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 سنوات االبداع
 :شذرات

)شاطرلك كلد محي الديف حميد زنكنو مف أسرة كردية عريقة في محمة  1940
كعيف  1962كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية عاـ  بكرككؾ( ك تخرج في

تخرجو،كعمى كجو التحديد عاـ  مدرسا لمغة العربية ب مركر سنتيف عمى
 . في قضاء خانقيف 1964

)الجراد( التي عمى الرغـ مف قسكة عالميا كمرارتيا، لـ  كتب قصتو البكر 1968
تناسمت، في ذىنو ببل تكقؼ، منذ  تستطع احتكاء صكر المكت التي

)السر( التي كتبيا  "كاكرباغي" . كفي العاـ نفسو طبع أكلى مسرحياتو
 بعد نكسة الخامس مف حزيراف تمؾ النكسة التي ىزت العالـ العربي

مكخزة ضميره الجمعي.كقد ترجمت إلى المغة الكردية ، كقدمتيا فرقة نقابة 
ج الفناف جميؿ زنكنو . فضبل عف في السميمانية مف اخرا عماؿ البناء

 .اخراجيا في معظـ أنحاء العراؽ

نشر اضخـ أعمالو القصصية، آنذاؾ، )المكت سداسيا( التي استطاع اف  1970
األضكاء ك يجر االنتباه كاألنظار الى عممية تغريب اإلنساف داخؿ  يسمط

مكاطنيو. كفي السنة نفسيا تحكلت قصتو البكر  أرضو ك كطنو ك بيف
استيعابا كاحتكاء لمصراعات  لجراد( الى عمؿ درامي ضخـ، اكثر)ا

 الدامية كالعنؼ كالدمار كالقتؿ تحت العنكاف نفسو )الجراد(
 صدرت عف منشكرات اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ ركايتو األكلى )ىـ أك 1975

يبقى الحب عبلمة( التي استطاع فييا خبلؿ سبعة عشر فصبل كعمى 
الحمـ فييا يختمط بالكاقع كالحقيقة بالخياؿ كاف  يجعؿمدل يكميف فقط اف 

 .كاجتثاث لمجذكر الفاسدة يجعؿ منيا ركاية مجابية كتحد

مباشرة، مف المسرح  طبعت مسرحية )السؤاؿ( فقذفت بمحي الديف زنكنو، 1976
 العراقي الى المسرح العربي فأخرجيا في الككيت ك تكنس المنصؼ

الزقازيؽ صبلح مرعي ، كفي السكيسي. ك أخرجيا في مصر_ 
في اإلمارات العربية المتحدة كفي  اإلسكندرية محمد غنيـ كما قدمت

كعربية منيا فرقة  الجزائر. كقدمت ىذه المسرحية فرؽ عديدة عراقية
الطميعة  مسرح اليكـ ك فرقة جمعية الفنكف الكردية في اربيؿ كفرقة مسرح

صر كفرقة جامعة الزقازيؽ الككيتي في الككيت كفرقة السيد دركيش في م
أيضا كفرقة مسرح البحر في ا لجزائر ك فرقة مسرح الجامعييف  في مصر
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أخرل مف العالـ العربي . كفي العاـ نفسو  في البحريف كفي أنحاء
 <الساعة ببغداد صدرت ركايتو الثانية )ئاسكس( عف مطبعة دار

الثالثة  ركايتو عف منشكرات اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ، أيضا، صدرت 1980
 .)بحثا عف مدينة أخرل(

استطاع مف خبلليا اف يجسد  طبعت مسرحية )اليمامة( كىي دراما كبيرة 1982
الظمـ الشرفاء  ضخامة المأساة التي يخمقيا األثرياء لمفقراء ككيؼ يطكؿ

 محكال حيكاتيـ البسيطة المتكاضعة اليانئة جحيما مرا كليبل طكيبل مف
 .ة اإلنسانية المريرةالعذابات كالمعانا

أييا الزنكج البيض( كضـ ثبلث  طبع كتابو المكسكـ )مساء السبلمة 1985
مكنكدراما  مسرحيات: األكلى:)مساء السبلمة أييا الزنكج البيض( كىي

مف فصؿ كاحد اتخذ زنكنو فييا مف النشاز الفني الداؿ أساسا في 
متيا أيضا لجنة كقد1991قدمتيا في المغرب الدار البيضاء  .عنكنتيا

المسرح ببغداد. ترجمت إلى المغة الكردية  المسرح العراقي في منتدل
 . كقدمت في معيد الفنكف الجميمة السميمانية

الثانية: )لمف الزىكر( كىي مسرحية اختمؼ المناقشكف اختبلفات بينة في 
إطارىا العاـ عندما نكقشت في الجمسة الرابعة لميرجاف بغداد.  تحديد

مسرحية ذات إطار رمزم. كمنيـ مف قاؿ إنيا  مف قاؿ إنيافمنيـ 
أكديب أساسا في  صبغت في إطار فكرم، ك آخر نفسي اعتمد عقدة

 بنائيا. بينما نفى آخر كؿ ىذه كاعتبرىا مسرحية ال تتحدث اال عف
عبلقات اجتماعية اتخذت صيغة الرمز. كقد قدميا في ميرجاف بغداد 

الفناف عزيز خيكف ، كقدميا بالترجمة المخرج  األكؿ لممسرح العربي
السميمانية ، كقدمتيا فرقة منتدل المسرح  الكردية معيد الفنكف الجميمة في

   .في بغداد
كىي دراما مف فصؿ كاحد أيضا حرص زنكنو  (العمبة الحجرية(الثالثة: 

ليصؿ الى بقعة أخرل ذات  عمى اف يبتعد فييا عف مكانياتو السابقة كثيرا
تمؾ  ية ال تمت الى مكانياتو تمؾ بأية صمة أك صفة مفصفات بيئك 

الصفات التي تتقاسميا جغرافية أعمالو الفنية. قدمتيا فرقة مسرح اليـك 
الفناف يكسؼ رشيد، كالفرقة القكمية لمتمثيؿ، كقدميا في  مف إخراج

المخرج الفناف فتحي زيف العابديف، كقدميا في  ميرجاف المسرح العربي
الكبير الركاكنو، كقدمتيا الفرقة  ط الفناف المغربي عبدالمغرب/ الربا

بغداد ، ك أعادت  القكمية مرة أخرل في ميرجاف المسرح الخامس في
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عرضيا في ميرجاف عماف لممسرح العربي كقد حصدت ثبلث جكائز مف 
  .جكائز الميرجاف الست مجمكع

 ). صاقص أصدر مجمكعتو القصصية األكلى )كتابات تطمح اف تككف 1986
الكبيرة  أضاؼ زنكنو الى رصيده، مف الكتب المطبكعة، الدراما الممحمية 1989

)كاكه دلدار( كىي كما أكضح، عمى غبلفيا، )صياغة مسرحية جديدة 
قديمة( تجمع بيف )ضحاؾ( الشخصية األسطكرية  ألسطكرة كردية

اآلخريف كبيف الشخصية  اإلرىابية كالدمكية التي تعتاش عمى مخاخ
 .ثر ممحمية في حياة الكرد )كاكه الحداد(األك

الشؤكف الثقافية صدر كتابو المكسكـ )مسرحيات( كضـ ثبلث  عف دار 1994
األشكاؾ. قدمتيا الفرقة القكمية لمتمثيؿ في  مسرحيات:األكلى: مسرحية

مف إخراج  1989عاـ  بغداد ، كشاركت في ميرجاف المسرح العربي
 .الفنانة منتيى محمد رحيـ

قدمت ىذه المسرحية الفرقة القكمية  .نية: مسرحية تكمـ يا حجرالثا
ميرجاف المسرح  لمتمثيؿ مف إخراج الفناف كجدم العاني اشتركت في

العقاب.  العربي أيضا كنالت الجائزة التقديرية لمميرجاف الثالثة: مسرحية
ترجـ ىذه المسرحية إلى المغة الكردية الشاعر جماؿ غو مبار ك أخرجيا 

 .ربيؿ الفناف فرىاد شريؼا في
رؤيا الممؾ( كىي ) عف دار الشؤكف الثقافية، أيضا، صدرت مسرحيتو 1999

 المطبكع الثاني عشر في سمسمة مطبكعاتو مف الركايات ك المسرحيات. ك
رؤيا الممؾ عمؿ ممحمي استميـ مادتو بخبرة كدراية كبيرتيف مف حكاية 

يار اإلمبراطكرية الميدية ىيركدكتس عف بركز ك اني كردت في ما كتبو
كقد قررت كمية التربية في جامعة ديالى  .حكالي األلؼ األكؿ قبؿ الميبلد

األدبية " نظرا  اعتمادىا مادة عممية في مكضكع تحميؿ النصكص
 .ألىميتيا األدبية كالفنية " حسب ما جاء في قرار مجمس الكمية

ية لمطباعة في بغداد. اصدر كتابو المكسكـ )مسرحيتاف( عف دار الحر  2001
 .جائزة اإلبداع في األدب المسرحي كناؿ

كالسيؿ( كضمت اثنا عشر  اصدر مجمكعتو القصصية الثانية )الجبؿ 2002
 .قصة قصيرة

  :مف الكتب أصدر عددان  2004
  .مسرحية عشرة نصكص

 ، طبعت فياستميـ أحداثيا مف التراث العربي)الخاتـ( كىي مسرحية 
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 ت طبعيا في السنة نفسيا كزارة الثقافة إلقميـ كردستاف فيالدانمارؾ كأعاد
  السميمانية

  .مسرحية الجنزير
 مسرحية صراخ الصمت األخرس

 مسرحية زلزلة تسرم في عركؽ الصحراء
فرقة مسرحية  تعاقبت عمى تقديـ مسرحياتو اكثر مف أربعيف              

 :ز اآلتيةعمى الجكائ داخؿ العراؽ كخارجو كحازت مسرحياتو 
 .1970الجراد :جائزة الكتاب العربي في المربد . 1
  1976 -1975لممكسـ  السؤاؿ :جائزة احسف نص عراقي .2
 – 1979في الخمس الخامس :جائزة احسف نص عراقي لممكسـ . 3
1980  

  1983 - 1982العمبة الحجرية :جائزة احسف نص عراقي لممكسـ . 4
  1989 - 1988لممكسـ جائزة احسف نص عراقي : األشػػػكاؾ. 5
  1989 - 1988في التأليؼ  تكمـ يا حجر :جائزة المؤلؼ المتميز. 6
  1999الثانية  زلزلة تسرم في عركؽ الصحراء :جائزة لجنة المسرح. 7
 1999رؤيا الممؾ : جائزة الدكلة لئلبداع .8
 .2005الجائزة األكلى/ مسابقة كزارة الثقافة العراقية  :مسرحية الخاتـ. 9
المقالة نشاط متميز أيضا إذ بمغ مجمكع مقاالتو المنشكرة  لو في مجاؿك 

أكثر مف خمسيف مقالة مكزعة عمى  1987كحتى عمـ  1968مف عاـ 
كقصص ما  ثبلث عشرة مجمة كصحيفة. كلو عدة مسرحيات كركايات

 غير منشكرة )مخطكطة( زالت
كاألمانة الصدؽ ك الصداقة  إف محي الديف زنكنو،قبؿ ىذا كبعده،إنساف

 .كالمحبة كالكفاء كالكبرياء كالتكاضع
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 محي الديف زنكنة
 مف مرجعّيات المعرفة إلى مييمنات الكتابة

 
 

 جذور المييمنات البيئّية والتربوّية
لكؿ خطاب أدبي مرجعياتو، كلكؿ كاتب جذكر تمتد إلى ممككت طفكلتو حيث بذرة    

المعرفة كأساسيات كمحٌفزات كمستمزمات ثمرة الكتابة ، كذاكرة  الكعي األكلى كجذكر
الكاتب خزيف حياتو بتجاربيا كمعارفيا، كبأحداثيا كجسامتيا، كبزىكىا كانكسارىا، 
كبتأٌثرىا كتأثيرىا، خزيف ىائؿ مف المرجعٌيات كاإلمتدادات كالحيكات. إنيا معيف تتكغؿ 

ذار الكاتب أك تحٌث أجٌنتيا كمما ألٌحت مساراتو القصية لتمٌس، عبر تمؾ الجذكر، ب
عميو ضركرة الكتابة، كىي تشتمؿ عمى بيئتو األكلى كمحٌفزات مكىبتو منذ مرحمتيا 
الجنينٌية. كلسبر أغكار تمؾ األقاصي البٌد مف إلقاء الضكء عمى تشكبلتيا األكلى 

ر الحبؿ السٌرم كأفكارىا المنبثقة مف أعماؽ الذاكرة الرتباطيا الكثيؽ بحياة الكاتب عب
لتجربتو في الكتابة. عميو فإٌف إلقاء الضكء عمى أفكار كتشكبلت ذاكرة كاتب مثؿ 
محي الديف زنكنة تفرض عمينا عكدة إلى ماضيو كبحثان في مطٌبات حياتو، كخفاياىا، 

 كمؤٌثراتيا، كمكٌجياتيا، كمييمناتيا.
عريؽ، أثره الكبير  لقد كاف النحدار محيي الديف زنكنة مف عائمة ذات جذر كردم

عمى طبع حياتو كتجربتو بطابع خاص أضفى نكية مميزة عمى كؿ خطاباتو األدبية، 
زنكنو، كىك رجؿ ذك سطكة عمى أفراد عائمتو، أثر كبير عمى  محمدككاف لكالده حميد 

 صقؿ شخصيتو كتفٌردىا عمى بقية أبناء األسرة الذككر.
رة، كؿ صغيرة فييا ككبيرة تخضع، بشكؿ لقد عاش زنكنة اإلبف مع أٌمو في غرفة صغي

أك بآخر، لمشيئة األب حتى مصباحيا، الكحيد، ال يضاء، فييا، كال يطفأ إال بأمر 
منو. لقد نشأ ذككر األسرة متأٌثريف كمقٌمديف كمباىيف بشخصية كسمطة أبييـ إال زنكنة 

عيرؼ بو مف  الصغير محيي الديف الذم بدأت أفكاره تتقاطع مع أفكار أبيو لكنو كبما
ذ  حياء كخجؿ كأخبلؽ حميدة، لـ يعمف عنيا، كاف يٌدخرىا كما تٌدخر السماء البركؽ، كا 
تبرؽ، في داخمو، يحبسيا، كيعتـٌ عمييا، فيك لـ يمتمؾ مف الحٌرية، بعد، ما يعينو عمى 
إعبلنيا، كسكؼ لف يمتمكيا لكقت طكيؿ مما جعؿ شعكره بفقدانيا يتفاقـ يكمان بعد آخر 

، فيما بعد، سمككان مغايران ال بدافع المشاكسة كلكف بقناعة ككعي مبٌكريف. لقد ليسمؾ
صار، مٌذاؾ، يعشؽ الحٌرية كيكٌد مف أعماقو لك يستطيع منحيا لكؿ المحركميف منيا 
كالمضطيديف ألجميا كالرازحيف تحت نير الظمـ كاالستعباد، حتى تحٌكلت لديو إلى 

البشر، كلـ يممؾ إال أف يمنحيا لشخكصو، شرط مف شركط الحياة كحؽ مف حقكؽ 
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فتراه في نصكصو، كميا، مستقبلن عنيا كىي تتفاعؿ مع الحياة، كتتعامؿ بحرية كاممة 
مع اآلخريف، كتقرر مصيرىا بعيدان عف تدخمو مادامت أفعاليا محككمة بطبيعة سمككيا 

ظركفو، الذم أكصميا إلى ىذه النتيجة أك ذاؾ المصير، كلعؿ تحممو قسكة كعسؼ 
كصمتو إزاء ما يحدث، كاحتباس انفعاالتو، ككظـ غيظو كغضبو، ككبت ثكرتو أمكر 
كميا ساىمت في جعمو رجبلن متأنيان ال يقدـ عمى خطكة قبؿ أف يخطط ليا، كال يكتب 
فكرة قبؿ أف يقٌمبيا عمى كؿ الكجكه، مراران كتكراران، دارسان كؿ أبعادىا كتأثيرىا كما يمكف 

ردكد أفعاؿ معاكسة تؤدم في نياية األمر إلى احتداـ الصراع. لقد كعى، أف تكٌلده مف 
منذ كقت مبكر، أيضان، إٌف أفكاره الجامحة نحك الحرية تتناقض مع السمكؾ القيرم 
كالنزكع القبمي نحك العسؼ تناقضان مف شأنو أف يدفع صراع األفكار إلى االحتداـ 

يفة اتسمت بيا نصكصو الدرامية منيا كاالحتراؽ في أتكف معركة فكرية كدرامية عن
كقاص في  (1)كالسردية، كىذا ىك عيف ما دفعنا إلى الكتابة عنو كمسرحي في القصة

كيندر أف نقرأ لو نصان خاليان مف صراعات تتجسد عبر حكارات قصيرة أك  (2)المسرح
ـ طكيمة رأس السيـ فييا يشير نحك تأجج كاشتباؾ األضداد كاصطراع المتناقضات، كل

في أم مف نصكصو انحيازه لشخصية ما مف شخكصو ألنو يريد مف يعمف زنكنة 
دراؾ ، كأف يٌتخذ مكقفو مف الشخصيات  المتمقي أف يبني أفكاره بطكاعية ككعي كا 
استنادان عمى ما يقدمو الكاتب مف معمكمات بناء عمى جممة أفعاؿ الشخصية الكاحدة 

كاتب، كمقدرة الفناف المجٌرب، بدفع أك مجمكعة الشخكص ، كيقـك زنكنو بذكاء ال
المتمقي إلى الجية التي يريد كنحك اليدؼ الذم يسعى إليو كيتمنى أف تصمو 
شخصياتو األثيرة لديو، كعمى كفؽ ىذا تقكـ  الكتابة، عنده، بتحريؾ األفكار الراكدة 
برازىا كدفعيا نحك مثيبلتيا كمغايراتيا لتككيف حصيمة ميمة  تحت سطح الكاقع كا 

نتيجة يدركيا المتمقي كفقان لدرجة كعيو كثقافتو كتجربتو الشخصية، كبذا يزج زنكنة ك 
بالمتمقي، مف حيث يدرم أك ال يدرم، في العممية الدرامية مساىمان في مجرياتيا 
كمندمجان فييا اندماجان ستانسبلفسكيان أك حاكمان عمييا حكمان بريختيان، فيك ينيؿ مف 

كرؤية  ،كنو مف محاكلة الظيكر بتجربة مستقمة كمتفردةالتجارب كالنظريات ما يم
 مكائمة لكاقع شخصياتو السمبية منيا كاإليجابية.

كلـ تكف الحياة التي خاض غمار تجربتيا في بيئتو األسرية األكلى بالرغـ مف قسكتيا 
ككقعيا الرىيب عميو، كطفؿ، قد تركت في نفسو آثاران عميقة كالتي تركتو في نفسو 

                                                           
راجػػع مقالنػػػا المكسػػػـك )محػػػي الػػديف زنكنػػػو .. مسػػػرحي فػػػي القصػػة( المنشػػػكر فػػػي صػػػحيفة ألػػػكاف  (1)

                    6/12/1997بتاريخ 
 راجع مقالنػا المكسػـك )محػي الػديف زنكنػو .. قػاص فػي المسػرح( المنشػكر فػي صػحيفة الجميكريػة( 2)

 .                       12/9/1997بتاريخ 
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عندما أضرب عماؿ النفط كتصٌدت إلضرابيـ  1946)كاكرباغي( عاـ أحداث 
الحككمة، كقتذاؾ، بالنار كالحديد، لقد حفرت )كاكرباغي( في نفسو آثاران قاسية عميقة، 
كخٌضت دمو، كىك في السادسة مف عمره، بطريقة لـ يعد بمستطاعو أبدان محكىا مف 

اياىا كجبلدييا تمكر في نفسو ذاكرتو كال حتى تحييدىا، كانت )كاكرباغي(، بضح
باحثة عف منفذ لتحرر نفسيا مف نفسو التي ضغطت فييا بقكة، كقسكة، كعنؼ دافعة 
إياه، مف حيث ال يدرم، إلى االحتراؽ في أتكف الكتابة. إٌف رىبة المكت كفداحة القتؿ 
كلكف الدـ كصكت الرصاص كعكيؿ النساء كصراخ األطفاؿ، كميا صكر كمنت في 

لسمعية كالبصرية فاٌدخرتيا مع ما ادخرتو مف خزيف طفكلتو كلكنيا، بمركر ذاكرتو ا
الكقت، لـ تعد قادرة عمى احتباسيا، ككاف البد ليا أف تطمقيا بعد أف فاضت بيا 
المعاناة كأغرقيا الكبت بسيؿ جارؼ مف المرارة كالشعكر المتعاظـ باأللـ كلكعة الحقد، 

عممكف، أبدان، عمى ىدـ اإلنساف، كىدر كرامتو، كالحب، كالثأر مف كؿ أكلئؾ الذيف ي
 كسفؾ دمو، كخنؽ حريتو بظمميـ كظبلميـ كجرميـ الذم ال يحٌده حد.

منذ ذلؾ الزمف البعيد بدأت تتضح أماـ زنكنة معالـ كطبيعة القكل المتصارعة، كىي 
ٌف مبلمحيا، جميعان، بدأت تت رادتيا كأىدافيا كحجميا، كا  رسخ قكل تتناقض في قكتيا كا 

في ذىنو لتنعكس في خطابو الدرامي صكران دقيقة كأفعاالن كاضحة كسمككان بٌينان لـ يعمف 
عف انحيازه ألم منيا مثمما لـ يعمف، كىك صغير، عف انحيازه ألبيو باعتباره متسمطان 
ليترؾ المجاؿ أماـ المتمقي كي يطمؽ أحكامو كيعمف انحيازه بطريقة اشتغؿ زنكنة عمى 

ى مىف ينحاز إليو ككاتب ككإنساف، كىنا يمكنني القكؿ أٌف ما كتبو زنكنة جعمو ينحاز إل
إنما يستند ، بشكؿ أساس، إلى طفكلتو التي لـ يعشيا كما ينبغي. لقد عانى في 

يتفاقـ  (4)كاستمر شعكره بيذا الحرماف (3)طفكلتو مف حرماف اشٌتد عميو فألغى طفكلتو
بلمح تمؾ الطفكلة فأنو ال يضع خطابو عمى مر السنيف، فإف أعادت ذاكرتو بعض م

ليا )لمطفكلة( بؿ يضعو عنيا مف كجية نظر الكبار ال الصغار بالرغـ مف امتبلكيا 
لطاقة تشكيقية، تسٌكغيا لمكبار كلمصغار عمى حد سكاء كما ىك الحاؿ في قصة 

 كقصة )حرماف( كقصة )قصة تقميدية جدان(. (5))طفكلة ممغاة(
ة التي عاش تفاصيميا كمحيطو األسرم المؤثر كطبعو اليادئ إٌف حياتو كطفؿ كالبيئ

المتأني كميا جعمتو يتحاشى اإلفصاح، المباشر، عف مكقفو مف شخصياتو المتسمطة. 
إنو يريد أف يقٌدميا بطريقة ىي أشبو بالطريقة )التسجيمية( في عرضو ما يتعمؽ بيا مف 

نى لنا معرفة حقيقتيا كلنبني ظمـ، كجبركت، كتعٌنت، كشراسة، كرغبات تدميرية ليتس
                                                           

 . 19راجع مجمكعة محي الديف زنكنو القصصية )كتابات تطمح أف تككف قصصان( ( 4( ك )3)
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مكقفنا منيا عمى أساس تمؾ الحقيقة كما في قصصو )سبب لممكت.. سبب لمحياة، 
حيث الناس يعيشكف كاليكاء، الشمس.. الشمس، المكت سداسيان( كفييا يضع زنكنة 
القبح، بكؿ بشاعتو، أماـ الجماؿ، بكؿ قداستو ، كيزٌج بيما في صراع غير متكافئ 

زنة فيو بعد أف تصؿ العممية إلى المتمقي الذم يضع نفسو في كفة الحؽ تتحقؽ المكا
ضد الباطؿ، كالجماؿ ضد القبح. كلـ يقتصر تقديمو لشخصياتو بيذه الطريقة عمى 
الرجاؿ دكف النساء، كمع ذلؾ لـ تحتؿ المرأة في خطابو األدبي المساحة المطمكبة 

بكح عف تمؾ العبلقات إال مف خبلؿ ما بسبب ندرة عبلقاتو مع النساء كألنو ال يريد ال
تفرضو عميو طبيعة الخطاب كمرجعياتو السيرية. ففي نصو المعتمد عمى ذاكرة الكتابة 
)نثارات حمـ تبحث عف حالـ( مثبلن يسترجع صكران شفافة كحالمة عف حبيبيف يعمؿ 

ظمت  الخجؿ الطفكلي عمى إرباكيما فتخطئ قبمتو األكلى طريقيا إلى شفتي حبيبتو، ك 
 ىكذا، بسبب براءتيما، تخطئ طريقيا عمى الدكاـ.

منذ ذلؾ الزمف، زمف المراىقة، ظؿ زنكنة يحمؿ في دخيمتو مبلمح المرأة التي يريد 
دكف أف يعثر عمييا، كظؿ متأنيان في الكلكج إلى عالميا، حذران مف االنسياؽ خمؼ 

الخجؿ كدماثة  مغامرات القمب كشطحاتو، متييبان مف خكض التجربة ربما بسبب
األخبلؽ أك بسبب صدقو األصيؿ كالتزامو الحديدم أماـ نفسو كاآلخريف. إنو ال يريد 
أف يسفح عذرية الحب عمى مقصمة المغامرة العاطفية، كتجربتو مع المرأة لـ تتبمكر إال 
بعد أف اقترف بيا كىرب معيا مف عالـ العزكبية الفسيح إلى قفص الزكجية الضيؽ. 

األدبي، في الغالب، مف األميات البلئي يعرؼ طباعيف، كميكليف، نساء خطابو 
كسمككيف معرفة تفصيمية تجعمو قادران عمى رسـ شخصياتيف بشكؿ دقيؽ. إنيف يمثمف، 
في خطابو، تنكيعات مختمفة كتفريعات متباينة لجذر كاحد ىك األـ/ المرأة الكحيدة التي 

بداع، كؿ نساء عرفيا معرفة تفصيمية دقيقة مستكحيان منيا ك  مستنسخان عنيا، بتصرؼ كا 
 نصكصو القصصية كالركائية كالمسرحية.

 
 مييمنات تقنية القص

كتب قصة )القكقعة( أك )المكت كاآلخريف( معتمدان عمى تقنيتو  1967في عاـ    
الخاصة في تكصيؼ األفعاؿ كالحاالت جريان عمى ما كاف سائدان آنذاؾ محميان كعالميان 

 ؿ المثاؿ كاصفان طريقة تدقيؽ شخصية مف شخكصيا ما يأتي:يقكؿ عمى سبي
"راح يأخذ أنفاسان عميقة مف سيجارتو كينفثيا حمقات متداخمة صغيرة، أكؿ األمر، ال 
تمبث اف تتسع كتكبر فتبدك خطكطان ممتكية متحركة يحمميا نسيـ ىادئ ىاب مف 

رل كأخرل بنظرات الشماؿ بعيدان بعيدا..حتى تتبلشى فيرسؿ في لثرىا حمقات أخ
 شاردة"
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كىك كصؼ تصكيرم يعبر عف طبيعة الحكار الداخمي الذم يعتمؿ باطف الشخصية 
كعف تداخؿ ىذا الحكار كتماىيو فييا. فإذا استبقنا األحداث فأنو سيتضح لنا أف ىذا 
التشتت كالتداخؿ في ماىيتيا ناجماف عف احساس بالذنب سببتو الجريمة التي اقترفتيا 

بؿ بدء القصة لنتأمؿ، مرة ثانية، ىذا الكصؼ الذم تزامف مع فقداف الشخصية ق
 )حسف(، األمؿ بالنجاة مف المكت. يقكؿ:

كانت حمرة األفؽ قد اختفت. فقد غطاىا سواد باىت وكاف قرص الشمس قد اختفى 
 حبًا معو آخر خيط مف خيوط النيارىو اآلخر سا

 
ذم يبعث في النفس البيجة كاألمؿ ، إلى لقد تبدلت الخمفية مف لكنيا الشفقي الجميؿ ال

 المكف األسكد الذم يبعث في النفس التشاـؤ كاالكتئاب.
لقد اختفى، إذف، أممو كما اختفى قرص الشمس. كسحبت منو آخر فرصة لمنجاة كما 
سحب قرص الشمس آخر خيكط النكر، كاف ىذه التبدالت كحركاتيا الدالة قد غٌيرت 

تيا بصبغتيا فبدت لو )البيادر خبلؿ الظممة التي أخذت في نفسو صكر األشياء كصبغ
 تنتشر كتبلن سكدان قاتمة السكاد(.

كبالطريقة نفسيا في التعبير بالصكرة عف دكاخؿ الشخصية عٌبر عف التناقض بيف 
 صكر األشياء المحيطة بالشخصية كبيف حالتيا الداخمية. يقكؿ كاصفان:

تكىػػػػا بكجكىيا المتؤللئة تنعكس بيدكء عمى "كاف صفاء السماء كنجكميا التي أطمت ل
صفحة ينػػبكع صغير يسيؿ منو الماء، رقراقان عذبان بيف أعشاب طرية ناعمة لـ تزؿ 

 خضراء رغـ جفاؼ الصيؼ الزاحػؼ"

 فمك أننا أخذنا ىذه الصكرة منفردة لعرفنا، دكف جيد، أنيا تدؿ عمى التكاصؿ الحياتي.
ك المصدر الذم يديـ الحياة كيبدد جفافيا. كعمى صفحتو فالماء ىك الحياة كالينبكع ى

 تنعكس الطبيعة الجميمة لمككف. كلكف لنضؼ إلييا الصكرة اآلتية: 
"شعر بجفاؼ يكاد يخنقو. فقفزت ثبلث أك اريع ضفادع منزعجات إذ ماؿ نحك المائ 

ذ لـ يرتك تمدد كغمر نصػؼ كجيو في الماء ك  راح كأخذ يشرب مؿء كفو مف الينبكع كا 
 يشػيؽ كىػك يعػػب عبػان"

إف ىذه الصكرة عف حالة جفافو الداخمي تتناقض تناقضان شديدان مع الصكرة األكلى 
جراء فكرة المكت. كلكي يمغى ىذا التناقض، كيحؿ محمو التماثؿ فأنو يحاكؿ أف يغرؽ 
دكاخمو بالماء. بما يجعميا طرية رطبة كحية كىك ليذا ال يشرب كما يشرب اآلخركف 

يرتككف، كلكنو يعبُّ عبان كي تنطفئ النار التي استعرت فيو منذ أخذ قرص الشمس ف
يسحب آخر خيط مف خيكط النكر ككأنو يسحب آخر آمالو في النجاة مف المكت. 
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غير أف زنكنة لـ يدعو يرتكم كما يحمك لو ذلؾ. فقد جعؿ ظبلـ المكت كسكداكيتو 
كىك يرفع رأسو عف الينبكع )غير الظبلـ يتراكماف عميو إلى الحد الذم جعمو ال يبصر 

الذم عجزت أشعة اليبلؿ الباىتة أف تبدده(. كىنا تنطمؽ عف  )حسف(، جراء ىذا 
 الحصار األسكد، صرخة اإلحساس بالمكت.

 "ال أريد أف أمكت"
نشر قصتو )الجراد( التي بالرغـ مف قسكة عالميا كمرارتو لـ تستطع  1968في عاـ 

التي تناسمت، في ذىنو، ببل تكقؼ منذ )كاكرباغي( كلـ تكف فكرة احتكاء صكر المكت 
ىذه القصة مذ راكدت ذىنو، أكؿ مرة، محض فكرة عابرة كال حدسان قٌدر لذىنيتو 
اإلمساؾ بو في لحظة مف لحظات مطاردات تمؾ الذىنية لحدكسيا الشاردة بؿ انيا 

بمركر الكقت، تكٌلدت عبر رمكز استكممت أرجحيتيا، في القصة، ثـ خضعت، 
لعمميات تحٌكـ الكعي فييا بحركة قفز الكاتب عمى الكاقع لتككيف صكرة ذات داللة 
كاضحة. كلكي ال تشٌكؿ اليكة ، جراء القفز عمى الكاقع، حمقة مفقكدة في العممية 
اإلبداعية عمد إلى تحرير الرمز مف األطر التي تحبسو كالتي تحد مف حركيتو ضمف 

كمكانيان، بغية الكصكؿ إلى طريقة أكثر مبلئمة مع فكرة الكاتب  مساحة محددة زمانيان 
السٌيما كقد زادتو األياـ يقينية مف أف عالـ فكرتو أكسع مف أف يضغط في شكؿ أدبي 
يعتمد أكؿ ما يعتمد، كأساس لو، االختزاؿ كالتركيز. كأف صراعيا أحكج ما يككف إلى 

 كؿ القصصي الذم قٌيدىا فيو.الشكؿ الدرامي، التصافو بالعنؼ، منو إلى الش
كتابة )الجراد( القصة محكالن إياىا إلى عمؿ مسرحي درامي  أعادليذه األسباب، كميا، 

. كبيذا يضيؼ زنكنة ميزة 1970كبير ناؿ جائزة الكتاب العراقي في المربد عاـ 
درامية لقصصو تجعؿ إمكانية تحٌكليا مف الكرؽ كنصكص سردية ساكنة إلى المسرح 

حكارية فاعمة ككاردة تمامان. إنو يكتب القصة القصيرة تحت سطكة الدراما  كنصكص
نما تأتي عنده طبيعية التصاؼ حياتو بيا  بطريقة ال يعتمد فييا صير السرد بالفعؿ كا 
رىاصاتو، كمراىؽ، ككعيو  كاختزانو ليا في ذاكرتو الثاقبة. إٌف معاناتو، كطفؿ، كا 

و ألحداث عنيفة دامية عمى مر حياتو ىي التي المبكر، ككاتب، كمشاىداتو كمعايشات
طبعت أعمالو القصصية بطابعيا كانعكاس لتمؾ المشاىدات كالمعايشات، ككتكثيؼ 
لصكر العنؼ كالدـ كالمكت. كربما ليذه األسباب، مجتمعة، عده الكثير مف األدباء 

 كالكتاب كاتبان مسرحيان طٌكع األدب لمدراما كطٌكع الدراما لؤلدب.
يسجؿ في قصصو شياداتو إزاء ما يحدث بمغة قصصية غير خاضعة لضكابط  انو 

األدب التسجيمي أك الكاقعي فيك يضيؼ، كيحذؼ، كيبتكر بالطريقة التي يراىا مبلئمة 
لفكرتو كمنسجمة مع تطمعاتو اإلنسانية النبيمة. فالشكؿ، عنده، ينمك مف رحـ الفكرة 

الجسد الذم يتقبب عمى ركح الكممات؟  كيكبر معيا حتى تتضح مبلمحو الفنية. إنو
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ىكذا ىك الشكؿ، عند زنكنة القاص، كائف حي ينمك كيتطكر كيشغؿ حيزان ىك حيز 
الٌمغة التي نمت معو، كتفاعمت كتحكلت مف حالتيا الجنينية إلى كائف يثير الدىشة 
كالغرابة كيحقؽ ذاتو منذ لحظة القص كحتى تفعيميا عمى مساحات الكرؽ. كالمغة، 

يقاعاتو. تغرم القار نده، مسككنة بمكسيع بثرائيا ذم  ىاكتجٌره إلى بحكر  ئقى الشعر كا 
 الجرس الشعرم العذب.

قصص زنكنة كركاياتو يشعر، مف حيث ال يدرم، بنفسو الىثةن، باستمتاع، كراء  ئقار 
ذ يصؿ إلييا حقان فأنو يكتشؼ أف كراء  الكممات ليصؿ إلى معانييا الباطنية العميقة. كا 

ساطتيا الظاىرية تعقيدات تخفي أسراره كرؤياه الفكرية كمكاقفو إزاء نفسو، كاآلخريف، ب
كالكطف. أما الشخصيات القصصية عنده فتنقسـ عمى قسميف: يضـٌ األكؿ 
الشخصيات المكجكدة كاقعيان كالتي عايشيا الكاتب كراقبيا كتابع سيرىا الذاتية. بمعنى 

فسيا كأكثر مما نعرفو عنيا. كىك إذ يأخذىا أنو عرؼ عنيا أكثر مما تعرفو عف ن
كشخصيات قصصية أك مسرحية فأنو يأخذ منيا ما يريد أف يخبرنا بو عنيا مف دكف 

 أف يمقي باالن لمتفاصيؿ التي ال تغني القصة في شيء.
كيضـٌ الثاني الشخصيات التي يبتكرىا الكاتب كيمنحيا التفاصيؿ التي يريدىا أف تتمتع 

صيؿ غالبان ما تككف مشابية، إف لـ تكف مطابقة، لتفاصيؿ شخصية بيا. كىي تفا
الكاتب نفسو. كال ضرر في ىذا أبدان، لكف الضرر أفدح الضرر في أف تتنمط بنمط 
الكاتب، كتتحدث بمغتو، كعمى الرغـ مف أننا نعرؼ عنيـ، كقراء كمتأمميف، ما يعرفو 

ساطة مكضكعة القصة الحساسة، زنكنة إال أنو يتمٌيز بالقدرة عمى منحو إياىـ، بك 
أىمية خاصة يعززىا تناكلو لتمؾ المكضكعة تناكالن طبقيان صرفان. فعمى سبيؿ المثاؿ 
كضع )ماـ كاكؿ( كىك مف أصؿ فبلحي إلى جانب الشيخ اإلقطاعي الذم جعؿ منو 
)سركاال( ال يتكانى عف إلحاؽ افدح الضرر بأم فبٌلح مف أبناء جمدتو ألتفو األسباب. 

ف كنا ال نريد التعرض لؤلسباب التي أدت إلى تحكلو مف فبلح بسيط إلى كنح ف كا 
جبلد، لدل اإلقطاعي، إال أننا ال ننكر أنو تخمى اجتماعيان عف عبلئقو السابقة كطبع 
نفسو بطبائع اإلقطاعي كأخبلقيتو ربما ألنو قد ال يمتمؾ كسيمة أخرل تدرأ عف نفسو 

ف ىذه القفزة التي قاـ بيا كجعمت منو )سركاال( رىبة، كطغياف، كجبركت اإلقطاع. إ
لى األبد اإلنساف  ف تكف قد ألبستو طبائع جديدة إال أنيا لـ تستطع أف تقتؿ فيو كا  كا 
البسيط الصالح ذا األصؿ الفبلحي. لكنو عندما ارتٌد عف خدمة اإلقطاع كاختار لو 

انيـ ذلؾ ألف أخبلقية طريقان خاصان بو قتمكه غدران مع أنو قد ترٌبى كترعرع في أحض
اإلقطاع ال تنظر إلى اإلنساف باعتبار إنسانيتو كلكف بمدل رضكخو لمشيئة النظاـ 
كألف ىذه األخبلقية تعتبر الفبٌلح أك مف ىك مف أصؿ فبلحي جزءنا مف ممكية 
اإلقطاعي المطمقة يتصرؼ بيا كيفما يحمك لو أف يتصرؼ. كقد رأينا كيؼ انسحب 
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حيف تزكج ابنة الشيخ كىرب معيا بعيدان عف قرية أبييا. ىكذا  ىذا عمى )كاكو ره ش(
كبقدر ما يؤكد لنا أيضان عمى قدرة اإلقطاع عمى القتؿ كمما رغب فيو أك كمما فطف 
لفقده أيان مف ممتمكاتو سكاء أكانت عينية تمؾ الممتمكات أـ بشرية. فما لئلقطاع 

 اإلقطاعية كنظاميا الجائر. لئلقطاع كما لمجميع لئلقطاع أيضان. ذلؾ ىك نامكس
اآلف لنتأمؿ نياية القصة قميبلن ، كندقؽ النظر في مصائر شخكصيا لنرل ما إذا كاف 
الكاتب قد استطاع أف يصؿ إلى الخاتمة المطمكبة كلنبتدئ بػ)بماـ كاكؿ( كىك 
شخصية القصة الرئيسية. فمقد تكقع لنفسو مصيران كمصير ضحاياه بؿ أنو رغب في 

اآلخريف( كىك تكقع سبؽ كأف أدلى بو شخص آخر في القصة يدعى )فرىاد( )المكت ك
كقد تحقؽ ما تكقعو فعبلن عمى يد سميؿ اإلقطاع )حسف( إذ أطمؽ النار عمى ظيره 
غدران كما أطمؽ ىك النار عمى )كاكو ر ق ش( غدران. ك)كاكو ر ق ش( شخصية 

حضكرىا فأنيا تمارسو فقط كانت قد القت مصيرىا قبؿ بدء القصة، فإذا كانت تمارس 
مف خبلؿ اعتراؼ )ماـ كاكؿ( كانقبلبو عمى ذاتو بسبب شعكره الكبير بالذنب جراء 

 القتؿ.
أما )سفٌيف( فقد ظٌؿ مصيرىا مجيكالن. كربما معمقان ، ألف الكاتب لـ يخبرنا ما آؿ إليو 

يط الصالح حاليا كما إذا كانت قد القت المصير ذاتو الذم لقيو زكجيا الفبٌلح البس
 )كاكو ر ق ش( فيما بعد.

أما )حسف( فيك الكحيد الذم بقي حتى نياية القصة. بؿ انو ىك الذم كضع عف 
طريؽ المكت نياية لمقصة، فكانت نياية مسدكدة تكقفت عند بكابتيا المغمقة حركة 

 القصة دكف انتظار لما سيأتي بعدىا مف أحداث تكميمية مفتكحة.
اكز تمؾ النياية في سائر قصصو األخرل. حتى صارت إف زنكنة ال شؾ قد تج

 النياية المفتكحة جزءنا مف منيجيتو في كتابة القصة القصيرة. 
نشر قصتو الطكيمة )المكت سداسيان( التي شٌكمت عبلمة بارزة في  1970في عاـ 

ان إلى القصة العراقية، آنذاؾ، لتناكليا قضية اإلنساف المستمب تناكالن فنيان مكضكعيان نافذ
عمؽ تجربتو كمعاناتو المريرة مف االحتبلؿ، كاالستغبلؿ، كالترىيب، كالتعذيب، 
لغائيا تاريخيان عف  كاالستحكاذ عمى ممتمكاتو المادية كالمعنكية. كصير شخصيتو كا 

 طريؽ التزييؼ كالتزكير كشراء ذمة التاريخ.
درامييف ميميف  إف قصة )المكت سداسيان( تقع مف حيث تسمسميا الزمني بيف عمميف

في حياة زنكنة. األكؿ مسرحيتو األكلى )السر( كالثاني مسرحيتو المكنكدرامية )تكمـ يا 
حجر( فإذا كانت مسرحيتو األخيرة امتدادان لمسرحيتو األكلى مف حيث تناكليا لصبلبة 

كصمكده، كثكريتو، كتحممو أنكاع الضغكط النفسية كالجسدية، كعدـ بكحو  االنساف،
قدرتو الخارقة عمى الصمت، كتفكؽ قدرتو التحممية عمى الحجر فأف قصة بالسر، ك 
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كمجاىرتيا بغربتو  المناضؿ، )المكت سداسيان( تنفرد بقدرتيا عمى استبطاف تجربة
كتغربو داخؿ أرضو ككطنو. إف ىذه األعماؿ الثبلثة تدٌؿ بشكؿ قاطع عمى مكقؼ 

الظمـ. كىك مكقؼ سنجد إمداداتو زنكنة الرافض لكؿ أشكاؿ العسؼ كالقسر كاالبتزاز ك 
 في أغمب قصصو القصيرة البٌلحقة. 

 
 مييمنة الرواية

مع أف زنكنة يكتب القصة القصيرة، كالطكيمة، كالمسرحية، كالمقالة النقدية،    
كالصحفية إال أف مساحة تجربتو امتدت لتطكؿ الركاية، أيضان ، فكتب ثبلث ركايات 

 -عمى كؿ أعمالو السردية السابقة كىي:ميمة استطاعت أف تبسط ىيمنتيا 
 أكالن: ىـ.

 ثانيان: ئاسكس.
 ثالثان: بحثان عف مدينة أخرل.

في ركايتو األكلى استطاع عمى مدل يكميف، كخبلؿ سبعة عشر فصبلن أف يجعؿ 
 ، الحمـ فييا يختمط بالكاقع، كالحقيقة بالخياؿ، كأف يجعؿ منيا ركاية مجابية، كتحدو

فاسدة. يركم األحداث فييا بطميا )يكسؼ( الذم يعاني مف كاجتثاث لمجذكر ال
مضايقات )ىـ( كتيديدات )ىـ( التي جعمتو يشعر باإلحباط، كالحصار، كالضيؽ بعد 
أف داىمتو ككابيس )ىـ( لكنو لـ يستسمـ بالرغـ مف ضخامة قكة )ىـ( كشراستيا. كلـ 

ذ خٌيركه بيف المكت كالتكقيع لـ ي ختر المكت كلـ يختر التكقيع يكٌقع عمى ما يريدكف. كا 
بؿ قاؿ بصكت رافض كعنيد )ال( فانفجر فمو بالدـ جراء الضرب عمى مؤخرة رأسو. 
كتعاكف ثبلثة )ىـ( عمى حشره في صندكؽ أقفمكه عميو كرمكه في البحر كلكنو بالرغـ 
مف كؿ حبو، كرغبتو كتشبثو بالحياة، كمحاصرتو بالمكت المحقؽ كاف يردد كالصندكؽ 

 بو: يتمايؿ
"حسبي أني لـ أخسر نفسي.. لـ 

 أخسر نفسي"
صفحة مف الحجـ الكبير العبلقات كالركابط  228في ركايتو الثانية تناكؿ عمى مدل 

 اإلنسانية في مجتمع ينقسـ عمى كفؽ المخطط اآلتي عمى نصفيف:
 

 مجتمع الركاية                                                        
 يكف انتياز             نزالء السجكف                                           

 
 زكارىـ                 متسمطكف                                  
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فإذا استثنينا فئة االنتيازييف كالمتسمطيف، كىـ أقمية تمتمؾ الماؿ كالسبلح كالقكة 

األكؿ عمى كجو التحديد قد زج في السجف كالجبركت، فإننا نستنتج أف نصؼ المجتمع 
كأف النصؼ الثاني يرتبط بذلؾ السجف، كزائر لمنصؼ األكؿ. ىكذا يبدك السجف كبؤرة 

 اللتقاء نصفي المجتمع أكالن. ككشاىد عمى الظمـ كالجكر كاالستبداد ثانيان.
ف العربي في ىذه الركاية تتجمى عراقٌية محي الديف زنكنة مف خبلؿ الركابط الحميمة بي

كالكردم، بيف المسمـ كالمسيحي، بيف الصغير كالكبير عمى كفؽ تركيبة جديدة 
محككمة كٌميا بحب الكطف قبؿ أم اعتبار آخر. كلعؿ كقكع األحداث بيف أربيؿ 
قامتيـ( ككجكد أبطاؿ  )مكطف الشخكص كمسقط رؤكسيـ( كبيف الحمة )محؿ سكناىـ كا 

ى التمازج، كالتماسؾ، كالتعاضد، كاألخكة، كعمؽ الركاية األربيمييف في الحمة دليؿ عم
 الركابط االجتماعية كالفكرية بيف أفراد ذلؾ المجتمع.

( 2( كالثاني )المدينة1أما ركايتو الثالثة فتقع في ثبلثة أقساـ يسٌمي األكؿ منيا )المدينة
كيشتمؿ كؿ قسـ منيما عمى ست )أكراؽ( لكٌؿ كرقة منيا عنكاف خاص. كمف سياؽ 

نكاف الرئيس )بحثا عف مدينة أخرل( نفيـ أف بطميا إزاء مدينة كٌؿ ما فييا قذر، الع
ذ يقرر البطؿ ذلؾ فأنو يسعى  كقميء، كال يمكف لممرء فييا إال أف ينفر منيا كيتقزز. كا 
لمبحث عف مدينة بديمة تتضح مبلمحيا مف خبلؿ ما اتصفت بو مدينتو مف قذارة، 

في مدخميا البسيط المختزؿ يخبرنا المؤلؼ أٌف  كبؤس، كانييار، كسقكط، كبشاعة.
بطمو يعاني عزلة فرضتيا، عميو، ظركؼ مدينتو فتخٌمى عنو الزكج، كاألب، كاألقارب، 
كاألصدقاء حتى صار مثؿ شجرة جرداء لـ يتبؽ، بعدىا، سكل أف تخبرنا الركاية عف 

اقضو مع شخصيتو الكيفية التي تـٌ عمى كفقيا ذلؾ التخمي الذم كصؿ حٌد تخٌميو كتن
الداخمية. تمؾ الشخصية التي تأثرت بالظرؼ المحيط فتناقضت مع تطمعات نصفيا 
اآلخر. كىي ليذا كذاؾ تتصرؼ بجنكف كشذكذ. أك ىكذا يبدك سمككيا لآلخر. 
فالشخصية تحاكر نفسيا كتعكس مف خبلؿ حكارىا الداخمي )المكنكلكج( عمؽ الصراع 

رنا بركاية )أنا كىك( حيث البطؿ يحاكر عضكان محددان بينيا كبيف نفسيا. كىذا كمو يذك
مف أعضاء جسمو كما لك كاف ذلؾ العضك شخصية مستقمة ككائنان حيان لو انفعاالتو، 
كرغباتو، كأفكاره، كتطمعاتو التي تتقاطع مع رغبات، كأفكار، كتطمعات صاحبو. إٌف 

كؼ المحيطة، بحث الكاتب الدؤكب عف مدينة أخرل أمر يدعك إلى تغيير الظر 
شاعة الحريات. بمعنى آخر أف  حقاؽ الحؽ، كا  قرار العدؿ، كا  كتحسيف العبلقات، كا 
المدينة التي يريدىا يضع لبناتيا عمى أساس ىدـ القيـ العتيقة كاستبداليا بقيـ جديدة 
تستمد قكتيا كثباتيا مف قكة كثبات أفكاره الراسخة كىذا يجعمنا نحكـ عمى أٌف قصص 

نو، في أغمبيا، ىي قصص أفكار أك أنو يسخرىا لتككف كذلؾ تمامان محي الديف زنك
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مثمما يفعؿ في مسرحياتو كأعمالو الدرامية. كىذا يدؿ عمى أف القصة كالركاية، عنده، 
ال تأتي جراء رغبة، أك نزكة، أك نزكع نحك الشيرة، أك إثبات قدرتو عمى التجريب في 

فكرة عميو. كضركرة تفضي إلى اختياره األجناس األدبية، بؿ جراء حالة تفرضيا ال
 شكؿ الجنس األدبي الذم يضعيا فيو.

ذ يختار الجنس األدبي فأنو ال يحدد نفسو بحدكده بؿ يتعدل ذلؾ إلى مجاؿ أفسح  كا 
كأرحب فتراه يزاكج، عمى سبيؿ المثاؿ، بيف أدب الكبار كأدب الصغار ليقترح نصان 

ـ الصغار بيمكـ الكبار ميدمان الحاجز مشتركان يداخؿ كيصير، بطريقة ذكية، ىمك 
النفسي، كاالجتماعي، كالزمني الذم يحكؿ دكف اىتماـ أحد األدبيف باألدب اآلخر. إنو 
يقٌرب كجيات النظر إلى حد يجعؿ الصغار يفيمكف كاقعيـ كمجرياتو كيفسركنو عمى 

نسانية. كفؽ منظكر مكضكعي. كيجعؿ الكبار أكثر إدراكان لطبيعة الصغار كميكليـ اإل
إنو يفتح عف طريؽ األدب حكار األعمار المختمفة كما في قصة )طفكلة ممغاة( 
ك)حرماف( ك)قصة تقميدية جدان(. كنراه أيضان يزاكج بيف الرمز كالكاقع كما في قصة 
)حيث الناس يعيشكف كاليكاء( كأيضان بيف الكاقع كالفنتازيا كما في قصتو الطكيمة 

تمامو بالدراما ييتـ محي الديف زنكنو بالقصة القصيرة )المكت سداسيان( كبقدر اى
كالركاية. لذا نجده يكتب فييا ببل انقطاع ككمما ألٌحت عميو فكرة ما كفرضت عميو 
جنس القص فأنو ال يتردد في كتابتيا حتى كاف كاف مصير ما يكتبو كما يجمعو في 

الخاصة. كبالرغـ مخطكطات يؤكؿ إلى الصبر كاالنتظار الطكيؿ عمى رفكؼ مكتبتو 
مف ىذا كمو لـ يتكقؼ طمكحو عند حد معيف. فيك ال يزاؿ يطمع عمينا، بالرغـ مف 

 تدىكر صحة عينيو، بجديده في القصة كالركاية كالمسرحية.
 

*     *     *     *     * 
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 *السد يتحطـ ثانية

 مف السػػػػػػػػػػػػػرد الى الفعػػػػػػػػػػػػػػؿ
  

 
ي قصة )السد يتحطـ ثانية( أختارى زنكنة، كمنذ السطر األكؿ، )ثيمة( كفرت ف   

دخكالن مناسبان لعالميا ككشفان عف مدل العبلقة، كىي عبلقة صراع )الصراع عنصر 
درامي(، بيف الشيخ كالمختار كقكتيف متآلفتيف سقط أثر التحطـ عمييما مف جية كبيف 

 الفبلحيف كقكة محطمة مف جية أخرل .
د استطاع الكاتب باختياره )ثيمة( كيذه أف يحدد لقصتو زمانيا، كمكانيا، كحدثيا، لق

 كالحالة النفسية التي تحكميا.
 

 

  

 

 

 

 

 

 
يقكؿ )رست ىيمز(: إٌف ما يجب أف تفعمو بداية القصة، ما تفعمو بدايات أغمب 
القصص القصيرة الحديثة كالناجحة عادة ىك البدء بذكر )ثيمة( القصة مف السطر 

تثبيت مكاف كزماف الحدث،  األكؿ. كيمكف أف يتـ ىذا بقميؿ مف الكصؼ يراد بو أيضان 
كالحالة النفسية التي تحكـ القصة. كبما أف )ثيمة( زنكنة قد استكفت الكحدات المشار 
إلييا لدخكؿ عالـ كصراعات أية قصة قصيرة حديثو فأنو يبدأ مكضكع قصتو "مف 
أقرب نقطة إلى الكسط ممكنة" كنحف ال نرل أقرب إلى ىذه النقطة كال أفضؿ تمييد 

ف كشؼ الكاتب سمسمة األفعاؿ التي قاـ بيا المختار قبيؿ التقائو بالشيخ إلييا م
 صاحب المزرعة:

 

 الوكاى /…………..…….……قال صاحب الوزرعت لوختار القرٍت

 الحالت /.……………………....…ًبرة استَاء تسرً فٌ صوته و

 الحذث /………………………...…...........…السذ تحطن حاًَت 

 / الزهاى  …………………......وا ٍوضٌ علي إقاهته سوى ٍوهَيلو
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 صباح اليـك  خرجى 
 حالة السػػػػد  تفقػػدى 
 السد قد تيدـ  رأل 

 ما يقػػػػػػػػكؿ   لـ يجد 
 بالصػػػػػػمت  فػػػػبلذى 

 
ككف منذ تمؾ الحالة قد دخؿ أما الشيخ فقد دأب زنكنة عمى أف تداىمو حالة الضيؽ لي

في فعؿ القصة، في صراعيا المميد. كال غرابة في أف تعقب دخكلو سمسمة مف 
عمكمان عمى ثبلثة  ىجمات مستمرة تقابميا سمسمة مف دفاعات مستمرة يمكف جدكلتيا

 :محاكر كما يمي
 

 دفاع الوختار هجوم الشَخ الوحور األول     

 دفاع فالحوىال هجوم الوختار الوحور الخاًٌ

 دفاع   الشَخ والوختار هجوم الفالحوى الوحور الخالج

 
كقد جعؿ زنكنة أكؿ المحاكر مرتكزان عمى دعامتيف أساسيتيف تتمثؿ أكالىما بجممة  

الشيخ االستيبللية: "السد تحطـ ثانية" كتحقؽ معنييف أحدىما ظاىر كىك اإلصرار 
اد بو تأنيب المختار لعجزه عف حمايتو كما عمى تحطيـ السد )ثانيةن( كثانييما مستتر أر 

 ىك مطمكب منو كمتفؽ عميو. كىي في النياية تمثؿ جممة ىجـك الشيخ.
المختار مف جانبو يدرؾ ما كراء كممات الشيخ فيصمت. كحيف يصرخ بو الشيخ 
غاضبان "أليس لديؾ ما تقكؿ" يرتبؾ كيتردد قبؿ أف يعترؼ بأنو عاجز حقيقةن عف 

ذا اعتبرنا جممة "السد تحطـ ثانية" بمثابة األداة التي ىاجـ بيا الشيخ حماية السد. ك  ا 
.. كال ماذا أفعؿ" ىي األداة التي دافع اقكؿالمختار فإٌف جممة المختار "ال ادرم ماذا 

ف كاف ضعيفان كمربكان لكنو بٌيف أٌف كفة المختار تتقارب  بيا المختار عف نفسو دفاعان كا 
ة الشيخ. بمعنى آخر أٌف الكاتب عمؿ عمى تحقيؽ المكازنة إف لـ تكف تتكافأ مع كف

المشيدية، أم أنو كبمغة المسرح كضع الشخصيتيف عمى منطقتيف ميمتيف كمتناظرتيف 
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عمى الخشبة كلكنيما مختمفتاف مف حيث القكة، ثـ أنو دمج تينؾ القكتيف ببعضيما 
ط بيف المحكر الكاحد ليييئيما إلى خكض الصراع التاريخي األىـ. كبذا يككف قد رب

كالذم يميو ربطان دراميان يأخذ مف خبللو الفعؿ كعبر الخط الدرامي المتصاعد، تصاعده 
بيانيان نحك ذركة الصراع الذم أفرغو زنكنة في شكؿ أقرب إلى الدراما المسرحية منو 
إلى القصة القصيرة لتكافر عناصر الدراما فيو كالصراع، كالذركة، كالحكار، ككحدة 

مكاف )الديككر(، كالتكزيع الفني لمكتؿ المتصارعة عمى رقعة ىي أقرب إلى أرضية ال
الخشبة منيا إلى فضاء القصة القصيرة. كربما كاف مرد ىذا إلى تفضيمو المسرح عمى 

 سكاه مف األشكاؿ األدبية كالفنية األخرل.
ردان ألنو لـ في المحكر الثاني ال يقكـ الكاتب باستمرار تصعيد الصراع  تصعيدان مط

يمنح القكة المياجمة ثقتو، كألنو كضعيا أماـ طرؽ كعرة، كفرض عمييا أف تناكر كثيران 
قبؿ بمكغيا أىدافيا المرتقبة. لقد جعؿ المختار يكثر مف استخداـ )أف( لكي يستطيع 

 عف طريؽ المناكرة بيا أف يرٌجح كفتو بالصراع:
يمكػػػػف أف يقدـ عمى ىذه الفعمة النكراء.. إنو بيننا.. أنو عمؿ ال يميؽ بنا.. مف منكـ 

البد أف يككف  خائنان.. صحيح أف السد يحكؿ المياه إلى المزرعة الكبيرة كلكػػف عمى 
 مف تعكد خيػػرات كمنػػافع ىذه  المزرعػػة.

بينما جعؿ الفبلحيف يستخدمكف األداتيف )ال( لتخفيؼ اليجكـ كقكتو، كرد التيمة 
الكاتب في النياية أف يغٌير في مكاقع القكل المتصارعة. فمك عنيـ، ك)لـ( ليستطيع 

اكتفى الفبلحكف برد التيمة بػ)ال( دكف استخداـ الجـز في بعض المكاقع كلك مرة كاحدة 
فانيـ يفشمكف فيما بعد باحتبلؿ المكقع الجديد الذم أراده ليـ الكاتب كالذم منو يشٌنكف 

 ىجكميـ الماحؽ األكيد.
أف نحدد مكقؼ المختار، كىك األقكل، بأنو مكقؼ مىف يكٌجو التيمة، عمكمان يمكننا 

كيعقمف مبرراتيا. كأف نحدد مكقؼ الفبلحيف، كىـ األضعؼ، في ىذا المحكر، بأنو 
مكقؼ رٌد التيمة، كعقمنة ردكد أفعاليـ. كفيما بعد ىذا التكجيو، كالرٌد، كالعقمنة يأخذ 

فبلحيف التيمة التي أراد بيا المختار إدانة الكاتب بتصعيد الصراع مبتدئان مف رٌد ال
 )خكرشيد(:

 ليس ىو .. ليس ىو
 كمف صرخة )شيركك( القكية كىك يرٌد عمى استفسار المختار عٌمف حٌطـ السد بقكلو:

 كمنا وتبعو اآلخروف .. كمنا كمنا
إٌف ىذه الػ)كٌمنا( أرادىا الكاتب أف تككف بمثابة اإلنذار المبكر لمشيخ كالمختار 

عبلميما أٌف مكاقع الصراع قد تبدلت فعبلن كأٌف ميزاف القكل قد بدأ يميؿ بكفتو لصالح إل
ٌف عمييما أف يستسمما ليذه اإلرادة.  الفبلحيف، لئلرادة الجمعية، كا 
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في المحكر الثالث، كبعد تبدؿ مكاقع القكل الذم مٌيد لو زنكنة منذ محكره الثاني، منذ 
ى الشيخ كالمختار أف يتحكال شيئان فشيئان إلى الدفاع، صرخة الفبلحيف )كٌمنا(، فرض عم

بؿ إنو جعميما يكتشفاف، عمى كفؽ منطقو، أٍف ال خيار ليما في التحٌكؿ بشكؿ كامؿ 
ٌف الفبلحيف قد بدأكا، كمنذ بدء المحكر، اليجكـ المقابؿ الكاثؽ  إلى الدفاع، السٌيما كا 

يـ الكاتب بمحض اختياره كقدرتو األكيد الذم سينتيي بيـ إلى الغرض الذم حٌدده ل
 كالذم سكؼ يتجٌمى في إزالة السد مف الكجكد كاندفاع المياه لتغمر المزارع كميا. 

إٌف ىذه الصرخة التي يطمقيا الكاتب في ختاـ قصتو كبتأكيد، يدلنا عميو تكرار الكممة 
ب الذم ىي )الثيمة( األخيرة التي مٌيد ليا منذ تحطـ السد ثانية كىي غرضو المطمك 

حدده في النياية بقميؿ مف اإليضاح ألنو يدرؾ تمامان أٌف القصة المعاصرة ال تحتاج 
 نيايتيا إلى اإلكثار مف اإليضاحات كما تحتاج بدايتيا.

إٌف اإلصرار الكامف في رحـ جممة القصة االستيبللية "السد تحطـ ثانية" ىي النذير 
ة. كما بيف الثيمتيف األكلى كاألخيرة كالبشير بما سيؤكؿ إليو مصير السد في النياي

تتساكؽ بنى الصراع لتشٌيد جسران ينقمنا الكاتب عبره بميكنة إلى الضفة التي أرادىا أف 
تككف المستقر األخير لقصتو. كبيذا يككف قد طٌكع الصراع )كىك عنصر درامي( 

يات لتعزيز الصراع داخؿ القصة كبياف المكاجية المباشرة )مصادمة بكاعث الشخص
كغاياتيا( بشكؿ أثبت أنو استطاع ، عمى الدكاـ ، أف يطٌكع األدب لمدراما كالدراما 

 لمقصة كلمركاية.
........................................... 

  
 العثمانية*منذ مطمع القرف العشريف كحتى الحرب العالمية األكلى دأبت الحككمة 

لى جاىدة، كبمساندة الشيكخ رؤساء القبائؿ،  إلى انتزاع مشاعيات الفبلحيف الصغيرة كا 
رفض نظاـ الضرائب لكنيا فشمت إذ قكبمت برفضيـ كاستيجانيـ مما حدا إلى 

 استخداـ العنؼ بكاسطة الحمبلت العسكرية التي شنيا في فترات متبلحقة عمييـ.
( لقد تمسؾ الفبلحكف باألرض. تشبثكا بيا إلى الحد الذم نرل فيو قبائؿ)المنتفؾ    

بفبلحييا كشيكخيا الصغار يعمنكف الثكرة ضد اإلقطاعي الكبير)سعدكف الباشا()ثكرة 
 الذم أراد بالقكة كالعسؼ أف يضع يده عمى أراضييـ كميا. العشريف ؿ. ف. ككتمكؼ( 

كفي الكقت الذم فرض فيو التطكر االقتصادم الناجز نكعان جديدان مف العبلقات     
كر تباينات طبقية لـ تكف بينة مف قبؿ ، دأب شيكخ االجتماعية التي أدت إلى ظي

العشائر أنفسيـ إلى شف الحممة عمى فبلحييـ بغية انتزاع األيركض منيـ كضميا إلى 
أراضييـ الكاسعة لتشكؿ في النياية إقطاعيات كبيرة ككاسعة. كلكي يصمكا إلى غايتيـ 

 مف أىميا، كأكثرىا تأثيران .تمؾ فقد ابتدعكا طرقان كأعذاران شتى كاف )اإلركاء( كاحدا 
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فعمى سبيؿ المثاؿ، ال الحصر، كاف شيكخ قبائؿ )المنتفؾ(، الذيف صارت     
إقطاعياتيـ تمتد حتى البصرة، يستأثركف في مدينة الحمة كحدىا بثبلث كخمسيف قناة 
إركائية مف أصؿ أربع كخمسيف قناة )ثكرة العشريف ؿ. ف. ككتمكؼ( . كىذا يعني أنو 

تطاعتيـ أف يفرضكا ما يشاؤكف مف الشركط التعجيزية عمى الفبلحيف صار باس
لحاقيا  البسطاء ال تؤدم في النتيجة إال إلى انتزاع المشاعيات الصغيرة كا 

 باإلقطاعيات.
ككذا الحاؿ في كردستاف الذم تمكف فيو رئيس قبيمة )الجاؼ()ثكرة العشريف ؿ.     

أف يسيطر عمى عشرات اآلالؼ مف ف. ككتمكؼ( لكحده كبطرؽ كأساليب مختمفة 
 اليكتارات الزراعية.

إٌف قصة )السد( تتعرض لجكىر ىذه القضية الميمة كالحساسة في تاريخ العراؽ    
الحديث. مضافان  إلى أنيا عمى كفؽ رؤيا كاضحة كمكضكعية تحدد النتيجة المراد 

أك بديبلن مقترحان اىزان تحقيقيا كصكالن إلى الغرض المطمكب كمف دكف أف تفرض حبلن ج
 .لعالميا

استخدـ الكاتب مصطمح )صاحب المزرعة( ليعني بو الشيخ خبلفان لما اصطمح   **
عميو في  الكتب التي أٌرخٍت تمؾ الفترة الميمة كالخطيرة مف حياة الشعب العراقي. إٌف 
أصحاب المزارع ، كىـ عمكمان مف )األفندية(، كانكا يسكنكف في بغداد، ككانت 

ـ منتشرة  في بعقكبة كالخالص كأطراؼ بغداد، كلـ نسمع بكجكد أمثاليـ في مزارعي
المناطؽ الجبمية آنذاؾ لكجكد الشيكخ الذيف بسطكا نفكذىـ عمى معظـ األراضي في 

 المنطقة الجبمية كأكبرىـ رئيس القبيمة )الجاؼ(.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافمحر 

 ثيؿ المطموبالبديؿ المفترؽ والم
 

  
حظيت مكضكعة الطفكلة، مف بيف المكضكعات التي تناكليا زنكنة في مجمكعتو    

القصصية )كتابات تطمع أف تككف قصص(، باىتماـ كبير إذ تناكليا في ثبلث 
( يجمع 1974( ك)طفكلة ممغاة 1968( ك)قصة تقميدية جدان 1968قصص: )حرماف 

ضاءاتيا، أك يقارب بينيا حد التداخؿ كالتمازج. بينيف قاسـ مشترؾ يكٌحد أجكاءىا، كف
كمع أٌف زنكنة أطمؽ عمى شخصيات ىذه القصص الثبلث أسماء كردية إال أٌنو لـ 
ييبيا خصكصية كردية تسقطيا في منزلؽ القكمانية الرىيب بؿ عمد إلى جعؿ أجكائيا 

رتو األكلى مزيجان مف تصاىر كتزاكج ركحيتيف األكلى تكٌلدت عف عيشو الطكيؿ مع أس
في محمة شاطرلك بكرككؾ كالثانية عف معايشتو المستمرة لمعرب. كقد أٌثر ىذا 
التصاىر كتمؾ المزاكجة عمى قصصو ىذه كعمى أخرل غيرىا فحٌدد فييا مف خبلؿ 
الشكؿ كاألسمكب نماذج الشخصيات كانحداراتيـ االجتماعية، كأزماتيـ النفسية، 

كاف( الذم كسرت ساقو اليمنى ألنو رمى بنفسو كمبلبسات ظرفيـ البيئي. فالطفؿ )ش
مف عمى شجرة زيتكف تسمقيا في )كاكرباغي( تجنبان )لمعمقة الساخنة( التي اعتاد أف 
يذيقيا إياىا أخكه الكبير في حاالت كيذه ، يجمس اآلف عمى عتبة دارىـ يرقب 

 األطفاؿ كىـ يتبادلكف األدكار في لعبتو )الحنجيمو(.
شجرة الزيتكف ككاكرباغي رمكز استثمرىا فنيان لتضيؼ معنى آخر إٌف صكرة الطفؿ ك 

يجعؿ الحدث األساس في القصة انفجاريان يؤدم إلى تعميؽ الفكرة ال تسطيحيا. 
فالطفؿ شكاف )البراءة( يتسمؽ شجرة الزيتكف )السبلـ( كيرمي بنفسو مف عمييا فتنكسر 

تبط في ضمير زنكنة بأحداث ساقو )العقاب( في كاكرباغي )مكاف العقاب(، ألنيا تر 
الدامية التي عكقب فييا عٌماؿ النفط المضربكف عف العمؿ مف قبؿ السمطة  1946

بالنار كالحديد. ككاف زنكنة يرل ذلؾ المشيد الدمكم كال يستطيع فعؿ شيء أم شيء 
 ، كما ىك حاؿ شكاف.
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ئؽ ما )الجبس(، إٌف استبلـ )شكاف( كاكتفاءه بالمشاىدة ، سكاء أكاف ىذا ناجمان عف عا
أـ عف إحساس قيرم )شٌؿ الحركة جراء الجبس( إنما يحرمانو مف متعة االستكشاؼ 
كالمشاركة، كيمقياف بو في أتكف اإلحساس بالحرماف. ىذه القيكد كغيرىا تتحطـ متخذة 
ليا شكؿ أفعاؿ داللية تعكيضية تحرر حركتو مف قيدىا )الجبس( كتقـك بتفعيميا ضد 

كة( كأف كانت ىذه األفعاؿ كحركاتيا محددة مكضعيان. لنتأمؿ اآلف الجمكد )شٌؿ الحر 
 سمسمة األفعاؿ اآلتية كنتيجتيا في الشكؿ أدناه:

 

 
 
  

 األفعاؿ + توصيفيا = نتيجتيا
 

كبما أٌف زنكنة يستخدـ ىذه األفعاؿ كمبررات لمحدث الرئيس فمف البدييي أف تككف 
 المعادلة الجديدة:

 المبررات = النتيجة
 المبررات = )عرجاء + مثمي( أو
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إٌف ىذه الػ)مثمي( كمحصمة حاصؿ ال تعني حالة الجرح كحدىا حسب، بؿ تعني ما 
كانت عميو الذبابة سابقان، كىك ما كاف عميو )شكاف( مف سرعة حركة كنشاط كحيكية. 
ٌف اختياره الذبابة رمزان لمثمو إنما أراد بيا، كمف دكف تدخؿ الكعي، عقمنة التأثير  كا 
البيئي في بنائو النفسي كعجزه عف الحركة ألداء ما يفترض أف يؤديو. كلكف ىؿ 

 يكتفي زنكنة بالذبابة العرجاء لبطبلف خفة البطؿ كسرعتو؟
إنو ال يكتفي أبدان كليذا نراه يطمع عمينا بداللة حرمانية بديمة أخرل. فسيارة الباص 

أمميا كيفكر في أنيـ سكؼ المعطمة التي صار األطفاؿ يدفعكنيا، كصار )شكاف( يت
يركبكنيا كتنطمؽ بيـ بسرعة فائقة رمز داللي آخر لفكرة قيرية مقمعة في نفس الطفؿ 
مؤداىا الحرماف مف االنتقاؿ السريع كالمشاركة االجتماعية الفعمية في ىذا االنتقاؿ. 
ككما جعؿ السيارة مدلكالن رمزيان لحالة )شكاف( كىي حالة )حسنفسية( كذلؾ جعؿ 

عصفكر الذم حٌط عمى مقربة منو فأحس برغبة شديدة المتبلكو، كما امتمؾ الذبابة ال
مف قبؿ، بعد أف تأممو متعجبان مف )سرعتو في التنقؿ( ، ليفعؿ بو ما فعمو  بالذبابة. 
إنو ييدؼ أبدان، مادامت ساقو مجبسة، إلى جعؿ األشياء تشاركو كجدانيان إحساسو 

كعندما يفكر باصطياده بطريقة ال تمحؽ بو ضرران كبيران، القيرم بإحباطاتو المتكاترة. 
يظير عائؽ جديد يزيح ىذه الفكرة كيكٌلد شعكران قيريان جديدان لديو. فالطفؿ البديف 
)سرمد( بدأ بمطاردة العصفكر كمتابعتو إلى مكقع يسيؿ منو اصطياده كاليرب بو، 

دمت مكجكدان، كلكف )شكاف( بعيدان، ككأنو يقكؿ لػ)شكاف( لف تستطيع اإلمساؾ بو ما
 يصرخ في أثره مستنجدان:

 )عصفوري .. عصفوري()سرمد أخذ عصفوري(
إٌف )سرمد( كالجبس معان معجٌزاف أٌديا كبالكتيرة نفسيا إلى شٌؿ حركة )شكاف(، كقدرتو 
عمى االنتقاؿ السريع، كشعكره بيذا الشمؿ المحبط. فمك أننا استبدلنا )سرمد( بالجبس 

 عة انتقاؿ )شكاف( ككما في الشكؿ اآلتي:كالعصفكر بسر 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

   عصفكرم أخذ

 أخذ سرعتي

 سرمػػد الجبػػس
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لبقيت صرختو، بالرغـ مف االستبداؿ، محافظة عمى عمقيا الداللي، ألنو ما مف شيء 
ف برمكز داللية أخرل.  يزاح إال كيحؿ محمو مزيج يعٌبر عنو كيكشؼ عف عمقو كا 

ف كانت منصٌبة عمى عال ـ األطفاؿ كحرمانيـ، عمكمان يمكف القكؿ أٌف ىذه القصة، كا 
إال أنيا استطاعت أف تقٌرب المسافة بيف أدب الصغار كأدب الكبار، فإذا كاف زنكنة 
قد كضع يده، في ىذه القصة عمى نكاة المزاكجة األدبية فإنو في قصة )طفكلة ممغاة( 
استطاع أف يثبت مبلمحيا كأف يحدد ضمف سياؽ القصة، أبعادىا الجديدة التي لـ 

اميا بالكبار دكف الصغار، كال الصغار دكف الكبار ألنيا تجمع بيف يقتصر اىتم
 أدبييما كعالمييما بشكؿ مبدع خبٌلؽ.

إٌف ىذه العممية الجمعية، كما نتج عنيا ىك ما سكؼ نتناكلو في أنمكذجو األكثر 
 تكامبلن )طفكلة ممغاة(.

 
 
 
 
 

*     *     *     *     * 
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 دية جداً قصة تقمي

 الوىـ وما بعده في قصة تقميدية جداً 
 

 
في العاـ نفسو الذم كتب فيو زنكنو قصتو )حرماف( كتب )قصة تقميدية.. جدان(    

تناكؿ فييا مكضكعان أخر مختمفان، ال ندرؾ فحكاه إدراكا تاما حتى نبمغ )ثيمتو( األخيرة، 
ىمية كبيرة باعتبار أف القصة كىي جممة مفتاحية عٌكؿ عمييا الكاتب كثيران، كمنحيا أ

القصيرة تمتمؾ إمكانية ىائمة في اإلفصاح عف نفسيا أك عما ترمي إليو في )ثيمتيا( 
 األخيرة مثمما تستطيع ذلؾ في ثيمتيا األكلى.

ٍف كانت تمتمؾ ىذه اإلمكانية فعبلن إال أف مف الخطأ تحنيط  غير أف القصة القصيرة كا 
ف ذلؾ يؤثر عمى قيمتيا الجمالية. في ىذه القصة يقـك أك تجميد إمكانياتيا األخرل، أل

الكاتب باستبطاف حاالت الصراع المعتممة في نفس الصبي، كتكظيؼ الرمكز بشكؿ 
تخدـ فيو ىذه العممية كما في األنمكذج األكؿ، كاعتماد المكنكلكج الداخمي لصبي 

 القصة بشكؿ مؤثر في رفع مستكل الفنية فييا.
ذا أخذنا بنظر ا إلعتبار المرحمة اإلنتقالية التي يمٌر بيا صبي القصة، كىي مرحمة كا 

تنتقؿ عبرىا الشخصية مف مرحمة الطفكلة إلى النضج، أمكننا القكؿ أف الكىـ كخمؽ 
ف  الكىـ، ىما مف أكبر العمؿ المؤثرة في اليقيف غير الثابت لمف بدأكا بيذه االنتقالة. كا 

ية التجارب التي اكتسبكىا مف حياتيـ، كمف الكيفية التي ينتقمكف بيا تتحدد بنكع
تجارب السنكات السابقة ليذه المرحمة الحساسة كالحاسمة. كبما أف تجارب صبي 
القصة ال تؤىمو لئلنتقاؿ السيؿ كاليسير لذا فيك يمتجئ إلى التشكيش كالتعتيـ في 

بما  محاكالت متكاترة لمتغطية عمى عجزه كشعكره بالخيبة كالفشؿ جراء عدـ الثقة
 مطمكب منو القياـ بو كىك في ىذه القصة قتؿ القطة المشاكسة )تريفو(. 

 يقكؿ الصبي في بداية القصة:
"حيف تأممت كجيي فػي المرآة ىالنػي مرآل خدكش كجركح 

 عديػدة 
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مزركعة ىنا كىناؾ ببل انتظاـ تغطييا خطكط متعرجة مف  
 الدـ المتخثػر" 

 رمقني:"قمت ألمي التي كانت كاقفة خمفي ت
 ما الذم حدث ؟ أضربني أحد عمى كجيي حيف كنت نائمان ؟"

لقد كاف كجيو ممتمئان بالخدكش كالجركح كالدـ المتخثر، أم ما يشير إلى الخربشة ال 
الضرب، كمع ذلؾ لـ يسأؿ عمف خدش أك جرح كجيو كلكنو يسأؿ عمف ضربو عمى 

بذلؾ كأف عميو أف يمٌكه كجيو ألنو يعرؼ معرفة يقينية أف )تريفو( ىي التي قامت 
محاكلة خداع  ىعمييا كأف يتجاىميا دفاعان عف حالة ضعؼ مكاجيتو ليا كىي أكل

متعمدة لو سرعاف ما تكالت بعدىا محاكالت أخرل بيدؼ إنكار كضعو الحقيقي إنكاران 
كلك جزئيان، في البداية، عمى األقؿ. كىذا يفٌسر لنا كيؼ أنو لـ يفز مف نكمو، بالرغـ 

عمتو القطة بكجيو مف خدكش كجركح، في كقت لـ يكف فيو تحت تأثير مخدر مما ف
كلـ نعرؼ مف سياؽ القصة أنو فتى ثقيؿ النكـ. كبعدما تخبره أمو أف )تريفو( ىي التي 
فعمت ذلؾ إذ لـ يكف معو في الغرفة غيرىا يطمؽ صرخة عالية كيندفع كالثكر اليائج 

عمى قتميا ليعقمف الرد العكسي الذم فرضتو مشحكنان بغضب آني مفتعؿ كتصميـ ممٌكه 
عميو حالة ضعفو المعٌبر عنيا باالبتسامة الساخرة التي ارتسمت عمى شفتي أٌمو 
كالسؤاؿ الخفي التشكيكي في ما إذا كاف يستطيع االنتقاـ فعبلن كلكي يدفع التيمة 

 كالشككؾ عف نفسو كشجاعتو فانو يحاكؿ تمكيينا أيضان إذ يقكؿ عف أٌمو:
 

 ىكذا شأنيا معي عمى الدواـ.. تعيرني بالخوؼ بالجبف..  
 وتزعـ أني لف أكوف رجاًل ميما كدست مف السنيػػػف.       

 آه.. ليتني اثبت ليا العكس.. واآلف بالذات إنيا فرصتي             
 

لقد دخؿ الصبي كابتداءن مف ىذه اآلىة منطقة الصراع الحقيقي كالعنيؼ، كلكف بأسمحة 
ة.. كبشجاعة كىمية.. كبإقداـ كىمي.. ككاف صراعو الداخمي عنيفا كمتفجران عف كىمي

اصطدامو ببكاعثو اعتباران مف ىذه اآلىة كصعكدان حتى نياية القصة ألٌف المعركؼ في 
األدب القصصي الرصيف أف يككف الصراع داخميان، يتفجر حيث تتصادـ البكاعث مع 

كعقمنة إحباطو كفشمو مف خبلؿ جممو  دفع الصبي إلى تبريرف الشخصية نفسيا
 التسكيفية اآلتية:

 بد أف أقضي عمى ىذه القطة الممعكنة. ال.1

 سأقتميا كستريف.  .2
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 البد أف أقطع رأسيا.  .3

 سأخنقيا بيدم ىاتيف.  .4

 كستريف بعينيؾ يا أمي.  .5

أفعالو  إٌف شعكره الدائـ بالخيبة كفشمو المستمر في التعتيـ عمييا كفي عقمنة ردكد
الدفاعية بسبب تشكيكو في قدراتو الدفاعية منيا كاليجكمية اضطره إلى المجكء إلى 

 محاكلة جديدة أخرل إلنقاذ نفسو مف االختبار الصعب الذم كرطيا فيو فيقكؿ:
 يتحتـ عمي أف أمارس الكذب
 ثـ يصكغ أكؿ كذبة إذ يقكؿ:

 لتكف ما تكوف.. فإني غير خائؼ عمى اإلطالؽ
الذم نعرؼ أنو خائؼ، كأنو سكؼ يفشؿ في كؿ محاكالتو لقتؿ )تريفو( كفي الكقت 

 كاف الكاتب، يييئنا لػ)نقطة تنكير(.
إٌف ما فعمو الكاتب في الخاتمة ىك أنو أضاؼ إضافة تضمنتيا )الثيمة( األخيرة. 
إضافة أكد مف خبلليا أٌف الكىـ كخمؽ الكىـ ىما الٌمذاف أعاقا إقدامو عمى فعؿ 

 القتؿ.
  ا تختتـ القصة نفسيا بكعظ أٌمو إذ تقكؿ بعد تشخيصيا سبب ضعفو: كىكذ

 حيف تقدـ عمى أمر في المستقبؿ، ال تدع خيالؾ
 ينطمؽ اكثر مما ينبغي.. فػي خمػػؽ األوىػاـ       

 
 
 
 
 
 

*     *     *     *     * 
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 سبب لمموت سبب لمحياة
 الضيػػػػػػػػػػػػؽبنيػػػػػػة التغيػػػػػر وحالػػػػػػػػة 

 
 

إٌف زنكنة في قصتو ىذه، كما في أغمب قصصو، يبدأ بسرد حدثيا مف اقرب    
النقاط، الممكنة، إلى منتصفيا ليحافظ عمى أىـ خاصتي القصة القصيرة كىما 

 اإلختزاؿ كالتركيز. يقكؿ في الجممة األكلى:
 أخذت ضرباتو تتوالى عمى مؤخرة رأسي

دـ فييا فعميف أحدىما لمماضي، كاآلخر لمحاضر ليشير إلى كىي جممة تقٌصد أف يستخ
أف ىناؾ ضربات سبقت كمٌيدت كلكنيا استمرت حتى )أخذت، تتكالى( في بدء 
القصة. بمعنى آخر أٌف زنكنة )اختزؿ( سمسمة األفعاؿ التي قامت بيا الشخصية 

حدث كالسمطة كالجماىير كأٌدت بمجمكعيا إلى قذؼ الشخصية الرئيسة في خضـ ال
مباشرة كباستغناء تاـ عف المقدمات كالممٌيدات كرٌكز عمى تجربة كاحدة ال عمى 
التجارب كٌميا، بؿ أنو، كبدقة أكثر، رٌكز عمى حالة كاحدة مف تمؾ التجربة ال عمى 
التجربة كميا. إنو ال يريد لقصتو أف تضطمع بميمة التاريخ. كال أف تحشر نفسيا في 

 تحتاج اكثر مف أف يخبرنا بما حدث في القصة نفسيا". التنظير السياسي، ألنيا "ال
إنيا ببساطة تتحدث عف حالة مف الحاالت اإلنسانية التي أفرزتيا ظركؼ اليياج 
الجماىيرم الذم كثيران كاف ما ينقمب إلى انتفاضات منظمة كقفت السمطات عاجزة 

سكاء أكانت تمؾ  إزاءىا. كلكنيا ما لبثت أف اكتشفت الطرؽ التي تخرجيا مف المأزؽ
الطرؽ ترىيبية أـ ترغيبية. كمع أٌف القصة ال تحدثنا عف انتفاضة معينة إال أنني 
افترض اإلنتفاضة كحدث سابؽ ليا أدل، كلك مصادفة، إلى بمكرة كعي الشخصية 
الرئيسة فييا. أم أٌف ما حدث قبميا كاف السبب كراء التغيير اإليجابي المفاجئ ليا بعد 

الشاغؿ الكتابة عف األمكر الجنسية التافية. إٌف الذم جعمني أفترض أف كاف شغميا 
اإلنتفاضة كأسبقيتيا لحدث القصة الرئيس ىك حالة القائد الجماىيرم المتخٌفي كعبلقتو 
بأحداث القصة كشخصياتيا. كلكننا ال نغفؿ دكر الفعؿ الناجـ عف تزامف حالة 

ب، كالتعذيب، كالضغط النفسي، مع الضيؽ، المتكالدة جٌراء التعٌرض المستمر لمضر 
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التغٌير الناجـ جراء تكتر الحالة تدريجيان بتعريض الشخصية لصنكؼ الركؿ اليستيرم 
 عمى البطف، كالضرب المبرح عمى الرأس كالكجو كالظير، ثـ الضرب بالمطرقة.

، أف ال يبالي، أف ال يصرخ، أف يحاكؿ جمدلقد حاكؿ البطؿ أكؿ األمر أف يتظاىر بال
يتكٌكر عمى نفسو كيتراجع إلى الخمؼ، أف ال يقكؿ لجبلديو أٌف  بافنب الركبلت، تج

 األلـ يعتصره، كلكنو فشؿ كليس أدعى مف الفشؿ إلى الشعكر بحالة الضيؽ.
كحيف أمركه أف يتكٌمـ قاؿ ال أعمـ شيئان. فانيالكا ضربان عمى رأسو بضراكة أشد جعمو 

لكقت ذاتو إلى )التغٌير( أكثر فأكثر. يقكؿ في ذات يزداد ضيقان أكثر فأكثر كقٌربتو في ا
 نفسو:

 لقد مألتـ كؿ القدور واألوانػي والبراميػػػػؿ بالدمػاء فأيػف  
ستذىبوف بدمي الذي سيظؿ يسيؿ ويسيؿ حتى تطفػػػػح 

ا.. فاف أيًا منيا كػؿ األواني التي تمقيتموىا ىبات وىداي
فح. ليسيؿ طإلى أكثر مف قطرة واحدة لي لـ يعد يحتػاج

ذ ذاؾ سيحدث الطوفاف الػذي سيجرفكػػـ أو يخنقكػػـ  وا 
  فػػي عقػػػر داركػػـ

كعندما انيالكا بالمطرقة عمى مؤخرة رأسو مرة أخرل كساؿ دمو ساخنان عمى رقبتو 
رىابيـ كىذا ما جعمو يقؼ منيـ  كصؿ إلى ذركة )التغٌير( كلـ يعد يعبأ كثيران بقسكتيـ كا 

 حرر مف ضيقو فيقذؼ في كجكىيـ كؿ حقده دفعة كاحدة:مكقؼ المكاجية ليت
 انتـ وحوش

ذيف يتستر عمى قائدىـ( كيكتشؼ لكحيف يقرركف أنو كاحد مف الجماعة مف )الجماعة ا
أٌف صديقو الذم خبأه مرة في بيتو إنما ىك قائد جماىيرم يتداعى في نفسو تيار مف 

ارنة كضعيا زنكنة لتككف أعمى األفكار تغذية ذكرل صديقو الذم صار يعاتبو عبر مق
مرحمة يمكف أف تصميا عممية )التغٌير( المطمكبة لمشخصية لما فييا مف تأنيب كلـك 

 لمذات السالبة. يقكؿ )الكاتب(:
مياًل يا صديقي الذي لـ أرؾ منذ عشريف عامًا.. عشروف عامًا قضيتيا أنا في 

والتفاىة والضجر قرض الكتب والتبغ وشرب الخمر وكتابة القصص عف الجنس 
والقرؼ.. وقضيتيا أنت أيػػف؟ مف يدري؟ لربما في السجوف والمعتقالت والمخابئ 
والسراديب حتى صرت قائدىـ.. فعالمنا الذي حجب الوحوش عنو الشمس وأغرقػػوه 

  فػػي الظالـ ... يخػػػػاؼ نػػػػورؾ
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مب كي يستكفي إٌف الكصكؿ إلى أعمى مرحمة في التغٌير المصاحب لحالة الضيؽ يتط
الشركط إلى فعؿ يكشؼ عف الجكىر الحقيقي الجديد لمشخصية. كىذا الفعؿ ليس ىك 

 ما قررتو الشخصية في القصة حسب، بؿ كما حدث ليا جراء ذلؾ القرار فيما بعد.
 يقكؿ )الكاتب( أيضان:

قررت أف أمنحيـ نور عينػي وقوة حػرفي واف أىبيػػـ حياتػػػػي التي سيجيز عمييا 
 تمة بعد قميؿ ولكني سعيد ، سعيد يا قائدىـ .. يا قائدناالق

إٌف ىذه الصرخة ذات الداللة العميقة )يا قائدنا( تشير بكضكح إلى نكعية التغٌير 
الحاصؿ كالمنتظر مف الشخصية أٌدل إلى أف ال يأبو ليـ أبدان كأف ال يتراجع بالرغـ 

نجرتو، كبالرغـ مف أنيـ انيالكا مف ضراكة األلـ، كبالرغـ مف السكيف المنتظرة عمى ح
 مف جديد عميو ركبلن كطرقان كتيشيمان كتيديدان بالمكت.

 قؿ أيف أخفيت رفيقؾ؟ تكمـ
 ػػ رفيقي ؟ يا لمشرؼ ىذا وحده كاؼ أف أموت مف اجمو ألؼ مرة"

ىذا ما أراد أف يصؿ إليو زنكنة عندما ميد لو بسمسمة مف األفعاؿ، كاألحداث، 
أف يعٌمد الشخصية تعميدان ثكريان ليحٌكليا إلى أنمكذج لمبطكلة ليا ما كالحاالت، كالتغير 

تمكت مف أجمو بعد أف كانت تستكثر عمى نفسيا المكت المفاجئ، كتخاؼ المكت مف 
 أجؿ ال شيء.

إٌف زنكنة في ىذه القصة ككما سنراه، فيما بعد في أعمالو األخرل ال ييتـ بنمكذج 
شح لبطكلة قصصو شخكصان كاقعييف كسمبييف أحيانان، البطؿ المثالي الجاىز كلكنو ير 

كما في ىذه القصة، ليدخميـ في مختبر حياة القصة نفسيا ثـ ليخرجيـ بعد ذلؾ 
أبطاالن جددان ال كما كانكا كال كما ينبغي أف يككنكا عمى كفؽ معيار جاىز كلكف كما 

شخاصان تجاكزكا اختبار الحياة يراىـ في يقينو باعتباره رائيان كمجربان.. حكيمان كمحمبلن.. أ
كصراعاتيا بنجاح.. ال يستكثركف المكت عمى أنفسيـ ألنيـ يمتمككف سببان حقيقيان لو ، 
كىـ ال  ينظركف إلى الحياة عمى أنيا ال تستحؽ أف تعاش، ىؤالء ىـ أبطاؿ زنكنة 

بتشييدىا،  الذيف ال يدعكف أحدان إلى حياتيـ كلكنيـ يفتحكف لنا الدعكة إلى حياة ينٌكىكف
 كيشيدكنيا فعبلن، في الضمائر البشرية.

 
 
 
 

***** 
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 حيث الناس يعيشوف كاليواء

 ترميػػػػػػػػػػػػػػػػز األرقػػػػػػػػػػػػػػاـ والشػػػػػػػػػػػػػػػخوص
 
 

 أ. ترميز األرقاـ
مف األىمية بمكاف أف أشير، قبؿ البدء بتناكؿ المرمزات مف الشخكص كاألرقاـ، إلى 

ىذه القصة لـ تعتمد في حركتيا الداخمية عمى االنتقاؿ مف الكاقع إلى الحمـ أك مف أف 
الحمـ إلى الكاقع، ال كثبان كال انسيابان، كلكنيا تعتمد عمى الحركة المكضعية، ألف الحمـ 

نيا حمـ ككاقع في آف. إفييا مدخكؿ في الكاقع إلى حد زكاؿ المبلمح الفاصمة بينيما. 
تضٌمنت الكثير مف األفكار الصكرية كمف حيث أف مداليميا الرمزية  حمـ مف حيث أنيا

قد أزاحت صكرة الكاقع ككثفتو في صكرة جديدة مدىشة كمؤطرة بركح ميثيكلكجية 
معاصرة. ككاقع مف حيث تناكليا تجربة مريرة بتفاصيميا كمف حيث امتداد جذكر ىذه 

خية. كىذا ما يجعميا، أم التجربة في الضمير البشرم عبر مراحؿ النضاؿ التاري
التجربة، صعبة التناكؿ في قصة مساحتيا محدكدة، كمحككمة بالتركيز كالتكثيؼ، 

ككذا  (1)كمشترط عمييا أف "ال تحتاج أكثر مف أف تخبرنا بما حدث في القصة نفسيا(
 .(2))ال تحتاج سكل أف تكضح لنا الحركة الطفيفة التي حدثت"

ات الميمة، كالمقدمات الضركرية باإلشارة كالرمز. كلكف زنكنة يستعيض عف المميد 
فيك في ىذه القصة يستخدـ أرقامان، ما أف يرٌمزىا حتى تكتسب دالالت تاريخية عميقة 
قد تستكعب أكثر مف مرحمة تاريخية كبذا يككف قد أضاؼ إلى مساحة القصة 

اـ. كقد القصيرة، مساحات إضافية شاسعة أخرل، يستطيع التحرؾ عمييا باطمئناف ت
استخدـ مرٌمزاتو مف األرقاـ أيضان كي ال يمنح أبطالو تحديدان زمكانيان فيسٌمى أحدىـ 
)األكؿ( كيسٌمي اآلخريف )الثاني( ك)الثالث( لتظٌؿ القصة مفتكحة لكٌؿ زماف كعمى كؿ 

                                                           
                                                                                                                                  صدر السابؽنفس الم( 1)
                                                                                                                                  نفس المصدر السابؽ( 2)
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مكاف لـ يستطع الناس فيو لفظ ممككيـ بعد. كمف جية أخرل استخدميا في مكضعيف 
متطرقان إلى خكؼ )الثاني( مف "أف يعمد الممؾ إذ يييج إلى  مف القصة حيف قاؿ

ابتبلع أبيو ثانية حيف يعجز عف اإلمساؾ بو كيحبسو في بطنو تسعة قركف أخرل كما 
حدث في المرة السابقة".. كحيف قاؿ: "إال أٌف أبي كلمدة تسعة قركف... انتبو إلى 

يا قركف مف نكع خاص غير ما الرقـ، تسعة.. قركف.. ليست بالمدة القميمة خاصة كأن
تآلؼ عميو البشر.. كؿ يكـ فييا.. بؿ كؿ ساعة كؿ دقيقة فييا.. تعادؿ قرنان مف 
العذاب( ليشير في المرتيف إلى مرحمة طكيمة مف العذاب، كالمعاناة، كالحرماف، 
كالظبلـ، كالجيؿ، كاالنكسار بعيد سقكط الحضارة كاندثار مظاىرىا كانسحاقيا تحت 

يمجية. أم أنو لـ يستخدـ الرقـ استخدامان مجردان ليشير بو إلى الفترة الزمنية سنابؾ ال
لى  أك الطكؿ الزمني الذم احتجز خبللو كالد )الثاني( بؿ إلى طبيعة تمؾ الفترة كا 
انسحاب تأثيرىا عمى الناس مف دكف أف يخكض في تفاصيميا كػ)فترة مظممة( عمى 

يعة الحاؿ كلكنو قاص، كشاعر، كحالـ يتحكؿ كجو التحديد ذلؾ ألنو ليس بمؤرخ بطب
لى داللة فيختزؿ كيكٌثؼ مكاده في )حركة طفيفة( كلكنيا  كؿ شئ عمى يديو إلى رمز كا 
مركزة. كاستخدميا أيضان كأرقاـ استنتاجية ميمة كذات داللة بالغة العمؽ. فقد كرد في 

حمكة ينتيي فييا  جممة لو يصؼ بيا المدينة التي يعيش أىميا كاليكاء أنيا "مدينة
(" كىك رقـ 5جميع العمميات الحسابية مف جمع كطرح كقسمة كضرب إلى الرقـ )

يشير إلى نضاؿ اإلنسانية التاريخي المرير. النضاؿ الذم استغرؽ أربع مراحؿ 
( إذف ىك 5تاريخية مف عمر البشرية ليصؿ أخيران إلى مرحمتو الخامسة الميمة. الرقـ )

صؿ التاريخ كىك ليذا ال يستبعد أف يككف رمزان لحمـ اإلنساف. التاريخ، ىك محصمة حا
إٌف جدلية الصراع المادم التاريخي قد حددت مسار كقكانيف الصراع، كاف الضركرة 
التاريخية قد حكمتو بالمراحؿ الخمس المعركفة ككأف كؿ شئ قد اعد لتنتيي كؿ 

ٌف زنكنة قد أكقؼ قصتو ( فضبلن عف أ5العمميات فيو إلى استنتاج كاحد ىك الرقـ )
عمى خمسة شخكص متباينيف في طرؽ رفضيـ كقبكليـ لكاقع ىـ جميعان كائنكف فيو 
فأعطى، بذلؾ، عمقان آخر ليذا الرقـ المتحرؾ، ببل إرادية، في ضميره ككاتب، 

 ككمناضؿ، ككإنساف. كأخيران يستخدـ زنكنة رقمان جديدان مرمزان حيف يقكؿ:
ئة طيبة ذات رائحة عطرة خاليػة مف المموؾ وأنفاسيـ لقد عاش فعاًل حياة ىان 

وداسوا عمييـ باألقدار ... منذ اكثر مف نصؼ  القذرة ألنيـ ىناؾ لفظوىـ لفظ النواة
 قػػرف

فمك أننا فتشنا في التاريخ البشرم باحثيف عف أىـ أحداث العالـ قبؿ أكثر مف خمسيف 
ـ القيصرم الذم بسقكطو انفتحت عامان لكجدنا أٌف ليس أكثر أىمية مف سقكط النظا

 أماـ البشرية أبكاب عالـ إنساني جديد.
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 ب. ترميز الشخكص 
قمنا أٌف إطبلؽ األرقاـ بدؿ األسماء عمى الشخكص ال يمنحيا تحديدان في الزماف كال 
ف لـ يكف دقيقان جدان، إال أٌف التعبير عنو في مكضكعة كالتي  في المكاف، كىك أمر كا 

أمر مفركغ منو، مف الناحية الفنية عمى األقؿ، ألنو يساعد كثيران  تطرحيا ىذه القصة
في تحميؿ الشخصٌيات مداليؿ رمزية عميقة تكشؼ عف سعة التجارب البشرية 
كاختبلفيا في مضمار العمؿ عمى إلغاء االستغبلؿ، كاالستبلب، كالتسمط. كمف ىنا 

ك)الثالث( فمكٌؿ مف  جاءت تسمية أحد شخكص القصة بػ)األكؿ( كاآلخر بػ)الثاني(
ىؤالء عدد ال يحصى كال يعد ممف يتشابيكف معيـ مكقفان كسمككان، كفي أماكف يصعب 

 تحديد رقعيا عمى كجو الخارطة العالمية.
فاألكؿ ىك أم كاحد يسمؾ السمكؾ ذاتو في المكقؼ ذاتو الذم كضع فيو . ككذلؾ 

الثبلثة لمكاقع كرفضو إال  الثاني كالثالث .. كبالرغـ مف اختبلؼ طرؽ مكاجية ىؤالء
أنيـ يشترككف في غاية كاحدة تتجسد في اندفاعيـ جميعان نحك المدينة التي يعيش 
أىميا كاليكاء كالتي تشبو تمؾ التي تحدث عنيا )الثاني( كذكر أٌف كؿ العمميات فييا 

 (.5تنتيي إلى الرقـ )
 أعماقيـ ثالثتيـ يندفعوف بسرعة مجنونة، تحركيـ رغبة واحدة تتجذر في

كثبلثتيـ أيضان يتكقفكف عند الحدكد الطبيعية لمدينتيـ. حيث الجبؿ الذم يسٌكرىا 
كيفصميا عف تطمعاتيـ، ليبتدئكا اندفاعات تحدد سككنياتيا ككثكبيا بالمكقؼ الجديد 
لكؿ منيـ. لقد أراد زنكنة بالجبؿ أف يشير إلى قكة الحدكد المستمىدة مف قكة القانكف 

كقدرتو عمى زعزعة ثقة العبكر كالتجاكز. كمف ىنا جاء تردد  الكضعي كجبركتو
)األكؿ( كخكفو، كسيطرة الممؾ عميو، كنفكذه إلى رأسو بكامؿ قصره كعرباتو الجكالة 
في عممية دائبة تحٌكؿ عمى إثرىا )األكؿ( إلى مسخ شائو إذ صفحت أذناه مف الداخؿ 

زحفيا إليو فطفح كؿ ما فيو مف  كاستطالتا مف الخارج حتى غطتاه كابتدأت )الديداف(
خكؼ متجذر منذ تسعة قركف كحاؿ بينو كبيف تطمعو الجميؿ. إنو بكضعو ىذا ال 
يمكف أف يككف إال رمزان لمخائب المقيكر المنقمب عمى نفسو. نتاج أظمـ فترة تاريخية 
مذ داست سنابؾ التتر اليمجية عمى الحضارة، كحطمت عجمتيا الدائبة. كىك بعد أخذ 

األمكر بنظر اإلعتبار، لـ ير مف قبؿ المدينة التي يعيش أىميا كاليكاء، كلـ ير  كؿ
 غيرىا، كلكنو فقط يتطمع إلييا تطمع العاجز النككص.

أما )الثاني( فعمى خبلفو، إذ سبؽ لو كأف شاىد مدينة الحمـ فاستيكاه العيش فييا حيف 
بعد أف احتجز الممؾ أباه في ىرب إلييا منفمتان مف قبضة الممؾ. لكنو عاد مرة أخرل 

بطنو تسعة قركف، كمع خكفو مف إرىابية الممؾ كجبركتو يتطٌمع إلى مدينة أخرل تشبو 
مدينة الحمـ التي ىرب إلييا أكؿ مرة كلكف خكفو مف أف يحتجز أباه في بطنو تسعة 
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قركف أخرل عندما يعجز عف اإلمساؾ بو كىي إحدل طرؽ الممؾ التي يمتجأ إلييا 
 ينفمت شخصان ما مف قبضتو يمنعو مف تجاكز الحدكد كلك بخطكة كاحدة.عندما 

فإذا كاف زنكنة قد اتخذ )األكؿ( رمزان لمخائب المقيكر المنقمب عمى نفسو فأنو اتخذ مف    
)الثاني( رمزان لبلنيزامي المتطير كاألناني الذم يرضى لنفسو أف يككف طفيميان بدالن مف 

اء مدينتو بناءن يخمك مف )أنفاس الممؾ الكريية(. كيظٌؿ أف يخكض معركتو في سبيؿ بن
)الثالث( الشخصية الكحيدة، مف بينيـ، القادر عمى االستمرار في اندفاع حقيقي نحك 
المدينة التي يعيش أىميا كاليكاء بخطى ثابتة، كىك شخصية عممية عرفناىا بالفعؿ ال 

ع أف يستقطب اىتمامنا بالقكؿ، كبالرغـ مف صغر مساحة حكاره إال أنو استطا
كتعاطفنا بالرغـ مف اختبلفنا معو مف حيث سمككية الفعؿ الثكرم كمنيجيتو. كبالرغـ 
مف تمٌيزه، في القصة، إال أنو يظٌؿ بحاجة إلى أف يجٌرب الحياة، كأف يخرج بحصيمة 

 مف تجاربو، كأف يقرف ىذه التجارب بحكمة المجرب.
في القصة، شخصية )األب( إلى جانبو  كلكي يردـ زنكنة ىذه اليكة فأنو كضع،

باعتبار أٌف لؤلب تجاربو الميمة كالعظيمة السيما كتمؾ التي خاض غمارىا، كىك 
يكاجو اإلرىاب كالقسر كعمميات غسؿ الدماغ عف طريؽ تمقيو التمفيؽ كاألكاذيب التي 

ألنو  يركجيا الممؾ. كىك اآلخر يمتمؾ القدرة عمى التجاكز كالكصكؿ إلى تمؾ المدينة
لـ يعبأ بأمكره الشخصية كلـ يأخذ بنظر اإلعتبار إرىابية الممؾ، ككحشيتو، ككثرة 
عيكنو المبثكثة ىنا كىناؾ. كىك إذ يمحؽ بالثالث فإنما ليعيده إلى مدينتو بعد أف يتعمـ 
أصكؿ تمؾ المدينة ليبنيا معان مدينة مثميا كىك ما يخبرنا بو بعد عكدتيما لتنتيي 

 البداية الحقيقية. القصة في نقطة 
إٌف إطبلؽ تسمية )األب( ك)الممؾ( عمييما بدؿ األرقاـ لـ يغير مف األمر شيئان ذلؾ 
ألف األب كالممؾ كممتاف تشيراف إلى الصفة االجتماعية كالسمطكية ال إلى التشخيص 
ف اختمفت مكاصفاتو الشخصية كالسمككية، ككذلؾ  فاألب مكجكد في كؿ زماف كمكاف كا 

ف اختمفت أشكاؿ تكاجده الكثيرة، فيك في ىذه القصة ككما قمنا في البداية مف  الممؾ كا 
النمط الذم يبدك شخصية خرافية مجانبة لمكاقع إذ يرسمو لنا زنكنة بكجو مميء 
بالدمامؿ كبأسناف صفر بعضيا أسد كبعضيا حصاف، كبقركف طكيمة تناطح السحاب 

 ييآت أشرار المثيكلكجيا القديمة. كأنفاس كريية كشعر محركؽ كىيأة قريبة الشبو ب
 
 
 
 

*     *     *     *     * 
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 المػػػػػوت سداسيػػػػػػػػػػػاً 
 الحرية  و األرض  والموت السداسي

 
 

في قصة )المكت سداسيان( اشتغؿ القاص محي الديف زنكنة عمى مكضكعة تناكليا    
شرة كالتعبكية، كلـ تحقؽ قدران كافيان في عمؿ سابؽ تناكالن دراميان، بمعالجة اتسمت بالمبا

مف االستبطاف كسبر األغكار كالتأثير في الشخصيات كتطكرىا، كرغباتيا، كنزكاتيا، 
كتطمعيا نحك غاياتيا كتحقؽ تمؾ الغايات كفشميا في الكصكؿ إلى أىدافيا بشكؿ 
جزئي أك كمي. تتجمى حقيقة ىذه المكضكعة مف خبلؿ ما تطرحو القصة بشكؿ 

ي عف االستبلب، كاالغتصاب، كمصادرة الضمائر كالحريات دكف أف تحدد تسجيم
انحيازىا فيي تطرح بشكؿ دقيؽ ما لمشخصيات كما عمييا مؤجمة إطبلؽ األحكاـ 

القادر عمى الفرز مف خبلؿ المقارنات كالمفارقات  ئتاركة مسألة االنحياز إلى القار ك 
يف. المعالجة الجديدة لـ تؤثر، قط، التي تطرحيا عمى طاكلة تأممو كاستبصاره الدقيق

عمى مكاقؼ زنكنة ألف مكاقفو مف الثكابت التي عمؿ عمى ترسيخيا طكاؿ حياتو 
األدبية، كفقط أتاحت لو إمكانية تناكؿ مكضكعتو مف زكايا أكثر سعة كقدرة عمى 

كنة الكشؼ، كالرصد، كالتقاط الميـ بأدكات اعقد استعماالن كأكفأ عبلجان. إٌف استخداـ زن
لممكنتاج كتسخيره لخدمة قصتو أتاح لو إمكانية استطبلع األحداث كاالنتقاؿ بينيا 
ككفمت لو تكسيع عالـ قصتو كرقعتيا كاشتماليا عمى مقاطع متعددة مف دكف أف تفقد 
القصة )الممنتجة( صفاتيا القصصية كما حدث لقصص ظيرت في العاـ نفسو 

كتسبت تمؾ القصص بسبب منتجتيا ( الذم ظيرت فيو قصة زنكنة ىذه فا1970)
 . (1)صفات ريبكرتاجية ال تمت إلى القصة إال بصمة كاىية

                                                           
ال يػػػدخؿ ىػػػذا بطبيعػػػة الحػػػاؿ فػػػي مضػػػمار االسػػػتخداـ الفنػػػي لمريبكرتػػػاج فػػػي القصػػػة بشػػػكؿ  (1)

مقصػػكد فنيػػا كاف كػػاف ال يخمػػك مػػف محػػاذير فنيػػة قػػد يػػؤدم عػػدـ االنتبػػاه إلييػػا أك تجاىميػػا إلػػى 
                                                                   صدع بنية الشكؿ .
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تبدأ قصة )المكت سداسيان( بمدخؿ تتصدره )ثيمة( يخبرنا المؤلؼ مف خبلليا أف بطمو 
قد أعيدت لو حريتو مرة ثانية. كعاد إلى المدينة التي سمخ منيا قبؿ فترة غير قصيرة. 

ؿ )الثيمة( أيضان، أٌف القصة إنما تتناكؿ مسألتيف جكىريتيف ىما: كىذا يعني، كمف خبل
مصادرة الحرية، كاغتصاب األرض. حيث تتـ األكلى بكساطة القانكف كالشريعة، بينما 
تتـ الثانية بكساطة الخديعة كالديمكغكغيا. كلما كانت ىاتاف المسألتاف بحاجة إلى 

ة يقطع مدخؿ القصة بػ)نص مقدس( تكضيح أكثر لمعرفة جكىر كؿ منيما فأف زنكن
 يخبرنا فيو: 

 أف –التي ىػي ظػؿ لألولػػػى  –ا انو مف حؽ السمطة السماوية واألرضية أيض
تضع كمتا يدييا عمى األمواؿ المنقولة وغير المنقولة التي يرثيا أفراد ال 

القانوف الذي تسنو السمطة السماوية لصالح السمطة  –يؤىميـ القانوف 
لمتمتع باإلرث، كأف تكوف عقوليـ مموثة بجرثومة ما   –ػػة أو العكس األرضيػػػ

أو أف تكوف رائحػة الحميب ما تزاؿ تفوح مف أفواىيـ ولـ تصرعيا رائحة 
 الخمور والتبوغ بعػػد.

كىك نص يبرر المستمب بو قانكنية استبلبو كسمككو الكحشي ابتداءن مف انتزاعو القسرم 
 باستبلبو األرض كالكطف. لمحقكؽ كالحريات، كانتياءن 

ثـ يعكد في المقطع الثالث ليستأنؼ حكار البطؿ مع مستمبيو ليكضح مف خبللو أٌف 
ذا  الحرية ليست إرثان يكرث عف أحد ما إنما ىي )نكر انبثؽ مف طيات ىذا الككف( كا 
كانت الحرية إرثان، كما يدعكف، فأف بطمو كرثيا عف سبارتاككس، ككاكه الحداد، كعمي، 

ينيف، كجيفارا كمبلييف الضحايا. كعمى ىذا األساس المقطعي تترل بقية المقاطع كل
مستيدفة ضمنيان الكشؼ عف حقيقة الفعؿ كالمجريات كما سنكضح ذلؾ مف خبلؿ 

 تناكلنا لمسألتي الحرية كاألرض كمف بعدىما المكت السداسي.
متناقضيف كأف يكشؼ لقد أتاح أسمكب )المىنتجة( لزنكنة أف يتنقؿ بيف طرفي القصة ال

عف جكىر الصراع القائـ بينيما عمى أساس عدـ تكافؤىما كقكتيف متضادتيف، كأف 
يعزز دكافعيما بمبررات كؿ قكة لحقيا في ما اعتبرتو حقان ليا. فالقكة األكلى تدعـ 
طرحيا بذلؾ )النص المقدس( الذم منحيا الحؽ في بسط يدييا عمى حقكؽ اآلخر 

تو بدؿ إلغائيا إلغاء تامان أك مصادرتيا مصادرة كاممة، كالقكة اضطرت إلى تجميد حري
ف كانت كذلؾ فإنيا كرثتيا عف القادة  الثانية تؤكد أف الحرية شئ غير مكركث كا 
العظاـ الذيف أفنكا حياتيـ في سبيؿ تحقيقيا. كىنا يطرح سؤاؿ نفسو لماذا لـ تمغ القكة 

اكتفت بتجميدىا دكف مصادرتيا بشكؿ تاـ؟ األكلى حرية الثانية إلغاءن تامان؟ كلماذا 
كيأتي الجكاب مف القصة نفسيا ألنيا أم القكة الثانية، تمتمؾ قمبان لـ يتسخ بقذارة العالـ 
كألنيا عارفة بحقيقة األمكر كمدركة لحقيقة التآمر عمييا، كاألدىى مف ىذا كأمر أف 
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ف تممس لمس اليد أٌف بيتيا القكة األكلى أرادت مف الثانية أف تصدؽ كذبة االحتبلؿ كا
لـ يعد ليا، كأف كطنيا ليس إال كطف االغتراب ثـ لتنسحب طكعان تاركة كؿ شئ 
عادتيا لـ يكف إال ىدؼ لتستكمؿ  كىائمة في األرض ببل ىكية. تجميد الحرية إذف كا 
المعبة كؿ جكانبيا كي تستطيع أف تقذؼ بالقكة األكلى في فراغ ىائؿ يتآكميا مف 

ان فجزءان حتى تستسمـ لمشيئة االحتبلؿ. فالتجميد إذف لـ يكف إال مرحمة الداخؿ جزء
ف كاف ال يعني القضاء التاـ عمى الحرية منذ  أكلى مف مراحؿ مصادرة الحرية كىك كا 
البداية كال تحكؿ الفرد إلى العبكدية المطمقة إال انو يظؿ، مع ذلؾ ، حالة أكلى، يقصد 

كخ لكاقع الحاؿ، كالقبكؿ غير المشركط بيذا الكاقع، عمى الرض الناسمف كرائيا أقممة 
 كتجاىؿ قضيتيـ، كحقكقيـ، كتاريخيـ كصكال إلى استعبادىـ المطمؽ.

الذم اختاره زنكنة مؤىؿ أكثر مف غيره لمتصدم كرد الصاع بصاع إف  البطؿكمع أٌف 
قضيتو لـ يكف بصاعيف إال أنو لـ يستطع فعؿ أم شئ لممبلبسات الكثيرة التي انتابت 

كإنساف. كقد رأينا كيؼ أنو عندما غادر )دائرة الحجز( متكجيان إلى بيتو كفكجئ 
عمى فراشو بعد أف  (2)باألغراب كقد احتمكا منزلو كىـ يمارسكف لذة الخيانة المتبادلة

ألقكا بعائمتو خارجان. لـ يستطع فعؿ شئ سكل إطبلؽ صرختو األخبلقية: )كيؼ يمكف 
ممقى ىك اآلخر خارجا كقد أغمقت النكافذ كاألبكاب دكنو غمقان ىذا( ليجد نفسو بعدىا 

محكمٌا اضطره عمى القبكؿ، كلك مؤقتان، بكاقع الحاؿ مع أف رغبة شديدة بالعكدة الى 
ـٍ يدرؾ مف قبؿ،  ـى ل بيتو ثانية كانت تكتسح أعماقو كٌميا. ىنا فقط يدرؾ، كال ادرم ل

 تيا لو بعد مدة قصيرة فيقكؿ:الغاية التي تقؼ كراء تجميد حريتو ثـ أعاد
اآلف أدركت عمؽ العقوبة التػي فرضتيا عمػي دائرة الحجز حيػف أعادت  إلػػى 

 حريتػػي
ذا كانت ىناؾ  ثـ يتساءؿ عما إذ يمكف أف يكجد إنساف حر في مجتمع كمو عبيد، كا 

 جدكل مف منح الحرية لسمكة انتزعت مف البحر كألقيت في العراء.
مة حقيقة أزمتو كفرد، كبؤسو كانساف، كأدانتو لمعصر. إنو ىك تمؾ مجسدان بتمؾ األسئ

السمكة التي تحتاج إلى الماء كتصرخ إنيا بحاجة إلى الماء كالكؿ يعرؼ أنيا بحاجة 
، الناسإليو كلكف ال ىك يعرؼ كيؼ يصؿ إلى الماء كال أحد يقٌربو منو. إنو كغيره مف 

قة إلى الماء/ الحياة  أٌف يتجاكز التجربة ككأمثالو مف أبطاؿ زنكنة عميو لكي يصؿ بث
ىا كأف يعبر العممية الصعبة في مختبر الكاقع كالقصة ءالمريرة التي كضعو عصره إزا

 عمى حد سكاء.

                                                           
                                               المقصكد ىنا ىك خيانة الزكج لزكجتو كخيانة الزكجة لزكجيا كالتقاء الخائنيف في خيانة مرتبة . (2)
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لقد أعادكا إليو حريتو إذف ليجد نفسو كحيدان في شكارع مدينتو كقد دؽ صميب الغربة 
يب تطالبو أصكات المدينة في عظمو حتى النخاع، كمطركدان مف تمؾ الشكارع كغر 

 كميا أف يرحؿ عنيا بعيدا، كأف ال يدخميا ألنيا لـ تعد مدينتو بعد:
 ارحؿ.. ارحؿ أييا الغريب

كلكنو عنيد أبدان كفي ركحو يتعممؽ حب األرض كطينتيا الحمراء كرغبتو بالعكدة غير 
صكت تقؼ بينو كبيف مدينتو سكران ىائبلن ضخمان يحكؿ دكف كصكؿ  العنصريةأٌف 

ضميره الحر إلييا. سكر اعتمت ىامتو عبلمة المكت السداسي كالتي بالرغـ منيا كاف 
يعيد محاكلة العكدة بإصرار مرة تمك أخرل حتى صرخت بو كجكه السكر السداسية 

 كميا:
 ال تدخؿ المدينة أييا المجنوف ال تدخميا إنيا لـ تعد لكـ

مشدكدة إلى قمبو كىي ال تزاؿ طرية يكاجو المكت السداسي كتربتو  االنسافىكذا صار 
 مثؿ برتقالة.

كما دامكا قد قذفكا بو في العراء فاف عينيو أبدان تظبلف مشدكدتيف إلى أرضو الخضراء 
كىك اليني يتحدل المكت في سبيميا.. يرنك نحك الشرؽ فيرل غيمة سكداء تتمزؽ كافقان 

 يتشرب حمرة خفيفة ثـ يكسع مف خطكه ما استطاع.
كمعاناتو  االنسافف يقدـ لنا في ىذه القصة معايشة داخمية لمأساة أاع زنكنو لقد استط

بشكؿ اعتمد التزاكج بيف الكاقع كالفنتازيا ال لرغبة فنية تقنية كلكف لككف ما حدث 
 شيءه أقرب إلى الفنتازيػا منيا إلى الكاقع كلكنو مع ذلؾ كاقع عيانان. لمناس كأرضيـ

كثكبو إلى جك الفنتازيا، في القصة، لـ يكف ليحدث خارج إٌف تحرر زنكنة مف الكاقع ك 
ذا كاف  كعيو أبدان ألننا نممس ىذا الكعي مثبكتان في كؿ مقطع مف مقاطعيا العشريف. كا 
قد نجح أٌيما نجاح في إعطائيا شكميا المناسب فذلؾ ألنو ترؾ لمكضكعتيا كألحداثيا 

بالقكلبة الجاىزة، كال الشكمية  حرية الكصكؿ إلى ذلؾ الشكؿ، كألنو أساسان ال يؤمف
الفارغة. فمكؿ قصة، عنده، شكميا، كقكاعدىا، كقكانينيا التي تفرضيا مكضكعة تمؾ 
القصة كفعميا كحدثيا الرئيس. كىذا يعني أٌف الشكؿ عنده إٌنما يأخذ الطابع الدينامي 

حاكية نفسو الذم يحكـ فعؿ القصة كحركتيا. إنو يكلد لديو مع المضمكف كلكنو ليس ب
ضخمة لو. إنو حالة اتجاىاتو النفسية كالفنية متفاعمة مع جكىر المكضكعة التي 
يعايشيا بصمت ثـ اليني يعمنيا عمى الكرؽ. كليذا يمكننا القكؿ أٌف تبعثر المقاطع في 
القصة كتقطيعيا لـ يأت عبثان بؿ ىك ناجـ عف شعكر الكاتب الداخمي بتبعثر القضية 

الشعب كتشتتو كعف الذم تركو ىذا التمٌزؽ، كالتشتت، كالضياع كتشتت جكانبيا كتمٌزؽ 
في نفسو، كعف مكنتو الفنية في المكائمة بيف الشكؿ كالحالة. كبالرغـ مف تعدد المقاطع 
ككثرتيا إال أٌف زنكنة لـ يضيع الحدث األساس في القصة كلـ يغفؿ أبدان بالرغـ مف 
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"الحركة الطفيفة التي حدثت" لبطمو ال طكؿ القصة، أنو بصدد إخبارنا عف المحظة أك 
عف قضيتو كاممة كال عف حياتو مفصمة ألف جكىر ما تقدمو لنا القصة القصيرة ىك 
أف تخبرنا عف لحظة مف لحظات الحياة كىي في حالة تكىجيا، ال عف الحياة كٌميا 

 كىذه ىي إحدل مميزاتيا األساسية.
ة بكٌؿ الجكانب الميمة كالحساسة كلكف إٌف دراسة متكاضعة كيذه ال يمكف أف تككف مممٌ 

عذرىا في محاكلتيا كضع التمييد الميـ كالمطمكب لبحث يتكخى الكشؼ بجدية عف 
 مكنكنات )المكت السداسي(.

 
 
 
 
 
 
 

     *     *     *     * 
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 الرجؿ الذي امتيف دراسة الكائنات البشرية
 امتيف دراسة الكائنػػػػػات البشريػػػػػػة مؤثرات العبػػػػػػػػػػث في رجؿ

 
 

لقد أٌدت الحضارة الغربية منذ الحرب العالمية األكلى كحتى قنبمة )ىيركشيما( إلى    
عزلة اإلنساف الغربي كتفاقـ أزمتو باطراد، حتى بات ككأٌف العالـ ليس عالمو حقان. إنو 

: حركب كككارث ككباؿ، كما يقكؿ )يكنسكك(: "كابكسي ال يطاؽ، أشبو بحمـ مخيؼ
كراىية كاضطياد، كفكضى، كمكت يتربص بنا جميعان، بينما نحف نتكمـ فبل يفيـ أحدنا 

أال … اآلخر، كنناضؿ، قدر ما يسعنا الجيد، في عالـ يبدك في قبضة حمى رىيبة
نو ال طائؿ  نككف محقيف إذا ما أحسسنا أٌف ىذا العالـ ليس لنا. إنو ليس لنا حقان؟"، كا 

ائو، عالـ محككـ فيو اإلنساف بالعبث كمأساكية المصير. كمف ىنا مصدر مف كر 
عذاباتو الكبيرة ، تمؾ العذابات التي تتشابؾ في تركيبة معقدة صعبة حالما يتكلد كعيو 
ٌف مصيره ليس بأفضؿ مف  بالعبث، بأف جيكده في ىذا العالـ ال طائؿ مف كرائيا، كا 

 )سيزيؼ(.
ال تتكقؼ داخؿ حدكد فائض الثركة كما أنتجتو مف ككارث  كبما أٌف األزمة الحضارية  

كحركب طبقية، فمف الطبيعي أف تمتد آثارىا إلى خارج حدكد االقتصاد الحر، كلكف 
بدرجات تتكقؼ جسامتيا عمى مدل ارتباط اقتصاديات بمد ما بذلؾ االقتصاد. إٌف ىذه 

دل الخمسيف سنة األكلى العذابات التي أفرزتيا أزمة حضارة اإلنساف الغربي، عمى م
مف القرف العشريف، دفعت الطميعييف إلى اكتشاؼ شكؿ فني جديد خارج األصكؿ 
التقميدية لمقديـ، كخارج أخبلقية الحاضر، شكؿ قادر عمى استيعاب أزمة اإلنساف 

 الفكرية كاحتكاء تشتتو كشعكره بالقمؽ كالتمزؽ كالضياع.
تحدث لنفسيا الصنعة البلزمة ليا كما تشؽ يقكؿ برنارد شك "إٌف األفكار الجديدة تس

المياه المجرل الذم تسير فيو" ، كلقد شٌقت أفكار الطميعييف مجرل )العبث( الذم 
اتخذت منو طريقة لمتعبير عف تطمعاتيا. كقد حذا حذك الطميعييف كتٌاب كثيركف كاف 
ذا ليـ باع غير قصير في التعبير عف أزمة اإلنساف المعاصر عمى كفؽ أصكؿ ى

األدب الجديد، كما أٌف تأثير ىذه الطريقة الجديدة لـ يقتصر عمى كتٌاب الغرب كحدىـ 
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حسب، بؿ كشمؿ كتٌابان شرقييف كاف عمى رأسيـ تكفيؽ الحكيـ الذم ظيرت تأثيرات 
ىذه الطريقة كاضحة، كما تذكر الدكتكرة سامية أسعد، عمى مسرحيتو )يا طالع 

 الشجرة(.
قصة  1970ضان قد تأثر بيذا األدب الكافد، فكتب عاـ كمحي الديف زنكنة ىك أي

ف يكف قد حقؽ نجاحان في  )الرجؿ الذم امتيف دراسة الكائنات البشرية(. كىك كا 
السيطرة عمى الشكؿ الجديد فييا إال أنيا، في رأينا، ال تتعدل ككنيا مغامرة ذىنية 

نفس الزنكني سرعاف ما اكتشؼ نشازىا، فعاد ليكتب لنا قصصو األخرل بذات ال
 المتميز.

كتتألؼ ىذه القصة مف ثبلثة مقاطع، يشٌكؿ كؿ مقطع منيا حركة، ككؿ حركة ترتبط 
بالحركة التي تمييا بعبارة تتكرر في بداية كؿ منيا )ىا أنت ثانية( كتمتاز بأٌف حركتيا 

 االنتقالية بشكؿ عاـ تنساب مف الكاقع إلى الحمـ ثـ إلى الكاقع مرة أخرل.
قطع األكؿ )الكاقع( باإلشارة إلى عدد مرات تكاجد )الرجؿ( في زحاـ المدينة كيبدأ الم

لى ككنو منساقان إلى  مف خبلؿ عبارة التعجب التي ستبلـز المقطعيف اآلخريف أيضان. كا 
ف كاف ىدفو محددان.  الزحاـ بدافع مجيكؿ كا 

كأفكاران مغرقة كمع أٌف مجريات ىذا المقطع قد تميزت بكاقعيتيا إال أنيا تضمنت صكران 
في عبث ليس في القصة أدؿ عميو مف صكرة األجساد النخرة اليٌشة العاطمة كغير 
المبالية بما يحدث ليا أك حكليا. كقد كاف لظيكر المرأة البدينة في الشرفة كرمييا 
ٌب عمى رؤكسيا غير المبالية، أىمية أضفت عمى تمؾ الصكرة بعدان دالليان  لقشكر الحى

)الرجؿ( بعبثية الحياة في المدينة، كىي المرأة نفسيا التي تبادر إذ آخر عٌمؽ كعي 
ترل في )الرجؿ( ما يميزه عف اآلخريف باالستفياـ عما إذا كاف عاطبلن ىك اآلخر، 
كعندما تعرؼ أنو ليس عاطبلن تسألو بدافع التندر كالممازحة إف كاف مكظفان، ثـ تصؿ 

دراسة الكائنات البشرية. كيقـك الرجؿ  إلى أقصى ىزئيا عندما تعرؼ أٌف مينتو ىي
مف جانبو بالرد عمى طمبيا، القياـ بدراستيا، ردان قاسيان يضطرىا إلى قطع ضحكتيا، 
كمغادرة الشرفة بغضب. كىكذا يعطينا زنكنو صكرة كاضحة عف طبيعة ىذا المقطع 

ؿ مركز كحركتو، كيييئنا لبلنتقاؿ إلى المقطع الحممي. كبما أٌف المقطع الحممي يشكٌ 
القصة كحدثيا الرئيس، لذا سأقكـ بدراستو دراسة تفصيمية أكٌضح مف خبلليا تأثيرات 

 الشكؿ الطميعي عميو.
كيبدأ ىذا المقطع بتكرار زنكنة لعبارة )المقابؿ( السابقة نفسيا )ىو.. أنت ثانية( لتككف 

ذم امتيف ىمزة لمكصؿ بيف المقطعيف كتككيدان لمكقؼ الرجؿ )المقابؿ( مف )الرجؿ ال
دراسة الكائنات البشرية(، كىك تكرار بقدر ما ىك مقصكد كضركرم فإنو يميد لخركجنا 
مف عالـ الكاقع كدخكلنا إلى عالـ الحمـ. ألٌف زنكنة ال يريدنا أف نشعر بكجكد فاصمة 
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بيف العالميف ألنيما عنده كما عند الطميعييف يتداخبلف كيمتزجاف كيؤدم أحدىما إلى 
أٌف الحمـ عنده كما عند الطميعييف غير منفصؿ عف الكاقع، بؿ ىك  اآلخر. بمعنى

نما عمى أساس بياف الحقائؽ.  امتداد لو ال يقكـ عمى أساس التضاد كا 
"عندما أحمـ ال أحس أٌني أتنازؿ عف الفكر بؿ العكس   يقكؿ )يكنسكك( بيذا الصدد:

قػػػػػػان إال أنيا تتراءل لي في تمامػػػان، يبدك لي أٌني ، في أحبلمي أقع عمى حقائؽ جمية ح
 األحبلـ بجبلء باىر ال يتأتى في حالة اليقظة"   

ذا كاف يكنسكك يؤكد عمى أٌف: "الحمـ ىك التفكير كلكنو بطريقة أكثر عمقان كأصالة"  كا 
نو )أحيانان يككف قاسيان لمغاية(، فأنو عند زنكنة يأخذ شكؿ كابكس رىيب تمامان مثؿ  كا 

 نرل فيو صؼ األجساد النخرة العارية كقد بدأ يزداد طكالن كىكالن.  رىبة الكاقع الذم
كمع ما في الحمـ الكابكسي مف رىبة، كما في الكاقع مف قسكة، إال أٌف )الرجؿ( يحاكؿ 
تجريب ثقتو العالية بنفسو كبقدرتو عمى دراسة اليياكؿ النخرة، كىي قدرة غير مجربة 

عت األجساد النخرة تمؾ كبالرغـ مف كما تكضح لنا مف خبلؿ القصة إذ استطا
 ىشاشتيا أف تسقطو كتنتزع يده اليمنى.

ٌف ىذه الداللة  كبما أنو بات مف المعركؼ أٌف كؿ فكرة صكرية في الحمـ ليا داللتيا، كا 
تأتي مرمزة فتزيح ما ىك ظاىرم لتحؿ محمو ما ىك باطني مف الخزيف العظيـ 

مـ قكة اليميف، كىي قكة تقؼ في الصؼ لبلكعي، فكذلؾ في ىذا المقطع يرمِّز الح
المضاد لحركة اإلنساف الطميعي، كلكف بالرغـ مف ىذا المكقؼ ال يتخمى اإلنساف عف 
القكة المنزكعة منو ألنيا في الكاقع جزء منو، إال بعد أف يكتشؼ ال جدكاىا كقذارتيا. 

)التكثيؼ  ك)الرجؿ( ال يدرؾ ، في ىذا المقطع، مع أٌف الحمـ قد بمغ أعمى مراحؿ
كاإلزاحة كالتعكيض(، ال يدرؾ حقيقة اليميف في كقت مبكر مف القصة ألنو كسائر 
األبطاؿ اآلخريف ال يصؿ إلى كعيو التكاممي إال مف داخؿ عالـ القصة كأحداثيا. كىك 
كمعظميـ أيضان يحقؽ البطكلة غير الجاىزة مف خبلؿ عمميات التبمكر كالتسامي التي 

ي مختبر القصة نفسيا. فيك ىنا يقكـ بتعريضو لسمسمة أفعاؿ يجرييا عميو زنكنة ف
 تدميرية متعاقبة:

 زحؼ األجساد الرخوة نحوه
 اندالع الظالـ

 ىجـو أسراب مف الغرباف عميو وانقضاضيا عمى يده اليمنى
زحؼ الديداف المختمفة وخروجيا مف شقوؽ اليد وثقوبيا وانقضاضيا عمى األجساد 

 وزحفيا نحوه ببطء
ركة تصادـ بكاعثو مع تمؾ األفعاؿ التدميرية يدرؾ مدل قذارة اليميف فيقكؿ كفي ذ
 متأكىان:
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 آه يا يدي اليمنى الحقيرة .. أبدًا لـ ادِر أنؾ بيذا القدر مف القذارة
كىذه حقيقة كاف ينبغي إدراكيا منذ البداية، لكف زنكنة أٌخرىا عف الكصكؿ المبكر إلييا 

أف يصمكا إلى غاية ما، دكف أف يسمككا الطريؽ الذم  ألنو ال يريد ألبطالو عمكمان 
يساعدىـ ىك عمى تحديده. أقكؿ يساعدىـ كال أقكؿ يحدده ليـ، ألٌف زنكنة ينظر إلى 
ف تكف مف خمقو لكنيا تنفصؿ عنو  شخصياتو عمى أنيا كائنات حية خارج ذاتو. كا 

إلييا عمى أنيا حالما ينفخ فييا ركحو كيتركيا تتحرؾ عمى رقعة القصة. إنو ينظر 
ليست بيادؽ شطرنج يحركيا كيفما يحمك لو، بؿ عمى أنيا كائنات تشؽ طريقيا في 
دركب القصة كما يشؽ البشر دركبيـ في الحياة. كلكف ما يميزىا فقط ىك االىتماـ 

 العظيـ الذم يكليو ليا لتتمكف مف بمكغ أكبر قدر ممكف مف تكامميا الجمالي.
حؼ( غايتو فأٌف أكؿ الغرباف ينقض عمى رأس )الرجؿ( كلكي يستكفي الصراع )الز 

كعمى عينيو كي يمٌكف البقية مف تحكيمو إلى جسد رخك كما حكلت بقية األجساد فيما 
قبؿ بدء القصة. كالرجؿ مف جانبو يقـك بالدفاع عف نفسو دفاعان مستميتان أماـ اجتياح 

لى الصداـ المباشر معيا الغرباف التي جاءت لتشيد مكت اإلنساف فيو، حتى ينتقؿ إ
إلى ضرب الشر باليسار التي تضخمت عمى نحك غريب بعد أف انتزعت منو اليميف 
ككأنيا بتضخميا عكضت عف قدرة اليميف المستأصمة كما تعكض الكمية في عمميا 
مة بعد تضخميا. كىذه ىي طبيعة اليسار المتأصمة، طبيعتيا  عف عمؿ الكمية المستأصى

 كالتصاقيا باإلنساف كالدفاع عنو عمى الدكاـ.  في التمسؾ بجذكرىا
ثـ يبدأ المقطع الثالث مف العبارة، نفسيا، التي تكررت في المقطعيف األكؿ كالثاني، 
كفيو يطالب )المقابؿ( )الرجؿ( بالرحيؿ عف المدينة، بينما تسألو المرأة البدينة كىي 

ؿ قميؿ ىذه تشير إلى الزمف تمسح دمكعيا ألنو نيرىا قبؿ قميؿ في المقطع األكؿ. كقب
المختزؿ الذم ىك زمف الحمـ، تسألو عما إذا حاف الكقت ليدرسيا فيرد بالنفي 

. بيد أّني سأعود ، حيف يحيف الوقت ألدرس كؿ الكائنات البشريةكيضيؼ: 
كانسحب.. حتى تكارل تمامان كفي أعماقو يتعممؽ تصميـ بالعكدة، لتنتيي القصة نياية 

نة لـ يرد ليا أف تككف مغمقة، بؿ انو لـ يفكر أصبلن بكضع نياية مفتكحة ألٌف زنك
مغمقة ليا كىك بيذا يتٌفؽ مع يكنسكك الذم ال يجد سببان يدعكه إلى كضع نياية ألعمالو 

 فػ"كؿ نياية ليا تأتي زائفة، مصطنعة".
 
 
 
 

*     *     *     *     * 
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 اضطراب في ألواف النيار
 ضطراب الحػػػػػػػػػزيرانػيػػػدة اإلعػقػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

عندما يضع كاتب مثؿ محي الديف زنكنة يده عمى عقدة شخصية ما كشخصية    
ىذه القصة، فمف البدييي أف يستخدـ أكثر األساليب تمكنان في دراسة تمؾ العقدة 
كتحميؿ جممة اإلضطرابات التي تتصادـ مع دكافع الشخصية، كرغباتيا، كحاجاتيا 

ان يؤدم إلى اشتداد صراعيا الداخمي الذم تزيده اشتدادان مبلبسات الظرؼ تصادم
 الخارجي، كتأثيراتو المباشرة منيا كغير المباشرة.

فالحر الحزيراني، كتعب النيار ، كاالرتباطات االجتماعية غير المرغكب فييا، التي 
جة كميا يفرضيا ظرؼ صعب ما، كالحاجة إلى قيمكلة ىادئة كعدـ إشباع ىذه الحا

عكامؿ تضافر بعضيا مع بعض، كقذفت ببطؿ القصة إلى الكىـ حتى خٌيؿ إليو أنو 
إزاء جثة ترقد ىامدة عمى سريره. كلـ يكف ىذا الكىـ حالة مفاجئة ألٌف زنكنة ألمح إليو 
منذ البداية عندما عاد )آزاد( إلى النزؿ، بعد يـك دراسة شاؽ قاـ خبللو بتشريح جثة 

 مف عمرىا كىك يقكؿ:صبية في العشريف 
سأستمقي عمى فراشي جثة ىامدة تمامًا كجثة المرأة ذات العشريف ربيعًا التي جالت 

 فييا سكاكيننا قبؿ قميؿ في المشػػػرح أثنػػاء الدرس التطبيقػػي
ف كردتا عمى لسانو ليشبو بيما  فيذه )الجثة اليامدة( ك)المرأة ذات العشريف ربيعان(، كا 

، إ ال أنيما فعمتا فعميما في التأثير النفسي كالذىني عميو. كىما مدل حاجتو لمنـك
كباالرتباط بصبية القصة ذات العشريف ربيعان أيضان ستتحكالف إلى رمزيف أعمؽ داللة 
عندما ترتبطاف بحدث القصة الرئيس، كتساىماف بشكؿ فاعؿ في تنميتيا، بؿ إٌف 

ٍف كاف كجكدان كىميان، يكتسب تأثيران  مباشران عمى سير األحداث لما يخمقو  كجكد الجثة، كا 
ىذا الكجكد مف مكاقؼ يضطر )آزاد( جراءىا إلى االستسبلـ غير المشركط لصاحبة 
النزؿ التي تحدد جكىر عبلقتو بيا قبؿ دخكلو الغرفة عندما داىمتو الرائحة الزنخة، 

ىا بػ)ككمة كفكر أٌف ميمتو األساسية ىي أف ال يدعيا تنتبو لكجكده، فيي تذكره كمما رآ
التبف( التي تشترؾ معيا بصفتي اليشاشة كالضخامة. كلكنو لحظة كضع المفتاح في 
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ثقب الباب تذكرىا أيضان، كتذكر كيؼ كاف يكلج كؿ جسمو في منتصؼ الككمة التي 
كاف يفتحيا بيديو. كىنا يكئد فكرة إيركتيكية تبادرت  لذىنو أكحت بيا إليو عممية كلكج 

اب ككلكجو في ككمة التبف. كعندما دخؿ إلى غرفتو كخمع سركالو المفتاح في ثقب الب
كقميصو المبتؿ كدلؼ إلى فراشو، ارتد عنو بقكة ألنو أحٌس بكجكد جثة ممدة عمى 
فراشو. ثـ كجد نفسو مقذكفان خارج الغرفة، لتبدأ مف ىنا عقدة اضطرابو التي ستغذييا 

طرابات تدريجيان حتى يمجأ في النياية مخيمتو بأفكار تزيدىا تعقيدان، كتراكـ عميو االض
إلى )ككمة التبف( لتكفر لو أمانان ضد الكساكس التي تراكده كضد حبؿ المشنقة الذم 
يتأرجح أماـ ناظريو بعد فشمو في التخمص مف الجثة أك اكتشاؼ الجاني. لقد تجٌمت 

فكرة أخرل تمؾ االضطرابات في أفكاره القمقة كالميزكزة كالتي سرعاف ما تخمى عنيا ل
 كأخرل مف دكف طائؿ كبغير جدكل، فمرة يتيـ )مداـ صباح( قائبلن:
 أتكوف ىي التي أبقتيا في فراشي؟ لماذا؟ جثة َمف تكوف ؟ زوجيا؟

 ال إنو في الكويت.
 كمرة أخرل يتيـ النادؿ الذم يسكف مع زكجتو في الغرفة التحتية فيقكؿ:

اد أف يفعؿ دائمًا بسبب غّشو أيكوف قد تشاجر مع أحدىـ بسبب زوجتو كما اعت
 في المعب؟

 ثـ يضيؼ متسائبلن:
 لماذا يمقي بالجثة في غرفتؾ أنت ؟ أنت بالذات؟

كيحاكؿ أف يجيب عف سؤالو عندما يعترؼ أماـ نفسو بأنو كاف يركـ الكصكؿ إلى 
زكج النادؿ ذات العشريف ربيعان كلكنو يعكد ليعمؿ ذلؾ بأنو لـ يستطع الكصكؿ 

راقبة )مداـ صباح( لو، كليذا فقد أقمع عنيا كتخمى عف فكرة مكاقعتيا إلييا بسبب م
 ثـ يؤكد لنفسو إنو: 

ال يمكف أف يكيد لؾ ىذا الكيد الشنيع لمجرد أفكار تختزف مخنوقة مؤودة .. 
 محبوسة في داخمؾ.

كمرة ثالثة يعكد ليفكر بالقانكف كبالجريمة كالعقاب فيدفعو خكفو لمبحث عف القاتؿ 
كاكتشاؼ أمره فتنصب شكككو تارة أخرل عمى زكج الصبية الصغيرة فيبدأ  الحقيقي

بالتمصص عميو مف خبلؿ النافذة كيمنعو حياؤه كخمقو مف النظر عبرىا فيرجع 
.  عٌما اعتـز

كتراه )مداـ صباح( كىك بمبلبسو الداخمية فتغطي عينييا بيدييا متصنعة الحياء كلكنو 
داخميا، كىنا يحدث  –في ذىنو  –ثة ال تزاؿ ممددة مع ذلؾ ال يدلؼ إلى الغرفة، فالج

سكء ظف بينو كبيف صاحبة النزؿ إذ تعتقد إنو يريدىا أك إنو قرر مكاقعتيا، فتفسح لو 
المجاؿ لمدخكؿ إلى غرفتيا كتصعؽ عندما تفيـ أنو جاء ليقضي حاجة ليس إال، 
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يا يتردد قميبلن، كلكنو لـ يدخؿ إلى التكاليت. كعندما تصرخ بو أف ال أحد في داخم
كتخرج كمماتو قمقة متعثرة غير مؤكدة تفيـ )مداـ صباح( منيا كمف حركاتو إنو ال 
يزاؿ يركـ الكصكؿ إلى الصبٌية، فتنيره مدعية أٌف لمبيت شرفو كحرمتو. كعندما يعاكد 
التمصص عمى النادؿ بحٌجة اكتشاؼ أمره مف خبلؿ النافذة يراه عاريان كيرل زكجتو 

 ألخرل: عارية ىي ا
بضة ريانة وشيية، وقد تناثرت خيوط الذىب عمى المخّدة الوردية ، فدبت الحياة 
فجأة في جثة المرأة ذات العشريف ربيعًا التي التصقت في قعر ذاكرتو عمى نحو ال 

 يمكف محوىا، رائعة ، بيية ، لذيذة
ذ تجفؿ المرأة مف رؤيتو يندفع زكجيا مف فكقيا باتجاه )آزاد( ميددان  كمتكعدان بالمكت. كا 

كعند ىذه النقطة تمتقي المرأتاف: المرأة التي قاـ بتشريحيا كاألخرل التي يرـك مكاقعتيا 
كترتبطاف في ذىنو بفكرة كاحدة ىي فكرة المكت الذم دفعو الخكؼ منو إلى استحضار 
ظممة التبف مف خزيف ذاكرتو ليكفر الحماية المطمكبة مف المكت كىك اندفاع طبيعي 

يعمؿ بعيدان عف قيكد اإلرادة كمحدداتيا. فعمى الرغـ مف تيربو مف صاحبة  كفطرم
النزؿ كمحاكلتو كضع المعكقات، كبشتى األساليب، في طريؽ كصكليا إليو، نراه يمجأ 
إلييا ىربان مف تمؾ الفكرة ناسيان محاكالت تعكيؽ كصكليا إليو كدافنان رأسو في صدرىا 

ه اإلنعطافة الكبيرة في مكقفو اآلني منيا تبعتيا الدافئ المدف مثؿ طفؿ صغير، كىذ
انعطافة كبيرة في مكقفيا منو إذ بدأت تزداد شعكران بأمكمتيا إزاءه شيئان فشيئان حتى أنيا 

 ضٌمتو إلييا بقكة كىي تقكؿ لو بحناف أـ رؤكـ:
 ال تبِؾ يا حبيبي.. ال تبِؾ.. إذا كنَت تريدىا.. فستكوف لؾ صّدقني

اءه إلييا إنما كاف بسبب عجزه عف الكصكؿ إلييا )إلى الصبٌية( لكجكد معتقدة أٌف التج
 عائؽ كبير ىك زكجيا )النادؿ(.

غير أٌف المسألة تبدك أعقد مف ىذا بكثير ألٌف الحقائؽ تؤثر في مكاقفنا تأثيران  
مباشران، فمع أٌف شعكرىا قد تسامى بأمكمتيا جراء الحقيقية األكلى فإننا نممس تزايد 

ا الشبقي كالرغبة فيو مرة ثانية جراء الحقيقية الثانية التي كضعيا أماميا شعكرى
حيف اعترؼ ليا بتخميو عف تمؾ الصبٌية كبعدـ حٌبو ليا. كمع أٌف اعترافو ىذا لـ 
يمس كبد الحقيقة إال أنو تذرع بو ضد فكرة المكت التي تبلحقو بسبب الصبٌية 

ة التبف( التي تؤمف لو حماية مف كتيديدات زكجيا )الكحش( كحفاظان عمى )ككم
ىذه الفكرة. كىكذا نجد أٌف انقياده الفطرم إلى الظممة اآلمنة ظممة الرحـ، ككمة 
التبف اليٌشة الدافئة كاف بسبب شعكره الفطرم أف ال سبيؿ إلى بمكغ ذلؾ التجكيؼ 

نشكدة مف الكاقي إال باختراقيا كاالندماج بيا اندماجان )أكديبيان( يحقؽ لو الحماية الم
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. ك)مداـ صباح( بغريزة المرأة تحٌسو فتندمج فيو بأمكمة كلٌذة معان يتجمى (1)الكحش
عبرىما تطابؽ العقدة األكديبية مف حيث أٌف )آزاد( ك)أكديب( منساقاف إلى مكاقعة 
، لكف )آزاد( شخصية ال  المرأة بقكة خفية كرغبة قكية يجيبلنيا ككأنيا قدر محتـك

ارتكاب الخطيئة مادامت الخطيئة تكفر لو أمانان كلذة كخبلصان  يراكدىا الندـ جراء
مف الكىـ. فبعد أف يتٌماف عمميما في الفراش كقد اندمجا في لذة مرٌكبة بمغا 
خبلليا ذركة اندماجيما األكديبي، يقكـ بارتداء فانيٌمتو ليخبرىا أنو مضطر عمى 

بسبب الجثة الممدة عمى  ترؾ منزليا حاالن ال بسبب الصبٌية كما تعتقد ىي كلكف
 سريره. غير إنيا تقكؿ لو مطمئنة:

 …ألريؾ –ارتِد مالبسؾ 
ثـ تأخذه إلى غرفتو كتكشؼ الغطاء مف عمى سريره، كتسحبو إلييا برفؽ، تطكقو 

 بذراعييا بحناف األـ كدؼء المرأة كىي تقكؿ بغنج كىدكء:
 تعاؿ يا حبيبي.. تعاؿ نـ.. آه.. كـ أنت متعب

 
 
 
 
 
 

     **     *     *     * 
 
 

        
 
 
 

                                                           
                                             ي( .يقكؿ شنايدر: )إٌف أبا اليكؿ ىك الرمز المزدكج لمرجؿ كالمرأة ، المذيف يتصبلف بالفعؿ الطبيع (1)



  (51 ) 

 
 
 
 
 
 

 طفولة ممغاة
 مسألة األدب التزاوجي

 
 

يبني )ركم فيداؿ(، كىك كاحد مف أكبر المنٌظريف الفرنسييف الجدد في أدب األطفاؿ    
قناعاتو عمى نقطتيف أساسيتيف: األكلى "إٌف األطفاؿ ليسكا مبلئكة كما نتصكر كليسكا 

نما ىناؾ أدب  كائنات بريئة"، كالثانية "أف ليس ىناؾ أدب لؤلطفاؿ كآخر لمكبار كا 
كاحد كحسب"، أم أنو يؤسس نظريتو عمى رفض تصكر سابؽ متفؽ عميو، كتجاىؿ 
أٌف الطفؿ إنما ىك مبلؾ بقدر ما نستطيع الحفاظ عمى مبلئكيتو، كليس بريئان بقدر ما 

ساسية ما يجعمو يعي كؿ نقحـ عكاطفو بالطاقة التدميرية كالعنؼ. إنو كائف لو مف "الح
المشاكؿ التي يتخبط فييا محيطة"، كلكف ليس كؿ المشاكؿ كما يٌدعي فيداؿ بالطبع. 
لى اكتشاؼ ذاتو، عمى أف ال نعٌكؿ كثيران  كميمتنا ىنا ىي رفعو إلى ذلؾ الكعي، كا 
عمى تمؾ )الحساسية( ألننا قد ندفع بو خطأن إلى الطريؽ الخطأ، ىذا مف جية، كمف 

ل فإٌف رفضو لصيغة أدب األطفاؿ قد أٌدل إلى إلغاء الخصكصية إلغاءن تامان، جية أخر 
كىذا ما ال نقبؿ بو كسياؽ أدبي تربكم يدعكنا في الكقت نفسو إلى رفض صيغتو في 
لى البحث عف صيغة أخرل أدٌؽ، كأشمؿ، كأكثر مبلئمة لمصغار  )األدب الكاحد( كا 

دبيف كتغنييما بالتجارب الميمة كالكبار عمى حد سكاء. صيغة تزاكج بيف األ
كالضركرية، كىك ليذا يمكف أف نسٌميو بػ)األدب التزاكجي( كىك أدب يمكف مف خبللو 
التعبير عف ىكاجسنا كاحساساتنا كانفعاالتنا، كصغار كككبار، تعبيران يستكمؿ كجييو 
في اإلمتاع كاالنتفاع. بمعنى آخر أنو يغني تجارب الصغار كيفتح أماميـ آفاؽ 
تجارب جديدة ضركرية كميمة مف تجارب الكبار مثمما يفتح أماـ الكبار بابان تجريبيان 
لحقف الطفكلة بأفكار تعينيـ عمى اكتشاؼ الحياة كالذات مف دكف أف تنصير ذكاتيـ 
في ذكاتنا ألننا حريصكف عمى أف تككف لمطفؿ شخصيتو المستقمة. كلكي نبدع أدبان 

أنفسنا أكصياء كقٌيميف عمى الطفكلة كعالميا، بؿ كيذا فإٌف عمينا أف ال ننٌصب 
كمتفاعميف معيا، كأف نكتب ليا كعنيا كنحف ال نتنٌكر لمطفؿ الرابض في داخؿ كؿ مٌنا 
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سكاء أكاف بريئان ذلؾ الطفؿ أـ لـ يكف، فإف نحف فعمنا ىذا فأننا نككف قد قٌمصنا 
الكقت ذاتو قد خففنا  الفركؽ التي تحٌدث عنيا )فيداؿ( كىذا ميـ جدان، كنككف في

الفكارؽ بيف أدبينا كىذا أكثر أىمية. كىك ما استطاع محي الديف زنكنة أف يحققو في 
قصتو )طفكلة ممغاة( التي سنبٌيف مف خبلليا بعض السمات األساسية لؤلدب التزاكجي 

 باعتبارىا النمكذج األكثر تكامبلن ليذا األدب. 
ة صغيرة تتأقمـ بيئكيان غير بعيد عف تأثيرات البنى بدءان نقكؿ: إٌف الطفؿ بنية اجتماعي

األخرل. كتتأثر أكؿ ما تتأثر بأقرب البنى إلييا حتى تتسع دائرة حساسيتيا المكجية 
ذا  لتتأثر عمى نطاؽ كاسع قد يككف بعيدان خارج البنية االجتماعية المتجانسة الكاحدة. كا 

ىنا بمعنى االنغبلؽ ألٌف كاف ليذه البيئة أدب لو خصكصيتو فميست الخصكصية 
االنغبلؽ الذم يتذٌرع بالخصكصية مف شأنو أف يمغي عممية التزاكج كحقف أدب 
الصغار بالتجارب الحيكية كالميمة في بناء الطفؿ بناءن سميمان. كنظران لطبيعة ىذه 
البنية كتعقدىا فإٌف الكتابة عنيا تتطمب أكؿ ما تتطمب االرتكاز إلى خزيف ذاكراتي مف 

ف كاف جزءان مف اال حساسات، كاالنفعاالت، كالطبيعة الطفكلية ألٌف عالـ الطفؿ، كا 
عالمنا، يمتاز كما قمت بخصكصية تكسبو شخصيتو المستقمة. كىذه الشخصية ىي 
التي ينبغي تحريرىا مف ذلؾ الخزيف قبؿ أم شيء آخر. إال أٌف الكتابة عف الطفكلة 

محمؿ النفسي كعالـ االجتماع المذيف كليا تختمؼ في حالة الكاتب القصصي عف ال
يعتمداف أصكالن كقكاعد تحدد االتجاه كالكيفية التي يتٌماف بيا ىذه الدراسة. إٌف الكاتب 
القصصي ال يحتاج إلى أف يقكؿ لو المحمؿ النفسي كعالـ االجتماع ماذا عميو أف 

ىداتو، كاستقصائو، ، ألنو يفعمو معتمدان عمى رؤاه المتراكمة جراء قراءاتو، كمشا(1)يفعؿ
كاستقرائو، كتجريبو، كانتقائو المادة المشتممة عمى مكضكع ثنائي األىمية كمكضكع 
قصة )طفكلة ممغاة(. فما ىك ىذا المكضكع كما ىي السمات ذات الطبيعة التزاكجية 
فيو؟ ذلؾ ىك السؤاؿ الذم سنجيب عميو كنحف نتابع أحداث القصة كحركاتيا حدثان 

ركة مع أٌف زنكنة، ككما في سائر قصصو، قذؼ بنا إلى مكضكع فحدثان كحركة فح
قصتو مباشرة كمف أقرب نقطة إلى كسطو، مؤجبلن بيذه القذفة أحداث ما قبؿ القصة 
ليجعؿ مف حاضر الشخصية ال ماضييا نقطة النطبلؽ األحداث. فػ)نزار( كىك طفؿ 

)ساحة الطيراف( ثـ القصة كشخصيتيا المحكرية نراه في القصة عند أكؿ اجتيازه لػ
استدارتو كدخكلو الشارع الفرعي الذم تفكح منو رائحة البنزيف، كالزيكت، كالدىكنات 
يغمره فرح داخمي غامض ألنو كاف سٌباقان في الحضكر إلى المحؿ قبؿ أقرانو الصغار، 
السيما بعد أف أنيطت بو مسؤكلية فتح المحؿ، كتنظيـ األدكات، كما إلى ذلؾ مف 

                                                           
                                                                                   ىذا ما أكده د. إم. شنايدر في كتابو )التحميؿ النفسي كالفف(  (1)
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ة بدأ كىك يندمج فييا قد تحكؿ إلى شخص آخر أكبر سٌنان، كأكسع خبرة، أعماؿ أكلي
كأبعد مسافة عف عالـ طفكلتو. كلـ يكتًؼ الكاتب بإقحامو في تجربة العمؿ الصعب 
تمؾ، بؿ عمؿ عمى تعريضو لمبلبسات الحياة اليكمية مف خبلؿ حشره في ركتينيتيا 

رغامو عمى أف يتكاءـ مع مفرداتيا كلغتيا كما ينتج عنيا مف مشاعر جديدة تزيح  كا 
مشاعره الطفكلية فتحؿ محميا، كلكنيا مع ذلؾ لـ تستطع محكىا أك إلغاءىا إلغاءن تامان 
ألنيا لـ تستطع إلغاء الطفؿ الذم في داخمو. ذلؾ الطفؿ الذم سرعاف ما تحفز 

ظيفة كاتقدت جذكتو لمجرد أنو شاىد أطفاالن بمثؿ عمره، كلكنيـ يرفمكف بالمبلبس الن
غير الممٌطخة بالدىكف كالزيكت، كقد استيكاه منظرىـ كىـ ينشدكف بصكت عذب رٌناف 
داخؿ مبنى الكنيسة. لقد تمٌنى كقتذاؾ في قرارة نفسو أف يككف معيـ، ألٌف ما شاىده 
منيـ كاف حمكان كمبيجان لكف المسافة التي تتربع بينو كبينيـ شاسعة مثؿ المسافة التي 

 مع أنيا في الحقيقة ال تشٌكؿ إال بعدان ممغيان.بينو كبيف طفكلتو 
لقد استطاع الكاتب كمف خبلؿ ىذه العممية المقارنة أف يحٌفز فينا رغبة ثأرية مشركعة 
ضد الفقر ككأني بو يقكؿ لكال الفقر كالكاقع المترٌدم لما فقد )نزار( طفكلتو كبيجتيا. 

ل بو بعيدان عف مكطف أحبلمو فأم قدر إذف أفقده طفكلتو، كغٌربو عف مدينتو، كنأ
الصغيرة المبيجة؟ يجيبنا زنكنو مف خبلؿ عممية استرجاع )فبلش باؾ(، محفزه بفعؿ 
آني، ىك رش الماء عمى رصيؼ المحؿ مف قبؿ )نزار( في بغداد، كبفعؿ آخر جرت 

إٌف كالد )نزار( قد  -كقائعو في  الماضي، ىك تراشؽ )نزار( كرفقائو بالماء في كرككؾ:
أثناء عممية البناء، مف الطابؽ الثامف لمعمارة كمات. كحتى ال يككف ىذا المكت  سقط،

مكضكعان رئيسان في القصة، بؿ سببان لتبكئر أحداثيا كانطبلقيا فقد جعمو زنكنو يرد عبر 
عممية االسترجاع ليمنح ابتعاد )نزار( عف بيئتو المكانية )كرككؾ( العقمنة المطمكبة. 

يمو مع زكج شقيقتو كميكانيكي في بغداد، كليجٌر انتباىنا إلى كليككف سببان في تشغ
لى إحساس الصبي غير المعمف بأٌف مكت أبيو  قسكة ظركؼ العيش كالعمؿ معان، كا 
عٌرض حياتو الطفمية إلى صدمة قاسية عندما صرحت كالدتو عف مكت أبيو المفاجئ. 

فكلتو تمامان؟ كىؿ كلكف ىؿ استطاعت صعكبة الحياة الجديدة كقسكتيا أف تمغي ط
 استيدفت القصة إلغاءىا فعبلن؟ 

قمنا إنيا لـ تمًغ طفكلتو تمامان كبرىٌنا عمى ذلؾ بما حفزتو طبيعة المشاىدة في نفسو مف 
مشاعر كامنة في أعماقو كطفؿ. كلكف زنكنة يذىب إلى أكثر مف ىذا حيف يجعؿ مف 

كمكف تمؾ الطفكلة، كقد رأيناه ارتباطو الفطرم بأمو كحنينو كليفتو إلييا دليبلن عمى 
كيؼ تصرؼ بسرعة، كليفة، كعمؿ بحيكية عمى إرجاع أدكات العمؿ إلى محميا 
غبلؽ المحؿ كمغادرة )ساحة الطيراف(، عمى عجؿ ليمتقي بأمو التي كعدتو بمقاء  كا 
مؤكد في عطمة الجمعة. القصة لـ تستيدؼ ىي األخرل إلغاء طفكلة )نزار(، كلكنيا 
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ف طريؽ عرضيا لسمبيات الكاقع كتأثيراتو عمى الكبار كالصغار بغية نبيت إلييا ع
تجاكزه ككضع المقدمات الضركرية )الفكرية كالمادية( إلعادة بنائو بشكؿ يستكمؿ 
أكجيو في الحياة، بعد أف تككف القصة قد استكممت فعميا كاستنفدت طاقتيا ككصمت 

عتبارىا عنصران مف عناصر منيجيتو إلى نيايتيا المفتكحة التي قصدىا زنكنة دكمان با
في كتابة القصة القصيرة كإلدراكو أٌف النياية المغمقة تفرض عمى القصة حبلن جاىزان 
ترتأيو دكننا كقراء ككمتأمميف. أم أنيا تعطؿ إمكانياتنا كتستبعدىا، بينما ال تفرض 

رؾ ىذا الخاتمة غير المغمقة عمييا كضع البديؿ المكضكعي لعالميا ألننا سكؼ ند
البديؿ أك نتحسسو مف خبلؿ عالـ القصة نفسو ميما كاف التعتيـ الذم يغمؼ ذلؾ 
العالـ. فعندما يتحدث زنكنة عف الحرماف، كاالستغبلؿ، كتأثيرىما فإنو يبغى عالمان 
يخمك منيما تمامان، ككذلؾ عندما يتحدث عف االستبلب، كالجشع، كاإلرىاب، 

كالعبلقات االجتماعية الكاىية، كالطفكلة الممغاة فإنو  كالتعذيب، كالتنكيؿ، كالبلمعقكؿ،
قطعان يبغى عالمان يخمك مف كؿ ىذا كذاؾ. عالـ برغـ أنو لـ يتحدث عنو ألنو ال يريد 
تحجيمو كال قكلبتو كلكنو ال يتكانى في جعؿ األبكاب مشرعة عميو لنبدأ الدخكؿ إليو ال 

مي المممكس كما ىك شأنو في عمى صفحة الكرؽ حسب، بؿ عمى صفحة الكاقع العم
كؿ قصة مف قصصو كتمكـ ىي النياية/البداية الحقيقية المنتظرة مف القصة القصيرة 

 المعاصرة.
ذ كاف المألكؼ في أدب األطفاؿ أف يستبدؿ الشر بالخير دائمان فإنو في األدب  كا 

نترؾ لمصغار  التزاكجي ال نجعؿ مف الخير كبيذه السيكلة كالتقميدية بديبلن لمشر. كلكننا
 كما نترؾ لمكبار تمؾ الميمة التي يبدأكف بيا غالبان فيما بعد اكتماؿ القصة.

كىكذا يككف زنكنة قد أكجد عبر مكضكعتو أكثر مف نقطة تزاكج ميمة بيف أدبنا كأدب 
 الصغار، كبيف عالمنا كعالـ الصغار، كىك عيف ما نريده مف األدب التزاكجي.  
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 الضيػػػػػػػػػوؼ

 التناص الفني المقصود
 
 

نو مف الضركرم الرجكع إلى ألممرة األكلى رأيت  )الضيكؼ(عندما قرأت قصة    
قصة  )منتيى السعادة( لمكاتبة اإلنكميزية كاتريف مانسفيمد، كعندما انتييت مف 

الديف زنكنة استطاع أف يقٌدـ لنا في ضيكفو تناصان فنيان مانسفيمد استنتجت أٌف محي 
 مدىشان مستكفيان الشركط كمستكعبا لمفاصؿ التناص كميا. 

إٌف قصة الضيكؼ قصة ذات طبيعة، كأجكاء، كشخكص شرقية مختمفة تمامان عف 
طبيعة منتيى السعادة كأجكائيا كشخكصيا لذا ال يمكف أف تككف بديبلن عنيا كال 

ليا كال تقميدان ألجكائيا، كطبيعتيا، كشخكصيا. إنيا باختصار شديد قصة  استنساخان 
شخصيتيف يبدك التقاطع بينيما كاضحان منذ البداية بسبب االختبلؼ الظاىر في الميكؿ 

 منتيى السعادة كاالىتمامات فبينما نرل )فريدكف( مستمتعان كغارقان في قراءة قصة
مكة بأعماؿ مطبخية، كمستغرقة في شؤكف )بداية التناص( نرل زكجتو نسريف مني

الطبخ الى الحد الذم آثار غضبيا استرسالو في القراءة، كال مباالتو باحتياجاتيا 
 المطبخية فتقكؿ متيكمة:

 أَما آف لؾ أف تكؼ عف القراءة ؟
 ثـ تكجو أمران: 

 ضع الكأس جانبا عمى األقؿ إذا كنت تريد أف تصغي إليّ 
د اإلنقطاع عف لذة االستمتاع التي أثارتيا فيو الحركات غير أٌف )فريدكف( ال يري

الجسدية كالذىنية لبطمة قصة السعادة برتا يكنج )االستغراؽ في التناص( فمـ يكف 
ىناؾ ما ىك أىـ في رأيو مف القراءة كمف االستمرار في متعتيا كلكنو مع ذلؾ يصغي 

تا( بطمة القصة كانت تنتظر لزكجتو، كيصعؽ عندما تخبره أنيا تنتظر ضيكفان ألٌف )بر 
ضيكفا ىي أيضان. إٌف ىذه المصادفة التي صنعيا المؤٌلؼ بقصدية، كدراية، كفنية 
سكؼ تكشؼ لفريدكف بداية التقاطع المممكس بيف شخصية زكجتو كبيف شخصية 

 )برتا( عندما يقكؿ مقارنان: 
اليادئة قو الرقي كدت اصعؽ مف ىذه المفاجأة الغريبة ليذا المقاء العفوي بيف السيدة

 )برتا يونج( وبيف السيدة المنفعمة عمػػػى الػدواـ )نسريف قادر(
كىي مقارنة افتضحت بكساطتيا فكرة مقمعة في داخمو كجدت تعبيران ليا في ىذه 
المقارنة الحساسة بيف السيدة الرقيقة اليادئة كبيف السيدة المنفعمة عمى الدكاـ. 
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تركان كمفصبلن ميما مف مفاصؿ التناص بيف كالضيكؼ فضبل عف ككنيـ قاسما مش
القصتيف فأنيـ يٌؤثركف في مصير )برتا( مانسفيمد ك)نسريف( زنكنة تأثيران خطيران 
كمباشران ، فػ)برتا يكنج( تكتشؼ فجأة أثناء انصراؼ الضيكؼ خيانة زكجيا ليا مع 

طبيعتيا ضيفتيا )مسز فكلتكف(. كنسريف قادر تقرر بعد أف قرأت عف تمؾ الخيانة ك 
أثناء غياب زكجيا كحضكر)الست سكزاف( أٌف زكجيا كاف أكثر، تكقان، منيا لحضكر 
الضيكؼ كي يحدث ليا ما حدث لمسيدة الرقيقة اليادئة برتا يكنج. ىنا يترؾ زنكنة 
العناف لبطمتو كي تتماىى مع بطمة مانسفيمد كليبمغ التناص بيف الشخصيتيف أقصاه 

 كالتداخؿ.  عف طريؽ المقارنة كالتشبيو
إٌف )نسريف قادر( عمى الرغـ مف أٌف زنكنة جعميا مستقمة بكيانيا إال أنيا مع ذلؾ 
تسقط شخصية )برتا( عمى نفسيا فتتكىـ، بعد االطبلع عمى تفاصيؿ قصة برتا، إٌف 
زكجيا ميٌيأ ىك أيضان لمخيانة بسبب شعكرىا الدائـ بالنقص كىك شعكر مرضي سببو 

ة كحمؽ السيدة )نسريف قادر( نفسيا ككؿ ىذا ناجـ عف إصابتيا كىـ، كقمؽ، كال يقيني
ف كانت قد كقعت في  بالعقـ كعف شعكرىا التدميرم الذم يكلده العقـ نفسو. فالخيانة كا 
قصة )منتيى السعادة( لـ تقع بعد في قصة )الضيكؼ( كلف تقع أبدان إال في الذىنية 

ة في منتيى السعادة، الى حيف كقكع المشكشة لمسيدة )نسريف قادر(. )برتا( إذف امرأ
فعؿ الخيانة، مستقرة غير تشكيكية كلـ تعاف مف اإلصابة بأم مرض سايككلكجي أك 
فسمجي يؤثر في تركيبتيا السمككية التي تمتاز باليدكء، كىي أـ لطفمة جميمة في 
الكقت الذم تعاني فيو )نسريف( مف حرمانيا مف األطفاؿ جراء العقـ الذم يشٌكؿ مف 
كجية نظرىا فقط  تيديدان خطيران عمى مستقبؿ عبلقتيا الزكجية، كىذا كاؼ لجعميا 
غير مستقرة كتشككية كقمقة كمنفعمة عمى الدكاـ كيجعؿ الحرماف مف إسقاطيا شخصية 
)برتا( عمى شخصيتيا مقتصران عمى النتائج الظاىرية فقط. كلعؿ ما يزيد ىذا التعارض 

ركزه أكثر فأكثر ىك جممة التقاطعات بيف زكج نسريف )التقاطع( كضكحان كيؤدم الى ب
كزكج برتا، كلكننا في حالة كيذه سنخسر كالشؾ عممية تقابؿ األضداد كصراعيا في 
كمتا الحالتيف كىي خسارة غير تعكيضية ألف الصراع بيف شخصيتيف مكجبتيف أك بيف 

 . شخصيتيف سالبتيف لف يككف صراعان مثمران  بالمفيكـ العاـ لمصراع
إٌف الجدكؿ اآلتي يكضح الصفة الرئيسة لكؿ شخصية عمى انفراد كنكع العبلقة بيف 
شخصية كأخرل كىي عبلقة تقاطع مف حيث الصفة الرئيسة كتشابو مف حيث الكظيفة 
االجتماعية. فإذا كاف ضيكؼ )برتا( يتشابيكف مع ضيكؼ )نسريف( فذلؾ الف 

يبرز الحدث األكثر أىمية كتأثيرا في كجكدىـ تكميمي يعزز دكر الشخصيات الرئيسة ك 
 القصتيف.
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إٌف الضدية كفرت الحصانة الكافية لقصة زنكنة مف التأثيرات التناصية السالبة فمك 
كانت )نسريف( ك)برتا( متمتعتاف فعبلن بالصفات كالمكاصفات نفسيا، ككذلؾ أزكاجيما 

 دت تفردىا كألصبحت نسخة بديمة عنيا. لما كاف ليذه القصة أية أىمية ريادية، كلفق
إٌف نسريف زنكنة ىي نتاج بيئتيا بكٌؿ ما في تمؾ البيئة مف تناقضات كمبلبسات 
ٌف كمتييما تنمكاف مف داخؿ القصة كؿ منيما عمى انفراد  ككذلؾ برتا مانسفيمد. كا 
 . كتتحدد سمككيات كمكاقؼ كؿ منيما  مف خبلؿ مكاقؼ كأحداث كؿ منيما عمى انفراد

إٌف التقاطع بيف شخصية )نسريف قادر( كشخصية )برتا يكنج( لـ يكف كحده الذم 
كشؼ لنا حقيقتييما المختمفتيف، بؿ أٌف نكعية عبلقتيما الزكجية كطبيعة تمؾ العبلقة 
ىي التي أضفت كشفا جديدان لحقيقتييما. فإذا أخذنا حياة نسريف الزكجية، عمى سبيؿ 

جدنا أنيا قائمة عمى التناقضات الكاضحة بينيا كبيف المثاؿ كىي مكضع دراستنا لك 
)فريدكف( فيك يعارض طريقة انتظارىا الضيكؼ دكف مكعد سابؽ كاستجدائيا ضيافتيـ 
بطريقة ميينة يضطر عمى إثرىا أك بسببيا إلى اليرب مف كاقعو الى كاقع )برتا( ككأنو 

مف عالـ زكجتو فبعد تمتعو سيجد ما افتقده عندىا لكف عالـ )برتا( لـ يكف بأقؿ خيبة 
بمتابعة ضيكفيا كىـ يحضركف الكاحد تمك اآلخر كبعد أف يتساءؿ في سره عٌما إذا 
سيحضر ضيكؼ زكجتو أيضان يفاجأ كىك يكتشؼ مع )برتا( خيانة زكجيا مع إحدل 
ضيفاتيا فيقكـ بيركب عكسي إذ يعكد الى عالـ )نسريف( تخمصا مف كساكسو كأفكاره 

 يانة زكج برتا ليقكؿ لنسريف: التي أثارتيا خ
 أعّدي القائمة... ريثما أغّير مالبسي

في المقطع الثاني كعبر عممية استرجاع )فبلش باؾ( يعكد بنا زنكنة الى مرأب 
السميمانية حيث كدع )فريدكف( مف ىناؾ زكجتو التي لـ يمر كقت طكيؿ عمى سفرىا 

ضاعفت مف أزمتيا النفسية،  حتى عادت إليو محممة بأفكار غريبة ذات طابع عدائي
 كراكمت شكككيا كال يقينيا إذ راحت تسألو بحمؽ: 

 أ صحيح يا فريدوف.. انؾ لـ تعد.. تػ .. تػ.. تحبني.. -
 ما ىذه الخرافة.. يا نسريف.. -
 ربما.. ربما.. بسبب األطفاؿ  -
 جرى لؾ ذايا لمحماقة لـ تكوني أبدًا امرأة حمقاء.. فما -

جاع ىذه فضبلن عف ككنيا ميمة مف الناحية الفنية ألنيا حفظت إٌف عممية االستر 
التسمسؿ الزمني كالمنطقي لؤلحداث، فقد ألقت األضكاء مجددان عمى طبيعة العبلقة 
التعارضية بيف شخصيتي القصة، ككشفت عف عقدة السيدة )نسريف قادر( تمؾ العقدة 
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كيا العدائي كأضافت تعارضا التي ال تزاؿ تمعب دكران مؤثران كخطيران في تحديد سمك 
 جديدان لسمسمة التعارضات القائمة بينيا كبيف )فريدكف(.

كبعد أف تككف عممية االسترجاع قد حققت غايتيا كاممةن فإٌف الحدث ينسؿ مف الماضي 
ليدخؿ منطقة الحاضر عبر إنتقالة لينة كىادئة ألفكار ال نكاد نممس فييا نشازان كال قفزان 

اصؿ الكقكع مف الزمف الماضي كحتى الحاضر المستمر ذلؾ لكقكع ككأٌف الفعؿ متك 
فعمي الذىاب كاإلياب كاالسترجاع في ذىنية المتكمـ )كىك ىنا فريدكف( التي تمتمؾ 
الترتيب كالتسمسؿ ألحداث القصة كميا بالرغـ مف التدخؿ الفني لمكاتب كالذم غير في 

يدكف قد عاد مف السكؽ محمبلن ذلؾ الترتيب كالتسمسؿ في المقطع الثالث يككف فر 
بطمبات زكجتو مضافان إلييا بمكزة كاف قد انتقاىا ليا ككاف يأمؿ أف تتمقفيا منو باىتماـ 
بالغ كلكف الذم حدث ىك أنيا تقبمتيا ببركد بؿ إٌف مجرد سماعيا طرقان عمى بابيـ 

لـ تكف تعمـ جعميا ترمي بيا إليو ببل مباالة كدكنما اكتراث كقد حسبت الطارؽ ضيفان ك 
أٌف الحاٌجة )نركز( لـ تأًت لتينئيا بسبلمة كصكليا بؿ لتطمب ثمجان، ك)كمناز( ىي 
أيضان لـ تأت كضيفة بؿ لتعرض عمييا األقمشة التي ابتاعتيا قبؿ قميؿ مف السكؽ 

 كلكف )نسريف( مع ذلؾ تحاكؿ جاىدة أف تجعؿ مف )كمناز( ضيفة: 
 ا كنت مسافرة..وليكف لتدخمي.. عزيزتي.. لتدخمي.. أن

 ثـ تقكؿ أيضان:
 السفر متعب في الحقيقة يا كمناز

 كتقكؿ: 
 تعبانة.. يا كمناز.. اليـو عدت مف السفر.. وتعرفيف الطريؽ..

  ثالث ساعات مف.. ولكف لتدخمي..  يا حبيبتي.. أرجوؾ ادخمي      
قد أٌجج كىكذا تبدك )نسريف( كمىف يستجدم ضيافة شخص لـ يأًت أبدان ليحؿ ضيفان ك 

ىذا التيالؾ كاالستجداء في نفس فريدكف الضيؽ كاإلحساس المتفاقـ بالعار إلى الحد 
الذم لـ يعد يطيؽ المككث في داره بؿ اصبح مجبران عمى مغادرتو كما غادره، أكؿ 
مرة، حيف استشعر ضيقان جراء تفاقـ أفكاره ككساكسو بعيد اكتشافو الغدر الذم لحؽ 

 بالسيدة برتا يكنج.
المقطع الرابع يأتي )فريدكف( الى منزلو كقد تعمد العكدة في ساعة متأخرة مف الميؿ  في

كي يراىا نائمة فيتخمص مف مكاجيتيا كما يترتب عمى تمؾ المكاجية مف منغصات 
كمصادمات كانت كمازالت سببان كراء مغادراتو المنزؿ كتيربو مف كاقعو الى أجكاء 

تدنى قيمة البيت الجمالية كتتبدؿ رمزيتو فبدالن مف أف أكثر انفتاحان كارتياحان كبيذا ت
يككف البيت رمزان لبلستقرار كاليدكء، كالراحة، كالطمأنينة، كالسعادة نراه قد تحكؿ في 

 القصة الى رمز لمضجر، كالسأـ، كالخيبة، كاإلحساس بالعار.
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ة لتقكؿ لو كعمى أية حاؿ فأنو خبلفا لما تكقع يجدىا يقظة جالسة الى المائدة منتظر 
بميجة استفزازية كبنية مبيتة كسكء قصد كمكر أٌف )الست سكزاف( قد حضرت أثناء 
جباره عمى االعتراؼ بالحقيقة.  نيا امرأة مثقفة ذات إتيكيت بأمؿ استفزازه كا  غيابو كا 
غير أٌف )فريدكف( يحاكؿ جاىدان تجنب التصادـ معيا السٌيما كقد أحٌس بالنفكر مف 

ميا التمميحي كالتنكييي المتشكؾ فيتكجو مسرعان إلى غرفتو كلكف االستماع الى كبل
صكت ارتطاـ المائدة التي قمبتيا )نسريف( بغضب ىستيرم أكقفو لينظر إلييا كقد 

 نيضت بانفعاؿ شديد كىي تصرخ في كجيو: 
اعترؼ انؾ كنت تريد الضيوؼ أكثر مني.. بالرغـ مف تصنعؾ الصمت والالمباالة 

 ا حدث لبطمػة قصتػػؾ.لكي يحدث لػي مػ
ىنا أقصاه كليترؾ زنكنة  ثـ أنيا قذفت الكتاب في كجيو ككٌلت ىاربة ليصؿ التقاطع

 أماـ نياية مفتكحة كما ىك دأبو في أغمب قصصو القصيرة. ئعندىا ا
نستنتج مف السياؽ العاـ لمقصة إٌف مدل التأثيرات التي مارستيا قصة )منتيى  

أثيرات مدركسة مف قبؿ محي الديف زنكنة خارج السعادة( عمى )الضيكؼ( ىي ت
النص، كمعقمنة داخمو كليذا يبدك الترابط، كالتداخؿ، كالتقارب، كالتشابو، كالتقاطع 
أيضان بيف القصتيف طبيعيان الى حد ال يصدؽ ككأٌف كؿ كاحدة مف القصتيف كيتبت 

كث عمى لتصب في منبع األخرل مع احتفاظ )منتيى السعادة( بسيادتيا كنص مكر 
الضيكؼ كنص كارث. إٌف الجممة األخيرة التي قذفتيا في كجيو )اعترؼ انؾ كنت 
تريد الضيكؼ...( كانت آخر مفصؿ مف مفاصؿ التناص ارتبطت خاتمتا القصتيف 
مف خبللو بحالة الخيانة الكاقعة فعبلن في األكلى كالمحتمؿ كقكعيا في الثانية أم أٌف 

ة قد نقمت تأثيراتيا كسطكتيا الى الضيكؼ كالى )ثيمة( )منتيى السعادة( األخير 
)نسريف( تحديدان فجعميا تتكىـ خيانة زكجيا ليا فيما لك حضر الضيكؼ. كيزداد ىذا 

 الترابط صمة مف خبلؿ عبارتيا األخيرة:
 لكي يحدث لي ما حدث لبطمة قصتؾ

برتا( مف إذ تجعؿ مف بطمة )منتيى السعادة( بطمة لزكجيا إلحساسيا بتعمقو الشديد )ب
خبلؿ إصراره عمى قراءة قصتيا المثيرة. كىذا ىك الذم أٌدل في النياية الى تحفيز 

 األكىاـ كالشككؾ كمف ثـ احتداـ الصراع كاستمراره الى ما بعد القصة.
 
 

******** 
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 الشمس   -الشمس  

 ىارمونية التداخؿ بيف الرمز والواقع
 
 

مكسيقية تآلفا ىارمكنيان دقيقان كمؤثران تآلؼ  كما يتآلؼ القرار كالجكاب في ممحنة   
الشمس( الذم سعى جاىدان  -الرمز كالكاقع في قصة محي الديف زنكنة )الشمس 

لمحفاظ عمى ىذا التآلؼ مع صعكد القصة نحك نقطة تنكيرىا كعمى أف يككف بناؤىا 
خر بقكتو المحني قائما عمى مقاميف يبلزمانيا بالرغـ مف تقيقر إحدىما كاستمرار اآل

نفسيا كىك يستأثر باإليقاعات الضخمة كالكبيرة. فالشرطي )عربيد حسف( بشخصيتو 
الكاقعية كبما تحممو ىذه الشخصية مف رمز، كالشمس بكاقعيتيا كما تحممو مف رمز 
أيضان يشكبلف القطبيف األساسييف في ىذه القصة. ككما في الممحنة المكسيقية تفرض 

اعيا كذلؾ تفرض الشخصية كالظرؼ المحيط بالقصة نكعية الحالة كالمكقؼ نكعية إيق
إيقاعيا أيضان. ففي )الشمس .. الشمس(  نجد أنفسنا إزاء إيقاعيف متداخميف 

 كمتعاقبيف: 
األكؿ تفرضو حركة الشرطي، كالثاني تفرضو حركة الشمس مع بعض التأثيرات التي 

امميف مؤثريف أضاؼ كجكدىما تتركيا المرأة كالتقرير الذم أعٌده زكجيا باعتبارىما ع
بعدان دالليان عمؽ مف المعنى الرمزم لمقصة كلشخصيتيا الرئيسة عمى حد سكاء كلكننا 
كنحف ندرس شخصية الشرطي )عربيد( ال نعكؿ، كثيران، عمى مثؿ ىذه العكامؿ ألف 
دراسة مثؿ ىذه الشخصية يتطمب أكؿ ما يتطمب البحث في تاريخيا بغية الكصكؿ الى 

سبب معاداتيا اجتماعيان عبر مراحؿ التاريخ المختمفة. كلما لـ يكف المجاؿ معرفة 
يتسع ىنا لمثؿ ىذه الدراسة التاريخية فأننا نكتفي بالقكؿ أٌف الشرطة عمكمان كانت 
تصطدـ مع حمـ العراقي بالتحرر كرغبتو كنزكعو الى االستقبلؿ.. كعربيد حسف ىك 

يشعر العراقي برغبة ثأرية كىك في القصة كما  نتاج ذلؾ التصادـ المرير الذم ال يني
في الكاقع مأخكذ بكاقعيتو كلكف استخداـ الكاتب الذكي لحركة صعكد الشمس مع بدء 
النيار كتحكيؿ ىذه الحركة الى عممية مطاردة بدت ككأنيا مقصكدة بالرغـ مف أٌف 

كمطاًرد طبيعتيا ىي التي أضفت عمى شخصيتو كمطارىد )بفتح الراء( كعمى الشمس 
)بكسر الراء( بعدان رمزيان كٌثؼ المعنى الداللي لمقصة كجعؿ مادتيا تتآلؼ ىارمكنيان مع 
مادة الرمز، أم انو جعؿ الرمزية فييا تنبثؽ مف عنصر القصة الطبيعي الذم كجو 

 الكاتب حركتو التكجيو الصحيح كالمناسب.
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صة مقطعا أكالن بينما عمكمان يمكف القكؿ أٌف الشرطي كزكجتو يشٌكبلف في ىذه الق
تشكؿ الشمس كالشرطي مقطعان ثانيان غير مستقؿ بذاتو ألف زنكنة قد دمج كبل 
المقطعيف مف دكف أف يضع بينيما فاصمة تحدد مساحة كؿ منيما إال أننا ارتأينا ىذا 
التقطيع كي نمايز بيف الحدثيف، كنحدد خمفيتيما المكنية. ففي المقطع األكؿ يعكد 

مرىقان جائعان نفيـ أنو كاف في )مأمكرية خاصة( لثبلث أياـ خمت يسأؿ  الشرطي منيكان 
زكجتو أف تقدـ لو طعامان بينما تسألو إف كاف سيستبدؿ ثيابو أك يستحـ، يتناكؿ 
طعامو، ييـ بالصعكد الى السطح، تحاكؿ بأساليب تنقصيا الحيمة لفت انتباىو إلييا 

ف أف يقدـ ليا إيضاحان سكل أنو سكؼ لكنو مع ذلؾ يستمر في ارتقاء السمـ مف دك 
يقـك بتقديـ تقريره الى رؤسائو في الصباح، عندما يحس بكجكدىا خمفو يأمرىا بالرجكع 
مبرران بأنو سكؼ يفرش المناـ بنفسو. تنفرد ىي بحكار داخمي مع نفسيا متعجبة مف 

ؾ بتعبو. مزاجو الذم اصبح حادان كعصبيان كمف تحكالتو الجديدة الغريبة ثـ تبرر ذل
ارتدت، أماـ المرآة، منامتيا الرقيقة أٌممت نفسيا بميمة ىانئة معو بعد ثبلث لياؿو مف 
الكحشة كالكحدة. صعدت إليو، أبعدت حذاءه عف المناـ، حاكلت أف تخمع جكربو 

 العطف لكنيا فشمت، أخفقت كؿ محاكالتيا األخرل فاحتكاىا اليأس كاستسممت لمنكـ.
سريع لمجمكعة األفعاؿ التي قامت بيا امرأة الشرطي استطاع مف خبلؿ ىذا العرض ال

زنكنة أف يبيف لنا حالة تميفيا كاشتيائيا لزكجيا الذم كاف غائبان عف فراشيا لثبلث 
لياؿو خمت لكنو مع ذلؾ لـ يكف يقصد ىذا بالضبط بقدر ما يقصد التمميح إلى التأثير 

و الشخصية كبضمنيا الحاجة الممٌحة السمبي الذم تركتو )مأمكريتو الخاصة( عمى حيات
لممرأة التي ما كاف ليتخمى عف إشباعيا لكال ظركفو القاسية كتجشمو عناء استكماؿ 
تمؾ المأمكرية التي قمنا أنيا تتمخص في إعداد تقرير استطعنا مف دكف أف يعرضو لنا 

 الكاتب كبعد التأمؿ في كينكنة الشخصية نعرؼ فحكاه. 
يد زمف السرد ليضفي بكساطة ىذا التحديد بعدان رمزيان ليجعؿ إٌف الكاتب تقصد تحد

حدثيا األكؿ يبتدئ مع الظبلـ )كقت رجكعو إلى البيت( كينتيي معو بينما جعؿ 
الحدث الثاني يبدأ مع النكر )شركؽ الشمس في الصباح( كيستمر معو. كلـ يكف 

ـ خمفيتيف يقصد مف كراء ىذا تحديد زمف حدكث القصة كلكف جعميا تتحرؾ أما
متناقضتيف متعاقبتيف تضفياف عمى الحدثيف لكنيف مختمفيف األكؿ تتحدد بكساطتو 
حركة قكل الظبلـ متمثمةن بالشرطي )عربيد حسف( كأسياده كالثاني تتحدد بكساطتو 
حركة قكل النكر المتمثمة بضحايا التقرير كالشمس. كاآلف لنستعرض المقطع الثاني 

قا أف تككف الشمس بديبلن مكضكعيان لضحايا التقرير مف كنرل فيما إذا كاف يمكف ح
 المناكئيف لقكل الظبلـ، كاالستبداد، كالرجعية العميمة أـ ال.

و في الصباح تركتو زوجتو نائما ونزلت مف السطح أال أّف الشمس لـ تتػػرك
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متخمص لإليو حتى بمغت منتصفو كّور جسمو في محاولة  تزحؼ فأخذت
اذ اشتدت  .. غطى جسمو بانزعاجحتى بمغت رأسو يػا.. واصمت زحفيامن

جعمتو يطفح بالدبؽ.. عجز عف إنقاذ نفسو مف حرارتيا  ..حرارتيا عميو
الالفحة.. ىرب منيا نحو اسفؿ الجدار.. نحو الفيء الذي يوفره لو جدار 
الجيراف العالي.. لـ تتركو يتمتػع بالفيء.. نيض مستشاطًا غضبًا وكاف 

قدـ تقريرًا مفصاًل مطواًل مسنودًا بالعديد مف األدلة  أوؿ عمؿ قاـ بو أف
والبراىيف إلى رؤسائو عف الشمس متيمًا إياىا بخيانػػة الشعب والتآمػػػػر 

قالؽ راحػػة المواطنيػػػف  عمػػػى الوطػػف وا 
تأمؿ كيؼ يصؿ زنكنة بالرمز المدخكؿ في الكاقع الى أقصى معانيو ككيؼ يضع 

سب ككأني بو يقكؿ ىذه ىي الصيغة ذاتيا التي كتب بيا البديؿ في مكضعو المنا
الشرطي تقريره السابؽ. كىي الصيغة نفسيا فعبلن ككاقعان كما كشفتيا )ثيمة( القصة 
األخيرة. كبما أٌف ىذه الصيغة يمكف أف تككف تمؾ فأٌف ضحية ىذا التقرير كىي ىنا 

مأمكريتو الخاصة. كىكذا  الشمس يمكف أف تككف نفس ضحايا التقرير الذم أعٌده أثناء
نرل إٌف حركة البدائؿ قد جعميا زنكنة دائبة كدينامية بيف المقطعيف. كال يعني ىذا أنو 
ف بشكؿ آخر ما قد عرضو ككصؿ إليو في المقطع األكؿ  كرر في المقطع الثاني، كا 
 ألٌف حركة المقطعيف متعاقبة تتمك إحداىما األخرل كما تتمك النتيجة سببيا. إٌف ىذا
التعاقب بيف الحركتيف يفٌسر لنا التداخؿ الرمزم بيف الظبلـ باعتباره خمفية المقطع 
األكؿ كبيف الشرطي باعتباره ممثبلن لقكة تمؾ الخمفية، كمدل التداخؿ بيف النكر باعتباره 
خمفية المقطع الثاني كبالقكل التي لٌمح عنيا الكاتب في قصتو باعتبارىا ممثمة لو كقد 

 بالشمس. استعاض عنيا
كلكي تنجمي أسمكبية التقارير التي أعٌدىا كيعدىا )عربيد( كأعٌدىا كيعٌدىا غيره فإٌف 
الكاتب التجأ الى فكرة )المعقكلة( ىي فكرة اتياـ الشمس بخيانة الكطف ليعقمف تشابو 
ذا تمؾ األسمكبية الثابتة أكالن، كألٌف ما كانت الشرطة تقترفو، آنذاؾ، يبدك ال معقكالن جدان إ

 ما أخذنا قمعية جياز الشرطة بنظر االعتبار ثانيان.
ذا كاف البد مف حكـ أخير عمى ىذه القصة فأننا نقكؿ بيقيف أٌف كؿ ما قمناه فييا  كا 
يظؿ عاجزان عف أف يككف بديبلن عف االستمتاع باكتشاؼ عالميا الذم تداخؿ فيو الكاقع 

 يان في أية ممٌحنة مكسيقية رائعة.كالرمز كما يتداخؿ الجكاب كالقرار تداخبلن ىارمكن
 
 
 

*     *     *     *     * 
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 البػػػػػػػوح المكتػػػـو

 بعض كتابات في ض األلغاـمحاولة كشؼ بع
 اإلبداعية زنكنة 

                                                                                                                       
                                                                

 (ةالبناء الدرامي في مسرح محي الديف زنكن) عندما كضعت المبنات األكلى لكتابي األكؿ
سأبيح لنفسي البكح بأسرار لـ يستطع النظاـ الرقابي المقبكر الكصكؿ إلى   اعتقدت أنى 

كنت مأخكذا بفرحة االكتشاؼ كالظفر  جكىرىا كمعرفة إلى مف يشير رأس السيـ فييا.
ممات كمتسترة برمكزىا بخفايا النصكص التي ظمت طكاؿ ذلؾ الكقت كامنة كراء الك

شاراتيا الداللية.ك   ا 
ؼ كالدكراف حكؿ الكثير منيا كالدنك مف مفخخاتيا كتفكيؾ إلى المٌ  ، أكؿ األمر،اضطررت

مت كأنا أقرأ بكح محي عمى أحد . لقد تعم كأضراران  أنظمتيا اإلشارية دكف أف اترؾ آثاران 
ا قاببل لميجكـ عمى النظاـ كأزالمو المكتكـ استخداـ األداة النقدية لتككف سبلح الديف زنكنة

أك حققت  نقدية ضركسان  ى خضت حربان نأن . لست زاعمان فكالدفاع  ضد ىجكميما في آ
النقاب عف كجو السمطة الغاشمة ألف ما فعمتو كاف دكف جرأة زنكنة  في إسقاط تفردان 

ائر كالنظاـ الج ،. كال يعيبني أف اعترؼ بخكفي مف الرقيب كتيكرهكشجاعتو األسطكرية
في  ـ دكف الدخكؿ فيو أك الخكض. لقد قمت بالتنكيو كاإلشارة إلى البكح المكتك كدمكيتو

يمانان  أك حفاظان  تفاصيمو حرصا عمى سبلمة زنكنة الشيادة مني بنقؿ تمؾ  عمى شيادتو كا 
 .إلى أجياؿ ما بعد السقكط

 
كبر قمعة مف قبلع االستبداد كالدكتاتكرية في ببلدنا، تفرض األمانة اآلف، كبعد زكاؿ أ

و حؽ شاىدا جريئا ،عمى زمف صكدر فيعمى مف كاف  التاريخية عمي أف أككف شاىدان 
، ككاتبا صادقا افترشت ألغامو المضادة لئلرىاب الفكرم حقكال اإلنساف في التعبير عف رأيو

 ليا بيف طيات أعمالو األدبية عمكما.
،أم بعيد  1968التأخي( حزيراف عاـ ) ( في جريدةقصتو القصيرة )الجراد نشركتب ك 

ة الكحشية، عماليا الدمكي، بكجييا القبيح المرٌتش، كأاؽ، ثانيةعكدة الفاشية الى العر 
سابيع معدكدة حسب. كقد تحكلت فيما بعد إلى عمؿ مسرحي كبير لـ المستكرة كالمخفية، بأ

ف، ذلؾ ألنيا كحتى اآل خشبة المسرح العراقي، يجرؤ أحد كقتذاؾ عمى تقديميا مف عمى
كجو ألشرس ىجمة شيدىا الكطف  قبحقة متكغمة إلى أقصاىا ككاشفة عف أتمس كبد الحقي
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 ،كتعذيبان  ،دـ الذيف قتمكا غدران  ،تحكؿ لكف الكطف فيو إلى لكف الدـ،العاـ الذم 1963عاـ 
، أك الذيف ترككا في الزنزانات معمقيف بالمراكح أك تركت األنابيب المطاطية لتمؤل كاغتصابان 

 لخ ..ء مف فتحاتيـ السفمي أك.. أك .. إلخ .. إجكفيـ بالما
بالحرس القكمي  ، كربما كاف السعار مصابان بالسعار ى بالحرس القكمي مصابان كاف ما يسمن 

كؿ مف لـ كانكا يعظكف  .كثقاالن  ، خفافان كجماعات فراح يقضـ عظاـ أبناء الكطف فرادان 
مف العبلقات أطمؽ عمييا المرحـك  جديدان  ، ثـ أشاعكا نكعان يتحكؿ إلى صفيـ الجرادم

تمؾ  ف تناكؿ مكضكعة المسرحية ، بػ )العبلقات الجرادية(ركة ، حييكسؼ عبد المسيح ث
: الدخكؿ إلى معاقميـ الفكرية / القكمانية التي فرضت عمى الناس خيارات ثبلثالعبلقات 

ثمف بقائو  ، كدفع مف كاف ميسكران فدخؿ الكثيركف مكرىيف الفاشية أك دفع الفدية أك المكت.
 يز التعذيب أك في مكاجيات مسمحة جريئة.، كاستشيد اآلخركف في دىال حيان 

 (: 1السبعيف)في الصفحة الثانية ك  محرضان  يقكؿ زنكنة
 
 ( ى الجراد .. ككؿ الحشرات القذرةأعمنكىا  حربا ال ىكادة فييا عم)
 

بادة المقاتميف كلكف ما فعمتو سمطة الجراد ىي أ نيا بدأت بمياجمة أككار المقاكمة كا 
ىذا مف خبلؿ رمكز  ؿ. كقد جسد زنكنةذلؾ ، ألبناء الكطف العزٌ  كالمقاكميف لتتفرغ ، بعد

، الذم جعمو عنكانا لممشيد فقد رمز لممقاكمة بالمبيد  لـ تكف قراءتيا مستعصية جدان 
ذا كنا قد فسٌ كرمز لقكة الحرس القكمي  بالجراد ،األكؿ الرمزيف، أباف حكـ رنا ىذيف . كا 

ف المبيد ىك المقاكمة أك قكة االستعمارية الغازية كأىك ال كقمنا إف الجرادالنظاـ المقبكر 
أف نتحاشى  أذل السمطة كدمكيتيا. كلقد عبر  كسيمة المقاكمة الفعاؿ فؤلننا أردنا فقط

،كما تركو مية، إف جازت التسزنكنة بصريح العبارة، عف آالمو، كىك يرل أبشع غزك كطني
ف ىؤالء كاإلرىاب حد أنؾ ال تصدؽ أؼ كاالبتزاز كالقتؿ مف آثار الخراب كالدمار كالعن

، ممتمئيف باألحقاد كالرغبات الميكلة المكتكريف ىـ مف أبناء ىذا الكطف. لقد كانكا ناقميف
 .راقي، إف لـ نقؿ كؿ حقكؽ اإلنساف الع، كمثابريف بدأب عمى انتياؾ اغمبفي االنتقاـ
 ( :2في الصفحة في الصفحة السادسة كالعشريف) يقكؿ زنكنة

 
الكاقع  الذم أحياه يعصرني  ، ىذافي عظامي كسحابة سكداء تغشي نظرملمرارة تنخر إف ا)

أصابعي.. آه.. لكـ أنا خجؿ منو.. مف .. يممؤني خجبل كعارا أحياىما حتى أطراؼ عصرا
عصرم.. مف كؿ شيء.. كؿ شيء.. أال لعنة البشر كمو .. مف نفسي.. منكـ.. مف زماني

 (عمى الجراد.
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 :(3لصفحة مائة كثماف كعشريف)مكقفو مف الطغاة ببل خكؼ كببل كجؿ في ا ةلقد أعمف زنكن
 
)لقد اتسخ العالـ.. القذارة تدحر النظافة.. تنخر في الماء.. في الخبز.. في اليكاء.. حتى   

يأتينا بيف الحيف نفحة ىكاء نقية.. قد اتسخت اآلف.. أخذت تفكح ، التي عبرىا النافذة العميا
الجثث الطافية فكؽ المياه.. كالجندكؿ.. يا لمسخرية.. الماء تغطيو الجثث..  برائحة الجثث..

 الماء جثث.. كأنا ىنا جثة كأنت أيضا جثة.. الكؿ جثث(
 

كعمى الرغـ مف بساطة لغتو ككضكح رمزيتو لـ يستطع أزالـ الرقابة التعرؼ عمى كجكه 
ككاف األكاف قد فات عمى  نظاميـ البكليسي المتخفية كراء ىذه الكممات اال بعد حيف ،

كبات الرقباء مثؿ )  اتخاذ قرار سحبيا مف األسكاؽ أك إعبلف المكقؼ منيا أك مف كاتبيا ،
بمركر الكقت اشتدت اليجمات الجرادية شراسة كصار الحرس المسعكر . بالع المكسى(

 يمارس عبلنية ىكايتو في القتؿ كالذبح كقطع األعناؽ حتى تحكؿ الكطف إلى بركة دـ
ير كيسائؿ نفسو في الصفحة يستصرخ الضم أف يحرؾ العالـ ساكنا فراح زنكنة حمراء دكف

 ( :4اثنيف كعشريف)مائة ك 
                                              

 .. أال يحتج .. أال يتحرؾ .. ؟(أال ييتز ضمير إزاء ما يجرم )
صرخة عذاب.. عبلمة إدانة.. لنا.. مف المسؤكؿ إذف ؟.. آه إف كؿ قطرة دـ تسفؾ تتحكؿ )

 (ذيف قدر لنا أف نحمؿ صميب العالـنحف ال
  

كارىـ قاسية في مسخ الناس كتشكيو أف لقد كانت ىجمات الجراد/ القكمي شرسة إلى أبعد حد،
يذائيـ، مساإلنسانية،  م خفية لتطمؽ ىمجيتيا عمى كمكجية بأيدتأسدة في افتراس البشر كا 

 .ميع كفكجئت بكجكد مف لـ يرضخ لياؿ مف الج. أرادت أف تناالعراؽ
مات ستختفي كؿ الظم(: )5الصفحة السادسة كالتسعيف ) عمى لساف الفتاة في يقكؿ زنكنة

. ك يقكؿ عمى لساف كسنأكؿ كنشرب كنحب كنتزكج كننجب ..ذات يكـ كسيعـ النكر كاإلخاء
 الشاب في الصفحة مائتيف كثبلثيف : 

 
 لف ييزمني الجراد لف نككف جرادا.. لف نككف جرادا ( ..دا)ال .. ال .. لف أككف جرا

ذ )  (يغمر القاعة نكر احمر بمكف الدـيسقط المسرح في عتمة شديدة في الكقت الذم كا 
اليسارية كانتصارىا كلك بعد  نخرج مف المسرحية متفائميف بيذا النكر الذم يشع بقكة األفكار 

 . حيف
في  1992ـ حمـ تبحث عف حالـ ( التي نشرىا عا القصيرة )نثارات في  ركاية زنكنة 
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 2002( عاـ 6( )مجمة األقبلـ كتضمنتيا، فيما بعد، مجمكعتو القصصية )الجبؿ كالسيؿ
يو كضياعو كاختناقو كمكتو يرفع الستار عمى معاناة الشعب العراقي كتشظياتو كعف كع

اب بالنتائج كما ىيٌ  ، أماـ سمطة الطغاة غيرالبطيء. كؿ ىذا يضعو منذ المحظة األكلى
 إف معاينة سريعة  لعنكاف ىذا النص تشي بجرأة تسبؽ الدخكؿ إلى سيقرره المستبدكف.
 .عالـ أفكاره الجريئة

جمع ، كمحاكلة حمـ إلى نثارات مبعثرة ىنا كىناؾفي العنكنة إشارة كاضحة إلى تشظي ال 
. كبدال مف حالـ ماعف طريؽ كسيط ما أك ( شتاتيا كالحفاظ عمى كحدتيا )كحدة الحمـ

عنو عبر سمسمة مف األفعاؿ االدائية التي  يط عنيا تنقمب المعادلة فتبحث ىيبحث الكس
في  خفية كنثرتيا عمى  أرضية الضياع. يقكؿ زنكنة كمما اقتربت مف ىدفيا بعثرتيا أيد

 مطمع ىذه الركاية: 
عب شديد ،اجيؿ بر  عثرت عمى نفسي بعد طكؿ ضياع كلياث كاختناؽ فكؽ تمة ،مسككنان "

أف أجد بيف تبلفيفو سببا يبرره أك في األقؿ يحمؿ إلٌي  ذىني . كعبثا أحاكؿ عاصران باعثو
 ."بعض القناعة كاالطمئناف

 كفي ىذا إشارة صريحة إلى القكة التي غيبتو كضعيتو كشكشت عميو حد انو لـ يعد قادران 
 .، كما يقكؿ زنكنة، العقؿ كالمنطؽف عالمو غيب عنوؿ ألعمى معرفة مبررات تمؾ األفعا

لكه إلى مقبرة كيؼ ال كقد زرع الطغاة المكت في كؿ شبر مف ارض الكطف حتى حكٌ 
ى امتؤل الكطف بالمقابر كطنية كمارسكا ابشع أنكاع الجينكسايد ضد أبناء الكطف حت

 : الجماعية.. يقكؿ زنكنة كاصفا مدينة كرككؾ انيا
، إذ ال مف باقات الزىكر.. مجمكعة ىائمة مف القبكر مجممةمف الشرؽ ، بدتستقبؿ القادـ "

لمشتعمة ليبل كنيارا كصيفا كشتاء، قبر ترتدم المدينة ليميا بحمرة نيراف بابا كركر األزلية ا
.. كال شيء سكل القبكر التي بات لصؽ قبر.. قبر فكؽ قبر.. قبر تحت قبر.. قبكر

اياىا يكثركف ىي تمضغ لحـ المدينة كضحعددىا يزداد عمى مر األياـ كمساحتيا تتسع ك 
أباح ليذه المقابر أف تنمك زاحفة نحك المدينة محتمة إياىا كمحكلة  كىي تفتؾ باألحياء" مف
ف كجيا كاحدا أك قناعا ء؟! بجرأة ككعي كصدؽ يجيبنا زنكنة أبيكتيا الى مقابر لؤلحيا

بد كجو كاحد ىك كجو المست يتجسد في آالؼ األقنعة أك أف آالؼ األقنعة تتجسد في كاحدا
 عمى الكجو اآلتي: األحد األكحد الذم يقرأه زنكنة

ف آه أ .. فانكفئ عمى نفسي مصعكقا.."أقرا بمعكنة انكار بابا كركر.. ال أحد.. سكل أحد
 الحياة تكاصؿ مسيرة شقيقتيا التكأـ بكؿ تفاصيميا ككقائعيا حتى ال تبقى ثمة غير حياة..

كحيثما تعددت صكرىا كأشكاليا كتباينت ألكانيا كخطكطيا فميا  ة.... سكل حياة كاحدكاحدة
ف في كلك .. د... كثير التجاعيد كثير األقنعةكجو األحد ىك الكجو الكاح ىك كجو كاحد..

ؼ آه أيف المفر .. أيف المفر ..مف الكجو المختبئ خمؼ آالالنياية كما في البداية ىك 
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يؼ ؟ كيؼ كيؼ عة التي تخفي الكجو الكاحد ؟ كاألقن األقنعة ؟ كيؼ الخبلص مف آالؼ
 .. أيف .. أيف ؟؟؟"

كيستمر بكحو المكتكـ عف أفعاؿ الطاغية كالخكؼ  ببث أفكاره المتدرعة بالحمـ، كيستمر زنكنة
الذم زرعو في كؿ نفس كفي كؿ بيت كمحمة كمدينة كال سبيؿ لقيره حتى بالخكؼ نفسو بعد 

(: 7في الصفحة السادسة عشرة ) بجرأة المبدع  كؿ زنكنةلمخكؼ. يق أف صارت الببلد ببلدان 
.. كحرصا عمى قضي عمي الخكؼ كيمغي كجكدم تماماالخكؼ يكاد يبلشيني كخكفا مف أف ي"

 بدم يعزز تشبثي المشركع بالحياة.نفسي كنكعي مف االنقراض األ
 كاف المقابركجكه كمتشعب كمكدس بعضو فكؽ بعض. ( متعدد الخكؼ في )نثاراتفال
مساحتيا كعدد سكانيا مف األمكات، إلى بحكـ زيادة  لجماعية ال بد كاف تؤدم يكما ما،ا

طبعا النكع الذم عمى شاكمة الراكم الذم يشكؿ خطرا حقيقيا  ؟انقراض النكع كلكف أم نكع
عف تسميتيـ  و المستبدة كأزالمو الطغاة الذيف ال يتكرع زنكنةعمى كجكد الدكتاتكر كسمطت

  الكحكش .. أييا الكحكش السادة"يا السادة أي: " كحكشان 
لكتماف تزكؿ تماما إذ يتحكؿ كيصؿ البكح المكتكـ أقصاه حد أف الفكاصؿ بيف البكح كبيف ا

إلى ما يشبو التصريح كالمجاىرة بالرأم كالمكقؼ كتشبيو الحاؿ الذم آؿ أليو الدكتاتكر زنكنة 
 تي سمكيا لمكصكؿ إلى دفة القيادة: كالكيفية ال

أشبو بحساميف يقطراف  ..ف بعيد المح .. كبشا غريب الييئة.. شاذ الخمقة متكجا بقرنيفم"
، عف أرجؿ أك زىك ،كاشفا بتعمد ،دما.. يصعد الخرفاف.. كما لك كاف جسرا معبدا لو

إلى نيايتيا بالدـ، كىك يثغك بعكاء متقطع، كيشير بظمفو الذم يسيؿ مصبكغة مف بدايتيا 
ممزؽ.. كأف مجمكعة ذئاب  غادرتو لمتك.. كيقكؿ بكبلـ فصيح.. ىذا دما، إلى جسد خركؼ 

إلجماع الخركفي في عالمي .. أنزلو بكؿ مف يخرج عمى اعقابي. ابسط عقاب كاكثر رحمة
 (8) الجديد"

 ( بيذه الطريقة جعؿ مسألة االستسبلـ لوة الدكتاتكر )الكبش غريب الييئةإف التصريح بحقيق
. كصار االنسياؽ كراء خطكاتو أمرا مفركغا منو بعد أف تحكؿ المناقشةأمرا غير قابؿ لمرد أك 

حتى تدمي اكفيا مف ضراكة الكؿ إلى خراؼ كديعة طائعة مطيعة تصفؽ بحماس لمكبش 
يصفؽ طكيبل يعيش متنعما بيبات )القدر القائد(  ف مفتماما أ. كيؼ ال كىي تدرؾ التصفيؽ

 . إلى حتكفيـ الذم يقكد الجميع إلى )مجاىؿ مجيكلة( أك
كؿ معاناتو مف النظاـ الدمكم المقبكر في نثاراتو مشخصا طبيعة ذلؾ النظاـ  لقد بث زنكنة

ـ مقدما صكرا كاضحة ككاصفا كيفياتو التي عمى كفقيا تسمـ السمطة كتربع عمى دست الحك
  .يا البكح بشيء كالتكتـ عمى أشياءتمؾ السمطة بطريقة فنية تمكف مف خبل ل بينة عف رأس

( ىي كصؼ أحد المتابعيف لكتابات زنكنة، كقتذاؾ باف )نثارات حمـ تبحث عف حالـلقد 
.  كىك كصؼ قد ال نتفؽ عمى يف سائر أعمالو كنصكصو اإلبداعيةالعمؿ األكثر جرأة مف ب
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لبطش  اغمب النصكص التي تصدل فييا زنكنةف و ليذا النص اإلبداعي دكف غيره ألمنح
نو لـ يبح في عممو ىذا بكحا مكتكما أة نفسيا كلكف يمكننا القكؿ أالجر قد اتصؼ ب  السمطة  

لى ميمة التكصؿ إ ئإف شفافية الرمز سيمت لمقار  بالقدر التي تحصنت بو نصكصو األخرل.
ت حماستو كاضحة في ك ليذا جاءداللتو بأسرع مما تكصؿ إلييا  في النصكص األخرل أ

كىك يكتب نصو  كحقيقة األمر أف زنكنةإضفاء عبارة )األكثر جرأة( عمى ىذا النص. 
تشدد الرقابة السمطكية في ظرؼ ما، كمدل ترىميا في اإلبداعي يأخذ في االعتبار مدل 

(عمى سبيؿ 9ع أف يقدـ نصو الركائي  القصير )المكت سداسيا( ). كليذا لـ يستطظرؼ آخر
ة في استغفاؿ الرقيب بدرجة كبير عنكانا ساىـ  المثاؿ  ال الحصر، إال بعد اف منح ىذا النص

حزنو متو عف المكضكعة التي حمميا زنكنة  كؿ معاناتو، كآالمو، ك استبعاد مقصو كمقصك 
لقد اطمأف الرقيب لتأكيمو  عمى مدينتو التي لـ تعد كما كانت قبؿ استحكاذ المستبديف عمييا.

.. . كلـ  ألرض باسـ ..ف المستبديف في القصة إنما ىـ أكلئؾ الذيف اغتصبكا اكاعتقاده أ
مطكف عمى رقاب الككرد بشكؿ خاص كالعرب بشكؿ نيـ أسياده المستبدكف المتسيفطف إلى أ

ف عكدة قميمة الى الكراء أيضا فأ ئت إيياـ القار ف القصة استطاععاـ.  كلك افترضنا جدال أ
ا ليا، عف تماىي إحداىمأفعاكأفعاليا عمى كاقع السمطة ك  ستكشؼ لو، بعد إسقاط كاقع  الركاية

 .في األخرل
ى الذم سمخكا حريتو زمنا طكيبل ف الحرية عادت لمفت)المكت سداسيا( بالتصريح أ ركاية تبدأ 
بعد أف سامكه مر العذاب نتو بعد أف غيبكه في غياىب سجكنيـ ك سمحكا لو بالعكدة الى مديك 

كيؼ يتصرؼ بيا في إشارة تيديدية تضمف عدـ كه كيؼ يستخدـ حريتو مرة ثانية ك كعمم
 جزء مف حقكقو فقانكنيـ يقضي:و بأم شئ كاف فيما مضى ممكا لو ك طالبتم
لى.. ككجو مف كجكىيا  األرضية، التي ىي ظؿ لؤلك "انو.. مف حؽ السمطة السماكية ك   

غير المنقكلة التي يرثيا أفراد.. ال تا يدييا عمى األمكاؿ المنقكلة ك .. أف تضع كمالمتعددة
 كف"يؤىميـ القانكف لمتمتع بما يرث

احد، اف ما يحدث لمناس حاكؿ أف يقكؿ مف خبلؿ نصو، بالحرؼ الك  ك ىذا يعني أف زنكنة 
كأف السمطة تشرع الستبلب  عراقي في السر كالخفاء،عمى رؤكس األشياد، يحدث لمعبلنية، ك 

كؿ ذم حؽ حقو بكساطة سنيا لمقكانيف المجحفة التي تخالؼ كتناقض حتى اكثر القكانيف 
الذم كاف مفعكلو ساريا في العراؽ قبؿ أربعة آالؼ عاـ كالذم كاف اكثر كاقعية قدما كالقانكف 

كانسانية مف سائر قكانيف السمطة الفاشية اذ يقكؿ نص ذلؾ القانكف:"إذا قيد رجؿ رجبل آخر، 
بسبب قضية ال يعرؼ عنيا.. )المقيد( شيئا. كلـ تثبت عبلقتو بيا. فعمى الرجؿ األكؿ أف 

 تب عمى القضية"يتحمؿ أم جزاء يتر 
طبلؽك يستمر زنكنة في بكحو المكتكـ ك  البغاة محكال صرخاتو الصماء في كجكه الطغاة ك  ا 

كمماتو الى مرايا تعكس بشاعة كجكىيـ ك سفالة أفعاليـ.. ك القدر اليائؿ مف القذارة التي 
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د عمى اال انو يؤكتغطي ىاماتيـ. ك عمى الرغـ مف إقراره اف القذارة انتصرت عمى النظافة 
 الخيبلءاف مف الزىك ك 

 اف يحتفظ المرء بضميره نظيفا في دنيا تفيض قذارة ك تزداد اتساخا "" 
أمثمة كثيرة عمى تمؾ القذارات كقصصا كحكايا  ركاية )المكت سداسيا( تسكؽ لنا ك اف 

في كؿ مكاف. فمف خبلؿ ف السمطة نشرت قذارتيا كمشاىد مسرحية كأحداث كميا تؤكد عمى أ
نو حتى الرعية يتضح اف الحؽ لمراعي بالتساؤؿ عف لحـ قطيعو الزنكنة عف الراعي ك حكاية 

ذ لـ يكتؼ زنكنةعميو أف يغملحمو ىك لـ يعد ممكا لو ك  بفضح  ؽ فمو أك يغمقكنو بقسكتيـ. كا 
و بكضكح اكثر عف ىذا الظمـ اليائؿ يمجأ الى كضع ىامش طكيؿ اسفؿ الصفحة يتحدث في

ضت لكـ العكدة الى ستركف إذا قيٌ ا، كقضميا لحكـ أبناء الكطف. ك ظبلمية السمطة، كقسكتي
في ىذا حسب رأيي جرأة كبيرة تجاكزت البكح ك  الصريح. ع باسـ زنكنةذلؾ اليامش انو مكقٌ 

أحداث مشيد مسرحي  كتكـ الى البكح المعمف الصريح. كفي مكضع آخر يسكؽ لنا زنكنةالم
خمقية كتردم الكاقع االجتماعي كبمكغ الفساد خبللو انسحاؽ المنظكمة الصغير يكشؼ مف 

عف صاحب الفكاكو الذم يشكك  مبمغ التدىكر كاالنحطاط كىك مشيد حاكؿ زنكنة البكح فيو
ما حصؿ لو جراء تعرض فكاكيو لمتعفف بعد أف طاؿ خزنيا في محمو بسبب الثكاني التي 

الجرأة نفسيا يضع لنا كب تحكلت الى أياـ مخصصة لمقضاء عمى الكحش  كما تدعي السمطة،
ىامشا آخر مختكما باسمو الصريح فضبل عف كجكد اسمو في متف  ذلؾ اليامش إذ   يقكؿ 

 :كبيرد باعتدا
محي الديف زنكنو مؤلفيا ك خالؽ أحداثيا ك شخكصيا.فقد استطعت بعد إجراء بحث "أنا   

خ ك دقيؽ. مصنؼ طكيؿ.. أف أتكصؿ الى جممة حقائؽ .. أضعيا في خدمة التأري
الحقيقة... ككؿ مف ييمو أمرىما.  كىي اف تاجر الجممة ىذا.. لـ يكف اكثر مف أحد 
األشقياء. ك لكنو ىنا حيث تتزمكف القصة اصبح فجأة صاحب بستاف تفيض بالخير ك 
العطاء. دكف أف تخترؽ قدمو شككة.. أك يسكب جبينو قطرة عرؽ. سكل أف حربتو اخترقت 

                                                                                      سكبت سكاقي مف الدـ" د..ك سكينوالعديد مف األجسا
 ةـ. زنكن                                                          

 
نو ىنا يتحدث حديثا مركبا مف عنصريف األكؿ يتركز في حؽ السمطة، الحؽ الذم تمنحو إ   
الثاني يتركز في بضعة أشياء ىي مف مة دكف أم حؽ  في امتبلؾ كؿ شئ ك لسمطة الغاشا

راقؤالء اآلخريف ىـ ممكيا أيضا كمف حقيا التبلعب بمصائرىـ ك حؽ السمطة مثمما أف ى ة ا 
قد يؤدم أحدىما الى اآلخر أك الى الدـ. ىكذا دمائيـ. ىما إذف كجياف لمقتؿ كالجشع ك 

في السجكف  كألقت بيـ ،كسمخت حرياتيـ ،ت السمطة ناسيار صارت المدينة التي ىجٌ 
 كاصفا مدينتو البائسة: ةكصادرت ممتمكاتيـ كميا يقكؿ زنكن ،المعتقبلتك 
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مف رائحة الدـ المتخثر التي اكتسحت الركائح األخرل، كميا،  "آه.. آه  أكاد أتقيأ أحشائي.. 
ائحة القداح... كاألشجار... المعنة... ما ي، البرتقالية... المشبعة... بر في ىذه المدينة، مدينت

 البائسة؟ لقد تسمـ حتى اليكاء كفسد... ستخنقيا العفكنة." يجرم في مدينتي الذم
ىي تقترب مف نيايتيا كلـ نعثر عمى ما يشير الى في ىذه الركاية حتى ك  ةكيستمر بكح زنكن 

عمى كؿ ما يشير الى  ناة كما يكحي عنكاف الركاية بؿ عثر اف ىذه البيئة ليست عراقي
 ،نيا مدينة الكاتب كمسقط رأسو كقد خمت مف أىمياإككركككيتيا تحديدا..  ،عراقيتيا

لكف عمى الرغـ مف ىذا كمو يظؿ ثمة أمؿ ك  ،كانتيؾ قداستيا الداعركف ،اغتصبت بيكتياك 
  :يمكح في األفؽ البعيد الذم يبشر

 خفيفة. أشبو بحمرة الفجر الكليد""بحمرة 
بعد  مف الكتماف الى المجاىرة، ةمكت..سبب لمحياة( يتحكؿ بكح زنكنبب لمفي قصة )س

الضرب عمى مؤخرة الرأس بالمطرقة فيقكؿ ض شخصية القصة الرئيسة لمتعذيب ك تعر 
 منتفضا: 

يسيؿ  البراميؿ بالدماء فأيف ستذىبكف بدمي الذم سيظؿ"لقد مؤلتـ كؿ القدكر كاألكاني ك 
ىدايا.. فاف أيا منيا لـ يعد يحتاج الى تي تمقيتمكىا ىبات ك ؿ األكاني اليسيؿ حتى تطفح كك 
ذ ذاؾ سيحدث الطكفاف الذم سيجرفكـثر مف قطرة كاحدة ليطفح. ليسيؿ ك اك أك يخنقكـ في  ا 

نيـ يمارسكف أ زالـ السمطة عندما نعرؼأنزداد نقمة عمى  ة( كيجعمنا زنكن10عقر دكركـ.")
ليس لو عبلقة مع أم يؤدم الى تعذيبو. ك  لـ يرتكب ما مع شخص برئ كؿ ذلؾ التعذيب

ذ يرل ىذا البرمء  سياسي تبلحقو السمطة أك أم جية معارضة أك مقاكمة لنظاميـ. كا 
يغاليـ في تعذيبوك  ،قسكتيـ . خة مدكية في كجكىيـ: "انتـ كحكش"ك إراقة دمو يطمؽ صر  ،ا 

المستبد  شخصية كيؼ تتجسد في؟ ك ةه الكحشية في نظر محي الديف زنكنكلكف كيؼ تبدك ىذ
في قصة )حيث الناس يعيشكف كاليكاء(  ةرمزيا يرسمو زنكن ؟مف الناحيتيف الرمزية كالكاقعية

في إشارة لقبحو كقبح نظامو الديكتاتكرم،  بأسناف صفر بعضيا أسد  بكجو ممئ بالدمامؿ،
نا الضرع، ثـ يضع لو قرك رة لمؤمو كحقده ك قدرتو عمى أكؿ الزرع ك بعضيا حصاف، في إشاك 

ئنات مف األعمى قدرتو عمى النظر الى كؿ الكاتناطح السحاب في إشارة لجبركتو ك طكيمة 
أنفاسو كريية لسكء ما ينطؽ بو كلبشاعة ما يصدر عنو  عدائية. ثـ يجعؿ مفنظرة استعبلئية 
ما مف الناحية الكاقعية أيو بأشرار الميثكلكجيا القديمة. نو في نياية األمر يشبإمف كممات. 

ستغؿ المغتصب السادم الكبش يصفو بالطاغية المتجبر الظالـ المستمب الم ةزنكنف أف
و الكبشية مرسكمة .. كلك عدنا الى )نثارات حمـ تبحث عف حالـ( لكجدنا صفاتالكحش

 بالصكرة اآلتية:
مف بعيد المح.. . كبشا غريب الييئة.. شاذ الخمقة.. متكجا بقرنيف.. أشبو بحساميف يقطراف "

عد ظيكر الخرفاف.. كما لك كانت جسرا معبدا لو.. كاشفا بتعمد، أك بزىك، عف دما.. يص
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كؿ عكاء، الحظ انو يقمف بدايتيا الى نيايتيا بالدـ. كىك يثغك بعكاء متقطع )أرجؿ مصبكغة 
ش كالخرفاف، كىك عمى دراية فيما يقكؿ كينتقي مف ألفاظ كب، كليس لؤلكالعكاء لمذئب أك الكمب

يسيؿ دما... يشير بظمفو الذم ك  .عرفة لغكية كاسعة كقصدية فنية(..، بمككممات كمفردات 
فصيح... ىذا كيقكؿ بكبلـ  . كأف مجمكعة ذئاب غادرتو لمتك...الى جسد خركؼ ممزؽ..

إلجماع الخركفي في عالمي أكثره رحمة... أنزلو بكؿ مف يخرج عمى اعقابي.. ابسط عقاب ك 
 "الجديد

ا غافمة عمٌ ذلؾ الطاغية بانيا سمطة غائبة ك  يصؼ سمطة (11ك في مسرحية )السؤاؿ()  
 ،منطقيا مف المرتشيف كمستمدة ،ت قد نامت منتفخة البطف متخمةيحدث لمناس ما دام

عميو ما داـ الزمف ىك زمف ىؤالء فمف يككف ثمة عدؿ عمى كالقتمة. ك  ،كالمصكص  ،كالسماسرة
ليذا تاما اف الزمف ىك زمف الكبلب ك  اكلـ يخؼ ىذا عمى الرقيب فيك يدرؾ إدراك .اإلطبلؽ

 :حذؼ جممة (السيؿ كالجبؿ)حذؼ مف بحثي الذم قدمتو لمكزارة يكمذاؾ تحت عنكاف 
 القتمة""ال عدؿ في زمف يتسيده المجرمكف ك  
مسرحية )السؤاؿ( ككانت القكل الكطنية قد تحالفت مع السمطة البائدة في  ةلقد كتب زنكن  

مف القكل الكطنية أنيا تستطيع مف خبلؿ ىذه الجبية الكصكؿ الى جبية ائتبلفية مكحدة ظنا 
 ال أف  كتب "السؤاؿ" محذرا فييا الشيكعييف،إ ةالكطنية النبيمة فما كاف مف زنكنأىدافيا 

  .ف تختمؼ كثيرا عف نتائج المسرحيةنتائجو التي سكؼ لتحديدا مف جريرة ىذا االئتبلؼ ك 
بة الجمع بيف الماء كالنار، بيف الحمؿ كالذئب، بيف الخبث ف مف الصعك أالقكؿ  ةد أراد زنكنلق
مع ذلؾ فيك ك  محبيو الى حالة ال أحد يكافقو عمييا.نفسو ك الطيبة..كعميو أكصؿ )صفكاف( ك 

لزمانو   ف تأخذ طريقيا الى القاتؿ الحقيقي دكف أف يبدم اىتماما أعمى أف العدالة يجب  يصرٌ 
الجماؿ. كما كانت القكل ، الى زماف آخر يسكد فيو الحؽ ك هتجاكزه، بفكر المنيار الذم سبقو ك 

مكانيتيا عمى تحر عمى قدرتيا عمى تغيير الكاقع ك الكطنية تص قيؽ أىدافيا اإلنسانية النبيمة ا 
القكل  العذاب كما دخمت قد كانت النتيجة اف دخؿ صفكاف السجف ليذيقو المتسمطكف مرٌ ك 

 ،النظاـ بعد سمسمة مف المطارداتكف الشيكعيكف خصكصا الى سجالكطنية عمكما ك 
ف أكىكذا نفيـ فيما مكضكعيا  .كالضغكط النفسية كاالجتماعية ،كاالعتقاؿ ،كالمداىمات

صاحب الشرطة ليذبحكه ففعمكا ك  ،كصاحب البريد ،ـ نفسو الى قاضي القضاة)صفكاف( سمٌ 
ة عمى خشبة ف اذكر مفارقة ميمة حدثت إباف عرض المسرحيأا ال بد لي ىنك  ذلؾ ببركد.

إعرابا  ةف يككنكا مظمكميف باقة كرد لزنكنلنقؿ مف أرادكا أ مسرح بغداد إذ قدـ المظمكمكف أك
استمرارىـ في التحالؼ االعتبار تحذيره مف مغبة  ابيـ بمسرحيتو دكف أف يأخذكا فيعف إعج

 .لمكتكريفزبانيتو امع الكحش ك 
لممكت  فيك يؤمف بكجكد سبب حقيقي ،نفسياف تقدـ نفسيا لمذبح بألـ يرد لممقاكمة  ةف زنكنإ 

اف مف الخطأ التحالؼ مع أية قكة جاىمة غشكـ ال تتكرع عف كي يمد الجسكر إلى الحياة. ك 
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 ىي تتآلؼ مع مجرمي شباط األسكد. األذل بأبناء جمدتيا فكيؼ بيا ك  إلحاؽ
 2001ـ سة ذلؾ النظاـ بطبعيا عا(  التي قامت مؤس12) (شعر بمكف الفجر)ة في مسرحي

صدقا بيف تابات ىذا المبدع األكثر أصالة ك لـ يطمع عمييا إال بضعة أنفار مف المتابعيف لكك 
كدسة داخؿ مخازف شركة مك  نا، فظمت مرككنة كراء الككاليس،الكتاب المسرحييف في ببلد

السمطة بمزيد مف السخرية كاالستيجاف كىك يتطرؽ  ةداد، يكاجو زنكنالنشر في بغالتكزيع  ك 
ة يتكىج مف داخميا ىي دراما كبير شد مراحؿ العراؽ ظمما كظبلما، بركح عراقية أصيمة. ك أ الى

في  ةاإلرادة الحرة. كضعيا زنكنك  ،كالحجارة ،كالفعؿ ،كمقاكمة بالكممة ،كتمرد ،ليب انتفاضة
ؿ المبالغة بنيتو األساس كتشكٌ  ،ىادفان  معرفيان  قالب ككميدم ساخر تحقؽ الضحكة فيو غرضان 

أخرل بطريقة تحفز ذىف  تتضخـ عمى نحك مثير كمما انتقمت المسرحية مف مرحمة الى التي
المسرحية،  ىك الشخصية الرئيسة فيك  فالكالي، فاعمية تأكيمو لممكقؼ الككميدم،المتمقي ك 

القيح، ال تكسك جمدتيا شعرة كاحدة، تنمي فيو رغبة قيرية مقمعة تبرز رأس مميئة بالدمامؿ ك 
الذككر. كما أف يكتب مانو( الذم يحـر بمكجبو الشعر عمى عامة الناس مف معالميا في )فر 

يعمف عمى المؤل حتى تبدأ زبانيتو بالتنفيذ فتكتفي فئة منيـ بحمؽ شعكر رؤكسيـ )الفرماف( ك 
مف تبالغ أخرل فتحمؽ ما تبقى الشكارب كالمحى، ك  ثـ تأتي فئة أخرل لتبالغ في األمر فتحمؽ

ذ يظيركف في الشكارع، مفاخريف بأشكاليـ التي أرادىا ألخرل. ك شعر في مناطؽ الجسـ ا ا 
كالتندر حتى يفقدكىـ  ،كالضحؾ ،كالسخرية ،ييئة يطاردىـ األطفاؿ بالحجارةالكالي عمى ىذه ال

يا فتكشؼ لممتمقي ضحالة الكالي األلباب لتبمغ الككميديا عند ىذه النقطة ذركتالصكاب ك 
 طغيانيـ الكبيريف.مف جبركتيـ ك ة اتباعو عمى الرغـ كاريكاتكريك 
عمى رأسو مف رأس الكالي، تتستر عمى قبحيا بالعمامة التي ما اف سقطت  ةلقد جعؿ زنكن 

حو اصدر مف اجؿ ستر قب( التي  أراد امتبلكيا بالقكة. ك حتى تكشؼ سر قبحيا أماـ )خديجة
ية كي يضيع ذاؾ الذم قضى بمكجبو أف يحمؽ الذككر شعكرىـ في كؿ أرجاء الكال فرمانو

يما ليدلؿ بيذا عمى عقـ بيذا بؿ جعمو عق ةى  طريقة ابف آكل. كلـ يكتؼ زنكن)االبتر( عم
الي غير الشرعية لـ ينجب الك الرغـ مف مئات الزيجات الشرعية ك  زكاليـ. فعمى الطغاة كحتمية

اء ك ىك يقدـ ىذه الشخصية يمقي، في الكقت نفسو، األضك  ةف زنكنإمف يخمفو عمى كاليتو. 
مبللي الذيف يمبسكف لبكس الطير كالتقكل الكف مف الأكليا الدجٌ عمى كؿ القكل المساندة ليا ك 

 نزع عنيـ أقنعة الزيؼ لتظير صكر الشياطيف المتخفية تحت جببيـ.ك  .كالكرع كالقداسة
في الجية األخرل كضع شخصية لتجار كالمرابيف كسائر المستبديف.  ك ككذلؾ فعؿ مع ا

محافظة عمى عيد راقية التي ترفض الثراء الزائؿ كالجاه محتفظة بعفتيا ك ة الع)خديجة(، المرأ
كفائيا البف بمدىا كي يكفر ضدية تشتغؿ عمى تأجيج الصراع كتكصيمو إلى اشده عندما 

ثـ بطريقة  ( كمقاكمة شديدة  لمحفاظ عمييا.رمة ليتؾ العفة )عفة خديجةيتحكؿ إلى رغبة عا
ثارت ثائرتيا فأرىبت  ع الكالي( إلى بقرة خديجة التيخديجة مصراع مبدعة ينقؿ الصراع )
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، كىدمت الزريبة عميو ممطخة كجيو بالبراز في مشيد ككميدم بمغ أكج اليزء الكالي كمف معو
( تحت أكداس مف القاذكرات. المسرحية لكالي كسقط مرافقو )جنكيزكالسخرية عندما ىرب ا

لمحرية ضد الباطؿ، كلمنكر ضد الظبلـ، ك ضد  كلمحؽ اذف، تنتصر لمجماؿ ضد القبح،
لمكطف ضد االستعمار، بأسمكب ككميدم  ميذب يندر تعباد، كلبلستقبلؿ ضد التبعية، ك االس

 أف نجد لو مثيبل بيف الككميديات المعاصرة.
ل ذلؾ الى نصكصو الركائية عمى النصكص القصصية بؿ تعد ةكلـ يقتصر بكح زنكن

( استطاع عمى مدل 13األكلى)ففي ركايتو  .مدينة أخرلبحثا عف  ،ئاسكس : ىـ ،الثبلث
كاف  ،كالحقيقة بالخياؿ ،ف يجعؿ الحمـ فييا يختمط بالكاقعكخبلؿ سبعة عشر فصبل ا ،يكميف

 يركم األحداث فييا بطميا )يكسؼ( كاجتثاث لمجذكر الفاسدة. حديجعؿ منيا ركاية مجابية كت
ر باإلحباط كالحصار كالضيؽ بعد اف التي جعمتو يشع الذم يعاني مف مضايقات )ىـ(

كلـ يكقع  .كشراستيا )ىـ( لكنو لـ يستسمـ عمى الرغـ  مف ضخامة قكة داىمتو ككابيس )ىـ(
ذ خيٌ  .عمى ما يريدكف ركه بيف المكت كالتكقيع لـ يختر المكت كلـ يختر التكقيع بؿ قاؿ كا 

 كتعاكف ثبلثة)ىـ( .الدـ جراء الضرب عمى مؤخرة  رأسوبصكت رافض )ال( فانفجر فمو ب
رغبتو بحر كلكنو عمى الرغـ مف كؿ حبو ك عمى حشره في صندكؽ أقفمكه عميو كرمكه في ال

 :حقؽ كاف يردد كالصندكؽ يتمايؿ بوكتشبثو بالحياة كمحاصرتو بالمكت الم
لـ أخسر  ي لـ اخسر نفسي..حسبي أن"ك  "ساف لك ربح العالـ كمو كخسر نفسوماذا ينفع االن"

 "نفسي
شكا مستمرا مع استمرار تكرار الكممة مما  ئيكلد في نفس القار  تكرار اإلشارة الى )ىـ( اف 

  ،كتكشؼ حقيقتيـ التي تنطكم عمى مزيد مف الظمـ يدفعو الفضكؿ الى معرفة ىؤالء الػ)ىـ(
 كاإلرىاب. ،كالييمنة ،كالسطكة ،كالقسكة ،كالظبلـ

حجـ المتكسط العبلقات صفحة مف ال 228ئاسكس( تناكؿ عمى مدل ()14في ركايتو الثانية)
اإلنسانية في مجتمع ينقسـ عمى قسميف: يتشكؿ القسـ األكؿ مف نزالء السجكف  كالركابط

مف اكبر المفارقات الرقابية  كلعؿ ازييفكزكارىـ  بينما يتشكؿ الثاني مف المتسمطيف كاالنتي
اف أحداث ىذه الركاية تثبيت جممة تفصح عف  ةالرقابة فرضت عمى محي الديف زنكنف أىي 

ف أحداثيا تستمر أف الرقيب يفيـ فيما كاضحا أعمى الرغـ  مف   1967بحدكد عاـ  تتكقؼ
كضع الرقيب في مكضع قمؽ ال يستطيع معو  ةكيبدك كاضحا اف زنكن 1968الى ما بعد عاـ 

 .   ف المكافقة كنتائجيا مف جية أخرلرفض النص اك قبكلو مف جية كخكفو م
ؿ الركابط الحميمة بيف العربي مف خبل ةذه الركاية عراقية محي لديف زنكنفي ى تلقد تجمٌ  

 ، بيف الصغير كالكبير عمى كفؽ تركيبة جديدة محككمة كمياكالكردم، بيف المسمـ كالمسيحي
كلعؿ كقكع األحداث بيف اربيؿ )مكطف الشخكص كمسقط رؤكسيـ( كبيف الحمة  .بحب الكطف

 قارب،بيمييف في الحمة دليؿ عمى التجكد أبطاؿ الركاية االر ( كك )محؿ سكناىـ كاقامتيـ



  (77 ) 

ما ركايتو أمع. كعمؽ الركابط االجتماعية بيف أفراد ذلؾ المجت ،كاالخكة ،التعاضدك  ،كالتماسؾ
( عمى ست 2كمدينة  1اـ يشتمؿ القسـ األكؿ كالثاني )مدينة ( فتقع في ثبلثة أقس15الثالثة)

( اص. كمف سياؽ العنكاف الرئيس )بحثا عف مدينة   أخرل)أكراؽ( لكؿ كرقة منيا عنكاف خ
نفيـ اف بطميا إزاء مدينة كؿ ما فييا قذر كقميء كال يمكف لممرء فييا إال أف ينفر منيا 

ذ يقرر البطؿ ذلؾ فانو يسعى لمبحث عف مدين كيتقزز. ة بديمة يتضح مبلمحيا مف خبلؿ كا 
. في مدخميا البسيط كبشاعة ،كسقكط ،كانييار ،كبؤس ،اتصفت بو مدينتو مف قذارة ما

، فتخمى عف لمؤلؼ اف بطمو يعاني عزلة فرضتيا، عميو، ظركؼ مدينتوالمختزؿ يخبرنا ا
سكل اف  ، بعدىا،حتى صار مثؿ شجرة جرداء ال يتبقىكاألصدقاء  ،كاألقارب ،كاألب ،الزكج

كتناقضو مع شخصيتو فييا التخمي الذم كصؿ حد تخميو  تـٌ  تخبرنا الركاية عف الكيفية التي
. ط فتناقضت مع تطمعات نصفيا اآلخربالظرؼ المحي تمؾ الشخصية التي تأثرت الداخمية.

فالشخصية تحاكر  .ك ىكذا يبدك سمككيا لآلخرأرؼ بجنكف كشذكذ. كىي ليذا كذاؾ تتص
              نفسيا كتعكس مف خبلؿ حكارىا الداخمي )المكنكلكج( عمؽ الصراع بينيا كبيف نفسيا.          

 ،ف بحث الكاتب الدؤكب عف مدينة أخرل أمر يدعك  الى تغيير الظركؼ المحيطةإ 
قرار العك  ،كتحسيف العبلقات حقاؽ الحؽ ،دؿا  شاعة الحريات.ك  ،كا  كلما كانت كؿ ىذه  ا 
اف يبكح لنا بكؿ ما افتقدتو جراء اغتصابيا  ةة مف عالـ المدينة فقد أراد زنكنالمتطمبات مختفي

بؿ المستبديف كالمتسمطيف عمى رقاب الشعب العراقي كاف يقكؿ بالحرؼ الكاحد اف ىؤالء مف ق
 .حتبلؿ كخراب كدمار كانييار كسقكطىـ السبب في كؿ ما حصؿ لمدينتنا مف ا

 غيض مف فيض بعد ىذا كمو نقكؿ باختصار شديد اف ما قدمناه في بحثنا ىذا اف ىك اال 
ؿ أربعيف عاما آمميف، أف يتسع لنا الكقت، فنكمؿ ما بدأنا المكتـك طكا ةبكح محي الديف زنكن

كيعثر عمى المزيد كالمزيد مف األلغاـ التي تزخر بيا  .أك يتكسع فيو غيرنا مف المبدعيف بو
لكنيا مخفية بحذؽ ك  كافة كتاباتو، كال يكاد يخمك منيا أم عمؿ مف أعمالو اإلبداعية العديدة،

كذلؾ سر مف أسرار اإلبداع عند ىذا  .ليس مف السيؿ كشفياكميارة فائقتيف، كفنية عالية، 
  .المبدع الكبير
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 محي الديف زنكنو

 ص في المسرح كمسرحي في القصةقا
   

يبني محي الديف زنكنو مسرحو، بشكؿ عاـ، كىك مسرح أفكار، عمى بنيتيف أساسيتيف:    
. يدمجيما أك يزاكج بينيما ليخمؽ جنسا فنيا ، كبنية الفيـ الحكارمردم لمحدثبنية الفيـ الس

امي قابؿ ة )كنص در مقبكال عمى صعيدم القراءة )كأدب مسرحي كفكرم( كالمشاىد
لتي الكيفية ا لمتمثيؿ(. كىك، كغيره مف المبدعيف، يكضح مف خبلؿ خطابو المسرحي

نيـ العنصر األكثر فاعمية أفيك ينظر الى شخكصيا عمى  .يتعامؿ بيا مع عناصر الدراما
نيـ أال إمف الكاقع  ،برتابتيـ المعيكدة ،رل الصراع فيـ كاف كانكا مأخكذيفكتأثيرا في مج

نو أر الييـ باعتبارىـ كيانات مستقمة. أم نو ينظإنصو كمغربكف عف الكاقع.  ختمفكف فيم
يتركيـ ليحققكا ذكاتيـ  المنعزلة ال عف طريؽ االرتكاف الى الكحدة كاالنعزاؿ عف اآلخريف 

، ماج في حركية العبلقات اإلنسانية. انيـ منتقكف مف الكاقعبؿ عف طريؽ االنصيار كاالند
. كسكاء أكانكا ىذا اك ذاؾ فانو يخضعيـ ث اك مبتكركف مف الذىفف مف الترااك مأخكذك 

ذ فانو يأخ ةميـ ألخذ مكقعيـ عمى رقعة الصراع. اما الصراع عند زنكنالمتحاف عسير يؤى
تمثبل في صراع الشخصيات مع نفسيا، في . فقد يككف صراعا داخميا مكجكىا مختمفة

كأخرل انفعالية اك تدميرية تكسب ك قصيرة مشبعة بأفعاؿ حركية أمكنكلكجات طكيمة 
خطابو المسرحي صنعة درامية خالصة تزيح مف أماميا الصفات السردية كلكف دكف أف 

ما في نصكصو التأممية بشكؿ تمغييا ألنيا تمتقي معيا في بنية كاحدة ىي بنية األفكار ك
)مساء  كنصكصو المكنكدرامية بشكؿ خاص (األشكاؾ ، العمبة الحجرية،عاـ )لمف الزىكر

اما في القصة فانو يقكـ بتغميب . ( في المسرح السبلمة أييا الزنكج البيض، تكمـ يا حجر
اصر الدراما لبمكرة قكاعدىا كشركطيا عمى قكاعد الدراما كشركطيا. بمعنى انو يطكع عن

ة منيا الى الدراما كما ، اكثر ميبل الى السرديخطابو القصصي. كبيذا تككف القصة، عنده
( كقد يككف الصراع خارجيا )الشمس.. الشمس، اضطراب في ألكاف النيارفي قصة 

السؤاؿ، كاكه دلدار( في ، في صراع الشخصيات بعضيا مع بعض كما في )الجراد متمثبل
اك قد يككف الصراع . سبب لمحياة( في القصة سبب لممكت، السد تحطـ ثانية،المسرح ك)
ك)قصة ، ( في المسرحيا الممؾ، العقابقدرية  تقع خارج ذكاتيا كما في )رؤ مع قكة 

كيؤمنكف  ( في القصة. كىك مف القبلئؿ الذيف يجيدكف ىذه المغة كفصيحياتقميدية.. جدا
ك)لمف الزىكر( عمى سبيؿ المثاؿ  ()األشكاؾ . كقراءة سريعة لمسرحيتيإيمانا كبيرا بقكتيا

ه المغة الدرامية التي ، تكشؼ مدل القدرة اليائمة ليذا الكاتب في استخداـ ىذال الحصر
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. كىي لغة كتاب الدراما العراقية كالعربية صار يعرؼ بيا كيتميز بكساطتيا عف سائر
كاف  ،ع األدب الى المسرحف يطكٌ أ ةكلقد استطاع زنكن مشتركة تزاكج بيف األدب كالدراما.

خر نصكصو ف تدٌ أكقد أدل ىذا الى  .في بناء القصة كالركاية يستفيد مف المسرح
اؿ مسرحية نيا تتحكؿ الى أعمأكامنة حالما يصار الى تحريرىا ف صصية طاقة دراميةالق

)الرجؿ الذم امتيف دراسة الكائنات البشرية( ك)الكمب العجكز كبيرة كقصة )الجراد( ك
لت األكلى عمى يديو مف قصة فقد تحك  ك)صراخ الصمت األخرس( مغمض العينيف(

جائزة الكتاب  الى رائعة مسرحية كبيرة نالت ، كىي مف بكاكير أعمالو القصصيةقصيرة
كتحكلت الثانية الى عمؿ مسرحي تجريبي قدمتو فرقة نقابة  1970 العراقي في المربد

ضمف ميرجاف أدب الشباب الذم أقامو اتحاد  1995الفنانيف/ فرع ديالى مطمع عاـ 
فرقة  نجاح كبيرمؿ تجريبي أيضا قدمتو باألدباء/ ديالى. اما الثالثة فقد تحكلت الى ع

نقابة الفنانيف/ بابؿ ضمف ميرجاف بغداد المسرحي الثالث تحت عنكاف )قسكة(. اما 
األخيرة فقد تحكلت الى عرض مسرحي كبير أخرجو لفرقة مسرح اليكـ كالشعبي الفناف 
الدكتكر عكني كركمي. مما تقدـ نستنتج اف نجاحو في تطكيع عناصر الدراما لبمكرة 

ركائي متأت مف معرفتو الكيفيات التي تعمؿ عمى نقؿ تمؾ العناصر خطابو القصصي كال
كلعؿ مف  كتحكيميا مف حيز الى آلخر بغية تغميب حركية الفعؿ عمى سككنية السرد.

 ةتمؾ الكيفيات التي طكع بيا زنكن األىمية بمكاف اف أكرد مثاال تطبيقيا أكضح مف خبلليا
الذم يعد مشركعا قائما أماـ الكاتب اك قدرتو الدرامية لخدمة أحد نصكصو القصصية 

ة( كىي إحدل .. ثانيحكيمو الى دراما كبيرة ففي قصة )السد تحطـالمعد المسرحي لت
 اختار كمنذ السطر األكؿ منيا كتابات تطمح اف تككف قصصا(قصص مجمكعتو األكلى )

الصراع كىي عبلقة صراع ) . ككشفا عف مدل العبلقة،ثيمة كفرت دخكال مناسبا لعالميا
، يف سقط اثر التحطـ عمييما مف جيةعنصر درامي( بيف الشيخ كالمختار كقكتيف متآلفت

باختياره ثيمة كيذه أف  ةلقد استطاع زنكن .كقكة محطمة مف جية أخرل كبيف الفبلحيف
 .يحدد لقصتو زمانيا كمكانيا كحدثيا كالحالة التي تحكميا

 
ف تفعمو بداية القصة ما تفعمو بديات اغمب القصص أف ما يجب أ يقكؿ رست ىيمز

كيمكف أف  لحديثة كالناجحة عادة ىك البدء بذكر ثيمة القصة مف السطر األكؿ.القصيرة ا
تثبيت، مكاف كزماف الحدث كالحالة النفسية التي  يتـ ىذا بقميؿ مف الكصؼ يراد بو أيضا،

 / المكاف…………..…….……قاؿ صاحب المزرعة لمختار القرية
 / الحالة.……………………....…نبرة استياء تسرم في صكتو ك 
 / الحدث........................…...........…السد تحطـ ثانية   
   / الزماف……………...……..لما يمضي عمى إقامتو سكل يكميفك 
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قد استكفت الكحدات المشار الييا لدخكؿ عالـ كصراعات  ةتحكـ القصة كبما أف ثيمة زنكن
كنحف " مف أقرب نقطة الى الكسط ممكنة"و يبدأ مكضكع قصتو يرة حديثة فانأية قصة قص

ال نرل اقرب الى ىذه النقطة كال افضؿ تمييد الييا مف كشؼ الكاتب سمسمة األفعاؿ التي 
الى أف  ةاما الشيخ فقد دأب زنكن قاـ بيا المختار قبيؿ التقائو بالشيخ صاحب المزرعة.

. في صراعيا المميد . د دخؿ في فعؿ القصةتمؾ الحالة ق تداىمو حالة الضيؽ ليككف منذ
كال غرابة في أف تعقب دخكلو سمسمة مف ىجمات مستمرة تقابميا سمسمة مف دفاعات 

 مستمرة يمكف جدكلتيا عمكما عمى ثبلثة محاكر ككما يأتي:
 

 دفاع المختار ىجـو الشيخ   1المحور

 دفاع الفالحوف ىجـو المختار 2المحور

الشيخ  ـوىج الفالحوف 3المحور

 والمختار

 دفاع

 
يخ أكؿ المحاكر مرتكزا عمى دعامتيف أساسيتيف تتمثؿ األكلى بجممة الش ةكقد جعؿ زنكن

ظاىر كىك اإلصرار عمى تحطـ  كتحقؽ معنييف أحدىما (االستيبللية )السد تحطـ ثانية
نو كثانييما مستتر أراد بو تأنيب المختار لعجزه عف حمايتو كما مطمكب م السد)ثانية(

 .في النياية تمثؿ جممة ىجـك الشيخكىي 
أليس  . كحيف يصرخ بو الشيخ غاضباانبو يدرؾ ما كراء الكممات فيصمتالمختار مف ج

كاذا اعتبرنا  لديؾ ما تقكؿ يرتبؾ كيتردد قبؿ اف يعترؼ بانو عاجز حقيقة عف حماية السد.
لمختار فاف جممة المختار)ال الشيخ ا ( بمثابة األداة التي ىاجـ بياجممة )السد تحطـ ثانية

سو ، دفاعا كاف ( ىي األداة التي دافع بيا المختار عف نفكال ماذا افعؿ ..ادرم ماذا أقكؿ
 .لكنو بيف اف كفة المختار تتقارب، اف لـ تكف تتكافأ، مع كفة الشيخ ،كاف ضعيفا كمربكا

لمسرح قد كضع كبمغة ا. عمى تحقيؽ المكازنة المشيدية أم بمعنى آخر اف الكاتب عمؿ
حيث الشخصيتيف عمى منطقتيف ميمتيف كمتناظرتيف عمى الخشبة لكنيما مختمفتاف مف 

. ثـ انو دمج تينؾ القكتيف بعضيما ببعض ليييئيما إلى خكض الصراع التاريخي القكة
ربطا دراميا يأخذ مف خبللو األىـ كبيذا يككف قد ربط بيف المحكر الكاحد كالذم يميو 

 ةنحك ذركة الصراع الذم أفرغو زنكنخط الدرامي المتصاعد، تصاعده بيانيا كعبر ال ،الفعؿ
في شكؿ ىك اقرب الى الدراما المسرحية منو الى القصة القصيرة لتكافر عناصر الدراما 

( كالتكزيع الفني لمكتؿ المتصارعة كالذركة ك الحكار ككحدة المكاف )الديككرفيو كالصراع 
 .ة منيا الى فضاءات القصة القصيرةالخشب عمى رقعة ىي اقرب الى أرضية
باستمرار تصعيد الصراع تصعيدا مطردا النو لـ يمنح  ةفي المحكر الثاني ال يقكـ زنكن
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، عف يا أماـ طرؽ كعرة كفرض عمييا )أف( لكي يستطيعالقكة المياجمة ثقتو كالنو كضع
 :طريؽ المناكرة بيا اف يرجح كفتو بالصراع

.. ال بد اف يقدـ عمى ىذه الفعمة النكراء مف منكـ يمكف ...ال يميؽ بناانو بيننا.. انو عمؿ "
ف تعكد .. صحيح اف السد يحكؿ المياه الى المزرعة الكبيرة كلكف عمى مائنااف يككف خ

 "؟ ...خيرات كمنافع ىذه المزرعة
 كرد التيمة عنيـ.. ،قكتوف األداتيف )ال( لتخفيؼ اليجـك ك بينما جعؿ الفبلحيف يستخدمك 

ك)لـ( ليستطيع الكاتب في النياية اف يغير في مكاقع القكل المتصارعة فمك اكتفى 
الفبلحكف برد التيمة بػ )ال( دكف استخداـ الحـز في بعض المكاقع، كلك لمرة كاحدة فانيـ 

كف ىجكميـ الماحؽ منو يشنٌ  كالذم ةتبلؿ المكقع الذم أراده ليـ زنكنيفشمكف فيما بعد باح
بانو مكقؼ مف يكجو التيمة  ىك األقكل،ا يمكننا أف نحدد مكقؼ المختار ك عمكمك  األكيد.ك 
ا المحكر، بانو مكقؼ رد ىـ األضعؼ في ىذعقمف مبرراتيا، كاف مكقؼ الفبلحيف، ك يك 

بتصعيد  ةالتيمة كعقمنة ردكد أفعاليـ، كفيما بعد ىذا التكجيو كالرد كالعقمنة يأخذ زنكن
تيمة التي أراد بيا المختار إدانة )خكر شيد( )ليس ىك.. مف رد الفبلحيف ال االصراع مبتدئ

ىك يرد عمى استفسار المختار عمف حطـ السد صرخة )شيركك( القكية ك  ليس ىك( كمف
ف بمثابة أف تكك  ةنا( أرادىا زنكننا( اف ىذه الػ )كمٌ نا، كمٌ نا( كتبعو اآلخركف )كمٌ )كمٌ  بقكلو

اف ميزاف أف مكاقع الصراع قد تبدلت فعبل ك المختار ألعبلميما اإلنذار المبكر لمشيخ ك 
اف عمييما أف يستسمما ليذه الح الفبلحيف لئلرادة الجمعية ك القكل قد بدأ يميؿ بكفتو لص

 اإلرادة الفاعمة.
منذ محكره الثاني، منذ  ةد لو زنكنؿ مكاقع القكل الذم ميٌ بعد تبدٌ في المحكر الثالث، ك 
المختار أف يتحكال شيئا فشيئا الى الدفاع، بؿ ك  نا( فرض عمى الشيخصرخة الفبلحيف )كمٌ 

، انو جعميما يكتشفاف، كفؽ منطقو، أف ال خيار ليما في التحكؿ بشكؿ كامؿ الى الدفاع
الذم ال محالة لمحكر، اليجكـ الكاثؽ كاألكيد ك منذ بدء اخصكصا كأف الفبلحيف قد بدءكا ك 

يتجمى الذم سكؼ ه كقدرتو، ك حدده ليـ الكاتب بمحض اختيار  سينتيي الى الغرض الذم
ف ىذه الصرخة التي يطمقيا    إ اندفاع المياه لتغمر المزارع كميا.في إزالة السد مف الكجكد ك 

خيرة التي ميد ليا الكاتب في ختاـ قصتو، ك بتأكيد يدلنا عميو تكرار الكممة ىي الثيمة األ
ؿ مف اإليضاح، ية بقميىي غرضو المطمكب الذم حدده في النيا.. ثانية ك سدمنذ تحطـ ال

ف القصة المعاصرة ال تحتاج في نيايتيا إلى اإلكثار مف اإليضاحات أالنو يدرؾ، تماما 
)السد يتحطـ ثانية(  كما تحتاجو بدايتيا. إف اإلصرار الكامف في رحـ القصة االستيبللية

يرة تتساكؽ األخالسد كما بيف الثيمتيف، االكلى ك البشير بما سيؤكؿ اليو مصير ىي النذير ك 
ككف المستقر عبره بميكنة الى الضفة التي أرادىا أف ت ةى الصراع لتشيد جسرا ينقمنا زنكنبن

ىك عنصر درامي( لخدمة النص دكف اف ع الصراع )ك يككف قد طكٌ  األخير لقصتو كبيذا
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ع الحكار )كىك عنصر درامي( أيضا لتعزيز الصراع يفقد النص صفتو القصصية، كما طكٌ 
غاياتيا( بشكؿ يؤكد انو استطاع، مباشرة )مصادمة بكاعث الشخصيات ك اجية البياف المك ك 

في المسرح  بحؽ قاصان  مقصة كالركاية فكافلع األدب لمدراما كالدراما عمى الدكاـ، اف يطكٌ 
 .في سائر قصصو كأعمالو الركائية مسرحيان ك 
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 متغيرات معادلة الرؤيا في
 (مسرحية )رؤيا الممؾ 

 
       

ياىا مخترقة زمنيا ب في خباتحفر داخؿ النفس البشرية كتنقٌ ( ممحمة درامية )رؤيا الممؾ
ربط ماضييا البائد مف التراكمات الغامضة الغائرة في عمؽ تأريخيا لت كمزيمة طبقات

( كما في مسرحية )السؤاؿ ،في ىذه المسرحية ة. إف محيي الديف زنكنحاضرنا القائـب
ز ذلؾ الى عنكانيف مختمفيف بؿ يتجاك  كركاية )ىـ( ال يكتفي بعنكاف تعريفي كاحد

ف متكازييف يفسر ثانييما أكليما، . لقد جعؿ عنكاف ىذه المسرحية مف شطريكمتشابييف
فعؿ مؤثر، سمبان أك بحدكث  ؿ األكؿ مف مفردتيف )رؤيا( ك)الممؾ( ككمتاىما تكحي،كيتشكٌ 
 اناماندمى ىذا العنكاف عنكانان آخر ىك )في حياة الرائي. يعطؼ المؤلؼ ع إيجابا،

 ،تترادفاف مع مفردتي العنكاف السابؽ كستافركب( كىك مككف مف مفردتيف أيضان 
 كتفضياف الى المعادلة اآلتية  ،كتتساكياف

 
 . ماندانا = الرؤيا وستافروب = الممؾ..

  الممؾ xالرؤيا = ستافروب  x. ماندانا ..                             
  
ة ىي تصبلف بعبلقة ميمة تتجمع أطرافيا حكؿ نقطيالمتساكياف المعادلة ىذه طرفا  

 (شقيقة الممؾ) مى أف طفبلن يكلد مف رحـ مانداالكاىف ع مكضكعة الرؤيا التي يفسرىا
كيقكل كينتزع مف خالو عرش امبراطكرية ميديا العظيمة. ىذه ىي المعادلة األكلى  يشبٌ 

التي سأتابع متغيراتيا ف فيي التي تقع خارج المتف أما المعادلة األكثر أىمية داخؿ المت
 .خطكة خطكة

رل )السؤاؿ( األخ المشيد األكؿ في ىذه المسرحية، كما في مسرحيات محي الديف زنكنة
  ،صيات المحكرية كالممؾ ستافركب( مشيد تمييدم يقدـ لنا الشخ( ك)كاكه دلدارك)الجراد

 ،درامي كالكاىف خرنكؾكالشخصيات المؤثرة بيانيان في تصاعد الخط ال ،األميرة مانداناك 
 نا فضبلن عف الدالالت التي تبدك، لمكىمة األكلى،كزكجة الممؾ ناسرك  ،كالقائد ركستيميرك

ارتباطيا بأحداث المشاىد تعني الكثير مف خبلؿ  ذات أىمية كلكنيا في كاقع الحاؿ،غير 
ىك شفرة  فظيكر الممؾ في مفتتح المسرحية "مثقبلن بالطعاـ كالشراب كالنعاس". التالية
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عف كجكد عبلقة ميمة  ،متغيرات األكلى التي أرسميا زنكنة لتكشؼ لمستمميا، فيما بعدال
التي دفعت األحداث نحك  كبينيا كبيف المأدبة الرىيبة ،يةبيف التخمة كبيف الرؤيا مف ج

المكقؼ كيرتبط  .رحية أبشع أنكاع الذبح كالتدمير مف جية أخرلالذركة فبمغت المس
 :كىك مكقؼ يتقاطع مع مكقؼ الممؾمف األميرة ماندانا  مكة ناسركنااإليجابي لمم

 يمكر بو صدرم ال يسر سيدم الممؾ" اف الكثير مما " 
نا كطفميا الذم يريد الممؾ ذبحو، كمتغير تيريب ماندا بمكقؼ آخر ىك قياميا، فيما بعد،

الممكة ناسركنا فيو عمى المصادمة المقصكدة لبكاعث الممؾ ستافركب ك  ةيؤكد زنكن آخر،
 .مكت الممكة عمى يدم زكجيا الممؾ الى تؤدم، في نياية األمر،مصادمة عنيفة دامية 

ىك اآلخر بالكىـ  بنكـ الممؾ القمؽ المضطرب الذم يرتبط كأخيران ترتبط التخمة، أيضان،
كيجسد لو صكرة الرؤيا الممحة التي بنى الكاىف عمييا  ،يقض مضجعو الكابكسي الذم

لمشؤكمة.. فيي مثؿ حجر صغير ضرب بو كجو الماء فاتسعت دكائر حركتو نبكءتو ا
الى  تما،ح ادرة عمى كقؼ اتساعو الذم سيؤدم،المكجية بشكؿ لـ تعد الشخصيات ق

 :.. يقكؿ الممؾ في رؤياهغايات تدميرية مأساكية
 
اندلؽ الطيف.. طيف لزج دبؽ، زحؼ نحكم عمى ىيئة ضفائر أك ثعابيف سكد أحاطت "

ائـ كرسي العرش ىذا. كأخذ الطيف يعمك كيعمك. بمػػغ ركبتي كأنا في جمستي ىذه. كبمغ بقك 
منتصفي كىك ال يتكقؼ. المس الطيف األسكد القبيح الذم شابتو حمرة قانية، عنقي.. 
كامتؤل حمقي بطعمو النتف.. تقطعت أنفاسي، فرحت أليث كأنا أكشؾ أف أختنؽ كالتاج 

 "اصؼ الدنيا كزكابعيا.. تعصؼ بو.فكؽ رأسػي ييتز..  كأنو عك 
 

ىذه الرؤيا ىي شكؿ متقدـ لمرؤيا التي سيطرت عمى ذىف الممؾ كخيالو منذ سنكات عشر 
مت مساحة اىتمامو بشؤكف امبراطكرية ميديا كلـ يعد تحدد خبلليا مسار تفكيره .. كتحجٌ 

ئجيا المحسكبة .. اف كؿ ىذه األسباب كنتامو شاغؿ إاٌل تمؾ الرؤيا الممحة الميددةيشغ
 أدت بشكؿ ما الى تطكر شخصية الممؾ كنمكىا دراميان عمى كفؽ المعادلة اآلتية:

 
 التخمة + النـو + الرؤيا = المأدبة

 
كأدت الى المصادمة األعنؼ  ا تغير بعده مسار الفعؿ الدرامي،المأدبة بكصفيا حدثان ميم

عة الصراع كمجمكعتيف كالصراع األرىب بيف شخصيات المسرحية التي تكزعت عمى رق
كقكة يساعده الكاىف  ،كنفكذ ،غير متكافئتيف األكلى مياجمة يقكدىا ممؾ ذك سطكة

 ،كركستميرك ،. كالثانية مدافعة قكاميا ماندانانكؾ كعدد كبير مف الجند الميدييفخر 
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  ( فجعؿ تناظر المشيدم بيف فصمي مسرحية )رؤيا الممؾكناسركنا. لقد اعتمد الكاتب ال
ة الممؾ يف بستة مشاىد يتناظر األكؿ مف الفصؿ الثاني بكصفيما عرضان ألزمالفصم

. فمف ماء يتدفؽ مف غرفة ماندانا يجعؿ قصر الممؾ يطفك المتفاقمة جراء الرؤيا المتكررة
حكؿ قكائـ كرسي العرش ثـ يرتفع ليخنؽ الممؾ  فينة نكح الى طيف لزج دبؽ يمتؼمثؿ س

نجبت فيو ماندانا كليدىا المكاف الذم أ ر مف اإلسطبؿ،الى كرمة تكب .األكؿفي الفصؿ 
األسكار كمتشبعة في فضاء القصر مضيقة الخناؽ عمى زانككف، محطمة الحيطاف ك 

تناظر المشيد السادس مف الفصميف، بانتياء كؿ منيما كي .الفصؿ الثاني الممؾ في
فييا الممؾ جبلده ليذبح  كالثانية يأمر ،الممؾ زكجو ناسركنا بجريمة قتؿ. األكؿ يقتؿ فييا

ليقدمو مطبكخان في مأدبة جزاء عمى مخالفة القائد أكامر  (ابف القائد ركستميرك) شيرالنو
مؾ مف ص المخمٌ الممؾ التي قضت باف يقكـ ركستميرك بذبح كليد ماندانا زانككف لي

 تشابيت ىذه النبكءة كافيراكده، كؿ ليمة، منذ عشر سنكات..  زاؿيالكابكسو الذم راكده، ك 
كىك الجانب الخاص بتسميـ الطفؿ في جانب فييا مع نبكءة سكفككميس في )اكديب ممكان( 

الى راع قرب الجبؿ يقكـ برعايتو كتنشئتو تنشئة سميمة إال أنيا تختمؼ عنيا في تشخيص 
( ينتظر الكاتب حتى يصبح أكديب بعد أف يكبر الطفؿ. ففي )أكديب ممكان مف سيقتؿ 

يرالنو الصبي ابف قائد عمى  شخصية ش بينما كقع فعؿ القتؿ عند زنكنة اهرجبلن فيقتؿ أب
القتؿ عندما يقع ، أم التكتر الذم يخمقو فعؿ أيضان  جند الممؾ. كىنا تختمؼ شدة القتؿ،

عمى صبي برمء يطبخ لحمو عمى يدم جبلد الممؾ ثـ يقدـ في مأدبة يقيميا الممؾ عمى 
 نجز عمى كفؽ المعادلة اآلتيػػػة:ر قد أشرؼ قائده ركستميرك كبذا يككف التطك 

 
 التخمة + النـو + الرؤيا = المأدبة + القتؿ

 
ا سببية اختيار العنكاف الرئيس )رؤيا الممؾ أك ماندانا كستافركب( كىذا التطكر يفسر لن

حتى تصبح مكضكع الدراما  مكضكع الرؤيا عبر مشاىد المسرحية كميا كالتأكيد عمى
ىؿ انتيت زكبعة الرؤيا بعد انتقاـ الممؾ مف قائده لسؤاؿ نفسو. المحكرم. ىنا يطرح ا

لمسرحية نفسيا إف الممؾ قد أشبع، في ركستميرك بذبح ابنو شيرالنة ؟ كيأتي الجكاب مف ا
ينبغي كلكنو  لجندم الذم لـ ينفذ أكامره كماكتكقو لمقصاص مف ا ،رغبتو االنتقامية ،وذات

نو يعرؼ معرفة يقينية أف خكفو الدائـ عمى عرشو لف مع ذلؾ لـ يشعر بانتياء الزكبعة أل
 يزكؿ ااٌل بزكاؿ الخطر الذم يتيدده ليؿ نيار.

تنتيي سك انيا اف المسرحية انتيت أ ئمف المسرحية يتبادر لذىف القار  عفي ىذا المكض
مف فعؿ الرؤيا كمرارتيا كرعبيا كخكفيا  ألف الممؾ سيذبح زانككف كيتخمص، بذبحة،

أيضان باكتشاؼ زانككف حقيقة ما  ئكف الممؾ يفاجأ كما  يفاجأ القار يو. كلكسطكتيا عم
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كيفيؽ القائد  يرب ناجيان بنفسو لينيار الممؾ ستافركب، اثر ذلؾ،يجرم داخؿ القصر في
شكميا النيائي  صقة لكجو الممؾ فتأخذ المعادلةركستميرك في مختتـ المسرحية مكجيان ب

 :اآلتيتماؿ متغيراتيا كعمى الشكؿ باك
 

 التخمة + النـو + الرؤيا = المأدبة + القتؿ + اليزيمة.
 

................................................ 
 المسرحي العراقي محيي الديف زنكنةىي المطبكع الثاني عشر لمكاتب  رؤيا الممؾ: (1)

 .الشػؤكف الثقافيػػة . بغدادصدرت عػػف دار 
                       

ك حكاية الطبيب صفكاف بف لبيب كما جرل لو مف العجيب كالغريب رحية السؤاؿ أ( مس2)
 . 1975. ركاية ىـ أك يبقى الحػػب عبلمػػة  1976
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 مسرحية الخاتـ
 و لعبة المسرح داخؿ المسرح

 
 
 

زميؿ المعرفة عمى صخكر التراث، بأ ةر الكاتب المسرحي محي الديف زنكنبعد أف حف
كاألسرار  ،فاتو عمى مطبات العكالـ الخفيةطا كشانفذ الى أعماؽ الماضي السحيؽ، مسمٌ ك 

ير، لماذا رامي المحٌ ( الد1في جعبتو )السؤاؿ()كطبلسـ الميالي األلؼ، عاد ك  ،القصية
تخطي ك  ،إلى ما كراء المقاربات الكصفيةيحدث لنا كؿ ىذا؟ في مسرحية حاكلت الكثكب 

، عمى مر العصكر، فعبل مكانية لتجعؿ مف ظمـ الظالميف، كقسكة المستبديفالحكاجز الز 
ا تدميريا يتصاعد خطو الدرامي مف الماضي البعيد ليبمغ ذركتو القصكل في حاضرن

يالي فسمط مف تراث المٌ  (،2شخكصيا، بطريقة مشرقة)ثيا ك مسرحية استميـ أحدا .المستمر
لعباد مى تحكميـ الجائر بأمكر اعك  ،كالبغاة ،اء مف داخميا عمى أككار الطغاةاألضك 

مسرحية  بالطريقة التي يرتأكف.ك  ،كبالكيفية التي يريدكف ،كالببلد عمى كفؽ ما يشتيكف
 (3نفسيا بنفسيا مف عمى خشبات المسارح العربية) قدمتت حدكدىا اإلقميمية ك تخطٌ 

(. 4تنا المدكم: أكقفكا كؿ ىذا)صمحتى أطمقنا صراخنا المكتكـ ك  ضبان غك  مؤلتنا غيظان ف
ت ظمٌ بيـ، ك  تخؼ كراء ازالمو، متمترسان الطاغية م ىذه المطالبة ظؿٌ كبيف ذلؾ السؤاؿ ك 

كلـ يكف أماـ  دماران ك  الببلد فسادان أصابعو البغيضة تحركيـ مف كراء الككاليس ليعيثكا في 
نية، في حفرياتو، عف لقى أدبية قد انتيى مف مسرحية )السؤاؿ(، إال أف ينقب، ثا، ك ةزنكن
 .المعاصر فكجد ضالتو في )الخاتـ( تعاكيذ فنية يحصف بيا انسانوك 
 

 ىكذا كانت البداية 
.. فاف فعمت فاف ذلؾ شيديان المحدثة الى عنكانات تحدد م قمما تحتاج مشاىد المسرحية

ب المحدثيف الذيف مف الكتا ةية عمى صعيد قراءتيا كنص أدبي؛ كزنكنيقدـ خدمة أدب
عمؿ درامي يزاكج فيو بيف الفف  يكلكف اىتماما كبيرا لمشأف األدبي. فالمسرحية عنده

ة عمى صعيدم قراءتيا كنص أدبي، األدب بطريقة مدركسة تتيح إمكانات أدائية متفكقك 
في ىذا الجانب ىك قدرتو عمى  ةلعؿ أىـ ما يمتاز بو زنكنرض مسرحي. ك تيا كعمشاىدك 
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الذيف يتحكلكف مف  ىذا ما ال يتاح لكتاب الدراماك  ،خير األدب ليخدـ أغراضو الفنيةتس
سرد الركائي طاغيا عمى ، عندىـ، جانب الالركاية الى المسرحية إذ يظؿٌ كتابة القصة ك 

باعتبارىما ميزة العمؿ المسرحي  لفعؿ كالصراع الدرامييفعة امتقدما عمى طبيأعماليـ ك 
 عنصرا بنائو األساسييف.كصفتو ك 

ة تمؾ تبدأ مسرحية )الخاتـ( بإلقاء األضكاء عمى شخصياتيا الرئيسة كاشفة طبيع
ة، فياركف الرشيد بطؿ )الخاتـ( مكاقفيا المشكبة بالغرابالشخصيات مف خبلؿ سمككيا ك 

ىاركف ىك؟..أىك  ة غير محددة بسمات تشخيصية. أمصيشخصيتيا المحكرية شخك 
في  ةركف التأريخ؟ ىاركف الميالي؟ أـ انو ليس ىذا كال ذاؾ؟. أسئمة يطرحيا زنكنىا

المقدمة التي كضعيا لممسرحية ليبرر بكساطتيا قبكؿ الشخصية الجديدة عمى أنيا 
آصرة جكىرية بيف كجكد  ى الرغـ مفشخصية مبتكرة ال ترتبط بيذه الشخصية أك تمؾ، عم
ا في مصب بعض إذ تكحدىا شركرىا الشخصيات الثبلث تجعميا تصب، جميعا، بعضي

ذ تصؿ حد مصادرة الحريات ك تمنحيا اك  لغاء الحقكؽ لحؽ في التبلعب بمصائر العباد. كا  ا 
تضميميـ باألساليب التمكييية كفرض اإلتاكات كالتنكيؿ كالغدر باألبرياء مف الناس ك 

زبانيتو ك يدرككنيا بأداء دكر الخميفة ك  ـك نفر مف الذيف يعكف تمؾ الحقائؽ)ديماغكغيا( يق
يسمعكف كيدرككف حقيقة ما ـ ليجعمكا الناس يركف ك القساة البغاة الضالعيف في شركرى

كزيره ك مريدكىـ فتنحى المسرحية، مف ىنا، منحى آخر تبدك فيو يفعمو ىاركف كسيافو ك 
نني، أليقكؿ لجبلد ببلده فعؿ ىذا  ةلعؿ زنكنة كالفكرية. ك الناحيتيف الفني ر مكائمة مفاكث

سأقكـ بفضحؾ أماـ المؤل. سأظير عمى أحداث ببلدم، أعي ما تفعؿ ك  شاىدككاتب ك 
، سأجعميـ يركف أنيابؾ الذئبية كىي تقضميـ كاحدا كاحدا، صكرتؾ الحقيقية أماميـ

ىك يقطر ميـ يركف الدـ ك تنغرس في أجسادىـ كاحدا كاحدا كسأجع ىيك مخالبؾ الكمبية ك 
، في ىذا، افضؿ ةاء الطاىرة النقية. كلـ يجد زنكنمف فيؾ الذم ال تركيو بحار مف الدم
عمى الرغـ مف أف ة لمكصكؿ الى أىدافو النيائية. ك مف لعبة المسرح داخؿ المسرح طريق
ح العالمي أخذ مف المسر كعيدنا بو، ي الفنية إال أنو، ةىذه الطريقة ليست مف ابتكارات زنكن

التقنيات كما لك أنيا كجدت حيكية تبدك معيا تمؾ النظريات ك  تقنياتو بطريقةنظرياتو ك 
بنة لمظركؼ التي ا ـ خطابو المسرحي. إنيا لممتبصر كالمتأمؿ، في فنو، كما لك أنيالتخد

مف التراث العربي  ةا يأخذ زنكنبالطريقة نفسييخمقيا في نصو ككليدة شرعية ليا. ك 
ركائيا عمى تأسيساتو الفنية، كفي ىذا يكمف سر إبداعو مسرحيا ك دعـ أفكاره ك ا يالكردم مك 

 حد سكاء.
 

 لماذا المسرحية داخؿ المسرحية؟
أراد أف يقدـ شخصيتيا الرئيسة عمى مستكييف: يعرضيا في المستكل األكؿ كما  ةألف زنكن



  (90 ) 

بصارية ليا. بمعنى تو االستيعرضيا في المستكل الثاني عمى كفؽ رؤيي الكاقع، ك يراىا ف
اختبلفيما جكىريا، فياركف المسرحية الثانية يعمؿ عمى ابراز تمظيرىما شكميا ك نو أآخر 

)الداخمية( يعي حقيقة األفعاؿ التدميرية التي يقـك بيا ىاركف المسرحية األكلى، فضبل عف 
حية، اكبر شرط مف شركط المعبة المسر  ةبيذا يحقؽ زنكنا كجكىريا. ك تشاخصو معو درامي

سخره ك  (6برانديممك() أسسيا الذم اشتغؿ عميو )لكيجيلعبة المسرح داخؿ المسرح، كأىـ 
شتغؿ فيو عمى مصادمة لخدمة مسرحيتو بالمستكل اإلبداعي نفسو الذم ا ةزنكن

ما ينطبؽ عمى ىاتيف الشخصيتيف ينطبؽ عمى ع بعض. ك مكاجيتيما مالشخصيتيف ك 
 شخصية زبيده.صية مسركر ك لشخصيات األخرل مثؿ شخصية جعفر كشخا

قدمتو المسرحية األكلى رجؿ مؤمف، الذاكرة الجمعية عبر التأريخ، ك  إف ىاركف كما حفظتو
و كعبل شأنيا بؿ أمير لممؤمنيف، تقي، كرع، ال يظمـ كال يجكر، ازدىرت بغداد في زمان

كاف بيت ماؿ المسمميف، في تضاىي بمداف المشرؽ كالمغرب كأمصارىما. ك  كصارت
زمف الياركني، مميئا  بالماؿ مف اجؿ المسمميف، إال أف ىذا المؤمف يفتتف بخاتـ ليس لو ال

ألمكم ليشتريو منو بأم ثمف حتى يا فيرسؿ في طمب مالكو التاجر امثيؿ بيف الخكاتـ كمٌ 
لك كاف ثقؿ التاجر ذىبا أك ضعؼ ثقمو ذىبا. مصرحا عف رغبتو االستحكاذية التي ك 

مى أمكاؿ المسمميف. لقد الحفاظ عكراء أقنعة العدؿ كاألمانة ك  كجيو المتخفيتكشؼ عف 
ىي االستحكاذ لشاذة بفضح رغبتو األكثر شذكذا ك فضبل عف فضحو ىذه الرغبة ا ةقاـ زنكن

اىا عف كأراد نسياف ىك  ي ىاـ بيا حبا فقتؿ زكجيا غدرا.عمى )نعـ( المرأة الحسناء الت
يقكؿ كزيره مذكرا  غير قادر عمى االبتعاد عنيا.فسو لكنو كجد نطريؽ الحج الى بيت اهلل ك 

 إياه:
 

يغاال في االبتعاد عنيا توكمت عمى اهلل  الوزير: ولكنؾ وطنت نفسؾ عمى نسيانيا وا 
معانا في  إطالة زمف الفراؽ اخترت المشي عمى األقداـ.                                                             وسرت نحو الحج و                                                                                                                                                                              ا 

الخميفة:  لـ ابتعد خطوة واحدة.. ولـ أفارقيا لحظة واحدة.. كنت مثؿ بغؿ الطاحونة   
ئرة حوؿ الرحى أدور فتدور نعـ معي..أتنفس ىواء اسمو نعـ.. استنشؽ أريجا الدا

أخادع غيري.. أتظاىر بنسيانيا  اسمو نعـ.. بيد أني كنت أكابر.. اخدع نفسي لكي
ىي تسري في عروقي قسما بقبر جدي النشغاؿ بيا، أبعدىا عف ذىني و أنا في لج او 

تشغمني مسألة مف مسائؿ الدنيا وال  الشريؼ الذي ما زاؿ ترابو عالقا بجبيني. لـ
 ……اآلخرة مثمما شغمتني نعـ

 
ف اجؿ نعـ فيتنكر بزم يقفؿ راجعا مكىكذا يترؾ أمير المؤمنيف الحج كطقكسو ك 

 كزيره جعفر.يتكجو لمقائيا مع سيافو مسركر ك الشحاذيف ك 
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إف ما خفي مف شخصية ىاركف المسرحية األكلى يفضحو ىاركف المسرحية الثانية 
ؼ فقراء الناس أم تعاسة يعيشكف كأم بذخ كترؼ ك ثراء ينعـ بو ىاركف، كليكشفكا عر لي

زة الخميفة، ليكفكا عف القبكؿ بالذؿ مف اجؿ عحجـ الخديعة كالضبللة التي كضعيـ فييا ك 
يدرؾ كبالدكنية مف اجؿ عمكه. ك  ،بالخكؼ مف اجؿ رىبتوك  ،تخمتو بالجكع مف اجؿك 

 سبيؿ لمخبلص مف ىذا إال مف خبلؿ جعؿ الناس يركف شخكص المسرحية الثانية أف ال
 ،كظمـ ،كجكر ،ت عيكنيـ ما يفعمو بيـ الطاغية كما يرتكبو بحقيـ مف عسؼبأميا

القصر متظاىريف انيـ اتخذكا ىذا بلؿ قصر كبير التجار مدعيف ك استبداد فيقكمكف باحتك 
ذ جعفر الى ذلؾ سركر ك كم يأخذ الفضكؿ ىاركف ككرا إلشباع رغبات ىاركف كممذاتو. كا 

شخكص المسرحية الثانية مف  عنو ما سمعكا يمقي القبض عمييـ القصر، بعد أف سمعكا
ي أخفكىا كراء أقنعة الشحاذيف. دكف أف يتعرفكا عمى شخصياتيـ )ىكيتيـ( الحقيقية الت

كذلؾ جعفر كمسركر. في ىذه ف شبييو أك مف يقكـ بدكر ىاركف ك ىنا يرل ىارك ك 
 ، تبدأ الصدمة الدرامية فعميا المؤجؿ فيأمر ىاركف )المسرحية الثانية( أفالمحظة، تحديدا

الصخرة نحك النير  مف معو الى صخرة ثـ تدحرج ىذهيربط ىاركف )المسرحية األكلى( ك 
لكنو يعكد  ليخيرىـ بيف القبكؿ بالمكت أك القبكؿ بمسخ أحدىـ أعماؽ دجمة. ك  لتستقر في

د إنما ىك كبير التجار سنكتشؼ أف ىذا القر يدة. ك كما ىك حاؿ قرد السيدة زب قردا
 أف ىذه المرأة التي  تمثؿ دكر زبيدة المستيترة ىي )نعـ( لتحصؿ المفارقةممسكخا، ك 

م يكنو ليا ىاركف الذ االشتياءالكبيرة بيف ما يريده ىاركف كما تريده نعـ. فبقدر الحب ك 
لو جك الكصكؿ الييا  قتمو ليخمكفي الثأر لزكجيا الذم الرغبة تكف لو البغض كالحقد ك 

 االنفراد بيا.  ك 
إف شخكص المسرحية الثانية إنما يفعمكف ىذا بالشحاذيف أك مف ظنكىـ شحاذيف كمحاكلة 

ا يبدأ الشحاذكف ىكذف شخصية ىاركف كأزالمو العتاة. ك لجعميـ يركف ما خفي عنيـ م
يـ عمى ىبة السيدة مسركر بالمنافسة الشديدة ليحصؿ كؿ منالثبلثة ىاركف كجعفر ك 

سمطتو ليؤدم رقصة مخزية مذلة ليا  فيتنازؿ ىاركف عف جبركتو كعظمتو ك  بجعمو قردا
رضائو رغبات السيدة ك  ال لشئ إال لتحفظ  تنفيذ طمباتياحياتو بفكزه عمى منافسيو كا 

الميينة. تشتد المنافسة بينيـ كيتعمؽ الخبلؼ فينكشؼ المستكر كتنفضح أفعاليـ 
تظؿ ؿ منيـ بكجيو الحقيقي ببل قناع كببل سحنات. ك يظير ككاياىـ الخبيثة ك اإلجرامية كن

فعميا منعكسيف مف خبلؿ ية بعد أف ترل سمككيا ك األسئمة، ىنا، قائمة حكؿ ىذه الشخص
. ىؿ ترعكم؟ ىؿ تذعف لصكت الحؽ كالعدؿ؟ ىؿ تكؼ مف يقكـ بأداء دكرىا التسمطي.

؟ ىؿ تغير سياستيا رغباتيا كشذكذىاك عف القتؿ كالذبح؟ ىؿ تتخمى عف نزكاتيا 
زتيا لمنجاة  يأتي الجكاب مف الشخصية نفسيا. ففي أكؿ فرصة انتيالقمعية؟... ك 

شراء الذمـ الى ممارسة ابشع ألكاف التعذيب كالترىيب ك السترجاع سمطانيا عادت ك 
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 في القتمى. التمثيؿك 
يقكؿ اف ىاركف    ةكأني بزنكنألكلى ىاركف المسرحية الثانية. ك لقد قتؿ ىاركف المسرحية ا

نسانية منتزعا منيا ما تبقض عمى ما تبقى في نفسو مف خير ك ان قى ليا مف جكانبيا ا 
 كاف فييا جكانب مشرقة أصبل. المشرقة اف

يف مظيريا اشتد الصراع متشابيتية اذف قكتيف متناقضتيف جكىريا ك قدمت المسرح      
يغاال بينيما فادل الى انزياح إحداىما كبقاء  األخرل كىي األكثر سطكة كعسفا كعنفا كا 

القكة الثانية لـ تستخدـ العنؼ اإلرىاب الحقيقي. نقكؿ الحقيقي ألف في الظمـ كالمظالـ ك 
سبؿ تثكير الفقراء ضد الطاغية كسمطتو الجائرة.  القسكة إال بعد أف سدت في كجييا كؿك 

لكف فاعميتيا في حياة المسرحية ك كعمى ىذا تظؿ القكة الثالثة غائبة عف ممارسة دكرىا ك 
شخصية زينب فأثارت ىمـ الكعي الذم تبمكر في  ىذاال يعدـ جذكر الكعي فييا،  ةزنكن

ـ فيا ىي ذم تقكؿ لصاحب في مقارعة قكل الظبل أيقظت في نفكسيـ الرغبةالفقراء ك 
 ( محرضة:الزكرؽ)الببلـ

يحرؽ قتمتيـ   في كؿ مكاف ك ليمؤل الغضب عيكننا كقمكبنا كعقكلنا.. كليشتعؿ الغضب "
نطفئ.. ستحترؽ كؿ األكغاد. إف النار التي أليبيا ىؤالء األبطاؿ.. بدمائيـ الزكية.. لف ت

 تحرقيـ معيا.. أككار الفساد كالظمـ ك 
تأثيرىـ دت نفسيا كمف معيا ليككف ليـ حضكرىـ ك خاتمة المسرحية كيؼ جنٌ سنرل في ك 

 الفاعؿ عمى النياية.
 

 ليست النياية
حية )ليست النياية( إذ باألدب ليضع عنكانا لخاتمة المسر  ةمرة أخرل يستعيف زنكن      

ذا أخذنا خاتمتو إذا حذفنا ىذا العنكاف، ك عمى النص مف الناحية الفنية كال عمى  ال تأثير ا 
لنص كتب ليمثؿ عمى خشبة المسرح كأف العرض لف يستخدـ بعيف االعتبار أف ا

 الممثؿ  الذم يعمف عف بداية المسرحية أك خاتمتيا.( المكتكبة أك )اليافطات
ية الى نياية مفتكحة كما ىك أرادت عنكنة المشيد األخير التأكيد عمى كصكؿ المسرح

لشر ممثمة بشخصية ىاركف المسرحية، بعد انتصار قكل ا ةاغمب نيايات زنكن حاؿ
انتصارا أدل الى ، عمى قكل الخير، ممثمة بمف أدل دكر األشرار بقصد كاضح، كأزالمو

 ىيمنة المسرحية األكلى عمى المسرحية الثانية.
طمب مف الناس، بطريقتو ب ىاركف شخكص المسرحية الثانية كمثؿ بأجسادىـ ك لقد صم

كؿ مقارعة المعيكدة في شراء الذمـ، رجـ جثثيـ بالحجارة ليككنكا عبرة لكؿ مف يحا
أممو في العمؿ عمى تغيير  ئالقار  أراد خبلؼ ذلؾ كي ال يفقد ةىاركف/السمطة. إف زنكن

اختارتيا قكل الشر إذف ىي التي أرادتيا المسرحية ك  اصطفافيا. ىذه النيايةكاقع القكل ك م
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كتيف السالفتيف ستعمف لـ يعتبرىا كذلؾ. فالقكة الثالثة التي كضعيا بيف رحى الق ةلكف زنكنك 
سمماف كزينب كفرات عف نفسيا كقدرتيا عمى صناعة النياية المطمكبة كليذا يقكـ 

مساعدييا، بأكبر عممية خداع لياركف كي ال يرجـ جيبلء القـك ف، بعد صمب نعـ ك آخرك ك 
رفع األذاف بصكتو المؤثر الجميؿ ة. لقد تسمؿ سمماف إلى الجامع  ك جثث أشرافيـ المعمق

اف يتجاىؿ إصرار التاجر األمكم عمى مى أمير المؤمنيف أف يأـ الناس ك فصار لزاما ع
ذ يتكجو ىارك ياـ بالرجـ قبؿ الصبلالق كابنيا كفرات  ف كزبانيتو الى المسجد تقكـ زينبة. كا 

يريف عميو  السير بيا )في مككب مييبكمساعدكىـ بإنزاؿ الجثث كرفعيا عمى األكتاؼ ك 
كغضب في العيكف. الصمت، ببل دمكع كال نحيب بصرامة في الكجكه، كعـز في القمكب 

رىطو بغضب، يقذفو بحفنة حصى.. الخميفة ك  يرمؽ مجمس يبقى فرات كحده،يخرجكف ك 
 (.7يمتحؽ بالركب.() ……ك.. ببصقو.. ثـ  يسرع خارجا

الفعؿ األخير الذم تقكـ بو عمى أف يككف  ةا ال بد مف اإلشارة الى حرص زنكنىنك 
ضعفو. فكؿ جبركت الظالـ ستبد ك ، منفتحة عمى المستقبؿ، دالة عمى ىزالة المشخصية

بغاة. كال أزالمو اليكجييا فرات الى جبيف الطاغية ك  أماـ بصقة غاضبة فبلشياطغيانو يتك 
حيث فعميا التحريضي عف البصقة التي كجييا قائد الجند  تختمؼ ىذه البصقة مف

 ةفي خاتمة مسرحية محي الديف زنكن )ركستميرك( الى جبيف مميكو )ستافركب( الظالـ
 (.8)رؤيا الممؾ()
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 العمبة الحجرية بيف النص و العرض
 

 
 لنػص :ا -أواًل 

العمبة الحجرية مسرحية ذات مكضكعة حبمى باالنفجارات كالطاقات التدميرية التي تعمؿ 
عمى تفتيتيا مف الداخؿ ككشؼ أسس كجكىر االستبلب فييا كال إنسانيتيا مف خبلؿ 

( كىي امرأة عجكز في الثمانيف تمقف التفصيمي المدركس لحياة السيدة )ركز ستكفتناكليا 
معمكمات كاذبة تزيؼ حقيقتيا كحقيقة العالـ مف حكليا كتكىميا اف العالـ فتاة في العشريف 

ىك أميركا كاف المطر يحرؽ الجمد تمامان مثؿ حامض النتريؾ كاف الشمس تحرؽ الجمد 
( ضار كمخرب كأنيا عمى الدكاـ كاف اليكاء خارج  )العمبة كتجعمو مثؿ جمد الزنكج نتنان 

ؿ ىذه األكىاـ الى يقيف فتنشأ نشأة الدكاـ حتى تتحك  ىي نفسيا ،أم الفتاة ، مريضة عمى
الى احتباسيا داخؿ عمبة العجكز الحجرية لقاء القميؿ مف الطعاـ كمف المبلبس التي  تؤدم

حش الذم تتكـر بيا عمييا مف مبلبسيا الخاصة كالقديمة .أنيا أميركا اليرمة الشمطاء كالك 
بناء الذيف تأكميـ أميركا بكحشية بينما يقدمكف ( كاحدة مف أكلئؾ األيأكؿ األبناء. ك)الفتاة

يفتأكف يدافعكف عنيا . كليذا فأنيـ الكربما عف قناعة كيقيف ،ف طيب خاطرليا أنفسيـ ع
مر عمى انو األ ( عف العجكز شأنيا شأف األغمبية في أميركا ال تفيـكما تدافع )الفتاة

حؽ فيمو كال أحد يعترؼ حتى ( يفيـ االستغبلؿ ميركافي أإذ ال أحد ىنا )}استغبلؿ 
كلكنيا رغـ ىذا  تتكصؿ الى  {ك ذاؾأجميع ضحية لو بيذا الشكؿ بكجكده مع أف ال

بة دكمان كأنيا لمجرد ظيكر مغيٌ  يبة كاأليماف أف حقيقة اإلنساف لف تظؿٌ الحقيقة المغٌ 
( عمى مسرح األحداث تغيرت كما تغيرت األمكر فاتخذت مجراىا السميـ الذم )الشاب

ؿ أميركا الى بقعة صغيرة في الخارطة العالمية كعاد اليكاء نقيان كالمطر ماء ال حك 
، األمكر حامض نتريؾ كالشمس لـ تعد محرقة لمجمد أك سببا لنتنانتو كزنخو كمع أف ليذه

(، المؤثر اإليجابي عمى الفتاة أال أف الفتاة تخفي أمر ىذا التي تزامنت مع ظيكر )الشاب
( ليا لتأسيس حياة تيا المغيبة فترفض دعػكة )الشابعدـ إدراكيا حقيقكتتظاىر ب ،المؤثر

ف أمف المنزؿ دكف  ر الدافع المنطقي لخركج )الشاب(جديدة كتصر عمى البقاء اصراران كفٌ 
ظبل عمى حاليما ما ينجز ما جاء مف اجمو غير أف ىذا اإلصرار كالقناعة في البقاء لف ي

. ال يمكف أف يظؿ كذلؾ الى مض العينيف الى األبدف ال يظؿ مغأف اإلنسا"دامت تؤمف 
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كعند ىذه  "الظبلـ كيزيؿ الغشاكة عف العيف البد اف ينبثؽ نكر مف مكاف ما فيبدد .األبد
الصراع مجراه الطبيعي بعد اف استعرت  النقطة تحدث االنعطافة الميمة في حياتيا فيأخذ

ف يككف أالى  رة أدت مف دكف شؾكلعؿ تمؾ االنعطافة الكبي .ناره بينيا كبيف العجكز
كبيف عمؽ التناقض بيف الشاب  ليا خصكصان بعد اف ادركت الفتاة االختيار مكمبلن 

تح كانساني كآخر مغمؽ كال أنساني. تقكؿ الفتاة مياجمة فنالعجكز بيف عالميف احدىما م
 :العجكز

  "حكيف عمى آالـ الناس كعذاباتيـتض"؟  "أية مخمكقة أنت"
ىنا كحده بكاؼ لمتدليؿ عمى الكعي الناجز بؿ االختيار الذم البد كاف يككف  كليس اليجـك

 منصبان عمى الجانب المشرؽ
 "فمف ييتد الى منابع النكر.. ال عذر لو بالرجكع عنيا" 
( الى ذلؾ . كىك ال يعني تحكؿ )الفتاةاتيكي خطيراالختيار ىنا نقطة تحكؿ كمكقؼ درام 
كاف محتدمان بيف الشاب  يضان ففي الكقت الذمأ لصراعمكقؼ حسب إنما يعني تحكؿ اال

نفسيا يجكـ  بينما تقكـ الفتاة بالدفاع، كمف ثـ بيف الفتاة ك حيث يقكـ الشاب بال كالفتاة
ألخرل بالعجكز فاف تاف مرمكز إلحداىا بالشاب كاضفي داخميا ,قكتاف متناق صارعحيث تت

ـ العجكز حيث تتحكؿ الفتاة الى اليجك فيما بعد ليصبح بيف الفتاة كبيف الصراع يتحكؿ 
بعد أف  شعرت العجكز أنيا الطرؼ الخاسر . كلحظةبينما تتحكؿ العجكز الى الدفاع

 قصر دىاؤىا كمكرىا في ابقاء الفتاة فأنيا تكشؼ حقيقتيا المقنعة إذ تجبر الفتاة عمى ترؾ
لعجكز يظؿ اما تممكو  فكؿ .ية، عار مبلبسيا كالخركج عارية كما دخمت، كىي طفمة

، ىي األخرل فمقد كجدت الفتاة معطؼ الشاب داخؿ لمعجكز أال أف كرقتيا، ىذه تفشؿ
الحماـ ككاف قد نسيو في لحظة انفعاؿ كغضب فارتدتو لتقذؼ بككمة المبلبس في كجو 

لباب كتغادر المنزؿ كما غادرتو )نكرا( في )بيت الدمية( فتبمغ المسرحية العجكز كلتفتح ا
مية كما يخبرنا الناقد عظـ الذرل الدراأ( أبسف يشكؿ . فإذا كاف خركج )نكراذركتيا الكبرل

 .زنكنة ال يقؿ عف ذلؾ الخركج عظمة( فاف خركج فتاة المسرحي )ممتكف ماركس
 

 العرض : –ثانيان 
لقد تعامؿ الفناف المبدع فتحي زيف العابديف مع ىذه المسرحية بطريقة فنية أكدت  
مبتكراتو كانسجاـ عناصره اإلساسية كتآلفيا تآلفا اكتممت  رؤيا العرض كدقة بلمةس

ارجحياتو باكتماؿ صكر العرض. كعمد كخطكة أكلى، مف خطكاتو األساسية، إلى شطر 
شخصية )الشاب( بطؿ المسرحية إلى شخصيتيف تمثؿ األكلى حالتو االعتيادية كرجؿ 

نفسيا النقية البيضاء  شرقي عراقي عمى كجو التحديد. كتمثؿ الثانية ذات األكلى أك
الطاىرة الفاعمة عندما ال يككف لؤلكلى فعؿ. كالمكممة ليا عندما يستدعي ذلؾ، المكقؼ 
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الدراماتيكي. كبيذا االنشطار يككف المخرج قد حقؽ غرضيف: األكؿ فمسفي يتجمى في 
ى تفسيره شخصية )الشاب( باعتبارىا الشخصية المحركة آللية الفعؿ الدرامي كالمشتغمة عم

بمكرة أفكار المسرحية. كالثاني فني يتعمؽ بآلية التمقي كيقكـ عمى أساس كسر الرتابة 
 )المكنكتكف( في اإللقػػاء.

، كما يعرؼ قراؤه كمتابعكه، تتسـ بتطكيعيا األدب لمفف ةكص محي الديف زنكنإف نص
 مزدكجة بينيما كتقببل ليا عمى صعيد القراءة كنصكص.بطريقة تفرض أك تحقؽ غاية 

كعمى صعيد المسرح كعركض. كمما تتسـ بو لغتو الدرامية األدبية كثرة استطراداتو 
شباعو التكصيفي لمحدث. كىذا يؤثر، دكف شؾ، عمى حركية الفعؿ كديناميتو مما  كا 
يضطر المخرج كالحالة ىذه إلى استخداـ المقص كأداة كقائية فاعمة. كقد نجح العابديف 

الشخصية الرئيسة كتكزع حكارىا عؿ شخصيتيف بدؿ  في أقصاء الرتابة عف طريؽ شطر
. كعف المشاىد رتابة اإلصغاء لصكت عمى الممثؿ عبء الحكارات الطكيمةكاحدة مخففان 

أطكؿ نسبيا مف المطمكب ككاف  النص المعركض مف كجية نظرنا . كمع ىذا ظؿٌ كاحد
عمػى المشػاىد باعتباره ك  قيان ؼ عمػى الممثػؿ باعتباره ممحريان بالمخرج أف يقطػع منػو مػا يخفػ

  بقميؿ. كعمى العػػرض ثقػؿ اليبػكط الػذم كقػع فيػو قبػػؿ نيايتػػػومتمقيان 
يحاءاتو بعد اف تحكلت )العمبة الحجرية( في  أما المكاف فقد نجح في إيصاؿ داللتو كا 
العرض كىي المكاف الذم يدكر بداخمو صراع الشخصيات إلى صالة كبيرة جدان تتشابؾ 
في فضاءىا شبكة عنكبكت عمبلؽ يبدك الشخكص أماميا مثؿ حشرات آدمية عالقة بيا 
غير قادرة عمى التخمص مف شركيا دكف مٌخمص منفمت مف سطكتيا متحرر مف نفكذىا 

. إف كؿ قطعة مف الديككر تبدك معمقة نسيجيا  الفكرم كلزكجتو المؤثرة كمحصف ضد
طباعان إيحائيا بطبيعة تمؾ القطع  التي اكتسبت بعشرات الخيكط العنكبكتية التي تعطي ان

قيمان إضافية كدالالت عمقت مف معناىا باستخداميا استخدامات متعددة األغراض تجعؿ 
ما في تفعيؿ المشاىد يقتنع قناعة يقينية اف ال كجكد لقطعة منو ال تؤدم غرضان مساى

ىذا النحك التعبيرم انما  . اف تحكير الشقة )العمبة الحجرية(  عمىلمعرض الحدث الرئيس
. فطبيعة ساسية في المسرحيةىـ االفكار األأؽ فيـ كاحدة مف اراد بو المخرج اف يعمٌ 

كىيمنتيا عمى  ،كعدكانيتيا ،كافكارىا االستبدادية ،كرغباتيا الشاذة ،العجكز االستحكاذية
رافيا. كىذا كينات الدالة سينكغالفتاة امكر كميا انعكست عمى مرأل صكرة الديككر كالتك

خرل لعابديف كي يمعب لعبتو الفنية األماـ المخرج المبدع فتحي زيف اأكمو مٌيد السبيؿ 
د يتنقؿ ىنا كىناؾ داخؿ مديات  شبكتو  قعبلب السيدة )ركزستكف( الى رجؿ مبانق فيفاجئنا

 لكشؼ لحقيقة ىذه الحشرةر ىذا امكانية ىائمة في الفضح كابكاسطة عربتو اليدكية كقد كفٌ 
لقد كانت  .كالديماغكفيا ،كالتزييؼ ،العمبلقة التي التتكانى في استخداـ الكذب اآلدمية

كدالة عمى شخصية المكاف كطبيعتو كعمى شخصية  ،كمنسجمة ،قطع الديككر مكحية
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ىارمكنيا خرل منسجمة ، ىي األزياءكطبيعتيا كما كانت األ (لعجكزا)الحشرة اآلدمية 
انطباعان كاضحان عف  ذم كاف يرتديو الرجؿ العجكز اعطىال . فالزم الييكدمكدالة ايضان 

 ،كالركح العدائية ،القكة المييمنة المحركة داخؿ امتدادات الشبكة العنكبكتية الكاسعة
العالـ الذم سيصبح كؿ ، الييمنة كمدىا لتشتمؿ عمى العالـكمحاكلة  ،كالنظرة التكسعية

ككانت المؤثرات المكسيقية  .ذاتيا ىي العالـ أمريكا كتصبح أمريكا بالطريقة بطريقة زائفة
قد لعبت دكران مؤثران فعبلن في اعطاء الفكاصؿ البلزمة كالتعبير عف حالة الشخكص 

نظرتو االستنتاجية عقب المكاقؼ  مساعدة المشاىد السامع عمى تعميؽالداخمية ك 
ت العالي المخدش ال فيما يتعمؽ بالصك إـ ندكف أم ىنة عمى ىذه المؤثرات كل .االنتقالية

ف يقدـ رؤياه لمعرض ألقد استطاع المخرج  .ممثمة كىي تمقي عبر مضخمات الصكتلم
إليصاؿ فكرة النص كالعرض معا الى الجميكر الذم بدأ تفيمو  دكات كميا تظافرتأب

كانسجامو مع  العرض كاضحان مف خبلؿ مقاطعتو الممثميف بالتصفيؽ اليادئ تعبيران عف 
كىنيئان لكاتب النص كطكبى  ،. فتحية لكادر العرض المثابراالنسجاـيـ كذلؾ ذلؾ الف

جكائػز ميمة مػف أصػؿ لممسػرحية التػي حصػدت مػف ميرجػاف المسػرح األردنػي ثػبلث 
 .سػت جكائػز

………………………………………… 
 بغداد.  9/5/2001. صحيفة العراؽ ػ التأريخ 1نشرت في : 
 لندف  7/2/2002ػ التأريخ  6331ة ػ العدد . صحيفة العرب العالمي2            
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 وراء الكواليس .. شعر بموف الفجر
 

، مرة بعد أف فرغ مف قراءة ثبلثة نصكص مسرحية صامتة كنت قد حدثني أحد أساتذتي
، لنازية كتعصبيا كانحيازىا القكمي: في حمى ايا في صحيفة النظاـ السابؽ قائبلنشرت

كأيمانيا بسيادة العنصر الجرماني عمى العالـ تبنت مؤسستيا الثقافية طبع كاحد مف 
( الذم بيع منو آالؼ أنيا تمجد النازية كتفاخر بيا )ألمانيا في القمبالدكاكيف التي اعتقدت 

 .ة لمحاربة النازية مف عمى منبرىاالنسخ ، أثار دىشة القراء فعدكا قصائده محاكالت جريئ
( التي قامت )شعر بمكف الفجر ةية الكاتب المبدع محي الديف زنكنني ىذا بمسرحلقد ذكر 

كلـ يطمع عمييا إال بضعة أنفار مف المتابعيف  2001مؤسسة ذاؾ النظاـ بطبعيا عاـ 
ؿ مف الكتاب المسرحييف في لكتابات ىذا المبدع األكثر أصالة كصدقا بيف عدد غير قمي

 .زف شركة التكزيع كالنشر في بغداد، كمكدسة داخؿ مخاليسببلدنا، فظمت مرككنة كراء الككا
. كىي دراما كبيرة ظمما كظبلما بركح عراقية أصيمة المسرحية تطرقت إلى اشد مراحؿ العراؽ

كاإلرادة الحرة.  ،كتمرد كمقاكمة بالكممة كالفعؿ كالحجارة ،يتكىج مف داخميا ليب انتفاضة
، كتشكؿ الضحكة فيو غرضا معرفيا ىادفا قؽفي قالب ككميدم ساخر تح ةكضعيا زنكن

المبالغة بنيتو األساسية التي تتضخـ عمى نحك مثير كمما انتقمت المسرحية مف مرحمة إلى 
كىك أخرل بطريقة مكجية تحفز ذىف المتمقي كفاعمية تأكيمو لممكقؼ الككميدم ، فالكالي ، 

رجالو عمى تنفيذه بسرعة تفكؽ ، عندما يقرر أمرا ما يتيالؾ الشخصية الرئيسة في المسرحية
نفيذه قبؿ غيرىـ كؿ السرع الجنكنية كالظيكر بمظير المنفذيف الطائعيف الممزميف أنفسيـ بت

س مميئة بالدمامؿ كالقيح ال تكسك جمدتيا شعرة أمف كائنات األرض. كىك، أم الكالي، ذك ر 
الشعر عمى  ـ بمكجبوحرٌ ة قيرية مقمعة تبرز معالميا في )فرمانو( الذم كاحدة تنمي فيو رغب

ؤل حتى بدأ زبانيتو بالتنفيذ الم مىعمف عأف كتب )الفرماف( ك إعامة الناس مف الذككر. كما 
غ في األمر فتحمؽ الشكارب فئة منيـ بحمؽ شعكر رؤكسيـ ثـ تأتى فئة أخرل لتبال تكتفاف

ذ يظ، كتبالغ أخرل فتحمؽ ما تبكالمحى يركف في قى مف شعر في مناطؽ الجسـ األخرل. كا 
، مفاخريف باشكاليـ التي أرادىا الكالي عمى ىذه الييئة يطاردىـ األطفاؿ بالحجارة الشكارع

كالسخرية كالضحؾ كالتندر حتى يفقدكنيـ الصكاب كاأللباب لتبمغ الككميديا عند ىذه النقطة 
ذركتيا فتكشؼ لممتمقي ضحالة الكالي كىزالة اتباعو عمى الرغـ مف جبركتو كطغيانو 

 بيريف .الك
، قبيحة تتستر كالقيح، مميئة بالدمامؿ س الكالي، كىك رمز السمطة الغشكـألقد جعؿ زنكنو ر 

عمى قبحيا بالعمامة التي ما إف سقطت مف عمى رأسو حتى تكشؼ سر قبحيا أماـ 
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اصدر فرمانو ذاؾ الذم قضي بمكجبو أف  و. كمف اجؿ ستر قبح( التي أراد امتبلكيا)خديجة
. كلـ رىـ في كؿ أرجاء بغداد كي يضيع )االبتر( عمى طريقة ابف آكلك يحمؽ الذككر شع

. فعمى الرغـ مف جعمو عقيما ليدؿ عمى عقـ الطغاة كحتمية زكاليـبؿ بيذا  ةؼ زنكنيكت
كىك  ةينجب الكالي مف يخمفو عمى كاليتو. إف زنكنمئات الزيجات الشرعية كغير الشرعية لـ 

، األضكاء عمى كؿ القكل المساندة ليا فبيف دجؿ نفسو يقدـ ىذه الشخصية يمقي، في الكقت
. كنزع عنيـ أقنعة الزيؼ س الطير كالتقكل كالكرع كالقداسةبعض المبللي الذيف يمبسكف لبك 

( المرأة شخصية )خديجة ةصكر الشياطيف المتخفية تحت جببيـ. لقد كضع زنكنلتظير 
حافظة عمى عيد كفائيا البف فتيا كمالعراقية التي ترفض الثراء الزائؿ كالجاه محتفظة بع

، كي يكفر ضدية تشتغؿ عمى تأجيج الصراع الدميـ، شكبل كجكىرا ، مقابؿ الكاليبمدىا
حكؿ إلى رغبة عارمة ليتؾ العفة )عفة خديجة( كمقاكمة شديدة كتكصيمو إلى اشده عندما يت

إلى بقرة خديجة ( لمحفاظ عمييا. ثـ بطريقة مبدعة ينقؿ الصراع )صراع خديجة مع الكالي
، كىدمت الزريبة عميو ممطخة كجيو بالبراز في ي كمف معوالتي ثارت ثائرتيا فأرىبت الكال

عندما ىرب الكالي كسقط مرافقو )جنكيز( تحت  مشيد ككميدم بمغ أكج اليزء كالسخرية
 .أكداس مف القاذكرات

د الظبلـ، كلمنكر ض ،لمحؽ ضد الباطؿ، ك المسرحية، إذف، تنتصر لمجماؿ ضد القبح
 تقبلؿ ضد التبعية، كلمكطف ضد االستعمار، باسمكب ككميدم، كلبلسكلمحرية ضد االستعباد

 .ةميذب يندر أف نجد مثيبل لو بيف الككميديات المعاصر 
مف أم ظرؼ  إننا نتكؽ إلى مثؿ ىذه الككميديات في ظرفنا الحالي الذم يبدك اشد تعقيدان 

اتنا ية كىيمنة قكات التحالؼ عمى مفاصؿ حيآخر خاصة بعد زكاؿ السمطة الدكتاتكر 
. كما نتكؽ إلى إخراج ىذه المسرحية مف كراء الككاليس المظممة إلى خشبة المسرح اليكمية

 .ضعؼ اإليمافأراءتيا قراءة أدبية متأنية كىذا المضاءة ، أك ق
 
 

…………………………………………………………. 
 

 نشرت في :
 2004يف اكؿ/ػ التاريخ تشر  8ػ حقكؽ االنساف ػ العدد 
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 اليمامة العراقية                              
 تطمؽ ىديميا في فضاء المسرح األميركي                 

 
 
 

، مازاؿ مكضع انبيار العالـ االكؿ كليس الشرؽ، بسحره كاساطيره كحكاياتو األلفية
تمفازية سكاء منيا التي الالعديد مف االعماؿ السينمائية ك  غريبان اف يقٌدـ ىذا العالـ

اساطير ببلد  اشتغمت عمىأنتجت في الكاليات المتحدة األميركية أك في أكربا التي 
 الشرؽ بشكؿ عاـ .ؿ خاص ك كالرافديف بش

ئؿ السمعبصرية ارتكزت في انتاجيا، ف اغمب النتاجات الفنية في مجاؿ الكساأكما 
العفاريت لسحر كاشكاالت الجف ك لمقصص التاريخية، التي تركم شيئان مف االسطكرة كا

المسرح باعتباره احد معالجات ما كراء الطبيعة، عمى كتب عربية اسبلمية قديمة. ك ك 
بعيدا عف تناكؿ  الكسائؿ السمعبصرية المتطكرة في العالـ االكؿ لـ يركف نفسو

 .مكضكعات الشرؽ كسحره الخبلب
ف اف تحقؽ حالة مك  ،ات العربية اف تفرض كجكدىاففي اميركا استطاعت المسرحي

ليس ادؿ عمى ىذا مف قياـ ثبلثة العطاء اثبتت صحة كعافية المسرح العربي. ك 
. بية ضمف مخطط انتاجيا ليذا العاـمسارح اميركية عريقة بكضع المسرحيات العر 

كتاب المغرب لار عمى ثبلث مسرحيات مف العراؽ كمصر ك ككاف اف كقع االختي
خية ميمة عربية عركضا متميزة شكمت اضافات تاريالشيدت ليـ المسارح المحمية ك 
و باع ليس غريبا اف يقع االختيار عمى كاتب عراقي لفي عمر الدراما العربية، ك 
حضكر فاعؿ في ك  ،تاريخ عريؽ في االدب العراقيك  ،طكيؿ في التاليؼ المسرحي

 ة( )اليمام لقد اختيرت مسرحيتو ..مبدعنا الكبير محيي الديف زنكنة الثقافة العربية ىك
لتككف عرضا مسرحيا  اتحاد الكتاب العرب في دمشؽ 1982التي قاـ بطبعيا عاـ 

عراقيا عربيا ميما كمؤثرا في جميكر المغتربيف كاألميركييف عمى حد سكاء. كاف 
تقديميا عمى مسرح عريؽ مف مسارح اميركا يعني اكؿ ما يعني قدرة النتاج اختيارىا ك 

ف يقدرة كاتبنا المبدع محيي الدافي النتاج العالمي ك صالعراقي عمى الصعكد الى م
. كلـ تكف )اليمامة( زنكنة عمى تخطي حدكد بمده كاالتصاؿ بجميكر العالـ االكؿ

ة )صراخ الصمت العرض الكحيد لكاتبنا زنكنة خارج القطر فمقد سبقتيا مسرحي
المبدع  اج، في العاـ الماضي مف عمى مسارح ألمانيا كمف إخر االخرس( التي قدمت

 .العراقي )د. عكني كركمي(
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مسرة لكف المؤلـ فيو اف يستطيع مخرج مسػرحية )يا طالع كؿ ىذا مبعث فخر كفرح ك 
الحصكؿ عمى ، كاتب المصرم الكبير تكفيؽ الحكيـ، عمى سبيؿ المثاؿالشجرة( لم

ال الدكؿ العربية االخرل ك ممؼ كبير عف الكاتب كمسرحياتو المقدمة في مصر ك 
ؾ الذم تحتفظ ، كذلمخرج )اليمامة( مف اف يحصؿ عمى ممؼ، كلك متكاضع يستطيع

، لكاتبنا العراقي محيي الديف زنكنة كفي ىذا بو دائرة السينما كالمسرح في ارشيفيا
تقصير كبير ممقى عمى عاتؽ المؤسسة الثقافية التي لـ تبذؿ جيدا كاضحان في 

فيف خارج بمدانيـ مثمما ىـ ف معرك التركيج لمبدعينا بالقدر الذم يجعؿ منيـ مبدعي
اب المسرح االميركي بثقة . تحية لمكاتب المبدع محيي الديف زنكنة الذم دؽ أبك داخمو
  .اعتداد عربيك  ،عراقية

………………………………. 
 نشرت في :

  ديالى. 9/5/2002/ التاريخ 54صحيفة اشنكنا/ العدد  
 لندف. 4/4/2002/ التاريخ6371صحيفة العرب العالمية/ العدد       
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  (104 ) 

 القكقعة

األدب التزاكجػػػػػي .. قصػػػػػة  24
 طفكلة ممغاة أنمكذجان 

 1999 5703 العرب العالمية صباح األنبارم

 1993 5286 العراؽ ح األنبارمصبا ىذا ىك محي الديف زنكنو 25
محي الديف زنكنو .. قاص  26

 في المسرح
 1997 6366 العراؽ صباح األنبارم

محػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػديف زنكنػػػػػػػػػو ..  27
 مسرحي في القصة

 1997 11 ألكاف صباح األنبارم

 1997 11 ألكاف سالـ الزيدم زنكنو اإلنساف الفناف 28
ممػػػػػؼ اإلبػػػػػداع العراقػػػػػي ..  29

 محي الديف زنكنو
 1998أيار   مجمة الشباب ناظـ السعكد

لكػػي ال ننسػػى محػػي الػػديف  30
 زنكنو

 14/11/1998  االتحاد غفكر صالح عبداهلل

محػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػديف زنكنػػػػػػػػػو ..  31
 محزر خاص

سعد محمد رحيـ كصباح 
 1999/حزيراف/9  مجمة الشباب األنبارم

 8/11/1999  القادسية د. فاضؿ عبكد األديب كالعزلة 32
كالسػػػػػػػػطك عمػػػػػػػػى التنػػػػػػػػاص  33

 نصكص اآلخريف
 9/12/2000  العراؽ صباح األنبارم

مبػػػػػدعكنا الكبػػػػػار .. محػػػػػي  34
 الديف زنكنو

 24/1/2000  أشنكنا صباح األنبارم

محػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػديف زنكنػػػػػػػػػو ..  35
 المبدع كاإلنساف

 27/3/2000 126 الرافديف سعد محمد رحيـ

محي الديف زنكنػو .. ذاكػرة  36
 الكتابة

 15/2/2000  رب العالميةالع صباح األنبارم

 2001 4،  3 كبلكيش نكم صباح األنبارم سنكات اإلبداع 37
 3/10/1967 342 التآخي محي الديف زنكنو الجػػػراد 38
 1968  التآخي محي الديف زنكنو المكت كاآلخريف 39
 1970 11 األقبلـ محي اليف زنكنو المكت سداسيان  40
 1986 217 كؿ العرب كنومحي الديـ زن الشمس .. الشمس 41
 1987 8 األقبلـ محي الديف زنكنو رماد فكؽ الجرح 42
 1988 12،  11 األقبلـ محي الديف زنكنو البيػػػت 43
نثػػػػػارات حمػػػػػـ تبحػػػػػث عػػػػػف  44

 1992 10،  9 األقبلـ محي الديف زنكنو حالـ

الكمػػػػػػب العجػػػػػػكز مغمػػػػػػض  45
 1993 6،  5 األقبلـ محي الديف زنكنو العينيف



  (105 ) 

رخات مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػراخ صػػػػػػػػػػ 46
 الصمت األخرس

 22/7/1995  الجميكرية محي الديف زنكنو

 1999 1 ألػػػؽ محي الديف زنكنو غيـك ببل مطر 47

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ببميوغرافيا محي الديف زه نكو نو *
 
 



  (106 ) 

 
فػو مػنيـ مػا . كمػف عر كنػة كمػا ينبغػي أف يعػرؼ مبػدع مثمػوكثيػركف أكلئػؾ الػذيف ال يعرفػكف زن

يمػػنح عنػػو الكثيػػر. كلكػػي يتضػػح لمػػف ال يعػػرؼ اف نصكصػػو اسػػتأثرت بأفضػػؿ مػػا  يجيػػؿ زاؿ
العػػراؽ مػػػف الجػػػكائز الفنيػػة كاألدبيػػػة لعػػػدة مكاسػػػـ فنيػػة كأدبيػػػة ألفػػػت كتابػػان مفصػػػبلن، عػػػف أدبػػػو، 

الجبؿ مػف خمسػمائة صػفحة كبكاقػع جػزأيف اسػتغرؽ تػأليؼ األكؿ منيمػا كتحت عنكاف السيؿ ك 
افيػة كاسػتحالة تكاليفػو الخر ى أمػؿ طبعػو كلكػف ظػركؼ الطبػع ك عمػ زىاء اكثر مػف أربػع سػنكات

، دكف معكنة جية ثقافية ما ، حالػت دكف نشػره فبقػي مخطكطػان مرككنػان فػي األقداـ عمى الطبع
قعت عمى عدد كبير مف مصادر دراسة زنكنػة . غير أني خبلؿ تأليفي لمكتاب ك أدراج مكتبتي

عمػػى أرشػػفتيا. لسػػت زاعمػػان بأنػػو أرشػػيؼ المجػػبلت فعممػػت كرات لػػو فػػي الصػػحؼ ك كمػػف منشػػ
ت عػػف زنكنػػة كادبػػو كامػػؿ لكنػػو اكمػػؿ صػػكرة فػػي المسػػتطاع.. ذلػػؾ ألنػػو  ثمػػة دراسػػات ككتابػػا

ف أه المغة لـ استطع متابعتيػا. آمػؿ ، كلجيمي بيذبالمغة الكردية، منشكرة في الصحافة الكردية
إتمامػا لمفائػدة. كمػا ىنػاؾ العديػد يتـ ما بدأت بو أحد مثقفينا الكػرد ممػف تتػكفر لديػو المصػادر 

مػػف رسػػائؿ الماجسػػتير التػػي تناكلػػت المسػػرح العراقػػي تناكلػػت مسػػرح زنكنػػة لػػـ اشػػر إلييػػا ألنيػػا 
المسػػػرح كفػػػي مكتبػػػة كميػػػة الفنػػػكف اجعتيػػػا فػػػي أرشػػػيؼ دائػػػرة السػػػينما ك غيػػػر مطبكعػػػة يمكػػػف مر 

 الجميمة.
أخيران اشكر ما يسيؿ عميو ميمتو. ك ميكغرافيا ف يجد الباحث في أدب زنكنة في ىذه البيبأآمؿ  

القػػػراء، كاعتػػػزازان بكاتػػػب د لتػػػرل ىػػػذه البيبميكغرافيػػػا النػػػكر. خدمػػػةن لمبػػػاحثيف ك كػػػؿ مػػػف سػػػاىـ بجػػػ
 .ب العراقي الحديث بشقيو العربي كالكردمعراقي قضي جؿ عمره في خدمة األد

 
 
                  

 صباح األنباري                                                                            
 
 
 
 

 * * قصصو القصيرة
 

 مجاميعو القصصية المنشورة في كتب: -أ
 1894))  كتابات تطمح أف تكوف قصصا ((المؤسسة العربية لمدراسات و النشر  -أ    
  2002-اربيؿ  –)) الجبؿ و السيؿ (( دار ئاراس  -ب   
 

 1894ت تطمح أف تكوف قصصا ((المؤسسة العربية لمدراسات و النشر قصصو المطبوعة ))  كتابا  -ب 
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 1968 السد يتحطـ ثانية   1
 1968 حرمػػػػاف 2
 1968 قصة تقميدية . . جدان  3
 1969 سبب لممكت . . سبب لمحياة 4
 1970 الرجؿ الذم امتيف دراسة الكائنات البشرية 5
 1970 حيث الناس يعيشكف كاليكاء 6
 1971 في ألكاف النيار اضطراب 7
 1974 طفػػػػكلة ممغػػػػػػاة 8
 1975 الضيػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ 9

 
 قصصو المنشورة في المجالت والصحؼ  -ج 

  
 3/10/1967 342 التآخي الجراد 10
 1968  التآخي المكت كاآلخريػػف 11
 1970 11 األقبلـ المكت سداسيان  12
 1986 217 كؿ العرب الشمس .. الشمس 13
 1987 8 األقبلـ رماد فكؽ الجرح 14
 1988 11،12 األقبلـ البيػػػػػػت 15
 1989 3 األديب الكردم القكقػػػػعة 16
 1992 9،10 األقبلـ نثارات حمـ تبحث عف حالـ 17
 1993 5،6 األقبلـ الكمب العجكز مغمض العينيف 18
 22/7/1995  الجميكرية صرخات مف صراخ الصمت 19
 1999 1 ألػػػػػػػؽ ـ ببل مطرغيك  20
 عمي مرداف يتفجر 21

 بدمكع مف حصى ك حجر 
 2001 60 ككالف العربي

 2002 4 ألؽ فكاىة 22
 11/6/2003  1528 الزماف  القيقية  23
  12/2003/ 11  21 المدل  القيقية   24 

 2004شباط/ 9 كو ال كيش الجديد البلت ك العزل 25
 16/3/2010 2355 االتحاد أكراقي 26

 
 قصصو المترجمة إلى المغة الكردية -د 

ثبلث صرخات مف صراخ الصمت  1
 األخرس

 1995 2272ىاككارم     ترجمة محمد البدرم

ترجمة محمد عبد  الشمس . . الشمس 2
 الرحمف زنكنة

 1998   125كاركاف      

  يةمديرية الثقافة الكرد ترجمة غفكر صالح كتابات تطمح أف تككف قصصا 3
 2000 6ركفار      ترجمة شاىك سعيد نثارات حمـ تبحث عف حالـ 4
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 المقاالت التي تناولت أعمالو القصصية  -ىػ 
 27/9/1968  التآخي جاسـ عاصي حكؿ قصة الجراد 1
 1977 25 الفكر الجديد المحرر أمسية لمحي الديف زنكنة 2
محي الديف زنكنة ػ رحمة في عالمو  3

 الفني
 1981 4 الثقافة ةجبلؿ كرد

 1984 25 كاركاف حسب اهلل يحيى محي الديف زنكنة ككتاباتو القصصية 4
 22/8/1984  العراؽ نجاح ىادم كبة كتابات تطمح أف تككف قصصا 5
 27/5/1985  الجميكرية د. عمي جكاد الطاىر كتابات تطمح أف تككف قصصا 6
 1986 47 افكاراك  ياسيف النصير كتابات تطكح أف تككف قصصا 7
 23/6/1986  العراؽ عبد المجيد لطفي مجمكعة قصصية جديدة 8
 18/9/1987  العراؽ ممتاز الحيدرم ممؼ القصة 9
 1992 4953 العراؽ محمد إسماعيؿ ىدكء الشعر في قكقعة زنكنة 10
 1992 4979 العراؽ صبلح األنصارم محي الديف زنكنة في القكقعة 11
قصة طفكلة ممغاة األدب التزاكجي ..  12

 أنمكذجا
 

 1999 5703 العرب العالمية صباح األنبارم

 23/7/2002  6449 العرب العالمية    صباح االنبارم  عقدة االضطراب الحزيراني  13

 16/10/2002 6488 العرب العالمية  صباح االنبارم التناص الفني المقصكد 14

قصة الشمس كىارمكنية التداخؿ بيف  15
 الكاقعالرمز ك 

 5/10/2002 6502 العرب العالمية صباح االنبارم 

 
 
 
 

 *روايػػػػػػاتو *
 رواياتو المطبوعة وجية اإل صدار -أ 

 1975 دمشؽ منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ىـ أك) يبقى ألحب عبلمة (  1
 1976 بغداد مطبعة دار الساعة ئاسكس 2
 1980 دمشؽ لعربمنشكرات اتحاد الكتاب ا بحثا عف مدينة أخرل 3
 2009 السميمانية  منشكرات بو يفيف  ثمة خطا ما في مكاف ما  4

 
 المقاالت التي تناولت أعمالو الروائية  -ب 

 1976 889 طريؽ الشعب فاضؿ العزاكم ركاية عف الميؿ اإلنساني 1
 1977 917 طريؽ الشعب قاسـ حمزة منير رأياف في ئاسكس 2
 1977  العراؽ طاىرأنكر محمد  ركاية ئاسكس 3
 1977 228 الفكر الجديد ناجح المعمكرمئاسكس .. حب لمناس كخكؼ  4
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 عمييـ
مع ركاية الكاتب العراقي كيبقى  5

 الحب عبلمة
 1977  الرأم األردنية قاسـ محمد تكفيؽ 

البشر كاألحداث الكبيرة  -ئاسكس  6
 في بضع ساعات

 1977 423 العراؽ محمد حسيف سمماف 

 1986 11،12 األقبلـ ياسيف النصير يبلؿ الركائياالست 7
 1986 11،12 األقبلـ نجـ عبد اهلل كاظـ مقدمة لدراسة الركائية العراقية 8
محي الديف زنكنة ركائيا .  9

 مبلحظات أكلى
باسـ عبد الحميد 

 حمكدم
 1993 4204 القادسية 

ألدبي المكقؼ ا عبد اهلل إبراىيـ الشيخ لماذا يبقى الحب عبلمة 10
 دمشؽ    

308 1996 

ئاسكس ركاية عراقية ال يمكف   11
 عبكرىا

 2004 75 الجريدة محمد االحمد 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 

 * مسرحياتو *
 مسرحياتو المطبوعةفي كتب   -أ

 1968   النجؼ مطبعة الغرم مسرحية السػػػػػر 1
 1970 بغداد ساعةمطبعة دار ال مسػرحية الجراد 2
 1976 بغداد منشكرات كزارة اإلعبلـ مسرحية السؤاؿ 3
 1982 دمشؽ منشكرات اتحاد الكتاب العرب مسرحية اليمامة 4
 1985 كردستاف األمانة العامة لمثقافة كالشباب مسرحية مساء السبلمة 5
 1989 كردستاف األمانة العامة لمثقافة كالشباب مسرحية كاكة دلدار  6
 1994 بغداد دار الشؤكف الثقافية العامة مسرحيات 7
 1999 بغداد دار الشؤكف الثقافية العامة مسرحية رؤيا الممؾ 8
 2001 بغداد دار الحرية لمطباعة مسرحيتاف 9

 2004 بغداد دار الشؤكف الثقافية عشرة نصكص مسرحية 10
 2009 السميمانية السميمانية –منشكرات كزراة الثقافة  خمسة نصكص مسرحية 11
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 مسرحياتو المنشورة في الصحؼ والمجالت -ب 

 1959  صكت الطمبة مسرحيةاحتفاؿ في نيساف 1
 
2 

 
 مسرحية الحرباء

 
 . فرقة1قدمتيا

 "مسرح بعقكبة" 
. فرقة"مسرح 2

 الصداقة"

 1969 
1969 
 

1969 

 27/9/1968  التآخي مسرحية اإلشػػػارة 3
 1979    6 قبلـاأل مسرحية في الخمس الخامس 4
 1981 11، 10 الثقافة مسرحية مساء السبلمة 5
 1983 9 كاركاف مسرحية لمف الزىكر 6
 1983 3 األقبلـ العمبة الحجرية  7
 1987 1 األقبلـ مسرحية حكاية صديقيف 8
 19/11/1987  العراؽ مسرحية الحارس 9

 1988 3930 العراؽ مسرحية ىؿ تخضر الجذكر 10
 1988 2 األقبلـ األشكاؾمسرحية  11
 1989 2 األقبلـ مسرحية تكمـ ياحجر 12
 1992 2 األقبلـ مسرحية العقاب 13
 1992 3،4 االديب المعاصر مسرحية القطط 14
 1992 12،  11 الفنكف األردنية مسرحية صراخ الصمت األخرس 15
 1994 1،2،3 األقبلـ مسرحية مكت فناف 16
 1996شتاء،ربيع  8 تار الفمسطينيةعش مسرحية اردية المكت 17
 4/4/2000 4 الزمف  مسرحية المائدة المستطيمة 18
 2000 1 مجمة الركٌاد مسرحية سيأتي أحدىـ 19
 2000ربيع   2 مجمة ألؽ مسرحية شعر بمكف الفجر 20
 2000ربيع   3 مجمة ألؽ مسرحية العانس 21
 2000 5 الحكار العربي قرب النعش –فكؽ العرش  22
 2001 6 الحكار العربي الجنزير 23
 السفينة 24

 
 2001 7 الحكار العربي

   2002نيساف   6381 العرب العالمية مع الفجر راح….مع الفجر جاء  25
 2002أذار   66 ككالف العربي ىك….ىي….ىك 26
 2002تمكز   9 الحكار العربي الخاتـ 27
 2002تمكز   9 بيالحكار العر  زلزلة تجرم في عركؽ الصحراء 28
    الؼ باء  مسرحية العانس 29
 2002شتاء    9- 8   مجمة المشيد مع الفجر راح ..مع الفجر جاء   30
 2000  1ت  6 بو يفيف قرب العرش فكؽ النعش 31
 2001  6 بو يفيف الجنزير 32
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 2001 8 بو يفيف السفينة 33
 2003 1/ؾ1مف ت حمقة 14 الزماف  الخاتـ  34
 25/9/2005 2222 الزماف الحمقة االكلى –سفف ببل مرافئ  35
 2/10/2005 2229 الزماف الحمقة الثانية –سفف ببل مرافئ  36

 
 مسرحياتو التي عرضت بالمغة الكردّية   -ج 

 1971 نكزاد قادر ترجمة السر 1
  شيركك بي كو س ترجمة اإلجازة 2
  جتك حسف ترجمة اإلجازة 3
 1978 و يماف بو ككؾب ترجمة السؤاؿ 4
 2000 ركفار ترجمة العقاب 5 
   ازاد برزنجي ترجمة لمف الزىكر  6
 1999  كريـ بياني ترجمة صراخ الصمت االخرس 7
 1985 خميؿ يابو ترجمة  في الخمس الخامس 8

 
 مسرحياتو المترجمة الى المغة الكردية   -د

 1999 5 ىكسينما كشا ترجمة كريـ بياني صراخ الصمت األخرس 1
 2000 6 ركفار   ترجمة جماؿ غنبار مسرحية العقاب 2
 2000 6 ركفار   ترجمة آزاد برزنجي مسرحية الحارس 3
 2000 6 ركفار   ترجمة خميؿ يابو مسرحية لمف الزىكر 4
      
      

 
 مسرحياتو التي حازت عمى جوائز عراقية و اسـ الجائزة  –ىػ 

 1970 لعربي في المربدجائزة الكتاب ا الجراد 1
 1976 -1975 جائزة احسف نص عراقي لممكسـ السؤاؿ  2
 1980- 1979 جائزة احسف نص عراقي لممكسـ في الخمس الخامس 3
 1983 - 1982 جائزة احسف نص عراقي لممكسـ العمبة الحجرية 4
 1989 - 1988 جائزة احسف نص عراقي لممكسـ األشػػػكاؾ 5
 1989 - 1988 المؤلؼ المتميز في التأليؼ جائزة تكمـ ياحجر 6
 1999 جائزة لجنة المسرح الثانية  زلزلة تسرم في عركؽ الصحراء 7
 1999 جائزة الدكلة لبل بداع    رؤيا الممؾ 8
 2001 جائزة الدكلة لبل بداع    شعر بمكف الفجر 9
    
    

 
 الشيادات التقديرية والتكريمات التي ناليا  -و 

 1987 دة تقديرية مف نقابة الفنانييف تثمينا لجيكده االبداعية في الحركة المسرحيةشيا 1
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 1987 شيادة تقديرية مف فرقة المسرح الشعبي لمساىمتو النبيمة في دعـ المسيرة الفنية  2
 1997 ( باعتباره رائدا مف ركاد المسرح العراقي 13كـر ضمف ميرجاف منتدل المسرح )  3
 2004  رجاف) بيض الكجكه ( في المنتدل الثقافي االسبلميكـر ضمف مي 4
 1999  شيادة تقديرية بناسبة يـك العمـ 5
 2000 شيادة مف مكسكعة عمماء العراؽ 6 

 
 الفرؽ التي عرضت مسرحياتو ومخرج كؿ منيا ومكاف العرض -ز

 مكاف العرض المخرجكف المسرحيات الفرؽ  ت
 بغداد عمي  جعفر السؤاؿ فرقة مسرح اليـك 1
 الككيت  تكنس المنصؼ السكيسي السؤاؿ فرقة مسرح الطميعة  2
 اربيؿ بي ككد السؤاؿ فرقة الفنكف الجميمة  3
 الزقازيؽ  مصر صبلح مرعي  السؤاؿ فرقة المسرح الجامعي 4
اإلسكندرية   محمد غنيـ السؤاؿ فرقة مسرح األسكندرية 5

 مصر
 ائرالجز   السؤاؿ فرقة مسرح البحر 6
 بغداد سمير ياسيف األسدم السؤاؿ معيد الفنكف الجميمة 7
 كاسط عبد األمير جابر السؤاؿ فرقة نقابة المعمميف لمتمثيؿ 8
 ديالى سالـ الزيدم األجازة  فرقة نقابة الفنانيف 9

 السميمانية احمد ساالر األجازة فرقة المسرح الطميعي 10
 السميمانية فتحسيف شعبا األجازة  فرقة اربيؿ  11
 بغداد عادؿ ككركيس في الخمس الخامس فرقة مسرح اليـك 12
 كرببلء   فؤاد جعفر  في الخمس الخامس فرقة المسرح الجماىيرم 13

 بابؿ
 اربيؿ سعدكف يكنس في الخمس الخامس فرقة جمعية الفنكف الجميمة 14
 دادبعقكبة   بغ سالـ الزيدم في الخمس الخامس فرقة مسرح ديالى 15
 السميمانية جميؿ زنكنة السر  فرقة نقابة عماؿ البناء 16
المحمكدية ػػ  عمي رفيؽ السر فرقة نقابة المعمميف  17

 قاعة الخمد
 قدمت مسرحية السر في كؿ مف كاسط كنينكل كالتأميـ كبابؿ 18
 بغداد يكسؼ احمد رشيد العمبة الحجرية فرقة مسرح اليـك 19
 بغداد فتحي زيف العابديف العمبة الحجرية تمثيؿ الفرقة القكمية لم 20
 السميمانية كزيزه عمر العمبة الحجرية  معيد الفنكف الجميمة  21
فرقة البعث المسرحي           22

قدمتيا ىذه الفرقة تحت عنكاف ) 
 الكزيعة (

 المغرب عبد الكبير الركاكنة العمبة الحجرية

 بغداد عزيز خيكف رلمف الزىك  منتدل األدباء الشباب 23
 السميمانية ازاد برزنجي لمف الزىكر  معيد الفنكف الجمياة 24
 السميمانية ارسبلف دركيش لمف الزىكر فرقة دكر الثقافة الجماىيرية 25
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 بغداد اديب القميجي الحرباء فرقة مسرح الصداقة 26
فرقة السرح الحر               27

قدمتيا الفرقة تحت عنكاف ) مئة 
 كجو (                  

 ديالى جبمة عبد الحميد  الحرباء

 تمفزيكف بغداد سالـ الزيدم اإلشارة فرقة مسرح المجدديف 28
 اربيؿ اسماعيؿ أنكر الحارس  فرقة زاخدار 29
 ميسف/بغداد مكي جكاد الحارس فرقة ميساف  30
فرقة المسرح الشعبي كفرقةمسرح  31

 اليـك
بغداد/عمانا   ػ عكني كركمي د صراخ الصمت األخرس

 المانيا  
  دلشاف حسيف صراخ الصمت األخرس فرقة دربندخاف  32
 بغداد منتيى محمد رحيـ األشكاؾ الفرقة القكمية لمتمثيؿ 33
 بغداد كجدم العاني  تكمـ ياحجر  الفرقة القكمية لمتمثيؿ  34
 بغداد  المكصؿ سامي عبد الحميد حكاية صديقيف فرقة مسرح الفف الحديث 35
 السميمانية  آزاد برزنجي مساء السبلمة  معيد الفنكف الجميمة  36
 بغداد سالـ الزيدم مساء السبلمة  فرقة مسرح ديالى لمتمثيؿ 37
 بغداد حسيف جكير القطط فرقة المسرح الشعبي 38
 بغداد/ عماف فتحي زيف العابديف العمبة الحجرية  الفرقة القكمية لمتمثيؿ 39
 البصرة غازم الصالحي العمبة الحجرية فرقة خكلة 40
 ىكلندا عكني كركمي.د صراخ الصمت االخرس فرقة رفند 41

 

 
 المقاالت التي تناولت اعمالو المسرحية -ح 

 أواًل:  مسرحية السر 
 1968 3 النكر صالح ميدم السر دعكة كنداء  1
 1968 311 ريةالجميك  يحيى ادريس مسرحية السر كالصمكد الفدائي 2
 1968 56 النكر جبلؿ كردة السر 3
 1968  الجيؿ الجديد ىادم الربيعي السر كقضايا األنساف المعاصر 4
 1968 24 ممحؽ ألؼ باء آماؿ الزىاكم السر 5
 1968/ 11/  11  التآخي عبد السبلـ حممي السر 6
 1968/ 31/12  رةالفنكف المعاص احمد خالص الشعبلف عنصر الزمف في مسرحية السر 7
 1969 29 ألؼ باء سميماف البكرم التجربة النضالية في السر 8
مسرحيات القتاؿ أك الصراع عمى  9

 األرض
 1969 3 اآلداب سامي خشبة

 1969 437 ممحؽ الجميكرية حسب اهلل يحيى سػػػػػر زنكنة  10
مسرحية السر كالبحث عف مسرح  11

 المقاكمة
 1969 18 يفأخبار المعػمم سامي خشبة

 1970 5 اآلداب سامي خشبة البحث عف مسرح المقاكمة 12
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 ثانيا : مسرحية الجراد
 1/3/1971  التآخي حسيف الجميمي الجراد كالطاعكف ىؿ يمتقياف 1
 1971 4 المسرح كالسينما ناجح المعمكرم مبلحظات حكؿ مسرحية الجراد 2
 1971 2 الثقافة  ىادم الربيعي الرمز في مسرحية الجراد 3
 1971 2 الثقافة  سميماف البكرم ماذا في مسرحية الجراد  4
يكسؼ عبد المسيح  األنساف كالمسخ كالجراد 5

 ثركت 
 1971 23 الثقافة الجديدة 

 1971 129 ألؼ باء عبد الستار ناصر الجراد اىي محاكلة لمخبلص  6
 8/3/2006 125 طريؽ الشعب برىاف شاكر ىؿ مف مخرج لمجراد ؟ 7

 
 ثالثا : مسرحية السؤاؿ 

 1975 301 اليدؼ المحرر السؤاؿ لفرقة مسرح اليـك  1
 1975 311 اليدؼ المحرر السؤاؿ عرض مؤجؿ  2
 1975 316 اليدؼ المحرر عف السؤاؿ 3
 1975  الببلغ قاسـ حكؿ مسرحية السؤاؿ 4
 1975 12 األقبلـ عمي مزاحـ عباس عف مسرحية السؤاؿ 5
 1975 1902 الثكرة  عمي مزاحـ عباس ف السؤاؿأي 6
 1975 2091 الثكرة جميؿ ركفائيؿ السؤاؿ في حكاية صفكاف 7
 1975 2097 الثكرة حسف الكاشؼ السؤاؿ كالجكاب المطمكب 8
 1975 42 المثقؼ الجديد متفرج السؤاؿ كاألسئمة األخرل 9

 1975  البياف المغربية حسيف محمد سعيد  عف السؤاؿ 10
 1975 519 طريؽ الشعب خميؿ األسدم فرقة مسرح اليـك السؤاؿ 11
فنانكف شباب في مسرحية  12

 السؤاؿ
 1975 519 طريؽ الشعب المحرر

 1975 571 طريؽ الشعب عمي جكاد الطاىر -د  فرحة بالسؤاؿ 13
 السؤاؿ استمياـ مشرؽ لمتراث 14

 
 1975 571 طريؽ الشعب ياسيف النصير

الفعؿ الدرامي        السؤاؿ بيف 15
 كاألداء المفظي

 1975 351 ألؼ باء ضياء خضير

السؤاؿ في حكاية الطبيب  16
 صفكاف

 1975 2351 الجميكرية  المحرر

 1975 2355 الجميكرية  حسب اهلل يحيى السؤاؿ عف الماضي كالحاضر 17
السؤاؿ كمسرحية االفكار  18

 الناجحة
 1975 1930 التآخي جياد زاير

 1975  الفكر الجديد مكفؽ الشديدم سؤاؿ ..  صفكاف يقتؿ نفسوال 19
 1977 20 المرفأ عبداألمير السماكم مسرحية السؤاؿ 20
 1977 6 األقبلـ عبد اهلل نيازم قراءة في مسرحية السؤاؿ 21
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 1977 1046 طريؽ الشعب ناجح المعمكرم السؤاؿ كظيفة مزدكجة 22
 1980 433 لفف الككيتيةعالـ ا حسف عبد اليادم السؤاؿ 23
 1980 436 عالـ الفف الككيتية حسف عبد اليادم مسرحية السؤاؿ 24
الطميعيكف يقدمكف عرضا جادا  25

 في السؤاؿ
 1980 436 عالـ الفف الككيتية 

 1/6/1980  األنباء الككيتية   مسرحية السؤاؿ البداية كاألمؿ 26
 8/6/1980  األنباء الككيتية كمفتحي البرقا السؤاؿ اجابة كاضحة كجريئة 27
 1980 1613 األنباء الككيتية عبد المحسف الشمرم المسرح الطميعي كأألمؿ المنتظر 28
 1980 437 عالـ الفف الككيتية ناجي السنباطي السؤاؿ كحكاية مف الزمف القديـ 29
 1980 2951 الرأم العاـ الككيتية عبد الستار ناجي ماذا عف السؤاؿ 30
سرحية السؤاؿ كالدالالت م 31

 االمتناىية   
 1980 2965 الرأم العاـ الككيتية عبد الستار ناجي 

 1980 2969 الرأم العاـ الككيتية عبد الستار ناجي عف السؤاؿ 32
 1980 6000 الرأم العاـ الككيتية خاص مف تكنس مسرحية السؤاؿ تحظى بالنجاح 33
مسرحية السؤاؿ تكقظ حمـ  34

 المسرح
 1980يكنيػػػػك11  الكطف الككيتية  يد أبك بكر كل

 1980 2007 الكطف الككيتية كليد أبك بكر السؤاؿ 35
فرقة المسرح الطميعي خير سفير  36

 في الميرجانات
 1980 2016 الكطف الككيتية شاكر الحاج مخمؼ

مسرحية السؤاؿ باككرة انتاج  37
 المسرح الطميعي

 1980 662 اليقظة الككيتية خاص مف تكنس

مرحبا بميبلد فرقة المسرح  38
 الطميعي بالككيت

 1980 662 اليقظة الككيتية 

السؤاؿ عرض مسرحي  39
 لمطميعييف

 1980 409 صكت الخميج 

 1/6/1980  األنباء الككيتية  أكؿ عركض فرقة الطميعة  40
السؤاؿ بداية فرقة مسرحية قكمية  41

 طميعية
 1980 19 أسرتي الككيتية 

السؤاؿ نص عميؽ لـ ينصفو  42
 المخرج 

 1980 2900 القبس الككيتية فكرم سعيد

دراسة المسارات الدرامية في  43
 السؤاؿ

 2001آذار  32 المكقؼ الثقافي صباح األنبارم

      
      
      

 
 رابعا : مسرحية اإلجازة

 1977 220 االذاعة كالتمفزيكف عمي مزاحـ عباس مسرحية األجازة 1
 1977 11 األقبلـ عمي مزاحـ عباس في االجازة دالالت كثيرة 2
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األجازة جيد مشترؾ في ظركؼ  3
 صعبة

 1977 1133 طريؽ الشعب شاكر سبلمة

 األجازة عمؿ مشترؾ 4
 
 

 1977 1121 طريؽ الشعب خميؿ المعاضيدم

األجازة خطكة نحك تطكر المسرح  5
 الكردم

 1977 258 الفكر الجديد احمد رجب

جازة في ضكء بعض األ 6
 المبلحظات النقدية

 1977 259 الفكر الجديد حسف

األجازة الحضكر األكثر فعالية  7
 لنقابة الفنانيف

 1977 2975 الجميكرية سبلـ مسافر

األجازة بيف المعادلة الناقصة  8
 كاالخراج الصعب

 1977 1992 الجميكرية أميف جياد

مسرحية جديدة  انيا مصافحة  9
 كليس عدكا

 1977 389 العراؽ حسيف الرفاعي

 1977 1400 طريؽ الشعب نياز مبلحظات في اسمكب مخرج كردم 10
 1977  الفكر الجديد أحمد رجب مسرح عمالي أصيؿ كمعاصر 11
شانككو رم )مكلو ت( كمكلو  12

 تيكي.. بجكؾ
 1977 383 ىاككارم زاىير ئو حمو د

 8/12/89  الثكرة كماؿ محمد أميف مسرحية األجازة في اربيؿ 13
 31/12/89  العراؽ شاىيف نجـ الديف رؤيا نقدية لمسرحية األجازة 14
      
      

 
 خامسا : مسرحية في الخمس الخامس

 1979 38 العدؿ النجفية  كاظـ ناصر السعيدم مع مسرحية اكسير الحياة 1
2 AL –YAWM THEATRE GRPOUP Baghdad  Observer 1-5-1980-3722 
في الربع الرابع مف القرف  3

 العشريف يحدث ىذا
 1981 499 عالـ الفف الككيتية ع . ط

الخمس الخامس تديف الظكاىر  4
 السمبية

 1998 16 الكاف حسب اهلل يحيى

الخمس الخامس كالرمز  5
 االيجابي

 1998 18 الكاف عبد االخكة مسمـ

قضية الشكؿ في الخمس  6
 الخامس

 1998 28 الكاف عمي مزاحـ عباس

في الخمس الخامس مف القرف  7
 العشريف يحدث ىذا

 1998 9468 الثكرة عباس لطيؼ

 1998 1418 العراؽ صباح األنبارم قافمة الخمس الخامس 8
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 سادسا : العمبة الحجرية
العمبة الحجرية ىؿ ىي  1

 مسرحية سياحية 
 1982 204 فنكف حسب اهلل يحيى

 1983 209 فنكف محي الديف زنكنة العمبة الحجرية 2
الفناف فتحي زيف العابديف ىؿ  3

 سيفجر العمبة الحجرية
 14/2/1988  الثكرة حسيف الحسيني

يعممكف مف اجؿ العمبة  4
 الحجرية

 1988 3 العراؽ المحرر

العمبة الحجرية بيف النص  5
 كالعرض

 9/5/2001  العراؽ صباح األنبارم

 3/11/2001 2 2001سرح م حسيف نشكاف مخرج العمبة الحجرية يأمؿ 6
العمبة الحجرية لـ تكف  7

 بالمستكل المطمكب
 5/11/2001  الرأم االردنية جماؿ عياد

العرض العراقي          8
 )العمبة الحجرية(

 5/11/2001 3 2001مسرح  حسيف جمعاد

العمبة الحجرية النص الذم زج  9
 الجميكر الى طكفاف األسئمة

 7/11/2001 4 2001مسرح  ندكة خاصة بالمسرحية

حكؿ مسرحية العمبة الحجرية  10
 في عماف 

 5/11/2001  الدستكر المحرر

العمبة الحجرية تربح نصؼ  11
 جكائز الميرجاف

 21/11/2001 10444 الثكرة عكاطؼ مدلكؿ

  25/11/2001 10691 الجميكرية ذكرل الجبكرم جكائز 3العمبة الحجرية ك  12
ب في العمبة الحجرية طال 13

 عراقي كفتاة امريكية
 6/12/2001 10701 الجميكرية المحرر

العمبة الحجرية تذكر األمريكاف  14
 بتمثاؿ الحرية الميتة

 11/12/2001 10705 الجميكرية  محمد اسماعيؿ

مشاركة عراقية فاعمةفي  15
 ميرجاف المسرح االردني

 22/12/2001 47 اشنكنا 

 
 سابعًا: مسرحية لمف الزىور

 1985 5896 الجميكرية فردكس العبادم المجنكف( لمف اعطى الزىكر حيدر) 1
 1985 5838 الجميكرية صباح ناىي لمف الزىكر 2
 1985 2948 العراؽ قحطاف جاسـ جكاد لمف يقدـ عزيز خيكف الزىكر 3
 1985 3009 العراؽ نعـ الباز عف الزىكر 4
 1985 4 جريدة ميرجاف بغداد المسرحي الرابع لمف الزىكر 5
 1985 5 جريدة ميرجاف بغداد المسرحي الرابع لمف الزىكر ك التجربة ك االمتحاف 6
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لمف الزىكر )ندكة عف المسرحية ساىـ فييا  7
 4عدد مف الفنانيف(

 16/10/1986  القادسية

 20/10/1985  السياسة الككيتية احمد الشمرم العرض المسرحي العراقي لمف الزىكر 8
حسب اهلل  انا اعرؼلمف الزىكر ..  9

 يحيى
 1986 5978 الجميكرية

 29/9/1988  العراؽ المحرر لمف الزىكر في السميمانية 10
 2/5/1988  العراؽ كي في رشيد لمف الزىكر كبعض المبلحظات النقدية 11
حسف  لمف الزىكر 12

 الحسيني
 9/2/1988  الثكرة

 9/2/1988  القادسية عمي شبله لمف الزىكر 13
 1989 5896 الجميكرية خالد عبد المطيؼ ف الزىكر..خصكصية المسرحيةلم 14

 ثامنًا: مسرحية صراخ الصمت األخرس 
جدراف الستيف كرسي تخنؽ صراخ الصمت  1

 األخرس
 1986 5978 الجميكرية فردكس العبادم

 1986 309 فنكف -- صراخ الصمت األخرس في الستيف كرسي 2
لمسرح ك صراخ الصمت األخرس بيف فف ا 3

 غيابو
 1987 312 فنكف ياسيف النصير

 1987 312 فنكف حسب اهلل يحيى اصكات عالية مكتكمة 4
 5/4/1987  الجميكرية نازؾ األعرجي اماـ الستار ضجيج.. ضجيج 5
صراخ الصمت األخرس بيف النص ك  6

 العرض المسرحي
 1987 6377 الجميكرية نازؾ األعرجي

 12/2/1987  العراؽ حسيف رضا حسيف األخرسدقيقة مع صراخ الصمت  60 7
 1987 6360 الجميكرية يكسؼ العاني الصرخة المبدعة في الصمت األخرس 8
9 The Baghdad observer Dr.Talib Rahman off beat play focuses on 

man’s inner conflict  
21/5/1987 

 اربعة آراء في عرض مسرحي 10
 كريـ رشيد ء الصكرة في صراخ الصمتاستفتا 21/2/1987 القادسية

 عصاـ محمد صراخ الصمت االخرس ك المعبة االخراجية
   سامي السراج صراخ الحياة الصماء

   سبلـ نكرم تساؤالت في صراخ الصمت
صراخ الصمت االخرس مقاربة داللية  11

 لمنص
 1988 6454 الثكرة عكاد عمي

 1992 1 نيالمسرح االرد  صراخ الصمت األخرس 12

                                                           
العاني / العراؽ ، نبيؿ بدراف / العراؽ ، فؤاد دكارة  عبد الغفار عكدة / مصر ، صفكت شعبلف / مصر ، يكسؼ -المساىمكف : 4

/مصر  ، عمي مزاحـ عباس / العراؽ، د.عكني كركمي / العراؽ ، نعـ الباز/ مصر ، عزيز عبد الصاحب /العراؽ ، عصاـ محمد / 
 العراؽ ، عادؿ كاظـ / العراؽ، عزيز خيكف / العراؽ ، محي الديف زنكنة / العراؽ.
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كرسي في عماف         60مسرح اؿ  13
 )صراخ الصمت(

 1992 1323 الؼ باء سيؼ الديف شريؼ

الككرد في مسرحية صراخ الصمت   14 
 االخرس

 29/1/2004  4165 التاخي مجيد البلمي 

      
      
      
 

 تاسعًا: تكمـ يا حجر
 1989 7 األقبلـ سعدكف العبيدم تكمـ يا حجر  1
 1989 7109 الجميكرية حسيف األنصارم تكمـ يا حجر 2
 1989 7118 الجميكرية كجدم العاني تكمـ يا حجر عفكية فعؿ األنساف 3
 1989 7120 الجميكرية نازؾ االعرجي سكت الحجر ك تكمـ اآلخركف 4

في مسرحية تكمـ يا حجر.. الحجر عقؿ  5
 يفكر

 14/3/1989  القادسية عبد العميـ البناء

في اركقة ميرجاف السينما ك المسرح تكمـ  6
 الحجر

 16/3/1989  القادسية سبلـ الخياط

الكاتب المسرحي زنكنة ىؿ يستجيب لو  7
 الحجر

 16/3/1989  الثكرة حسيف الحسيني

تكمـ يا حجر                     )مناقشة  8
 5العرض المسرحي(

 18/3/1989  الثكرة فاركؽ عبد القادر

      
 
 شرًا: مسرحية األشواؾعا
 1989 3994 العراؽ شكرية عزيز األشكاؾ 1
 5/8/1989  العراؽ تحقيؽ صحفي األشكاؾ 2
 18/2/1989  القادسية تحقيؽ صحفي أشكاؾ في ميرجاف السينما ك المسرح 3
 12/3/1989  القادسية المنجي بف ابراىيـ األشكاؾ كنجاح الديككر 4
 25/3/1989  القادسية د.صبلح القصب داخؿاألشكاؾ قراءة العرض مف ال 5
 19/8/1989  القادسية ياسيف النصير األشكاؾ ك جمالية العرض ك االداء 6
 1989 1096 الؼ باء سميرة التميمي األشكاؾ 7
الشرؽ  معد فياض األشكاؾ مسرحية محي الديف زنكنة 8

 األكسط
3984 1989 

 1989 361 كؿ العرب -  -  األشكاؾ مدخؿ شائؾ الى عالـ الكبار 9
 1989 5 األقبلـ حسب اهلل يحيى األشكاؾ دعكة تستجيب لمحياة 10

                                                           
يكسؼ العاني  –محمد حرارة  –ابك بكر خالد  –ياسيف النصيرم  –كليد ابك بكر  –فاضؿ ثامر  –د االلو كما الديف عب -المساىمكف: 5
 محي الديف زنكنة. –كجدم العاني  –فتحي زيف العابديف  –
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 18/9/1989  الثكرة عمي جكاد الطاىر األشكاؾ مسرحية عراقية ناجحة في ذاتيا 11
 1989 7109 الجميكرية حسيف األنصارم األشكاؾ 12

 
 احدى عشرة:مسرحية الحارس

 1989 1089 الؼ باء مكي جكاد لمسرحيمسرحية الحارس كسرت الرككد ا 1
 

 اثنا عشرة:مسرحية القطط
 1995 8880 الثكرة عباس لطيؼ قطط تحاصرىا التساؤالت 1

 
 ثالث  عشرة:مسرحية مساء السالمة

 1998 41 ألكاف عمي مزاحـ عباس البحث عف المدينة  الفاضمة في مسرحية مساء السبلمة 1
 
 رأربع عشرة   :مسرحية كاوه دلدا  

 1990 18 حراس الكطف محمد حياكم كاكه دلدار 1
 1990 314 اليـك الساابع كاظـ  جياد كاكه دلدار لمحي الديف زنكنة 2
      
 

 6خمس  عشرة:مسرحية رؤيا الممؾ
 1999 10070 الجميكرية صباح األنبارم الرؤيا التي قكضت صرح ميديا 1
 28/8/1999  كافأل محمد ابك خضير رماد الشكؿ في رؤيا الممؾ 2
 1999 11،12 آفاؽ عربية عمي مزاحـ عباس رؤيا الممؾ الكحشية 3
 21/5/2000  الثكرة سعد محمد رحيـ مركزية الرؤيا في رؤيا الممؾ 4
 26/6/2000  القادسية د.فاضؿ عبكد شعرية الخطاب المسرحي في رؤيا الممؾ 5
 19/7/2000  العراؽ ارمصباح األنب متغيرات معادلة الرؤيا في رؤيا الممؾ 6
العرب  صباح األنبارم متغيرات معادلة الرؤيا في رؤيا الممؾ 7

 العالمية
 6/12/2001 

 2002صيؼ  4 الؽ كليد ثاكر .د قراءة ك تاكيؿ 00رؤيا الممؾ 8
 2006شتاء  11 سردـ د. فاضؿ عبكد رؤيا الممؾ .. دراسة اسمكبية 9

   سبع عشرة:  الخاتـ                              ست عشرة:   مسرحيتاف               
                                                                               

              
 

 *مقاالتو *
 1968 5 الفنكف المعاصرة عبد المجيد لطفي ذلؾ االنساف 1
 1968 5 الفنكف المعاصرة نحك فكر جيد 2

                                                           
مسة نياية العاـ الدراسي كألقيت في ج 1999اعتمدت ىذه المسرحية كمادة تدريسية في كمية التربية / ديالى / قسـ المغة العربية عاـ  6

 الدكتكر فاضؿ عبكد ، صباح األنبارم ، سعد محمد رحيـ ، د.كليد شاكر. -محاضرات حكؿ المسرحية مف قبؿ االساتذة:
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 6/8/1968  التآخي لكردم ك ستار الصمتاالدب ا 3
 1970 87 الؼ باء مسرحية ميشمة كابطاؿ عائمكف في اليكاء 4
 1971 1 المثقؼ  العربي تأمبلت في المسرح العراقي 5
 1972 131 الؼ باء ماذا كراء  التضميؿ االدبي 6
 1972 180 الؼ باء تذكر قيصر كال تنسى المسرح في بعقكبة 7
 1972 1095 التآخي فاؽ التطكر الجديدادبنا ك آ 8
 1972 38 الثقافة الجديدة اصكات جديدة في الشعر الكردم المعاصر 9

 1972 2 المسرح ك السينما بحثان عف ككميديا عراقية 10
 1973 47 الفكر الجديد العراب ركاية مع المافيا ال ضدىا 11
 1973 1473 التآخي ىؿ تكجد مكسيقى كردية 12
 1973 11 طريؽ الشعب اريا االشتراكية كسرير برككركستيسبمغ 13
 1973 7341 التآخي حكؿ المكسيقى الكردية 14
 1974 55 طريؽ الشعب ثبلث نقاط ضد النقد االدبي في العراؽ 15
 1974 162 طريؽ الشعب المسرح الكردم مف الكاقع القكمي نحك األفؽ اإلنساني 16
 1974 334 الشعب طريؽ لماذا ؟… ثقافة كردية 17
 1974 13 المثقؼ الجديد الفعؿ اـ الكممة 18
 1974 15 المثقؼ الجديد عبلمات في الكاقع النقدم 19
 1974 16 المثقؼ الجديد عبلمات في الكاقع النقدم 20
 1974 59 الثقافة الجديدة نحك ارضية ماركسية لمنقد 21
 1974 58 الثقافة الجديدة الكجو ك القناع 22
 1974 62 الثقافة الجديدة محمد خذ حقيبتؾ 23
 1975 45 طريؽ الشعب انطباعات سريعة 24
 1975 125 طريؽ الشعب انطباعات في المسرح البمغارم 25
 1975 409 طريؽ الشعب الطميعة في مفتتح عاـ جديد 26
 1975 617 طريؽ الشعب البيت الجديد بيف الطمكح .. ك الكاقع المتحقؽ 27
 1975 649 طريؽ الشعب يكز اك فمسفة الطريؽ المسدكدمارك 28
 1975 41 المثقؼ الجديد المفتاح في بعقكبة 29
 1975 41 المثقؼ الجديد حجر صغير .. في بركة كبيرة 30
 1975 43،44 المثقؼ الجديد عف المشاىد 31
 22/11/1975  الرائد مبلحظات ك انتقادات في كاقع الحركةاالدبية الكردية 32
 29/11/1975  الرائد مبلحظات ك انتقادات في كاقع الحركةاالدبية الكردية 33
 29/11/1975  الرائد الشيخ محمكد الحفيد 34
 1976 804 طريؽ الشعب القصة المزدكجة لمدكتكر بالمي 35
 1976 825 طريؽ الشعب الكريث ادانة الممكية المستغمة ك قانكف الكراثة 36
 1976 947 طريؽ الشعب ع عبر االنفصاؿ عنوااللتصاؽ بالكاق 37
 1976 850 طريؽ الشعب حكؿ ازمة الكتاب العراقي 38
 2/3/1976  الرائد معركة القديـ ك الحديث في األدب الكردم 39
 1976 173 الفكر الجديد اىرنبكرغ ك األبداع الركائي 40
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 1976 46 المقؼ الجديد قراءة نقدية 41
 1978 1481 طريؽ الشعب ؿ ك طمكح القصاصيف األكرادممتقى القصة األك  42
 1978 52 شمس كردستاف مبلحظات حكؿ المنيج كمبلحظات أخرل 43
 1978 10 الطميعة األدبية رأم حكؿ ممتقى القصة األكؿ 44
 1978 315 الفكر الجديد عامان  61ألكتكبر  45
 1978 2 األقبلـ عف القصة الكردية 46
 1979 338 فكر الجديدال في كتاب كاحد 47
 1982 172 فنكف نحك تكامؿ في العرض المسرحي 48
 22/9/1982  العراؽ عاـ عمى غياب كاتب 49
 1987 3،4 األقبلـ المحددات التخطيطية ألبنية المسارح ك تقييميا 50
 1993 5،6 األقبلـ الركاية 51
 13/12/1993 8625 الجميكرية المسرح االحتفالي كحدكد الكائف ك الممكف فيو 52
 1994 8678 الجميكرية مسرحية فصيؿ عمى طريؽ المكت 53
 12/8/1995 9011 الجميكرية عف الماكير الفناف ياسيف عمكاف 54
 1996 9263 الجميكرية قسكة الكمب العجكز 55
   الجميكرية المسرح االحتفالي كحدكد الكائف ك الممكف فيو 56
 2001 2ت 66 كىكالف العربي ي نار الكتابةافكار حكؿ الكتابة تحترؽ ف 57
 13/6/2001 21  اشنكنا دعكة الى الرؤيا باالذف 58
    المشيد دعكة الى الرؤيا باالذف 59
 2002تمكز/اب/ 40 المكقؼ الثقافي افكار حكؿ الكتابة    60
 30/7/2003 22 طريؽ الشعب جريمة قتؿ شاعر 61
 23/9/2003 8  المدل المثقؼ ك الدكلة 62
 11/12/2003 21 المدل القيقية 63
 18/3/2004 1758 الزماف …….افكار حكؿ الكتابة 64
 25/3/2004 1764 الزماف بعيدا عف النير ..قريبا مف الماء 65
 1/4/2004 1770 الزماف سحر الكتابة اـ الكتابة السحر ؟ 66
 8/4/2004 1776 الزماف فضاءات اإلبداع البلمحدكدة  67
 15/4/2004 1780 الزماف لميت حيا ..الحي ميتاا 68
 22/4/2004 1786 الزماف أصالة الفناف تكمف في فرز الخالد مف الزائؿ 69
 29/4/2004 1792 الزماف الكتابة احتراؽ .. الكتابة استشياد 70
 6/5/2004 1797 الزماف خائضا في النير ..سابحا في الماء 71
 17/5/2004 1803 الزماف الفمسطينيكف 72
 28/4/2004 4218 التآخي الديمقراطية ك الحقكؽ القكمية 73
سحقا الزمنة يحتاج فييا االنساف الى مف يدافع عف  74

 حقكقو
 2004اذار / صفر حقكؽ االنساف

 2004نيساف/ 1 حقكؽ اإلنساف الديمقراطية ك الحقكؽ القكمية في العراؽ 75
 23/1/2006 97 طريؽ الشعب يضيؤف .. ك ىـ راقدكف  76
 22/3/2006 131 طريؽ الشعب ميدم عيسى الصقر  77
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 20/11/2006 1434 االتحاد تصحيح ما يستكجب التصحيح 78
 5/12/2006 1443 االتحاد قكة الشعر ... شجاعة الشاعر 79
 12/12/2006 1449 االتحاد محي الديف زه نكو نو يرد 80
 17/2/2007 1494 االتحاد ثمة خطا ما في مكاف ما 81
 5/ 10/ 2007 1832 االتحاد عادؿ ككركيس قديس اخر مف قديسي المسرح يغادرنا 82
 2008 20 سردـ -ممؼ المسرح  "صبلة الى نو كركز " في محراب المسرح 83
 2008 20 سردـ -ممؼ المسرح  مذكرة االستاذ محيي الديف زه نكو نو  84
 1/8/2008 2182 االتحاد كؿالقسـ اال-مخطط اكلي الختراؽ عالـ مغمؽ 85
 2/8/2008 2183 االتحاد القسـ الثاني-مخطط اكلي الختراؽ عالـ مغمؽ 86
 القسـ الثالت-مخطط اكلي الختراؽ عالـ مغمؽ 87

 
 3/8/2008 2184 االتحاد

 4/8/2008 2185 االتحاد القسـ الرابع-مخطط اكلي الختراؽ عالـ مغمؽ 88
 2008صيؼ  21 سردـ عادؿ ككركيس 89
 2008شتاء  19 سردـ االجازة 90
 2008شتاء  19 سردـ الكممة تتحرؾ ...الحركة تتكمـ 91
-تشريف االكؿ  19 بو يفيف ثمة خطا ما في مكاف ما  92

2008 
 16/3/2009 2071 االتحاد عف حمبجة 93
 2009ربيع  24 سردـ ما حدث في حمبجة 94
 24/3/2009 2067 االتحاد ما حدث في حمبجة 95
 29/3/2009 2080 االتحاد 1الحركة تتكمـ ..الكممة تتحرؾ  96
 30/3/2009 2081 االتحاد 1الحركة تتكمـ ..الكممة تتحرؾ  97
 2009صيؼ  25 سردـ سفف ببل مرافئ 98
 2009 –حزيراف   بو يفيف العربي ركاية -ثمة خطا ما في مكاف ما 99

القسـ  -لكتابةتحترؽ في ا..افكار تحترؽ حكؿ الكتابة  100
 االكؿ

 17/6/2009 2149 االتحاد

القسـ  -تحترؽ في الكتابة..افكار تحترؽ حكؿ الكتابة  101
 الثاني

 18/7/2009 2150 االتحاد

 2009-تمكز  سردـ العربي مسرحية –سفف ببل مرافئ  102
 2009خريؼ   26 سردـ  عمى ضفاؼ االبداع  103
 24/11/2009 76 طريؽ الشعب جريمة قتؿ شاعر 104
 2009شتاء  23 سردـ فبلحكنا االعزاء  105
 9/2/2010 2329 االتحاد الجبؿ ك الثعباف 106
الطريؽ   طريؽ الشعب  الجبؿ ك الثعباف 107

 الثقافي
27 9/2/2010 

 18/3/2010 148 طريؽ الشعب جعفر عمي  109
 25/3/2010 154 طريؽ الشعب نحتسي باخكس 110
 27/3/2010 0 شانك المييـك المسرح الع 111
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 5/4/2010 159 طريؽ الشعب كممات في العشؽ 
     

 

 
 * مقاالت تناكلت في جزء منيا بعضان مف أعمالو 

 1970 5 اآلداب فؤاد دكاره الثكرة في المسرح العربي 1
مبلحظػػػػػػات عػػػػػػف عطػػػػػػاء السػػػػػػتينات  2

 األدبي
 1970 407 الجميكرية سميماف البكرم

 1970 70268 المسرح المصرية صبرم حافظ خشبة المسرحابعاد المأساة فكؽ  3
 1975 561 طريؽ الشعب عبد المطمب صالح بعض قضايا ادب المرحمة 4
 1975 623 طريؽ الشعب مكفؽ الشديدم كجية نظر حكؿ حضكر البطؿ 5
 1975 380 الؼ باء المحرر 1975المسرح العمالي عاـ  6
 1975 380 اءالؼ ب ثقافة المسرح العراقي في عاـ 7
 1975 77 الثقافة الجديدة جكاد االسدم البطؿ االيجابي 8
االتجاىػػػػػػات التكنيكيػػػػػػة فػػػػػػي المسػػػػػػرح  9

 العراقي
 1977 89 الثقافة الجديدة مكفؽ الشديدم

 1977 1020 طريؽ الشعب حاتـ الصكىر نحك رؤيا عممية التراث 10
المسػػرح العربػػي                )عػػف  11

 مسرحية السؤاؿ(
 1978 1 فنكف االردنية بد الكريـ برشيدع

القضػػػػػػايا االجتماعيػػػػػػة فػػػػػػي المسػػػػػػرح  12
 العراقي

 1978 6 األقبلـ عمي مزاحـ عباس

دراسػػػػػػػة فػػػػػػػي الشخصػػػػػػػية المسػػػػػػػرحية  13
 الكردية

/25/10  العراؽ صباح ىرمز ثاني
1979 

 1979 60 فنكف د.عمي جكاد الطاىر غياب النص المسرحي 14
 1980 209 الثكرة د.عمي جكاد الطاىر سرح العراقيعف البعد الفكرم لمم 15
المكقػػػؼ البنيػػػكم مػػػف األدب       ك  16

 النقد
 1981 10،11 الثقافة حسيف الجميمي

المسػػػػػػػرح العراقػػػػػػػي مكاقػػػػػػػؼ        ك  17
 عثرات

 1982 7 آفاؽ عربية بديعة اميف

صػػػػكرة المػػػػرأة عمػػػػى خشػػػػبة مسػػػػرحيا  18
 العربي

 1985 19 الفنكف  )المصرية( حسف عطية

 1985 30 األديب المعاصر ياسيف النصير أكراؽ مسرحية 19
نبحػػػػػث عػػػػػف خصكصػػػػػية المسػػػػػرحية  20

 العربية
 1985 5896 الجميكرية نضاؿ محمد عمي

 1985 5896 الجميكرية نازؾ األعرجي 1987الحصاد المسرحي لعاـ  21
 1985  كؿ العرب شربؿ  داغر أشرعة بغداد لعيد المسرح العربي 22
 1989 3 األقبلـ عكاد عمياسػػػػػتراتيجية التشػػػػػػخيص فػػػػػي الػػػػػػنص  23



  (125 ) 

 المسرحي
اثػػػػػػر الػػػػػػؼ ليمػػػػػػة ك ليمػػػػػػة فػػػػػػي األدب  24

 المسرحي العراقي
 1989 1 الترتث الشعبي عبد اآللو كماؿ الديف

اثػػػػر الػػػػؼ ليمػػػػة ك ليمػػػػة فػػػػي المسػػػػرح  25
 العراقي

 1989 1 التراث الشعبي د.فائؽ مصطفى

 1990 2 األقبلـ اسيف النصيري جماليات الديككر المسرحي 26
الػػػػنص العراقػػػػػي ك األعمػػػػاؿ الكاممػػػػػة  27

 لممؤلؼ
 1993 8469 الجميكرية نازؾ األعرجي

 1997 18 المدل د.فاركؽ اكىاف تأثير برخت عمى المسرح العربي 28
 1997 10 الزكراء يكسؼ العاني عشركف كاتبا لعشريف عامان  29
 1999 108 ألكاف رشيد د.يكسؼ البطؿ في الدراما العراقية 30
 2000نيساف 6 ركفار عثماف شيدة القرية ك الجبؿ 31
 2000نيساف 6 ركفار رؤكؼ مف بساتيف البرتقاؿ 32
 2001 179 ألكاف المحرر العمبة الحجرية 33
 2001 2 األقبلـ رياض مكسى سكراف ميرجاف المسرح العراقي الخامس 34
 6/6/2001  الثكرة بيبمحمد حسيف ح نكسة حزيراف ك المسرح 35
الركايػػػػػػة ك الركايػػػػػػة الكرديػػػػػػة كآفاقيػػػػػػا  36

 الجديدة
 8/6/2001 424 األتحاد لطيؼ ىممت

 2001 2ت 23 الجديد د.شاكر الحاج مخمؼ اليمامة ك طالع الشجرة كالنبي المقنع 37
      
      
      
      

 

 
 * كتب تناكلت في بعض فصكليا بعضان مف أعمالو *

 1979 دمشؽ اتحاد الكتاب العرب  عربي معاصرادب  1
 1987 بغداد الطبعة االكلى د.عمي جكاد الطاىر مف حديث القصة ك المسرح 2
 1988 بغداد المكسكعة الصغيرة ياسيف النصير الركاية ك المكاف 3
 1989 بغداد دار الشؤكف الثقافية ياسيف النصير بقعة ضكء..بقعة ظؿ 4
 1990 بغداد الطبعة األكلى د.فائؽ مصطفى لعراقيفي ذاكرة المسرح ا 5
مسرحيات ك ركايات عراقية في  6

 مآؿ التقدير النقدم
 1993 بغداد دار الشؤكف الثقافية د.عمي جكاد الطاىر

 19 الككيت عالـ المعرفة عمي الراعي  المسرح في الكطف العربي 7
 19 بغداد عةدار الحرية لمطبا سامي خشبة قضايا معاصرة في المسرح 8
إطبلالت عمى المسرح العربي  9

 خارج مصر
الييئة المصرية العامة  فؤاد دكاره

 لمكتاب
 19 مصر
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منشكرات مكتب  مؤيد عبد القادر ىؤالء في مرايا ىؤالء 10
 المنصكر

 1999 بغداد

 1999 بغداد دار الشؤكف الثقافية حسب اهلل يحيى فنارات في القصة ك الركاية 11
 2000 دمشؽ اتحاد الكتاب العرب د.شجاع مسمـ العاني ي االدب ك النقدقرءات ف 12
البناء الفني في الركاية العربية في  13

 2ح-1العراؽ ج
 2000 بغداد دار الشؤكف الثقافية د.شجاع مسمـ العاني

 1981 بيركت د ار الحداثة نزيو ابك نضاؿ أدب السجكف 14
سة العربية المؤس د.عكاد عمي المعرفة ك العقاب 15

 لمدراسات ك النشر
 2001 بيركت

 2001 بغداد دار الشؤكف الثقافية عبداهلل نيازم قرءات نقدية ك مقاالت اخرل 16
 2003 برليف   ياسيف النصير االرجكانة الحمراء 17
"الحضكر المرئي" المسرح مف  18

 التحريـ الى ما بعد الحداثة
   المدل عكاد عمي

مؤسسة سردـ لمطباعة  ياسيف النصير ءاالرجكانة الحمرا 19
 ك النشر

 2008 السميمانية

 2008 السميمانية مسرح ساالر ياسيف النصير اسئمة المسرح 20
 
 

 كتب وبحوث تناولت منجزه االبداعي
 
1 

 
 البناء الدرامي في مسرح محي الديف زنكنة

 
 صباح االنبارم

 
 الشؤكف الثقافية

 بغداد

 
2002 

 
2 

كاحد في أدب محي الديف مسرحية الفصؿ ال
 زنكنو

 2005  غناـ محمد خضر

بيداء محي الديف  سردية النص المسرحي العربي 3
 الدكسكي

 الشؤكف الثقافية
 بغداد 

2006 

بيداء محي الديف  سردية النص المسرحي العربي 4
 الدكسكي

 الشؤكف الثقافية
 بغداد

2006 

   د.فاضؿ التميمي رؤيا الممؾ..دراسة اسمكبية 5

 2007 مؤسسة سردـ/السميمانية  د.فاضؿ التميمي بكاكير محي الديف زنكنو القصصية 6

المخيمة الخبلقة في تجربة محي الديف زنكنو  7
 االبداعية

 منشكرات مجمة صباح االنبارم
 بيفيف

2009 

 ميرجاف كبلكيش عدد مف االساتذة نظرات نقدية في عالـ محي الديف زنكنو 8
 السميمانية

2010 

البنية الشعرية في مسرحيات محي الديف  9
 زنكنو

 2010 السايمانية  باكه ديف كريـ
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 لقاءات * –استفتاء  –* ردكد 
 20/9/1968  التآخي عبد المجيد لطفي مف المقصر مف األدباء األكراد 1
 1968 217 الجميكرية محي الديف زنكنة مسرحية السر ك مسؤكلية الناقد 2
 1971 6 مجمة الكممة استفتاء األدب الثكرم 3
مبلحظات حكؿ               4

 )أصكات جديدة في الشعر الكردم(
 1972  التآخي ناصر يكسؼ

 1973 50 الفكر الجديد سميـ عبد األمير العراب: إدانة لمرأسمالية كميا 5
القصة الكردية في ممتقى     صبلح  6

 الديف
 28/8/1978  العراؽ نكر الديف محمد سعيد

جمعية رفند الثقافية في برليف تقدـ  7
 مسرحية صراخ الصمت األخرس

 1999 37 ككالف العربي المحرر

 23/9/1978  الفكر الجديد استفتاء قضايا القصة الكردية كمشاكميا 8
 1978 51 شمس كردستاف فؤاد مجيد أزمة الرأم 9

 1978 963 الؼ باء  مع عكني كركمي 10
 1/2/1988  الثكرة عبد الحميد سامي حكاية صديقيف 11
 1989  الؼ باء محي الديف زنكنة تكمـ يا حجر 12
تكمـ يا حجر في ىذه المسرحية  13

 تحديث ألمكانياتي
 1989 4026 العراؽ كجدم العاني

 1989 4005 العراؽ  األشكاؾ: لقاء مع مخرجة المسرحية 14
 1993 7،8 األقبلـ استفتاء التجريب األصيؿ 15
 4/5/2001 419 االتحاد غفكر صالح عبداهلل كار مع فاضؿ العزاكمح 16
 4/5/2000 390 االتحاد المحرر حكار مع د.عكني كركمي 17
يا لبؤس القمـ حيف يككف في يد غير  18

 اىمو
 12/2003/  8  134  الصباح محي الديف زنكنو 

 2010-2-11 5097 كرداني نكىست مقابمة النص المسرحي 19
      
      
      
      

 

 
 * أعماؿ درامية عنو *

  تمفزيكف بغداد المخرج ناصر حسف فيمـ تمفزيكني الكاتب الظريؼ 1
مسرحية مف الخياؿ  زمرة االقتحاـ 2

 العممي
 1/1994ت األقبلـ صباح األنبارم
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  تمفزيكف بغداد المخرج رضا المحمداكم برنامج تمفزيكني مبدعكف مف تمؾ المدف 3
مسرحية مف الخياؿ   مة انفبلؽ الزمفلي 4

 العممي
اتحد الكتاب  صباح االنبارم

 العرب/دمشؽ
2001 

 
 
 
 

 * قصائد عنو*  
 

الشاعر ابراىيـ   قصيدة ..محي الديف زنكنة 1
 الخياط

 16/10/1993 8583 الجميكرية

الشاعر ابراىيـ  قصيدة ..محي الديف زنكنة 2
 البيرزي

 1998آيار  الشباب

الشاعر شيركو بي  .محي الديف زنكنةقصيدة . 3
 كو س

 2000نيساف 6 ركفار

 

 * مقاالت عنو *   
( محي 3المكنكدراما ) 1

 الديف زنكنة
 3/1/1978  القادسية عكاد عمي

 1979  بغداد الشؤكف الثقافية ممتقى القصة األكؿ 2
مسرحيكف عراقيكف ..           3

 محي الديف زنكنة
 1/4/1989  القادسية ياسيف النصير

أدباء ديالى يحتفكف  4
 بمحي الديف زنكنة

 1993 8486 الجميكرية عبد الرزاؽ الربيعي

 1993 5286 العراؽ صباح األنبارم ىذا ىك محي الديف زنكنة 5
محي الديف زنكنة في  6

 قرطاج
 1993 9 فضاءات تكنسية عبد الرحمف الربيعي 

مدخؿ لدراسة  7
)مسرحيات( محي الديف 

 زنكنة

 1994 5627 العراؽ باح األنبارمص

أدباء ديالى ك افكار  8
 الكتابة

 28/6/1995  الثكرة فاضؿ عباس الكعبي

محي الديف زنكنة قاص  9
 في المسرح

 1997 6366 العراؽ صباح األنبارم

محي الديف زنكنة  10
 مسرحي في القصة

 1997 11 ألكاف صباح األنبارم

 1997 11 ألكاف سالـ الزيدم  11
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 1998آيار   مجمة الشباب ناظـ السعكد  12
لكي ال ننسى محي الديف  13

 زنكنة
 14/11/1998  األتحاد غفكر صالح عبد اهلل

محكر –محي الديف زنكنة  14
 (2خاص)

سعد محمد رحيـ / 
 صباح االنبارم

 1999حزيراف  مجمة الشباب 

 8/11/1999  القادسية د.فاضؿ عبكد األديب ك العزلة 15
راع في مسرحيات الص 16

 محي الديف زنكنة
 29/10/1999  خو بات أكـر مكلكد رستـ

 1999 35 الرأم المحرر زنكنة االنساف .. الفناف 17
ممؼ االبداع العراقي ..  18

 محي الديف زنكنة
 9/12/2000  العراؽ صباح األنبارم

مبدعكف كبار / محي  19
 الديف زنكنة

 24/1/2001  أشنكنا صباح األنبارم

محي الديف زنكنة ..  20
 المبدع االنساف

 27/3/2001 126 الرافديف سعد محمد رحيـ

محي الديف زنكنة ..  21
 ذاكرة الكتابة

 15/2/2001  العرب العالمية صباح االنبارم

محي الديف زنكنة ك اـ  22
 غكركي

 2000نيساف 6 ركفار جميؿ زنكنة

محي الديف زنكنة في  23
المسرحيف العربي ك 

 ردمالك

 2000نيساف 6 ركفار عمي كريـ

 2001 4-3 كبلكيش نكل صباح األنبارم سنكات االبداع 24
بيميكغرافيا محي الديف  25

 زنكنة 
 2001 4-3 كبلكيش نكل صباح األنبارم

قراءة ك  –رؤيا الممؾ  26
 تاكيؿ

 2002صيؼ   4 ألؽ د. كليد شاكر نعاس

المؤلؼ المسرحي في  27
 ديالى

 2002صيؼ   4 لؽأ سالـ الزيدم

ككميديا سكداء لكاتب  28
 كبير

 2002\5\22 6405 العرب حسيف عمي عبد

 9/2/2002  54 اشنكنا صباح االنبارم  اليمامة العراقية 28
 4/42002 6371 العرب العالمية المحرر اليمامة العراقية 29
مسرح محي الديف زنكنو   30

 في كتاب
 23/7/2002  10625  الثكرة فائؽ السامرائي0د

الناء الدرامي في مسرح   31
 زنكنو

 20/8/2002 10916 الجميكرية الجميكرية 

كتاب االسبكع /مسرح  32
 محي الدف زنكنو

 27/72002  77  اشنكنا المحرر
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33  How is zankana   Iraq deaiy   
رسائؿ جامعية /البناء   34

الفكرم في مسرحيات 
 زنكنو

الجميكرية  حيدر جكاد   11028 30/12/2002 

البناء الدرامي مسرح   35
 زنكنو

العرب العامية  حيدر عبد الخضر  6604 27/2/2003 

بو يفيف  صباح االنبارم السيؿ ك الجبؿ  36  7 2001 
محي الديف زنكنو   37

 محطات ابداع
الجريدة  سعد محمد رحيـ  72 9/2/2004 

محي الديف زنكنو ك  38
 شرؼ الكممة

 15/2/2004 38 المشترؾ القاسـ   المحرر 

محي الديف زنكنيفي   39
 المنتدل الثقاقي

 17/2/2004 189 الصباح مؤيد سامي

محي الديف زنكنو انساف   40
 كمكقؼ

 19/2/2004 75  الجريدة سالـ الزيدم

بكاكير محي الديف  41
زنكنو/محاكلة استقصاء 

 سرديات طفكلة كاتب

 26/2/2004 1741 الزماف فاضؿ عبكد 0د
 
 

المستكل التركيبي في  42
 مسرحية)رؤيا الممؾ(

 

 24/5/2004 1817 الزماف فاضؿ عبكد 0د

البحث عف نظريةعربية  43
 لممسرح

 22/4/2004 1786 الزماف مثرم العاني 

 
 

44 

 
 

 )عشرة نصكص 
ءمسرحية ( بيف القراءة 
 االدبية كالقراءة المسرحية

 
 

 رزاؽ ابراىيـ حسف

 
 

 الزماف

1832 
 

1832 
 
 
 

10/6/2002 

مؤلفات زه كنو نو  عمى  45
 الخشبة

 4 / 8 / 2005  2179 الزماف سميماف البكرم

مؤلفات زه كنو نو  عمى  46
 الخشبة

 2005/8/18 2190 الزماف سميماف البكرم

مؤلفات زه كنو نو  عمى  47
 الخشبة

 2005/8/25 2197 الزماف سميماف البكرم

 –محي الديف زه نكو نو  48
 قة اخرل المكت بطري

 2005/8/31 211 المنارة  حسف عبكد 

 2005/9/4 480 المدل كاظـ النصار المسرح ك قمؽ الحريات  49
 2005/9/12 2211 الزماف  اديب ابك نكار رسائؿ جامعيو في ادب  50
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 زه نكو نو 
ثبلث طبعات جديده  51

 لكتب زه نكو نو 
25/9/2005 35 البرلماف البرلماف  

 حيةقراءه في مسر  52
 زه نكو نو ) الخاتـ( 

22/9/2005 23 طريؽ الشعب د . ماجد الحيدر   

21/9/2005 88 االديب عباس عبد جاسـ ركاية الركاية 53  
في مسرح محي الديف زه  54

 نكو نو 
حزيراف  –ايار  6-5العدداف  االقبلـ د . فائؽ مصطفى

2005 
تقديـ  الفرقة   الجنزير 55

 –البصرة  –القكمية 
كز بالجائزة االكلى تف   
- 

27/9/2005 664 الصباح الصباح  

المغة الشعرية في مسرح  56
 محي الديف زه نكو نو

2005ايمكؿ / 9 سردـ د . فائؽ مصطفى  

تجميات السرد عند محي  57
 الديف زه نكو نو 

الحكار العربي  –بو يفيف  صباح االنبارم
- 

Hdg,g /2005ايمكؿ  

كقفة عمى مشارؼ  58
لمسرحي المحراب ا

لمكاتب الكبير محي الديف 
 زه نكو نو

/تشريف الثاني 10 669 الدستكر سعدكف شفيؽ سعيد
/2005  

كيؼ تخطى المسرح  59
محمية الخطاب  –العراقي 

, محي الديف زه نكو نو 
 نمكذجا

8/1/2006 47 البرلماف سعد السعدكف  
 كانكف الثاني

ئاسكس ركاية كردية  60
 عراقية ال يمكف عبكرىا

7/2/2006 1218 االتحاد د االحمدمحم  

ئاسكس لمحي الديف زه  61
 نكو نو

12/2/2006 2329 الزماف محمد االحمد  

محي الديف زه نكو الشيرة  62
 خارج اطار القصد

16/2/2006 1453 االتحاد د.فاضؿ التميمي  

شيرباف تحتفي بالكاتب  63
الكبير محي الديف زه نكو 

 نو

23/4/2006 58 البرلماف عمي جابر  

محي الديف عبد الحميد  64
زنكنو ... مربي ك استاذ 

 فاضؿ

8/5/2006 160 طريؽ الشعب  كاظـ محمد الحسف   

 2006 14-13 بو يفيف العربي  صباح االنبارم  البكح المكتـك   65
 2006 12 سردـ العربي  د.فائؽ مصطفى  مسرح الحككاتي الكردم 66
15/5/2006 282 البرلماف محي الديف زه نكو نو ..  67  
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 قدكة 
اصؿ الكرد ك البحث عف  68

 اليكية 
 2006 12 سردـ العربي  تحسيف ككبياني 

 –محاكلة اقتناص حمـ  69
 الحمقة االخيرة 

18/6/2006  الزماف   

–رحمة ابداع ك ىمـك  70
 صراخ الصمت االخرس

1/6/206 178 طريؽ الشعب د.حسيف االنصارم  

ذ مربى ك استا –ـ.زنكنو  71
 فاضؿ 

5/6/2006 180 طريؽ الشعب سبلـ السكداني  

ثنائية الطفؿ ئاسك ك  72
الطير ئاسكس لمحي 

 الديف زنكنو

12/6/2006 377 العراؽ اليـك   

4/6/2006 851 الصباح رائد محسف  االب الركحي 73  
حكار مع كزير ثقافة اقميـ  74

 ككردستاف
ممحؽ أدب ك -الصباح محمد خضير سمطاف

 ثقافة
872 28/6/2006  

28/6/2006 872 الصباح محمد خضير سمطاف مقترح الى كزير الثقافة 75  
2/7/2006 196 طريؽ الشعب حسيف ميدم ىادم الشاىد ك النير   76  
د.فاضؿ عبكد  بكاكير محي الديف زه نكو 77

 التميمي
2006تمكز / 284 البرلماف الجديد  

19/7/2006 128 االديب  حكار مع شيركك بيكس 78  
3/8/2006 647 الصباح الجديد فاضؿ العزاكم المحرقة البدائية 79  
التناص في مسرحيات  80

 محي الديف زه نكو نو 
–د.فاضؿ التميمي 

 خكلة ابراىيـ  
2006صيؼ  13 سردـ  

2006صيؼ  13 سردـ د.فائؽ مصطفى جيكد متميزة في المسرح 81  
رسالة مف الصائغ الى زه  82

 نكو نو   
2006صيؼ  13 سردـ ائغعدناف الص  

رسالة دكتكراة عف مسرح  83
 …محي الديف 

 2007/1/23 1467 االتحاد غفكر صالح 

 2007/2/13 1491 االتحاد قاسـ حكؿ عف محي الديف زه نكو نو 84
النص المسرحي  85

التخصيب ك تفكيؾ ..
 السمطة

 2007/3/14 1514 االتحاد سعدم عبد الكريـ

قراءة في بكاكيرمحي  86
 الديف زه نكو نو 

 2007/6/13 1586 االتحاد غفكر عبد اهلل صالح

ئاسكس ركاية ال يمكف  87
 عبكرىا

 2007/7/7 1603 االتحاد محمد االحمد

رؤيا الممؾ في مسار  88
 الدرس الجامعي

د فاضؿ عبكد 
 التميمي

 2007/9/8 1650 االتحاد
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نافذة مضيئة تطؿ عمى  89
 باحات القمكب

 2007/10/24 1685 داالتحا خالد احمد

محي الديف زنكو في  90
اطار الكاقعية 
 االجتماعية(

 2007/12/18 1732 االتحاد ياسيف النصير

محي الديف زه نكو  91
 1قصدية  التغير..…نو

 2008/1/23  االتحاد سعدم عبد الكريـ

محي الديف زه نكو  92
 2قصدية  التغير..…نو

 2008/1/24 2011 االتحاد سعدم عبد الكريـ

"الحضكر المرئي" المسرح  93
مف التحريـ الى ما بعد 

 الحداثة

 2008/1/24 2012 االتحاد ابراىيـ حاج

 2008/1/27 2012 االتحاد ياسيف النصير يكميات مياجر 94
 –الجبلد المقدس  95

 مسرحية الخاتـ
2008-شتاء  19 سردـ يكسؼ يكسؼ   

مبلمح المراة في "بكاكير  96
…." 

 2008/4/1 1802 االتحاد مصباح االنبار 

ىاركف الرشيد بيف زنكنو  97
 ك مككرم

2008 –ربيع  20 سردـ د. فائؽ مصطفى  

2008 –ربيع  20 سردـ يكسؼ يكسؼ المسرح الكردم 98  
التناص في مسرحيات  99

 زنكنو
2008 –ربيع  20 سردـ محي الديف زنكنو  

الرمز ك التغريب في  100
 مسرحية " الجراد"

2008-صيؼ  21 سردـ جبلفأبراىيـ با  

 2008/8/2 2183 االتحاد فتح اهلل حسيني االحتفاء باالبداع 101
مسرحية –رؤيا الممؾ  102

الكاتب محي الديف زه نكو 
 قسـ -نو

د فاضؿ عبكد 
 التميمي

  االتحاد
1945 

2008/9/24 

 2008/10/12 9 شانك زىير الجبكرم االرجكانو الحمراء 103

 2008/10/22 16 المدل بشار عميكم ف زنكنومسرح محيي الدي 104

مبلمح المراة في بكاكير  105
 زنكنو

2008-خريؼ  22 سردـ صباح االنبارم  

 2008/12/16 2001 االتحاد لقماف محمكد .…االدب العراقي ادب   106
 2008/12/27  االتحاد ياسيف النصير يكميات مياجر 107
حكؿ اقامة كرشة عمؿ  108

 ستافمسرحي في كرد
 2009/1/6 2019 االتحاد ياسيف النصير

نظاـ السرد في ركاية  109
 )ئاسكس(

 2009/1/18 2027 االتحاد اسماعيؿ ابراىيـ
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ياسيف النصير )اسئمة  110
 الحداثة

 2009/2/5 2041 االتحاد لقماف محمكد 

قراءة في مسرحيتيف  111
 لمحي الديف زه نكو نو 

 2009/2/12 2047 االتحاد غناـ محمد

 2009/3/26 2078 االتحاد عكاد عمي لماذا غبنو النقد المسرحي 112
ال ؿ )الديمكجاطيقية(في  113

 النقد ك الحكار
 
 

 2009/3/28 2079 االتحاد د فائؽ مصطفى

بناء الجممة الفنية في  114
 مسرح محي اليدف زنكنو

 2009/4/4 2085 االتحاد ياسيف النصير

رؤية  –مسرحية االجازه  115
 فسيةن

 2009/4/29 2107 االتحاد ركزاف انكر

البطؿ التراجيدم في  116
مسرح محي الديف زه نكو 

  1-نو

 2009/5/12 2118 االتحاد ركزاف انكر

في ركايات محي الديف زه  117
 نكو نو

 2009/5/12 1505 المدل عمي حسف فكاز

البطؿ التراجيدم في  118
مسرح محي الديف زه نكو 

  2-نو

 2009/5/20 2125 االتحاد ركزاف انكر

 2009/6/23 2154 االتحاد فريد زامدار ضكء أخضر  119
 2009/8/3 2184 االتحاد لقماف محمكد سردـ العربي 120
مسرح محي الديف زه نكو  121

 نو
 2009/9/16 1938 االتحاد د فائؽ مصطفى

زنكنو لماذا غبيو النقد  122
 المسرحي

2009 –خريؼ  26 سردـ   

ية التغير في مسرح قصد 123
 مجي الديف زنكنو

2009 –خريؼ  26 سردـ سعدم عبد الكريـ  

البطؿ في مسرحية  124
 االجازة

2009-خريؼ  26 سردـ ركزاف أنكر  

تجربة محي الديف زنكنو  125
 ك الخياؿ االبداعي

 2010/2/7 1717 المدل -أكراؽ بشار عميكم

بناء الجممة الفنية في  126
 مسرح زنكنو

2010-شتاء  27 سردـ النصيرياسيف   

البنية االسمكبية في رؤيا  127
 الممؾ

2010شتاء  27 سردـ بشار عميكم  

 2010/2/8 4 ديالى  محي الديف زنكنو 128
 2010/2/17 2336 االتحاد فتح اهلل الحسينيركاية ثمة خطا ما في  129



  (135 ) 

 مكاف ما 
ما الذم تركو المسرح  130

 العراقي
 2010/2/24 2342 االتحاد عبد الخالؽ كيطاف.د

تاطير لنقد المسرح  131
 العراقي

 2010/3/2 2347 االتحاد فتح اهلل الحسيني

مكسـ …مكسـ الركاية 132
 المسرح 

 2010/3/13 2352 االتحاد عدناف الفضمي

قصص عف سعير  133
 الحرب

 2010/3/14 2353 االتحاد فتح اهلل الحسيني

ثبلثة قاصيف عراقيف في  134
 احدكتاب ك 

 2010/3/15 2354 االتحاد فتح اهلل الحسيني

مكسـ  …مكسـ الركاية  135
 المسرح

 2010/3/15 2354 االتحاد عدناف الفضمي

 2010/3/18 2357 االتحاد فتح اهلل الحسيني كتاب "دراسات بو يفيف" 136
مساىماتية النص  137

 التجريبي في )اكراقي(
 2010/3/27 2389 االتحاد صباح االنبارم

ممؼ "مسرح محي الديف  138
 زه نكو نو "

السميمانية -اذار 12 شانك   

                                                      
 
 
 

 
 

 انتيت                                          
         

 بعقوبة –العراؽ                      
 

 
 

 المحتكل
 
 
 

 
 نكنةبيميكغرافيا محي الديف ز 

 قصصو القصيرة
 أ. قصصو المطبكعة )كتابات تطمح اف تككف قصصا(
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 ب.قصصو المنشكرة في المجبلت ك الصحؼ
 ج.قصصو المترجمة الى المغة الكردية

 د.المقاالت التي تناكلت اعمالو القصصية
 ركاياتو

 أ.ركاياتو المطبكعة ك جية األصدار
 ب.المقاالت التي تناكلت اعمالو الركائية

 مسرحياتو
 أ.مسرحياتو المطبكعة كجية االصدار

 ب.مسرحياتو المنشكرة في الصحؼ ك المجبلت
 ج.مسرحياتو التي عرضت بالمغة الكردية
 د.مسرحياتو المترجمة الى المغة الكردية

 ىػ.مسرحياتو التي حازت عمى جكائز عراقية ك أسـ الجائزة
 لياك.الشيادات التقديرية ك التكريمات التي نا

 ز. الفرؽ التي عرضت مسرحياتو كمخرج كؿ منيا كمكاف العرض
 ح.المقاالت التي تناكلت اعمالو المسرحية

 مقاالتو
 مقاالت تناكلت في جزء منيا بعض مف أعمالو

 كتب تناكلت في بعض فصكليا بعضان مف أعمالو
 لقاء -استفتاء –ردكد 

 اعماؿ درامية عنو  / قصائد عنو
 مقاالت عنو

 كتب تناكلت اعمالو الدرامية
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