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صباح  - الحفر بأزميل المعرفة علي صخور التراث  -محيي الدين زنكنة ولعبة المسرح داخل المسرح 
 ا-نباري

ان حفر الكاتب المسرحي محيي الدين زنكنه بازميل المعرفة علي صخور التراث، ونفذ الي اعماق بعد 
الماضي السحيق، مسلطاً كشافاته علي مطبات العوالم الخفية وا6سرار القصية وط9سم الليالي ا6لف، عاد 

لت الوثوب الي ما وراء الدرامي المحير لماذا يحدث لنا كل ھذا؟في مسرحية حاو) 1) (السؤال(وفي جعبته 
المقاربات الوصفية وتخطي الحواجز الزمكانية لتجعل من ظلم الظالمين، وقسوة المستبدين، علي مر 

.العصور، فع9ً تدميرياً يتصاعد خطه الدرامي من الماضي البعيد ليبلغ ذروته القصوي في حاضرنا المستمر  

من تراث الليالي فسلط ا6ضواء من داخلھا علي ) 2(مسرحية استلھم احداثھا وشخوصھا، بطريقة مشرقة 
أوكار الطغاة والبغاة وعلي تحكمھم الجائر بامور العباد والب9د علي وفق ما يشتھون، وبالكيفية التي يريدون، 

مسرحية تخطت حدودھا ا6قليمية وقدمت نفسھا بنفسھا من علي خشبات المسارح . وبالطريقة التي يرتأون
أوقفوا كل ھذا؟: ا غيظاً وغضباً حتي اطلقنا صراخنا المكتوم وصمتنا المدويفمXتن) 3(العربية   

وبين ذلك السؤال وھذه المطالبة ظل الطاغية متخفياً وراء از6مه متمترساًَ◌ بھم، وظلت اصابعه البغيضة 
مسرحية تحركھم من وراء الكواليس ليعيثوا في الب9د فساداً ودماراً ولم يكن امام زنكنه وقد انتھي من 

ا6 ان ينقب ثانية في حفرياته، عن لقي ادبية وتعاويذ فنية يحصن بھا انسانه المعاصر فوجد ضالته " السؤال"
الغراء، والتي سنتناولھا في ) الزمان(المسرحية التي دأبت علي نشرھا، في حلقات، صحيفة ) الخاتم(في 

.مقالنا المتواضع ھذا  

 

 ھكذا كانت البداية 

فان فعلت فان ذلك يقدم خدمة علي صعيد .. ھد المسرحية المحدثة الي عنوانات تحدد ماھيتھاقلما تحتاج مشا
فالمسرحية، عنده، . وزنكنه من الكتاب المحدثين الذين يولون اھتماماً كبيراً للشأن ا6دبي: قراءتھا كنص ادبي

متفوقة علي صعيدي قراءتھا  عمل درامي يزاوج فيه بين الفن وا6دب بطريقة مدروسة تتيح امكانيات أدائية
ولعل اھم ما يمتاز به زنكنه في ھذا الجانب ھو قدرته علي تسخير . كنص ادبي، ومشاھدتھا كعرض مسرحي

ا6دب ليخدم اغراضه الفنية وھذا ما6يتاح لكتاب الدارما الذين يجيئون من القصة القصيرة والرواية الي 
ي طاغيا علي اعمالھم ومتقدماً علي طبيعة الفعل والصراع المسرحية اذ يظل، عندھم، جانب السرد الروائ

.الدراميين باعتبارھما ميزة العمل المسرحي وصفته وعنصري بنائه ا6ساسين  

بالقاء ا6ضواء علي شخصياتھا الرئيسة كاشفة طبيعة تلك الشخصيات من خ9ل ) الخاتم(تبدأ مسرحية 
وشخصيتھا المحورية شخصية غير محددة ) الخاتم(شيد بطل سلوكھا ومواقفھا المشوبة بالغرابة، فھارون الر

اھو ھارون التاريخ؟ ھارون الليالي؟.. بسمات تشخيصية، فأي ھارون ھو؟  

ام انه ليس ھذا و6 ذاك؟ اسئلة يطرحھا زنكنة في المقدمة التي وضعھا للمسرحية ليبرر بوساطتھا قبول 
بھذه الشخصية او تلك، علي الرغم من وجود آصرة الشخصية الجديدة علي انھا شخصية مبتكرة 6ترتبط 

جوھرية بين الشخصيات الث9ث تجعلھا تصب جميعاً بعضھا في مصب بعض اذ توحدھا شرورھا وتمنحھا 
واذ تصل حد مصادرة الحريات والغاء الحقوق وفرض ا6تاوات والتنكيل . الحق في الت9عب بمصائر العباد

يقوم نفر من الذين يعون تلك الحقائق ) ديماغوغيا(لھم با6ساليب التمويھية والغدر با6برياء من الناس وتضلي
ويدركونھا بأداء دور الخليفة وزبانيته القساة البغاة الضالعين في شرورھم ليجعلوا الناس يرون ويسمعون 

تبدو  ويدركون حقيقة ما يفعله بھم ھارون وسيافه ووزيره ومريدوھم فتنحي المسرحية، من ھنا، منحي اخر
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ولعل زنكنه فعل ھذا ليقول لج9د ب9ده انني ككاتب وشاھد . فيه اكثر مواءمة من الناحيتين الفنية والفكرية
علي احداث ب9دي، أعي ماتفعل وسأقوم بفضحك امام المX سأظھر صورتك الحقيقية امامھم، سأجعلھم يرون 

وھي تنبت في اجسادھم واحداً واحداً، وسأجعلھم انيابك الذئبية وھي تقضمھم واحداً واحداً ومخالبك الكلبية 
ولم يجد زنكنه، في ھذا افضل من . يرون الدم وھو يقطر من فيك الذي 6ترويه بحار من الدماء الطاھرة النقية

وعلي الرغم من ان ھذه الطريقة ليست من . لعبة المسرح داخل المسرح طريقة للوصول الي اھدافه النھائية
فنية ا6 انه، كعھدنا به، يأخذ من المسرح العالمي نظرياته وتقنياته بطريقة حيوية تبدو معھا ابتكارات زنكنه ال

تلك النظريات والتقنيات كما لو انھا وجدت لتخدم خطابه المسرحي إنھا تبدو للمتبصر والمتأمل في فنه كما لو 
ھا يأخذ زنكنه من التراث العربي وبالطريقة نفس. أنھا ابنة للظروف التي يخلقھا في نصه ووليدة شرعية لھا

.والكردي ما يدعم افكاره وتأسيساته الفنية، وفي ھذا يكمن سر ابداعه مسرحيا وروائياً داخل المسرحية  

 لماذا المسرحية داخل المسرحية
يعرض في ا6ول شخصية ھارون الرشيد كما يراھا في الواقع، ا6ن : 6ن زنكنه أراد ان يقدمھا علي مستويين

بمعني اخر انه يعمل علي ابراز . ا6ن، ويعرضھا في الثانية علي وفق رؤيته ا6ستبصارية لھا وقبل
مختلفان 6ن من يمثلون شخصيات . الشخصيتين من خ9ل مظھريھما المختلفين والمتشابھين في ان واحد

ميرية التي تقوم بھا يعون حقيقة ا6فعال التد) الداخلية(ھارون وزبيده ومسرور وجعفر في المسرحية الثانية 
.شخصيات المسرحية ا6ولي  

ان ھارون كما تحفظه الذاكرة الجمعية عبر التاريخ رجل مؤمن، بل امير للمؤمنين، تقي، ورع، 6يظلم 
. و6يجور، ازدھرت بغداد في زمانه وع9 شأنھا وصارت تضاھي بلدان المشرق والمغرب وامصارھما

اروني، مليئاً بالمال من اجل المسلمين، ا6 ان ھذا المؤمن يفتتن بخاتم وكان بيت مال المسلمين في الزمن الھ
ليس له مثيل بين الخواتم كلھا فيرسل في طلب مالكه التاجر ا6موي ليأخذه منه بأي ثمن حتي وان كان ثقل 

عاً ولكي يذھب زنكنه الي أبعد من ھذا فانه يجعل التاجر ا6موري جش. التاجر ذھباً او ضعف ثقله ذھباً 
6يرضي بما يقدم له من ا6موال في الوقت الذي يصرو ھارون المؤمن علي ارضائه وخروجه من ب9طه 
وعلي محياه ع9مات الرضا فيأمر من معه بجلب اكياس النقود من بيت مال المسلمين حتي فرغ وتتكدس 

ً ا6كياس بين يدي التاجر حتي لم يعد يري ھارون فيفقد الوزير اعصابه ويقول محت .جا  

.أ6 يكفي لقد غدت ا6كياس جب9ً .. مو6ي: الوزير  

الجبل 6 فض فوك ياجعفر، كنت غارقاً في بحر من الحيرة، اي اسم يمكن ان ) صارخاً بنزق ونشوة: (الخليفة
ھا قد نطقت به انت، ونعم ما نطقت، الجبل، . ويرتقي الي علوه السماوي.. يليق بسمو ھذا الخاتم الرباني

.بل ياسبحان هللالخاتم الج  

لقد افرغ ھارون بيت مال المسلمين ثمناً 6رضاء رغبته ا6ستحواذية الشاذة وأمر وزيره جعفر ان يمX بيت 
ولم يكتف زنكنه باظھار ھذه الرغبة الشاذة بل . المال المسلمين قبل عودته من بيت هللا وقبر جده رسول هللا

المرأة الحسناء التي ھام بھا ) نعم(أ6 وھي ا6ستحواذ علي  تعدي ذلك الي فضح رغبة ھارون ا6كثر شذوذاً 
واراد نسيانھا، عن طريق الحج الي بيت هللا ولكنه وجد نفسه غير قادر علي ا6بتعاد . حباً فقتل زوجھا غدراً 

:عنھا يقول وزيره مذكراً اياه بما يفعل  

ا توكلت علي هللا وسرت نحو الحج وامعاناً ولكنك وطنت نفسك علي نسيانھا وايغا6ً في ا6بتعاد عنھ: الوزير
 في اطالة زمن الفراق اخترت المشي علي ا6قدام 

كنت مثل بغل الطاحونة الدائر حول الرحي أدور . ولم افارقھا لحظة واحدة.. لم ابتعد خطوة واحدة: الخليفة
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.اتنفس ھواء اسمه نعم.. فتدور نعم معي  

اخدع نفسي لكي اخادع غيري اتظاھر بنسيانھا وانا في لج .. اكابر بيد اني كنت.. استنشق اريجاً اسمه نعم
ابعدھا عن ذھني وھي تسري في عروقي قسماً بقبر جدي الشريف الذي مازال ترابه عالقاً . ا6نشغال بھا

.بجبيني لم تشغلني مسألة من مسائل الدنيا و6 ا6خرة مثلما شغلتني نعم  

سه ويقفل راجعا من أجل نعم فيتنكر بزي الشحاذين ويتوجه للقائھا مع وھكذا يترك امير المؤمنين الحج وطقو
.سيافه مسرور ووزيره جعفر  

في المستوي الثاني يقدم زنكنه شخصية ھارون بكل مافيھا من جور وظلم واستبداد وجبروت ممث9ً في 
ء باحت9ل شخصية رجل يلعب دور ھارون وامرأة تلعب دور زبيدة و كذلك جعفر ومسرور اذ يقوم ھؤ6

واذ يأخذ الفضول . قصر كبير التجار مدعين انھم اتخذوا ھذا القصر وكراً 6شباع رغبات ھارون وملذاته
الي ذلك القصر بعد ان سمعوا عنه ما سمعوا يلقي رجا6ت القصر القبض ) جعفر(و) مسرور(و) ھارون(

اقنعة الشحاذين، وھنا يري ھارون عليھم من دون ان يعترفوا علي شخصياتھم الحقيقة التي اخفوھا وراء 
في ھذه اللحظة تحديداً تبدأ عملية التداخل والتقاطع . شبيھه أو من يقوم بدور ھارون وكذلك جعفر ومسرور

يأمر ھارون الممثل ان يربط ھارون الواقع ومن معه الي صخرة ثم تدحرج ھذه الصخرة . بين المسرحيتين
يعود ليخيرھم بين القبول بالموت او القبول بمسخ احدھم قرداً كما ھو  ولكنه. نحو النھر لستقر في اعماق دجلة

حال قرد السيدة زبيدة، وسنكتشف ان ھذا القرد انما ھو كبير التجار ممسوخاً وان ھذه المرأة التي تمثل دور 
ب الذي يكنه فبقدر الح. لتحصل المفارقة الكبيرة بين مايريده ھارون وما تريده نعم) نعم(زبيدة المستھترة ھي 

.لھا ھارون تكن له البغض والحقد والرغبة في الثار لزوجھا الذي قتله ھارون ليخلوله الجو للوصول اليھا  

وھكذا يبدأ الث9ثة ھارون وجعفر ومسرور بالمنافسة الشديدة ليحصل كل منھم علي ھبة السيدة بجعله قرداً لھا 
صة مخزية تحفظ له حياته بفوزه علي منافسيه فيتنازل ھارون عن جبروته وعظمته وسلطته ليؤدي رق

تشتد المنافسة بينھم ويتعمق الخ9ف فينكشف المستور . وارضائه رغبات السيدة وتنفيذ طلباتھا المھينة
. وتنفضح افعالھم ا6جرامية ونواياھم الخبيثة ويظھر كل منھم بوجھه الحقيقي ب9 قناع وب9 سحنات تمويھية

حول ھذه الشخصية بعد ان تري سلوكھا وفعلھا منعكساً من خ9ل من يقوم باداء  ويظل السؤال ھنا قائماً 
 دورھا التسلطي ھل ترعوي؟ ھل تذعن لصوت الحق والعدل؟ ھل تكف عن القتل والذبح وا6ستبداد؟

ھل تتخلي عن نزواتھا ورغباتھا وشذوذھا؟ ھل تغير سياستھا القمعية؟ ويأتي من المسرحية نفسھا ففي اول 
تنتھزھا للنجاة واسترجاع سلطانھا تعود بعد، خ9صھا ونجاحھا في ا6ف9ت من قبضة اشباھھم، الي  فرصة

لقد وضع زنكنه بين ھاتين القوتين .ممارسة ابشع الوان التعذيب والترھيب وشراء الذمم والتمثيل في القتلي
عة الفقراء من الناس و المضطھدون القوة المتميزة والقوة التي تؤدي دور القوة المتجبرة قوة ثالثة ھي مجمو

من ا-ولي باعتبار وجودھا الواقعي ومن الثانية في محاولة لتوعيتھا الناس بواقع القوة . من قبل تلك القوتين
.ا6ولي ودورھا الكابوسي  

 ليست النھاية 
اتمته اذا حذفنا مرة اخري يستعين زنكنه با6دب ليضع عنواناً لخاتمة المسرحية اذ تأثير علي النص و6علي خ

ھذا العنوان واذا أخذنا بنظر ا6عتبار ان المسرحية كتبت لتمثل علي خشبة المسرح وانھا لن تستخدم اليافطات 
المكتوبة أو الممثل الذي يعلن عن بداية المسرحية او خاتمتھا، لكن زنكنه يثبته ھنا 6غراض ادبية باعتبار ان 

لمشاھدة في آن، ناھيك عن ان زنكنه يعد اديباً مبدعاً وليس خطابه المسرحي موضوع لغرضي القراءة وا
كاتباً مسرحياً متخصصاً في الكتابة المسرحية حسب فھو يكتب في ا6جناس ا6دبية المختلفة كالقصة القصيرة 
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ي، والرواية والنقد ا6دبي ولكننا علي الرغم من ھذا نعود لنتساءل لماذا ينبھنا الي مشھده ا6خير الذي 6تنتھ
عنده حدود المسرحية؟ لقد انتصر الشر ممث9ً بشخصية ھارون وأز6مه وتراجعت قوة الخير ممثلة بمن كان 

بمعني اخر ان المسرحية الكبيرة ا6ولي قد ھيمنت علي المسرحية . يؤدي دور ا6شرار بقصدية واضحة
ھذه ھي النھاية التي . ل بجثثھمالصغيرة الثانية واحتوتھا عن طريق ا6نتصار عليھا وصلب افرادھا والتمثي

ارادتھا المسرحية واختارتھا قوي الشر ولكن زنكنه لم يعتبرھا كذلك، فالقوة الثالثة التي وضعھا بين رحي 
القوتين لم تكن مجرد فكرة عابرة او اشارة الي ظلم الظالمين وجور المستبدين واستغ9لھم واستغفالھم لھذه 

ولھذا . ورھا الفاعل الذي يجعل نھاية المسرحية مفتوحة علي الزمن المقبلالقوة حسب بل تؤدي ھذه القوة د
يقوم سلمان وزينب وفرات واخرون، بعد صلب نعم ومساعديھا، بأكبر عملية خداع لھارون كي 6يرجم 

لقد تسلل سلمان الي الجامع ورفع ا6ذان بصوته المؤثر الجميل . المغرر بھم من الناس الجثث المصلوبة
زاما علي امير المؤمنين ان يؤم الناس علي الرغم من اصرار التاجر ا6موي علي القيام بالرجم قبل وصار ل
واذ يتوجه ھارون وزبانيته الي المسجد تقوم زينب وابنھا فرات ومساعدوھما بانزال الجثث ورفعھا . الص9ة

ب بصرامة في الوجوه في موكب مھيب يرين عليه الصمت ب9د دموع و6غي(علي ا6كتاف والسير بھا 
يبقي فرات وحده، يرمق مجلس الخليفة ورھطه بغضب، . وعزم في القلوب وغضب في العيون، يخرجون

..).بالركب.. يلتحق.. ثم يسرع خارجاً .. بصقة.. و.. يقذفه بحنفة حصي  
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