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 :تمھيد

 والرؤى التي تؤسس  القصصية الطّويلة تجربة إبداعية مفتوحة على رصيد عم%ق من التأوي%ت وا4نزياحاتيقّدم المبدع محيي الدين زنكنه في مسيرته
من لطرح إشكا4ت فكرية تستفّز مخيال المبدع والمتلقي،وتتمّخض عن رؤية ثق   قصصية تدين لمعطيات واقع زنكنه،ولتجربته اGنسانية الخاصة التي تنب

 . وا4ستبداد امتداداً لواقع الجماعة المعاش لعدد من عقود العذاب والحرمانذاته،لتصبح

ھم الثيمPات الكPبرىوالدعوة إلى من أ  الPتي تنتظPم وفقھPا تجربPة زنكنPه القصصPية الPذي يتدثPّر  الثورة على كّل قوى الظّلم وا4ستبداد والّشر والطغيان ھي 
حث  الغرائبي والعجائبي من أجل ا4ضط%ع بعملية التنوير التثوير بغية الكشف عن سقوطبالّسرد الفنتازي بشقيّه  الظلم وتھاويه وزيفه في إزاء عدالة الب

عن. يقّدم الصورة المنشودة للوجود البشري في المعمPورةعن واقع ينبض بالحرية واGخاء والعدل الذي شر وھو يصPّرح فPي معرض حديثPه   م%بسPات ن
من صPرامة عن اتجاھه للدعوة إلى الثورة،ومجافة الّصمت شأنه"ال%ت والعّزى"قصته لذين لPم يصPمتوا علPى الPّرغم  عراقيين ا من الكتPاب ال  شأن الكثPير 

في نشPرھا :" طوي%ً عن النّشر حاصرتھم إبّان عّدة عقود في العراق،إذ يقول في تعليله لنشر قصته بعد حبسھا زمناً الظّروف التي ّاً  لك حب فPإنّني 4 أفعPل ذ
 )1" ( إلى الّسكون،ولم تختبىء في الحيوب ووثيقة على أّن ا)ق%م العراقية،وبالّرغم من القسوة التي أحاطت بكّل شيء لم تركنحسب،وإنّما أيضاً دلي%ً 

 : إط%لة على الفنتازيا

خالص الّسردية ؛فإنّنا نتكلم ابتداء عن حضور الّسردين العجائبي والغرائبي في ھذه ا)نساقعندما نتكلّم عن الفنتازيا في ا)دبيات طابع ديPني أو أدبPي  نت ذات  فة. اGبداعية أكانت شفوية أو كتابية،وسواء أكا سريعة علPى المعPاجم العربيPة ووق  
مدار فلكھمPا مPPن كلمPات مثPل الخPارق والمعجPز) الغريب و العجيب (  كلمتي تقودنا إلى أّن من تلك الع%ئق التي يؤسسھا المعجم بين خروجوما يحاذي  حدة تنبثPق مPن ال شبكة د4ليPة وا تان الكلمتPان  خوف ، تؤّسPس ھا  عPن  والPترّدد والّشPك وال

 )2.( الذي يلد أحداثًا من جلدته  صيغة اللفظة المفردة والجملة ، وإفرازھما من جديد في بنية النّص المتكامل ، والحدثالمألوف والقاعّدة ، واتبّاع ا4ستثنائي والشاذ في بنية تلّوح إلى امتصاصھما من

ين ظلPه ،.  الواقع بالطائر وظله ويشبّه فورستر رواية الخوارق في بعدھا عن نه وب قلّ فكلّما أرتفع الطائر إلى ا)على قّل الشبه بي في الخيال، في ا4بتعPPاد عPن الحقيقPة ،واGفPراط  ما أفPرط  ية ، كلّ كذلك مؤلف الّروا ين    التشPابه بيPن مPا يرويPه وب
 )3.(الواقع 

ومPع ذلPك فھPو .  يحدث ھذا شيء 4 يمكن ان -: حياتكم ، في حين أّن كاتب النوع الثاني يكتب وكأنّه يقول ھاھو ذا شيء قد يحدث في -:يكتب روايته ولسان حاله يقول  –من النوع ا)ّول – الروائي والفرق بين رواية عادية وأخرى غرائبية أنّ 
 )4.( أو ظھور م%ك بين الشخصيات ، أو أي شيء آخر  أشياًء مستحيلة ، من نوع تأخر مي%د طفل عدداً من ا)شھر،أو مشاركة ا)شباح للشخوص،يتوقع من القّراء أن يتقبّلوا كتابه ويستقبلوه ، حتى لو تضّمن

( مذموماً أو فضيلة يرحب بھPاوھذا اGخراج يعّد حسب الثقافات والعصور تقصيراً ) . العجائبّي والغرائبّي (  وھو ا)ساسية التقليدية المكّونة للرواية أو القّصة القّصيرة ، فيخرجھا إلى جنس آخروھذا التضمين لqشياء المستحيلة يخّل بالعناصر

 )6.( عليھا عليھا ، )ّن ذلك الخروج يستدعي ا4نتباه إليھا ويبرزھا بكّل ج%ء ويضع اGصبعوان كان البعض يراه تأكيدا للقاعدة التي خرقھا و خرج) 5

لزمن أو ا)شخاص أو" الخيال بھا إلى عوالم أخرى ، أّما الّرواية فقد غدا. النزوع إلى فنون اGنسان جمعاء من نحت ورسم و أساطير وحكاياتوقد تسلّل ھذا من ا كثر مPPن القPدر فھناك فPي الّروايPة أكPثر  .  المنطPق أو أي مPن مشPتقاتھا وحتى أ

 )7" ( الخيالشعاع الضوء ھذا ھو.  في مكان واحد وبصبر يلغي كّل مشاكلھم ، وفي مكان آخر يقطعھم  ھذه العوامل و4 حتى يضمھا أو يحويھا بل شيء يقطعھا مثل شعاع الضوء الذي يرتبط معھاوبعبارة أدق 4 أعني شيئًا يستثني

لذي نعرفPه ، ولكن ھذا الخيال ينـزع إلى أي نوع آخر عندما يفّك العُرى بين الواقع.  الواقع يكاد 4 يبرح أي عمل أدبي إذ إّن أي عمل أدبي ھو بناء خيالي وإن اكتسب معطياته من  وھذا الخيال  وال%واقع ، ويشكّل عالماً مغايراً أو مفارقا ًللعالم ا
 . أو غرائبياً أو مزيجاً مثيراً من العالمين عالماً عجائبياً 

جني.  ويدخل عالماً آخر مسلماً بقوانينه ومنطقه وھو من بداية القّصة يتخلى عن عالمه الواقعي ثير حضPور ال جن 4 ي قارئ مPعففي حكايات ال طؤ ال ة و4 قّرائھا،بسPبب توا له وطاعتPه لمالPك القمقPم اسPتغراب شخصPيات القصّ مPن يخالPف   وعم

 )8.( اكتساب التفكير العق%نيومما يساعد على ھذا التواطؤ أّن القارئ يستسيغ العودة إلى تصورات الطفولة التي سبقت .منطقه ، وتخلّيه مؤقتًا عن حّسه النقدي ، وقبوله بدخول اللعبة الفنية 

عي حسPب الظPاھرفالعجائبّي ھو الترّدد الذي يحّس به كائن 4 يعرف غير قوانين" )9.(  القارئ أنّه ينبغي قبول قوانين جديدة للطبيعة، يمكن تفسير الظواھر بھايتحّدد إذا قّرر: فجنس العجيب أو العجائبّي  غير طبي حدثاً  ما يواجPه  ("  الطبيعة في

10( 11( 

ھا ونسPيجمبدأ القصص" تنتھك حياة الناس ، وتحولھا إلى شقاء ، فھو يشعر بالخوف ، والخوف فعندما يقرأ القارئ رواية تتعامل مع أشباح خ%ل مقاصPد كاتب من  صة الخارقPة  من 4 يحكPم علPى الق  حبكتھPا بPل مPن  الخارقة ، و من الدارسين 

)12"(اGحساس بالخوف العميق   ولّدت لدينافالقّصة تكون خارقة إذا.. خ%ل قوة ا4نفعال التي تثيرھا في قارئھا  خل فPي. أيقبل ھذا العالم الذي 4 يشبه عالم الواقع أم يرفضه   :وعندئٍذ يترّدد .  لك فقPد د ا إذا .  العجيPب أو العجPائبيّ فإذا تبنّى ذ أمّ
قدأح%م ، عارض نفسي ، ھلوسة ، أو أّن وقوعھا تم نتيجة:  تكون ثمرة تخي%ت غير منضبطة قرر أّن ھذه ا)حداث مع ا)شباح لم تقع فع%ً ، كأن في  صدفة أو خدعة أو سّر مكتوم أو ظاھرة قابلة للتفسير العلمي ، فإنّه يكPون دون شPّك   دخPل 

 )13.(الغريب أو الغرائبيّ 

)14.( عندئذ في جنس العجيبوبالعكس إذا قّرر أنّه ينبغي قبول قوانين جديدة للطبيعة مفسرة من خ%لھا،دخلنا .الغريب :  ممسوسة وتسمح بتفسير الظواھر الموصوفة ، قلنا إّن ا)ثر ينتمي إلى جنس فطالما قّرر القارئ أّن قوانين الواقع غير

 

 ا)دب بطبيعتPه ، معطPى للتأويPل وغيرھا ، وكلّھا تتطلب التأويل مPادام…  نسميه الجو العجائبّي ، واللغة العجائبيّة ويخلق حضوراً لشيء)."15( تفسير ظاھرة غريبة ھو ما يخلق الفعل العجائبيّ فالترّدد بين تفسير طبيعي وآخر فوق طبيعي في
 )17 (" التي 4 تتبّدل  كلّه قطيعة أو تصدع للنظام المعترف به،واقتحام من ال%مقبول لصميم الشرعيّة اليوميةفالعجائبيّ    .)16 ()على الدوام 

 : زنكنةالفنتازيا والثورة في قصص محيي الدين

ھاد وسفين؛ )ّن أحدھمPا يثور على نفسه،ويقرف" القوقعة"  وجد فيھا ظلماً وإفساد ،فنجد العم إبراھيم في قصة  زنكنه شريفة مقّدسة 4 تعرف النّفاق أو المداھنة،ولذلك قد يثور المرء على نفسه إنالثورة عند عد أن تPوّرط فPي قتPل فر  منھPا ب
 . بعيداً عن ا)سرة ا)ب الطاغية في منع ھذا الّزواج،وھذا العشق المقّدس الذي انتھى بالّزواج بعد الھرب،وخرجا عن رغبة)18(أحّب ا}خر

،أيقن في لحظPة اسPتيقاظ ضPمير أنPّه خPائف مPPن كPّل ) 19( التركية آغا القرية التي لجأ إليھا بعد أن جاءھا ھارباً من قريته الكردية المحاذية للحدود العم إبراھيم سنيناً طويلة متورطاً بالقتل والفتك والنّھب لصالح سيده وولّي نعمتهفبعد أن عاش
ماً مPا،وا)رجح سPPوف:" نبوءة خورشيد أفندي الذي قال له في يوم،ومن)20(أعماله الّشريرة لنستموت أنت ا}خر يو غدر بھPا،لن تPذھب ھPدراً،وإذ ذاك  لّدماء الPتي تسPفكھا،وا)رواح الPتي ت فوذه و4 أموالPه  يقتلPك أحدھم،فا  يجPديك ا}غPا و4 ن

 )21".(فتي%ً 

يت،كثيراً يخيّل إلّي أنّه ليس ثمة:"  عبر ا4عتراف ،يقول العم إبراھيم لربيبه حسن ابن ا}غاوفي لحظة مكاشفة نفس،وتطھّر من خطايا النّفس سرفت وتماد ضحية مPن ضPحاياي،آه لقPد أسرفت،أ جداً  بقعة في ا)رض،إ4ّ وبين طياتھا  ثيراً  ".( ك

حداً  سيرته الدمويّة،ويركن إلى نھاية غرائبية تكسر حاجز المتوقّع،إذ ينھي مسيرة الّدم،ومن ثم ينحاز للتوبة والتطھّر من الخطايا،فيلقي س%حه،ويھجر)22 ضع  لى يديه،في  لحياتPه  بالّدم،ويستسلم لنبوءة خورشيد أفندي إذ ينتھي قتي%ً،ولكن ع
 )23.(بإط%ق الّرصاص على نفسه

من،فمختار"السّد يتحطم ثانية"  الغرائبي تختلف عن تلك النھاية المتوقّعة للّسد في قصة وھذه الثورة على النّفس التي تنحاز إلى السلوك ھل القريPة  مزارع أ مان  ما وحر جل إرواء مزارعھ مع الغريPب مPن أ لذي يتPآمر  ماء  القريPة ا  حقھPا بال
 )25".(فاندفعت المياه،لتغمر المزارع كلّھا" وقھرھم، إرادة أھل القرية التي أزالت الّسد المانع للمياه عن مزارعھم،وھو رمز ظلمھميخفق في أن يسكت ثورة أھل القرية على ظلمه،ويھزم أمام) 24(واGرواء 

ھم كّل من يستسلم ل%ست%ب ولقوى الظّلم وا4ستبداد،ويخون الثورة،فالجراد يھاجم أھلفيكون المسخ ھو عقاب" الجراد" أّما في في قصة  فّخ  القرية،ويحاصر أھلھا،ويجبر أفرادھا على أن يتنّكروا }دميتھم،وأن يقولوا أنّ في  قع   جPراد،فمن ي
قول ).27( الّسماء،بوجوه جميلة مضيئة ،أّما من يرفض ذلك فإنّه يموت على يدي معذبيه الجراد،ليصبح نوراً متعالياً نحو)26( ا)لم والضعف يتحّول إلى جراد متوحش مسجون داخل حالته المسخ ناك الPتي ت حال رو عة ھPو  ويصبح حال الجما

 )29". ( الجھات أصواتاً جماعية ھادرة منبثقة من كّل مكانلم يلبث أن استحال الصوت المنفرد ا}تي من كلّ "ثم ) 28" ( جراداً،لنمت،لنمت كلّنا4 تكن جراداً،مت،و4 تكن جراداً،4 تدع أيّاً منا يصبح:" الجراد وا4متساخمتحّدية

 . جنان الخلد حقيراً،وإّما أن نقول 4،ونرفض الظلم،ونكون أحراراً سعداء أو شھداء أبرار مكانھم ثالث لھما في الحياة في قصته المرعبة،فإّما أن نختار أن نستسلم للقھر،ونصبح جراداً وبذلك يضعنا محيي الدين زنكنه أمام خيارين 4

ّرهبالفعل العجائبي المتّمرد على قوى الظلم،كما ھو" سبب للموت،سبب للحياة" تمّد بطل قصةوالثورة ھي من قة تغي ضعف،ويقّرر حقي صاً وتافھPاً :"  بقولPه متمّرد على قوى الطبيعة ونواميسھا،فبطل القصة يثور علPى ال سان رخي لن يظPّل اGن
مة علPى) 31" ( القدور وا)واني والبراميل وا)حواض بالّدماءولكنّكم ياسادتي قد ذبحتم مافيه الكفاية،لقد امتqت كلّ :"  بحقيقتھم المظلمة فيقولويواجه معذبيه وج%ديه)30" (طوال عمره شمس ويھّددھم بPالثّورة القاد  أيPدي ا)حرار وباغي 

لك،ويعيش تجربة موته،وتجربPة مابعPد موتPهفي الكفاح ،ويلتزم بصمته وتستره على رفيقه ) 32" ( أو يخنقكم في عقر دوركمسيحدث الطّوفان الذي سيجرفكم" العدل الذي يشبھه بالطّوفان سبيل ذ  بفعPل  والنّضال غير آبهٍ بتعذيبه أو قتله فPي 
ضPPغط علPPى المديPPة بقوة،أحسسPPُت بالجلPPد "  ذلPPك،وھو الحّريPPة بموته،وينتصPPر علPPى الموت،ويصPPنع موقفPPه حPPتى بعPPد ذبحPPه،ويفخر بأنPPّه يمPPوت مقابPل مايسPPتحقعجPPائبي موھPPوب لPPه بسPPلطة استشPPھاده ونضPPاله،فجّ%ده يقPPّرر قتلPPه،وھو 4يبPPالي

 )33".( المجاني،وأخاف من أجل 4 شيءحقاً،لقد أصبح عندي،أنا ا}خر ما أموت من أجله،أنا الذي كنُت أستكثر على نفسي الموت   شفتي؛)جعلھما تبدوان على شكل ابتسامة،وابتسمت فع%ً،فقد كنُت سعيداً يتمّزق،والّدم يتدفّق،لملمت

 المتكلم الPذي ،وإن كان يروي القصة بضمير الغائب،4 بضمير البطل الذات عبر ضمير"  الكائنات البشريةالرجل الذي امتھن دراسة" فساد مجتمعه ومعطيات واقعه،ولعلّه ھو ذاته ھو بطل قصةومحيي الدين زنكنه ثائر مبدع على واقعه وعلى
ية  كثير من ا)حيان،وھو إن كان يستخدم ضمير الراوي الغائب Gبعاد نفسه عن عالم قصصهفي شخصية الراوي بشخصية الروائي أو القاص في يدمج شخصية البطل  حريض طواع ھذا الت في  تّورط  نه ي  الموّشاة بالتّحريض علPى الثPورة،إ4ّ أ

 في تعريته للزيف اGنساني،وتنديده بالظلّم الPذي يجPPاھر برفضPه  تقبل بأن تأّول بالكتابة عن الكائنات البشرية وسلوكھا اGنساني التي يمتھنھا زنكنه اGيحاء الملغز لجدوى دراسة الكائنات البشرية التي يمتھنھا بطل القصة،وھي وظيفةعبر ذلك
 . قصته ھذهفي كّل قصصه،و4سيما في

يد تقPوم نستطيع أّن نفھم إسقاطات اليد اليمنى في ھذه القصة،فھي يد محيي الدين زنكنه التي ھيومن ھذا المنطلق ھذه ال جد  طل  امتداد لكّل يد مبدعة تكتب الثورة والتحريض ضّد الظلم،و4غرو أن ن يد صPاحبھا ب غادر  عل عجPائبي،إذ ھPي ت  بف
جزء:"وحتى عندما يناجيھا البطل قائ%ً لھا باستعطاف) 34( البطل، تعود إليه في لحظة مقاومته )سراب الغربان المتوحشة التي تصّمم على أن تلتھمالقصة،وتسقط في ا)جساد النّخرة،وترفض أن  مني،لقPد ولدت معي،وقدمPت ياعزيزتي،أنPت 
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 )35".(تعالي ياعزيزتي،تعالي!  يؤلمني،فلماذا تتخلّين عني؟وإّن فراقك ا}ن.لي خدمات كثيرة في مجا4ت مختلفة

لم الPتي يغPدو  )36" ( بھذا القدر من القذارةآه يا يدي اليمنى الحقيرة،أبداً لم أدرك أنّك:" ذلك يواجھھا برفضه لھا أيضاً إذ يقولفإنّھا تّصر على خيانته،وتصّر على خذ4نه،عند خرة ويPتراجع مقPرراً أن يھجPر مدينPة الظ تاً بأجسPاد ن  أناسPھا أموا
 )37 (" البشرية،وانسحب حتى توارى تماماً،وفي أعماقه،يتعملق تصميم وإصرار بالعودةبيد أنّي سأعود،حين يحين الوقت )درس كّل الكائنات"  الثورة وآ4تھا ومقوماتھا مستسلمة ذليلة،مھدداً بالعودة عندما تستوي عنده أدوات

يد إلPى  جملة وتفصي%ً، ولكنّه يقبل با4نسحاب المؤقت المدروس إلى حين استكمال أدوات الثورةالغربان في حالة الضعف،فھو يرفض ا4ستس%م=  خطة بديلة للمواجھة المباشرة مع العدوإذن محيي الدين زنكنه يضع  والنّضال،والعودة مPن جد
 . الكائنات البشرية معاد4ً موضوعياً لھا وسببه،ليخلص إلى ھدفه ا)سمى في الحياة،وھو الثورة، التي يجعل من مھنة دراسةساحة المقاومة،ورفض القبح أيّاً كان شكله ونوعه

صور الوحPوش الدين زنكنه في سلطة الملوك الغاشمة التي تستبّد،وتستعبد البشر،فيكتسب الملك صورةويتمثّل الظّلم في أكثر صوره ج%ء في قصص محيي نات )38( والغيP%ن خرافية فنتازية تمزج بين موروثات المخيال الشPعبي حيPث  والكائ
 . وحسن معاشھا،وتحقيق سعادتھا شعبه،خارقاً بذلك بغية وجوده ومصّوغه،وھو إحقاق العدل،وسياسة الرعية بما فيه خيرھاالمتوحشة،وبين أفعال الّشر والطغيان التي يمارسھا الملك تجاه

 الملPك تتجسّد فعجائبيPة  )39"( فوق الطبيعة ا)قوى من الجنس البشPري أحPد ثوابPت ا)دب العجPائبيووجود الكائنات" الملك الغاشم صورة فنتازية مخيفة تماثل شّره وسوء سيرته مع الّرعية،يتلبّس" حيث النّاس يعيشون كالھواء"ففي قصة
ناطح الّسPحابأنفاسه الكريھة،وأسنانه الصفراء،ووجھه الموبوء بالدمامل،ورأسه" في  خرج على طاعته)40" ( الكبPير ذي القPرون الPتي ت من ي كّل  قب  ناً وقرونPاً ،وھو يعا نه قرو سه فPي بط ضّج )41( بابت%عه،وحب ،فPي حيPن يعيش حيPاة ت

 ).42( ورسوله،ويسرق الّشعر من شعرائه ليضعه تاجاً على رأسه  والفساد؛فھو يأكل لحم الفطيسة،ويشرب الخمر،ويلفق ا}يات،ويكذب على هللابالمعصية

لك).44"(الملك منع الحديث عنھا"،و)43( كالھواء  يحلمون،ويفّكرون،ويتحّدثون عن مدينة ا)ح%م الفاضلة حيث البشر يعيشون أحراراً وجريمة الّرعية في عيني الملك وتقديره أنّھم ية إلPى ت من الّرع تي وقد وصPل الكثPير  نة الفاضPPلة ال  المدي
سھم" ا)رض،فعاشوا فيھا  اليوتوبية حيث العدل والسعادة وحلم البشرية الدائم بإنزال نموذج الجنّة علىتعّج بمعطيات السعادة الفنتازية التي تؤسس لمفردات الحياة  القPذرة؛)نّھم قPد حياة ھانئة طيبة ذات رائحة عطPرة خاليPة مPن الملPوك وأنفا
 ).45"( قرنلفظوھا لفظ النّواة،وداسوا عليھم با)قدام،منذ أكثر من نصف

ھم " مضافاً إلى ذلك .  اGنساني  ا)دب،وھو البحث عن الفردوس والسعادة المطلقة والحياة المثالية عبر تاريخ ا)دبظھور ھذا النّوع من   زنكنه عن ھذه المدينة الفاضلة يقودنا إلى الحديث عن سببوحديث محيي الدين اعتراف مؤلفيھPا بقلق

 )48.("  الحية للشعراء لكنّھا كذلك كانت ا)ح%م"  بشكّل آلي ومؤسسات تصورھا اقتصاديون وسياسيون وأخ%قيون أكثر ا)حيان ھي خطط ومشروعات لمجتمعات تعمل)47(اليوتوبيات في ).46(" على مصير كوكبنا ا)رضي

)49("  ا)رضية الجحيم الذي ھو مصير للشرير الذي انحرف عن تعاليم الجماعة في أثنــــــاء الحياةنشأت اليوتوبيا الّضد في شكلّ "ولعلّھا حلمه ا)زلي منذ خرج من الجنة، وعلى النقيض  .واليوتوبيا ھي حلم اGنسان بالمكان المثالي 

 

فإّن محيي الدين زنكنPه يرسم المستقبل وا)مPل بخطوط  )50"(ملك الملوك الذي وفد من وراء البحار"  يتحالف مع قوى الّشر الملكية ا)خرى مثل  على الّرغم من بشاعة الملك،وسطوته ا)سطورية التي تكاد 4 تخرق و4 تھزم،وھو منولكن
ضلة فPي) 51( الّدماء التحّرر،فالملك يزداد بطشاً،فيقتل،ويسكن الجماجم،ويقلع العيون،ويأكل ا)لسن،ويشربالثورة والّرفض واGصرار على نة الفا لذي والثPّوار يPزدادون مقاومة،ويصPلون قمPة الجبPل حيPث المدي شھاد ا  انتظارھم،فيصPبح ا4ست

مة العادلPة لكPلّ  للتحّرر وا4نتصار،بل ولقيادة الثورة كذلك،فھم الحداة نحو أمل الحرية والبناء،وھميحّولھم إلى قوى نورانية شفافة ھو المعادل الموضوعي كّل  قصة النّضال المستمرة التي 4 تنتھي،وتحمل بشرى ا)مل والحياة الكري في   الكPرد 
ظھر ا)ب "  القصة بروح الثورة المعلنة والجريئة فPي وجه كPّل ملPوك ا)رض العتPاة ا}باء المناضلين الذين قضوا شھداء في سبيل حريّة الكرد في كّل مكان ھي من تختممكان بعد تاريخ طويل من المعاناة والحيف والنّضال والمقاومة،فأرواح

ولكي نعمل :وأضاف الثالث. عليكم حكاية المدينة التي يعيش أھلھا كالھواءلقد عدنا يا أو4دي،عدنا إليكم،لنقصّ : يتكلّم بلسان كردي،ولغة كردية مشرقة فصيحةا)ب.تكلّم ا)ب )ّول مرة منذ ابتلع الملك لسانه. بيد الثالث بحنان أبوي عارمممسكاً 
 ).52" (فقد عرفنا أصولھا،وطريقة خلقھا. تأسيس مدينتنا على غرارھامعاً على

نزال أحجاراً بإمكان الملك أن:"  محيي الدين زنكنه إلى أن يصرخ جھاراً بصوت أحد أبطال قصته ليقولوھذا النّفس الثوري الذي يطغى على القصة يقود لو كنPا مPا  ما   صPماء،أو حتPى  يخنق رغباتنا ويغتال أو يذبح،على مرأى منا طموحاتنا،في
في وحدةف% بّد أن نحقّق ا)مل الذي ألقاه حبّ . وتصميمنا،وقبل أن يجھز عليھا أو يشّوھاغير صماء تقوم عليھا أركان قصره وحكمه،أّما ا}ن ،وقد استعدنا بعزمنا صھرتنا  لتي  نا،وخلق فينPا القPوة الفو4ذيPة ا   الحياة في رحم رغباتنPا وطموحات

 )53" (عم%قة،جعلتنا ملوك أنفسنا في القول والتفكير والفعل

خوف ولقPوى الّسPلطة،فتغدو في تشكيله لصور الثورة وأشكالھا لصالح استدعاء التاريخ المفترض الذي يوازي التاريخويتخلّى محيي الدين زنكنه عن نَفَِسه الفنتازي تذعن لل مة للبشPرية عنPدما  شة فPي  الحقيقي من أجل إبراز الصورة القات  ري
 . عن إجابةمھّب الّريح،4تملك تقريراً لمصيرھا،حتى أنّھا 4 تملك أن تسأل أو أن تبحث

في أكنPاف الكعبPة،وفي أجPواءالذي يعيش في زمن موغٍل في القدم والوثنية في ساحق" ال%ت والعّزى" الع%م بطل قصةفالحّر بن شمس من قبPل  أزمان الجزيرة العربية،ويعاصر أزمان الحّج الوثPني،ويعيش   القبائPل العربيPة،يُقتاد إلPى الّسPجن 
مراً مألوفPاً " أّي لسان على أن يسأل عن مصيرھم؛ المظلومين الذين يقادون دون ذنب معلوم إلى المجھول حيث العذاب والموت دون أن يجرؤجنود الظّلم شأنه شأن الكثير من قع العيPن أو العيPون"فقد غPدا أ بة أن ت سان معPروف بالطّي  علPى إن

 )54".( أكثر،تقدح عيونھم شرراً والنزاھة والكرم واGيثار والشجاعة يحيط به رج%ن أو

جاءه فPي" والشھامة،وقد فالحّر بن شمس الع%ّم رجل ضارب بنصيب عم%ق من ا)خ%ق والكرم) 55( الفجيعة ويعرض محيي الدين زنكنه مفارقة محزنة تقوم على به،و4  في حاجPة وخي قط أحPد   طلPب صار قلبه محّج قوافل الحجيج،ماقصده 
يرة ثّمPة أمPان )حPد" بذلك حقيقة أنّه،وعلى الّرغم من ذلك تقتاده قوى الظّ%م إلى المجھول لتذيقه العذاب والمھانة،مرّسخة )57"(تشھد له الجزيرة كلّھا با4ستقامة والّرصانة"ولذلك )56"(أمر ورّده خائباً  غم ) 58"(لم يعد في الجز وعلى الّر
 . الّسلوك غير المبّرر رج%ً أو امرأة يجرؤ على أن يتساءل عن سبب اعتقاله فض%ً عن ا4حتجاج على ھذامن ذلك 4 يجد

لب :"  وتخPاذلھمعندئPِذ تمتPم بقPرٍف مPن جبPن النPّاس. عنه،متجاھلةً مصيره ا)سود في المجھول الذي ينتظره الحّر بن شمس الع%ّم مرارة الخذ4ن مضاعفة وھو يرى وجوه الرجال تدور بعيداً فذاق طع أوردة الق شرھة نھمPة،4 تق خوف دودة  ال
 )59"( ووجود ،وإنّما تقرض وتأكل كّل ما يشّده إلى ا}خرين من وشائج وذكريات وآمال وتاريخوشرايينه حسب،إذ تسكنه

ية هللا،وضPP%لة  والظّلم،كما كان القسم بھا في الّذاكرة الدينية اGس%ميّة رمزاً من رموز المكابرة والعّزى رمزاً من رموز الّصمت والجبن واGصرار على التمّرغ في الّذل واGھانةويصبح القسم بال%ت في وحدان  والكفر ومعاندة الحقيقPة المتمثّلPة 
ل%ت:"  عن سبب اعتقال الحّر بن شمس الع%م،كانوا يقابلون دائماً باGجابة نفسPھافالقليل من الذين ملكوا الجرأة والقوة أمثال عون بن سعفان ليسألوا سؤالھم المشروع. الكفر والّشرك والوثنية صّر على ).60" ( والعPّزى 4 أدريوا وعندما أ

 )61"( والعّزى أتيت،فما من عاقل يركب المخاطر من أجل أحد،وإنّي أخاف عليك زال%تانصرف لشؤونك الخاصة،وعد من حيث:" تلقّاھا من جمع المتخاذلين الجبناء الّصاغرينأن يعرف مصير صديقه كانت النصيحة التي

 )62".( فاه عداك،بل بل لماذا 4 تغلق أنت فاك،حالھم حالھمإذا كان 4 المجلس قد رآه كلّه،فلماذا 4 يفتح أحٌد منھم:" نصيحتھم المقيتة بقولھموھم يعللون

كة المكرمPPة أسباب اعتقال بطل قصتنا لمن أراد أن يواجه الحقيقة،و4 يھرب منھا،أو من ا4ضطھادويفتح محيي الدين زنكنه شرفة واسعة على حقيقة ثاً عPن  الذي يتبع المطالبة بھا أمثال شخصPية السPمان أبPو يوسف الفھPدي الPذي ھجPر م  بح
 )64"( تياراته،ويتوّغل عميقاً ليعود بما يلتقطه من ا)صدافيغوص أعماقه،يصارع أمواجه،يقاوم"،واتخذ له حياة في البحر)63(الحرية 

مز الطغيPان لصديقه اللدود السلمان أبو يوسف الفھدي قبل أن يُقاد بعيداً أنّه كان يعالج الثورةونعرف من رسالة سّرية طويلة تركھا بطل القصة لى  في نفسه،ويفّكر فيھا كّل يوم،ويلعن الخوف،ويفكر في ھجر مكة المكرمة ر  وا4سPتبداد،ليلجأ إ
في مستنقع آخر،أشPدّ  الخوف الذي أقعدني وأنحره،وإذ يأتي الصباح،يأتيني ببحر من ا)سئلة تتقاذفنيسأقھر:"البحر رمز الحرية وتقرير المصير في القصة،إذ يقول فيھا ستقي مPن مستنقع واحPد لتصب    أمواجه،تلكمني تياراته،وكلّھا تنبPع وت

 )65".(منه نتانتة؛مستنقع الّذل والخوف من التغيير

مع،إذ تقلب كّل موازيين العدل في ھذه الّدنيا،ويقبل الجميع المصير)66( ا)دب الكابوسيوتنتھي القصة بغرائبية مفزعة تنقلنا إلى أجواء سانيتھم،ومتعاطين  كّل  المأساوي الذي ينتظره بطل قصتنا،منصPاعين إلPى واقعھPم السPاحق Gن ماتھم ب  أز
ع%ّم إرھاصات ا)فضل حتى ولو زارتنا برداء عجائبي مأسور للخوف والّرعب يشّف عن ا)مل فيومن بعيد تبقى الثورة تلّح على ا)فق،وتحمل لنا.عار الّصمت والجبن لى ا)شPياء:" قول الحّر بن شPمس ال  سPتتغيّر الّدنيا،4بPّد أن تتغيّر،ويعPود إ

 ).151".( تتغيّر من تلقاء نفسھا،4 بّد أن تتغيّر بفعل فاعلبيد أنّھا لن...جمالھا،بعدما يزول عنھا قبحھا الذي فرضته عليھا الظّروف الحالية

كريسوالثورة عند محيي الدين زنكنه قد تخسر قدسيتھا ھا،وھي إحقPاق الحق،وت سواء وشرفھا وريادتھا عندما تخسPر أولوياتھPا،وأھم أسPباب وجود لى حPّد  ياة ا)فضPل للجميPع ع من. الحقوق،وتوفPير الح ضرباً  ثورة  صبح ال  أعمال وعندئPٍذ ت
في الملPذات ھدف سPام،خ% أن تغPوص  يق أّي  لتي تخفPق فPي تحق ماء ا)بريPاءاGجرام والعصابات ا بني علPى د في قصPة . والPترف الم ين" ف جوز،مغمض العين ثورة" الكلPب الع لى تغيPّر  من الثPورة علPى المجاعPة وع ھا  ك%ب المشPروعة درب  ال

منأسبابھا،إلى محاولة تحقيق أسباب شر على  عن الب ض%ً  يادة الكلPب ا)سود الشّرير فPي لحظة جPوع مPPداھم أن تأكPل الشبع بعيداً عن حّل أسبابھا،فبدل أن تثور الكP%ب ف شرذمھا ھنPا  جّوعھم،وظلمھم،تقPّرر الكP%ب بق  أّي بPريء فPPي طريق ت
جه ثالث لھما،إّما أن تأكله الك%ب الجائعة،وإّما أن يرشدھم إلى سيده البشري الطيّبوھناك،ويجد الكلب العجوز الساذج نفسه أمام خيارين 4 لى )68( وآواه الذي رعاه وأحسن إليه منذ كان جرواً صغيراً ضعيفاً،يكاد يھلك فأنقذه وعال قترح ع ،في

 )69"( كلّناأكثر لحماً،ويكفينا" الك%ب أن تأكل سيده بحجة أنّه

جاح وانصياع،وسPرعان ،ويقوم بمھمته)70"(أنت من تدخل،وأنت من تھجم،وإن تلّكأت ھجمنا عليك:"  زعيم الك%ب مخيف،نجد الكلب رمز اGخ%ص،يتحّول إلى خائن رعديد،يقبل بأمر الكلب ا)سود الّشريروفي مصير غرائبي  الّدمويPة بكPّل ن
 )71"( اتفقوأنيابه الحادة،ھنا وھناك،يقتطع قطعاً من اللحم،كيفما   يضرب بشدقيه المفتوحينوبسرعة خارقة أبعد عن ذھنه صورة سيده التي تشعره باGثم والخيانة،وراح" أحسن له،ما نسي أّن فريسته ھو سيده الطّيب الذي لطالما

ّه 4 يسPتحق السلوكية التي تدفع بالثورة إلى مستنقع الخيانة والخطيئة،يقع الكلب ميتاً بعد أنوأمام ھذه الفوضى مات )ن ّه قPد  سيده؟فھل يريPد محPيي الPدين زنكنPه أن يقPول إن مآل  شبع من لحم  ھذا ھPو   الحيPاة بعPد خيانتPه؟ أم أراد أن يقPول إّن 
حارق  والّدماء؟ تبقى اGجابة مفتوحة على التأوي%ت في ضوء بشاعة الخيانة،وقبح من يحّولون يقول إّن الّشبع من لحم الّشعب لن يمنعك أن تموت جوعاً حتى ومعدتك عامرة باللحمالخائنين؟ أم لعلّه أراد أن سة إلPى آتPون  نار مقّد من  ثورة   ال

 .متلف 4يبقى و4يذر

عالم،)72( التي تشّكل كفاية اجتماعية تمثّل كيفية تعبير اGنسان عن مشاعره ويجنح محيي الدين زنكنه إلى الفكاھة الّسوداء سان. )73( فھي مرّكب من القبول والرفض لھذا ال كّل إن عاطفي اGيجPابي والسPلبي، الPذي يسPتجيب فيPه  سجله ال  وفقPاً ل
قوديمتّد بالثورة إلى كلّ " فكاھة" ففي قصته الساخرة.)74("  والمرارة في آن تفرز السخرية"ضمن بنية لغوية متماسكة  لك الكبPير الخطير المف ھذه القصPص الصPغيرة إلPى ذ شكالھا  مناحي الحياة حيث السذاجة،لتومىء   مPن الحريPة فPي كPّل أ

ضي بالسلطان الذي يقضي في فرمان ملزم أن يحلق رجال السلطنة شعور رؤوسھم،4 لسبب حقيقيففي ھذه القصة يبلغ التعنت والتجبّر غايته.ومستوياتھا  الو4ية  على الّرغم من حججه المعلنة إ4ّ )نّه أصلع،ويريد أن يتقّرب مPPن قلPب ابنPة قا
 )75( الطويلة،فأمر بجّزھا كما تجّز أصواف ا)غنام؟،وعندما سخرت من صلعه،قّرر أن ينتقم من كّل الّرجال أصحاب الّشعور)جميلة(

ئل طاعة له،و4 تعاطفاً مع قضيته الخاسرة،ولكن طمعاً في المال الذي يغدقه على كّل منوقد نزل كّل رجال السلطنة على أمر السلطان،4 قول القا يم أن:" يقّص شعر رأسه،ورائدھم في ذلك   نبيعھPا بأضPعاف قPد آن لنPا وبفضPل قPرار الوالPي الحك
 )76"(سعرھا با)مس

مة ا4ستبدادي الذي يمثّل طغيانه وجبن الّرعية خير تمثيل،فسعيد حبيب جميلة قد رفض أنلكن السلطان لم يعدم ثائرين على فرمانه الجائر سّمى بPالمجنون نظPير رفضه،وعندما قPّدم للمحاك ھذا الفرمPان العشوائي،وقبل أن ي له  يPذعن ل  علPى فع
 )77( توّسل طلباً للمغفرة أو الّصفح  الجائر أمام الّرعية المحتشدة ،ليسير إلى عقابه الموت حرقاً دون خوف أو تراجع أوالثائر الرافض،لم يجد في نفسه خوفاً يمنعه من أن يبصق في وجه السلطان

لد طفل. بإحراق الثPائر الوحيPد علPى فرمPان السPلطان؟بالتأكيد 4فھل انتھت الثورة في نظر محيي الدين زنكنه نف السّلطانفلحظة حرقPه تزامنPت مPع مو من أ لّرغم  لى ا سي بالّشPعر ع يد مكت شمّ !! "  ثPائر جد خذت نورھPان ت حم وإذا أ  رائحPة الل
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 )78" ( الوليد صغيرة،تدلّت من بين ساقيھا،تغطّيھا غ%لة رقيقة من شعر ناعم،أحمر،بلون الفجرالمحروق،أطلقت صرخة ھائلة،التفت إليھا الكّل مبھوتين،فصعقھم منظر رأس

********* 

 :الھوامش

ثير مPن المحافPل ا)دبيPة مثPلا)ردنية،حاصلة   ومراسلة صحفية لبعض المج%ت العربية، تعمل أستاذة في الجامعةسناء الشع%ن، أديبة وناقدة أردنية. د*  ين،و  على درجة الدكتوراة في ا)دب الحPديث ونقده،عضPو فPي ك  رابطPة الكتPّاب ا)ردنيّ
حو. المترجمين الدوليين وغيرھااتّحاد الكتّاب،وجمعية النقاد ا)ردنيين،وجمعية صلة على ن في حقPول 46حا ية وعربيPة ومحليPة   المتمPيز فPي وحاصPلة علPى درع ا)ستاذ الجPامعي. الروايPة والقصPة القصPيرة والمسPPرح وأدب ا)طفالجPائزة دول

 ا)عمPPدة الثابتPPة فPPي كثPPير مPPن الصPPحف والPPدوريات المحليPPة  منشPPوراً بيPPن كتPPاب نقPPدي متخصPPص وروايPPة ومجموعPPة قصصPPية وقصPPة أطفال،فضPP%ً عPPن الكثPPير مPPنمؤلفPPاً  26ولھPPا .علPPى التوالPPي 2008و 2007للعPPامين   الجامعPPة ا)ردنيPPة
 .ترجمت أعمالھا إلى كثير من اللغات. المشاريع العربية الثقافيةوالعربية،وشريكةٌ في كثير من
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 ضروب الّصور والثياب، ذكراً كان أو أنثى، إ4ّ أّن أكثPر والغول اسم لكّل شيء من الجّن يعرض للسفّار، ويتكّون في.  تتغّول سّميت الّسع%ة خرافي يفوق اGنسان في قّوته وقدرته، والغول تشّكل من تشّك%ت الجن ، وھي إذا لموالغول كائن -38
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47- 209. 
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