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كاتب من / صباح ا.نباري  -البوح المكتوم تحت ثقل الواقع وسطوته  -قراءة في منجز محيي الدين زنكنه 
 العراق

اعتقدت اني سأبيح ) الدين زنكنةالبناء الدرامي في مسرح محيي (عندما وضعت اللبنات ا4ولي لكتابي ا4ول 
لنفسي البوح بأسرار لم يستطع النظام الرقابي المقبور الوصول إلي جوھرھا ومعرفة إلي من يشير رأس 

كنت مأخوذاً بفرحة ا.كتشاف والظفر بخفايا النصوص التي ظلت طوال ذلك الوقت كامنة وراء . السھم فيھا
. ليةالكلمات ومتسترة برموزھا واشاراتھا الد.  

اضطررت، أول ا4مر، إلي اللف والدوران حول الكثير منھا والدنو من مفخخاتھا وتفكيك انظمتھا ا.شارية 
لقد تعلمت وأنا اقرأ بوح محيي الدين زنكنة استخدام ا.داة النقدية . دون أن اترك اثاراً واضراراً علي احد

لست زاعماً اني خضت حرباً . ضد ھجومھما في آن لتكون سXحاً قابXً للھجوم علي النظام واز.مه والدفاع
نقدية ضروساً أو حققت تفردا في اسقاط النقاب عن وجه السلطة الغاشمة 4ن ما فعلته كان دون جرأة زنكنة 

لقد قمت . و. يعيبني أن أعترف بخوفي من الرقيب وتھوره والنظام الجائر ودمويته. وشجاعته ا.سطورية
البوح المكتوم دون الدخول فيه أو الخوض في تفاصيله حرصاً علي سXمة زنكنة أو  بالتنويه وا.شارة إلي

.حفاظاً علي شھادته وايماناً مني بنقل تلك الشھادة إلي أجيال ما بعد السقوط  

ا`ن، وبعد زوال أكبر قلعة من قXع ا.ستبداد والدكتاتورية في بXدنا، تفرض ا4مانة التاريخية علي ان أكون 
علي من كان شاھداً جريئاً، علي زمن صودر فيه حق ا.نسان في التعبير عن رأيه، وكتاباً صادقاً  شاھداً 

، عندما كتب 1967افترشت ألغامه المضادة لXرھاب الفكري حقو.ً لھا بين طيات أعماله ا4دبية منذ عام 
م يجرؤ احد وقتذاك علي ، التي تحولت في ما بعد إلي عمل مسرحي كبير ل"الجراد"اولي قصصه القصيرة 

تقديمھا من علي خشبة المسرح العراقي، ذلك 4نھا تمس كبد الحقيقة متوغلة إلي أقصاھا وكاشفة عن محنة 
لكل ورقة منھا عنوان " أوراق"، العام الذي تحول لون الوطن فيه إلي لون الدم، ست 1963الوطن عام 

نفھم ان بطلھا ازاء مدينة كل ما فيھا قذر وقميء " يبحثاً عن مدينة أخر"ومن سياق العنوان الرئيس . خاص
وإذ يقرر البطل ذلك فانه يسعي للبحث عن مدينة بديلة تتضح . و. يمكن للمرء فيھا ا. ان ينفر منھا ويتقزز

في مدخلھا البسيط . مXمحھا من خXل ما اتصفت به مدينته من قذارة وبؤس وانھيار وسقوط وبشاعة
لف ان بطله يعاني عزلة فرضتھا، عليه، ظروف مدينته، فتخلي عن الزوج وا4ب المختزل يخبرنا المؤ

وا4قارب وا4صدقاء حتي صار مثل شجرة جرداء . يتبقي، بعدھا، سوي ان تخبرنا الرواية عن الكيفية التي 
ف تلك الشخصية التي تأثرت بالظر. تم فيھا التخلي الذي وصل حد تخليه وتناقضه مع شخصيته الداخلية

أو ھكذا يبدو سلوكھا . وھي لھذا وذاك تتصرف بجنون وشذوذ. المحيط فتناقضت مع تطلعات نصفھا ا`خر
عمق الصراع بينھا وبين نفسھا ) المنلوج(فالشخصية تحاور نفسھا وتعكس من خXل حوارھا الداخلي . لkخر

وتحسين العXقات واقرار  ان بحث الكاتب الدؤوب عن مدينة أخري أمر يدعو إلي تغيير الظروف المحيطة
ولما كانت كل ھذه المتطلبات مختفية من عالم المدينة فقد اراد زنكنه . العدل واحقاق الحق واشاعة الحريات

ان يبوح لنا بكل ما افتقدته جراء اغتصابھا من قبل المستبدين والمتسلطين علي رقاب الشعب العراقي وان 
في كل ما حصل لمدينتنا من احتXل وخراب ودمار وانھيار يقول بالحرف الواحد ان ھؤ.ء ھم السبب 

.وسقوط  

 البوح في النصوص الروائية
ھم، ئاسوس، : لم يقتصر بوح زنكنة علي النصوص القصصية بل تعدي ذلك إلي نصوصه الروائية الثXثة
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ن يجعل الحلم ففي روايته ا4ولي استطاع علي مدي يومين، وخXل سبعة عشر فصXً ا. بحثاً عن مدينة أخري
يروي . فيھا يختلط بالواقع، والحقيقة بالخيال، وان يجعل منھا رواية مجابھة وتحد واجتثاث للجذور الفاسدة

التي جعلته يشعر با.حباط والحصار والضيق بعد ) ھم(الذي يعاني مضايقات ) يوسف(ا.حداث فيھا بطلھا 
ولم يوقع علي ما . وشراستھا) ھم(خامة قوة لكنه لم يستسلم علي الرغم من ض) ھم(ان دھمته كوابيس 

فانفجر ) .(واذ خيروه بين الموت والتوقيع لم يختر الموت ولم يختر التوقيع بل قال بصوت رافض . يريدون
علي حشره في صندوق اقفلوه عليه ورموه ) ھم(وتعاون ثXثة . فمه بالدم جراء الضرب علي مؤخرة رأسه

كل حبه ورغبته وتشبثه بالحياة ومحاصرته بالموت المحقق كان يردد في البحر ولكنه علي الرغم من 
:والصندوق يتمايل به  

"لم اخسر نفسي.. حسبي اني لم اخسر نفسي"  

يولد في نفس القارئ شكاً مستمراً مع استمرار تكرار الكلمة مما يدفعه الفضول ) ھم(ان تكرار ا.شارة إلي 
م التي تنطوي علي مزيد من الظلم والظXم والقسوة والسطوة وتكشف حقيقتھ) ھم(إلي معرفة ھؤ.ء الـ 
.والھيمنة وا.رھاب  

صفحة من الحجم المتوسط العXقات والروابط ا.نسانية في مجتمع  228في روايته الثانية تناول علي مدي 
طين يتشكل القسم ا4ول من نز.ء السجون وزوارھم بينما يتشكل الثاني من المتسل: ينقسم علي قسمين

.وا.نتھازيين  

لقد تجلت في ھذه الرواية عراقية محيي الدين زنكنة من خXل الروابط الحميمة بين العربي والكردي، بين 
المسلم والمسيحي، بين الصغير والكبير علي وفق تركيبة جديدة محكومة كلھا بحب الوطن قبل أي اعتبار 

محل سكناھم "وبين الحلة " قط رؤوسھمموطن الشخوص ومس"ولعل وقوع ا.حداث بين اربيل . آخر
ووجود ابطال الرواية ا.ربيليين في الحلة دليل علي التمازج والتماسك والتعاضد وا.خوة وعمق " واقامتھم

اما روايته الثالثة فتقع في ثXثة أقسام يشتمل القسمان ا4ول . الروابط ا.جتماعية بين افراد ذلك المجتمع
فتكتفي فئة منھم بحلق شعور رؤوسھم ثم تأتي فئة أخري لتبالغ في ا4مر فتحلق " 2 ومدينة 1مدينة "والثاني 

واذ يظھرون في . الشوارب واللحي، وتبالغ أخري فتحلق ما تبقي من شعر في مناطق الجسم ا4خري
الشوارع، مفاخرين بأشكالھم التي أرادھا الوالي علي ھذه الھيئة يطاردھم ا4طفال بالحجارة والسخرية 

والضحك والتندر حتي يفقدوھم الصواب وا.لباب لتبلغ الكوميديا عند ھذه النقطة ذروتھا فتكشف للمتلقي 
.ضحالة الوالي وكاريكاتورية اتباعه علي الرغم من جبروتھم وطغيانھم الكبيرين  

) خديجة(لقد جعل زنكنة رأس الوالي، تتستر علي قبحھا بالعمامةالتي ما ان سقطت حتي تكشف سر قبحھا اما 

ومن اجل ستر قبحه اصدر فرمانه ذاك الذي قضي ان يحلق الذكور شعورھم في . التي اراد امتXكھا بالقوة
ولم يكتف زنكنه بھذا بل جعله عقيماً ليدل بھذا علي . علي طريقة ابن آوي) ا.بتر(كل أرجاء بغداد كي يضيع 
لشرعية وغير الشرعية لم ينجب الوالي من يخلفه فعلي الرغم من مئات الزيجات ا. عقم الطغاة وحتمية زوالھم

. علي و.يته  

ان زنكنة وھو يقدم ھذه الشخصية يلقي، في الوقت نفسه، ا.ضواء علي كل القوي المساندة واولھا الدجالون 
لقد نزع عنھم أقنعة الزيف لتظھر صور . من المXلي الذين يلبسون لبوس الطھر والتقوي والورع والقداسة

وفي الجھة ا4خري المرأة . وكذلك فعل مع التجار والمرابين وسائر المستبدين. ن المتخفية تحت جببھمالشياطي
، المرأة العراقية التي ترفض الثراء الزائل والجاه محتفظة بعفتھا ومحافظة )خديجة(العراقية وضع شخصية 
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صيله إلي أشده عندما يتحول إلي علي عھد وفائھا .بن بلدھا، كي يوفر ضدية تشتغل علي تأجيج الصراع وتو
صراع (ثم بطريقة مبدعة ينقل الصراع . ومقاومة شديدة للحفاظ عليھا) عفة خديجة(رغبة عارمة لھتك العفة 

إلي بقرة خديجة التي ثارت ثائرتھا فأرھبت الوالي ومن معه، وھدمت الزريبة عليه ) خديجة مع الوالي
) جنكيز(أوج الھزء والسخرية عندما ھرب الوالي وسقط مرافقه ملطخة وجھه بالبراز في مشھد كوميدي بلغ 

المسرحية اذاًَ◌، تنتصر للجمال ضد القبح، وللحق ضد الباطل، وللنور ضد . تحت أكداس من القاذورات
الظXم، وللحرية ضد ا.ستعباد، ولXستقXل ضد التبعية، وللوطن ضد ا.ستعمار، باسلوب كوميدي مھذب 

.يXً بين الكوميديات المعاصرةيندر ان نجد له مث  

فھو يصر علي ان العدالة يجب ان تأخذ طريقھا إلي القاتل الحقيقي دون ان يبدي اھتماماً لزمانه المنھار الذي 
كما كانت القوي الوطنية تصر علي قدرتھا . سبقه وتجاوزه، بفكره، إلي زمان آخر يسود فيه الحق والجمال

لي تحقيق اھدافھا ا.نسانية النبيلة وقد كانت النتيجة ان دخل صفوان السجن علي تغيير الواقع وامكانيتھا ع
سلم نفسه إلي قاضي القضاة وصاحب ) صفوان(ليذيقه المتسلطون مر العذاب ھكذا نفھم فھما موضوعياً ان 

.البريد وصاحب الشرطة ليذبحوه ففعلوا ذلك ببرود  

المسرحية علي خشبة مسرح بغداد اذ قدم المظلومون  وھنا .بد لي ان اذكر مفارقة مھمة حدثت ابان عرض
أو لنقل من ارادوا ان يكونوا مظلومين باقة ورد لزنكنة اعراباً عن اعجابھم بمسرحيته دون ان يأخذوا 

.بالحسبان تحذيره من مغبة استمرارھم في التحالف مع الوحش وزبانيته الموتورين  

. ضة وتمرد ومقاومة بالكلمة والفعل والحجارة وا.رادة الحرةوھي دراما كبيرة يتوھج من داخلھا لھب انتفا

وضعھا زنكنة في قالب كوميدي ساخر تحقق الضحكة فيه غرضاً معرفياً ھادفاً، وتشكل المبالغة بنيته 
ا.ساسية التي تتضخم علي نحو مثير كلما انتقلت المسرحية من مرحلة إلي أخري بطريقة تحفز ذھن المتلقي 

له للموقف الكوميدي، فالوالي، وھو الشخصية الرئيسة في المسرحية، رجل ذو رأس مليء وفاعلية تأوي
الذي ) فرمانه(بالدمامل والقيح . تكسو جلدته شعرة واحدة تنمي فيه رغبة قھرية مقمعة تبرز معالمھا في 

.يحرم بموجبه الشعر علي عامة الناس من الذكور  

 


