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كاتب من العراق / تحسين كرمياني  -تحليل الخطاب المسرحي في صلته بالواقع  -تجربة محي الدين زنكنة 
 

الواقع ، من خ-ل جملة إشارات محسوسة، يوزعھا بدراية يخبرنا الكاتب منذ اللحظة ا%ولي، حالة تلويث 
ھذه ) مريم.(سروال -الجذوع المقطوعة الملونة  -تصب في صالح النص المسرحي، كتناسق السنادين 

.ا%حا%ت تؤكد سمة الصراع ، ما بين ماض يتواصل وأمراض مدينية تزحف %بت-ع كل تليد  

..ونسروال أسود ضيق، بلوزة خضراء فاقعة الل  

مفكك، يقترح رؤية ونباھة %عادة ھيكلة الثيمة ) نص(؟ سؤال مطروح ، جوابه ..ما الذي يريده الكاتب
وبيان المغزي العام، يعرف أھل المسرح، ان من واجب الكاتب، توفير أرضية عق-نية تروض ا%مزجة 

ا ھو قادم ، من اخطار تلھث وتقنعھا، ليس ذلك فحسب بل تمھد أمام ا%ذھان شيئاً محسوساً او ملموساً مم
طبائع (خبط عشواء، تتنافي مع الواقع، نحن نعرف ان ا%لوان والبھرجات الظاھرية ليس بوسعھا تغيير 

أبنتھما المنكوبة، ) شلير(و) دلير(زوجة ) مريم(، وان الشك آفة قائمة تتغلغل %لتھام براءة الحياة، ) الجذور
بين الزوجين، بل جعل ا%مور تتضح علي لسان ) الفراق( حالة  نجد ان الكاتب % يوضح بطريقة مباشرة

لما يعبر من ك-م ).. مقارن واقعي(مع إنتباھة ذكية حين يستخدم الھاتف كوسيلة، فالخ-فات العابرة) مريم(
متبادل عبر الھاتف، يمكننا أن نستدل ان الكاتب، يمكن تعليب الواقع وتأھيله لصالح مسرحيته، لو عدنا الي 

..عبر الھاتف.. الشخصية الغائبة جسدا ) ج-ل(تبثھا الي) مريم(نجد ان ) الفراق(سباب أ  

.بل السبب الوحيد الذي حملني علي ا%فتراق من زوجي ھو ذلك الخانق من الشكوك الذي كان يغطسني فيه  

و تھديم القيم وليس بغريب علي أحد ، ان الشك أحد أھم المرتكزات الغربية، والغرب حاول ويحاول إزاحة أ
الحضارية المتوارثة بتفاسير مضادة، أو قابلة للتأويل والتدمير، والشك منح حضارتھم سمات بارزة، 
كا%ھتمام الزائد بالظاھر في محاولة لطمس ا%صالة، فتنامت إرتباطات إجتماعية متفتحة، من منطلق 

الفاصل أستغله الكاتب ووظفه بدراية  دنيوي، ان ا%نسان كائن زائل يستوجب إستغ-ل حياته بالمتع، ھذا
ودربة فنية، فجاء النص مشحونا بالتوتر، مما ترك فرصة م-ئمة لتمرير رسالة شفاھية، تعبيرية، للجمھور، 

ن-حظ أن ا%فتراق ما بين الزوجين ھو العمود الفقري للمسرحية، وھو عنصر ) إحترسوا(كأنه يقول لھم 
) مريم( برق، ھذا ا%فتراق قائم علي شكوك ، وھذه الشكوك شحنتالتوتر الذي إنطلق من الكاتب كال

الشخصية ا%كثر حضوراً، بالقلق ، وأغرقتھا في بحر وساوسھا و% إنتمائيتھا لتواجه العزلة والبحث عن 
) .. النقص(يمI بما يوازيه أو يسد ) الغربي(ظل يأويھا ويناسب رغباتھا، تجد نفسھا أسيرة فراغ، والفراغ

ان جاز لنا التعبير، وليس من المستبعد ان ) مسرحية أخبارية(ض %بد منه، وھذا يعني أن المسرحية كتعوي
تختار من يوافق مزاجھا، تجد من ھو مؤھل لسد الفراغ ) مريم(تقام ع-قات فوق العادة، ن-حظ ان 

ري صادم ، بين الشخصية الغائبة، أنه صراع حضا) ج-ل(وإستكمال قيافتھا ا%نثوية ليس غير ، وجدت
تم توظيفه من قبل كاتب متمرس، جعل من بيت ) .. الشك(و) اليقين(، بين ) الغرب(و) الشرق..(قطبين

..أسري، مسرحا لتمرير رسالته ا%خ-قية  

 

، تجري الكثير من ) آلة أخبارية(والھاتف) .. رنين الھاتف(يوحي فاصل ا%ستھ-ل برومانسية الرحلة، 
بتعثر، وھذا دليل علي ما أسلفنا بخصوص توترية النص، ) مريم(مھموسة عبره، تبدأ الحرشات والع-قات ال

وھذه ) ج-ل(مع بدء الرنين تتفاعل وتسقط في مستنقع الشكوك رغم أنھا إتصلت مسبقا برادم فجوة فراغھا 
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..الشخصية % نعرفه ا% من خ-ل جملة عابرة ، وتاتي خ-ل سياق التوتر في ما بعد  

..نا أنتظر زيارةأ: ھي ..   

..من:ھو ..   

؟..تعرفه: ھي ..   

؟..يدعي ج-ل.. ج-ل .. سمعت : ھو ..   

..أجل : ھي..   

يمكننا أن نكتشف ا%جوبة لكل ا%سئلة متناثرة داخل الحوارات، تم توزيعھا لتأتي عناصر تفعيلية تصاعد من 
..حالة الجذب والشد عند المشاھد  

:كالمةلحظة الم) ج-ل(لـ) مريم(تقول   

..% موجب أن تكلف نفسك ا% إذا كان عشاؤنا % يروق لك..%  

) ج-ل(ھذا الحوار يوضح لنا مدي الع-قة وأفقھا بين ا%ثنين ، انه يوحي بقدم الع-قة بل وجديتھا أيضا،

لشك ون-حظ ان ا) .. ياK تنام ريما).. (فيروز(بھا وانھا فيما بعد تعود وتغني لـ) فيروز(حين يلصق صفة
..أيضاً ) دلير(يتلبس  

..منذ متي تعرفينه: ھو ..   

؟..وھل لذلك اية أھمية: ھو ..   

..اقصد خ-ل مدة زواجنا.. في .. في : ھو ..   

؟..ماذا تحسبني.. لست المرأة التي ترتبط برجلين) بحدة: (ھي..   

يطية، أتت صياغة %بد تعني أن سرا من أسرارھا قد أنكشف، ھذه الفواصل التنش) حدة( أن أستخدام مفردة
منھا للملمة الشظايا المكلمة لقيافة النص المسرحي، ومن خ-ل تصاعد وإكتمال الثيمة، نعرف منابت 

الشكوك، وكيفية تناميھا قبل ان يخبرنا الكاتب بما يرھل النص بالمباشرة، فالتوتر في المسرح ، ھو من 
لي يتم إيصال الرسالة المسرحية الي الجميع من خ-ل يجمع ا%ش-ء، ويخلق حالة التفاعل وا%نسجام وبالتا

بالع-قة غير العيانية ما بين ا%ثنين، نراه % يتخذ موقفا مجابھا، يستخدم ) دلير( الجمھور، رغم معرفة
).. مريم(لجذور آيلة لليباس، وانه مستوعب) الخضرة(وھذا يدل علي ان النية قائمة %عادة) .. سمعت(مفردة

دياد نسبة توترھا النفسي، في محاولة Lنتشالھا من عزلتھا وإخراجھا من مأزق لذلك تجنب إز
الفضاء الشكوكي للمسرحية، أو با%حري يحاول أن يفھمھا أن الفراق نجم (يعزز من ) .. سمعت(مزاجھا،و

للتكيف أو التعويض، من خ-ل المھاتفة، ) .. مريم(عن جملة شكوك وظنون، يمكننا أن نتصور مدي عجز 
ثمة ).. شلير(ماضيھا المشحون بالصدامات، رغباتھا التي ب- حدود، وأخطبوط المرض الذي أبتلع  

) .. مريم(سرعة نسيانھا لزوجھا، ومن تصاعد حدة الحوار، تحاول ) .. مريم(حالة تستوضح لنا ب- إنتمائية 

يحاول لتنقية ا%جواء او فتح  أيضا) .. دلير(و.. الدفاع عن كيانھا بشتي الوسائل، أنثي جريحة لكنھا تحاول
دائما في المسرح ھناك فواصل مفاجأة ) ..الجذوع اليابسة(نافذة تكفي لمرور نسمة قد تكفي لضخ المياه الي 

من إستمرارھا بالتمرد، ).. مريم(يجيئ كجرس إنذار يوقظ ) .. شلير(تدفع الثيمة با%تجاه الصحيح، بكاء
المنشفة (طبيبھا الخاص، وما أخذھا ).. مصطفي(تنسي رقم ھاتف) مريم).. (ج-ل(كونھا أسيرة موعد مع 

، قبل ان يخفت صوتھا )ياK تنام ريما(بالغناء ) .. مريم(سوي إشارة لمرض ابنتھا بالحمي، تقوم ).. المبللة
..تدريجيا، وھو إيعاز حسي بإنتھاء المشھد  
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يفاقم ) رنين(يرافقه ) .. مريم(صوت ليست ثمة مشاھد، فالمسرحية من فصل واحد، الخفوت الحاصل في 
يبدأ مع إختفاء صوت، ھنا يستوجب وقفة، ) رنين(الموقف، أنه تعبير موسيقي عن ومضات القلق والشكوك

الرنين ا%ول كان رنين الھاتف، وھو جھاز منزلي ، يشير الي ان العرض بدأ داخل الصالة، والھاتف بين 
من خارج الصالة، وھو إيذان ببدء العرض الحقيقي والصراع  م-مح المسرحية، أما الرنين الثاني جاء

)..دراما(فألحقه الكاتب بـ).. مونودراما( الدرامي ، القسم ا%ول، بامكاننا أن نطلق عليه  

)..)ج-ل.. (تحاور عبر الھاتف) .. مريم.. (داخل الصالة) .. الھاتف(رنين (   

..)وجھاً لوجه) .. دلير(تحاور ) ..مريم.. (باب الحديقة ) .. جرس الباب(رنين (  

..ھذا الفاصل يحسسنا أن المسرحية قرائيا من فصل واحد ، وحسيا من فصلين  

 

إرتباكھا يوحي، أنھا شخصية % تثق بنفسھا، لقد ) .. ج-ل(تحاول أن تتزين وتتھيأ %ستقبال ).. مريم(ترتبك 
ناھبھا الحيرة والقلق، مرة أخري يحملھا تت).. دلير(اخفقت في حساباتھا، وجدت نفسھا وجھا لوجه أمام 

أراده ).. دلير(الكاتب فاص- من فواصل النسيان، إنھا نسيت برقيتھا له ، طلبته ليأخذ أشياءه القديمة ، عودة 
... الكاتب، عودة الماضي، وھي إحالة مقصودة، إن ا%نسان يرتبط بجذوره  

..حمالون.. معك سيارة ) .. تتجنبھا:(ھي ..   

؟..سيارة؟ حمالون؟ لم ) .. بدھشة: (ھو ..   

كيف تنقلھا إذاً؟: ھي ..   

؟..أنقلھا ؟ أنقل ماذا) تشتد دھشته: (ھو ..   

مريضة، ومن ) .. شلير(في وقت حرج %ن ) .. ج-ل(فھي من جھة تنتظر).. مريم((المفاجاة سلبت إرادة 
اتب الجذور دفعة واحدة، أنه تمرين القشة التي قصمت ظھر أملھا، % يسقي الك) .. دلير(جھة أخري وصول

أخ-قي لصناعة المسرحيات الھادفة، يزيد من مساحة الحوار لتكملة النص أو%ً ومن ثم تمھيد ا%رضية 
..الخصبة %ستقبال المفاجآت الممكنة  

.قطعت كل ا%شجار الباسقة: ھو ..  

..لكي تحاسبني علي افعالي.. % أظنك تعتقد باني طلبتك: ھي ..   

.لم تترك شجرة واحدة تعلو علي اLس: ھو ..   

..وھي أجمل.. الزھور .. عنھا .. شتلت بد%ً : ھي ..   

..ولكنھا أقصر عمراً .. صحيح : ھو ..   

% يبغي ان (...) كونھا تحمل ذكري أول اسبوع من ) .. دلير(يكثف من حزن ) .. شجرة الزيتون(زوال 
أستنباط ذلك، أنھما قاما بزراعتھا بعد أسبوع من الزواج، ومن  ينطق المفردة، ولكن من سياق الحوار يمكننا

إمراة متحررة ، عنيدة ، تأثرت بالمدينية الغربية ورغبت ) .. مريم(خ-ل المكاشفات المحمومة، يتبين ان 
زرعاھا معاً ) .. زيتونة(أن تنسلخ عن واقعھا، وأصبحت زوجة لرجل متسامح رغب أن يعيش في ظل 

.).شلير(وأثمرت   

لبيان طبيعتھا المتبجحة، ) .. دلير(زميلة) .. سعاد(بخصوص ) .. مريم(يعرج الكاتب صوب حالة تبوح بھا 
وھي %تني ا%صطياد في ماء عكر ، كونھا مسكونة بآفة شرسة، %تعرف أين تضع أقدامھا، رغم 
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حسب اعتقادھا، ان  المسالمة، تطرح رغبتھا بخصوص الغرفة والتي تحوي أشياءه القديمة،) .. دلير(نبرة
) .. زيتونة(المنزل بات ملكھا، ھل حقا تنوي إقت-ع بقاياه، بعد أن أحدثت تغيرا جذريا في حياتھا ، إقتلعت 

)..ج-ل(الحب، ووضعت في أفق حياتھا،   

 

لحظة يسمع بكاءھا ، وما إنتصاره سوي إنتصار ).. شلير(من الوصول الي ).. دلير(تحاول منع ).. مريم(
يجيئ كتعبير عن مرض الواقع و% ) .. شلير(علي كل ما ھو جديد، ومرض) .. الماضي(

مثول ( والتي تقف مكتوفة اليدين، أسيرة ث-ثة صراعات ، أھونھا عودة الزوج، صراع).. مريم(أستقرارية
، ) مريم(،وسط ھذا الجو الملغوم تظل )..) ج-ل(قدوم(، صراع ).. ) شلير(مرض(، صراع)..)دلير(

..شد قشة النجاةغريق ين  

 

) مريم(ھنا تحصل المفارقة، خفوت حدة التوتر ، ) .. شلير(تتفاقم لحظة إصطدامه بحرارة) .. دلير(إنفعالية 

..متوسلة) شخصية(مجابھة ، الي ) شخصية(تتحول من ..   

..).المسالمة) .. مريم.. (المتوسلة) .. مريم..(العدوانية ) .. مريم(.. (  

التصعيد التدريجي للكشف عن الجوانب الخفية لمسرحيته، كذلك يفعل لكل ) .. نكنهز(مثلما يبدأ الكاتب 
تغيير حاصل ، وھذه الحالة ھي الصحوة المتناغمة للنصوص المسرحية المتعافية ، فا%مراض %بد من 

)..يخوفتش(لـ) الرجل الفظ( مراحل تنقيھية قبل إقت-عھا ، وھذه النھاية المتوقعة، تذكرنا بنھاية مسرحية   

رغم انھا ) .. سمير نوف(مساندة مع ) .. شخصية(مجابھة الي ) شخصية(تتحول ايضا من ) بوبوف((
..).لوكا(إستنجدت بخادمھا   

..لنتأمل ھذه الفاصلة من الحوار الھادئ  

..لنأخذھا اليه: ھو ..  

..نأخذھا ؟ حقا ؟ أنا وانت؟: ھي ..   

..لم % ؟ ما الضير: ھو ..   

..ا% تعرف ما الضيرحقاً؟ : ھي ..   

ينقض، ولكي يسد ا%بواب والنوافذ ).. دلير(% يمھل الصياد المحنك الطريدة كي تسترد أنفاسھا، ھكذا يفعل 
..أمامھا يباغتھا بلھجة إنفعالية  

..إنتظري فارسك الموعود الي ما تشائين: ھو ..   

لحظة ) .. دلير(ر في نعش الماضي، %ن لقد اختار الكاتب ھذه الجملة، لتكون المطرقة التي تدق أخر مسما
يركل الحقيبة، وركل الحقيبة يريدھا الكاتب كل الماضي، ركل الحياة المتنقلة، كون ) .. شلير(إندفاعه لحمل 

.وتندفع وراءه متوسلة) .. مريم(الحقيبة أداة سفر، تستجيب   

.ارجوك.. ريثما أغير م-بسي.. دلير تمھل : ھي ..   

..وتندفع لتولد من جديد) ماضيھا..(س وتكتفي بشد روبھاتنسف فكرة الم-ب  

حل جاء لتوضيح زوال ا%مراض المستوردة، وإحتفاظ .. رمز الحضارة العليلة) .. ج-ل(عدم مجيئ 
..الجذوع بأصالتھا  
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، إلتقط حالة من حا%ت الشواذالقادم )محيي الدين زنكنه(من خ-ل ھذا العرض التحليلي ، نستنتج ان الكاتب
لتفكيك المواريث ا%جتماعية ، عالجه دراميا، وحقق نصا إحتراسيا، واضعا الحلول أمام المجتمع للتنبيه 

)..دلير..(مھما حشدت من حولھا من بدائل، سقطت في بئر ماضيھا ).. مريم(وعدم ا%نس-خ من الجذور، فـ  

 


