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من البناء الدرامي الي جماليات النص المسرحي -مؤلفات محيي الدين زنكنه علي الخشبة   

 سليمان البكري

 ناقد من العراق 
وھي تعني (لنوع ا7دبي الواحد والدراما والملحمية والشعر ث5ثة فروع ل. الدراما كلمة يونانية تعني الحدث

ابراز ا7شياء من واقع الحدث وحده بوساطة حوار يؤديه الممثلون يتضمن الديالوجات والمونولوجات 
الذي من شانه ) الحوار(الوسيلة الجوھرية في الدراما ھي . و7 حياة للدراما بغير ھذه الوظيفة) المسرحية

الدراميين وتقديم ع5قاتھم مع بقية النماذج وا7دوار المسرحية تشريح الشخصيات الدرامية وتحديد ا7بطال 
.من ناحية ومن مواقفھم الدرامية من ناحية اخري  

والدراما ھي النوع ا7دبي المؤثر الذي يسمح بالتداخل في التعبير، بمعني تقسيم الحوار علي اكثر من 
ونولوج للممثل الواحد والتعبير عن شخصية رابطة جميعھم وحواراتھم في موضوع واحد وفيھا يقدم الم

المواقف الحساسة والداخلية والنفسية المضطربة مندمجة في مغامرة ا7حداث في الدراما منطلقة من واقع 
.الحوار للشخصيات  

البرولوج ثم العرض العام لمدخل / او ا7فتتاحية ) مقدمة الصراع(التركيب ا7دبي للدراما ينطلق من 
) الفصل الثاني(واحياناً تزحف الي ) العقدة(حيث تتوضح صلب المشكلة او ) ا7ول الفصل(المسرحية في 

) الفصل الثالث(الذروة ليأتي الحل ا7خير في (حيث يتمظھر الصراع بمظاھر مختلفة صعوداً الي القمة او 

ا وھناك مسرحيات يمتد فيھا الصراع الي فصل رابع وخامس في اتجاھين وفق المفھوم الك5سيكي ھم
ھذا المفھوم ). التراجيكوميدي(أي المأساة والملھاة واتجاه يتوسطھما يطلق عليه ) الكوميديا(و) التراجيديا(

للدراما المنطلق من مرجعيات ووثائق ومؤلفات مسرحية عنيت بالدراما ومفھوماتھا تنظيراً وتطبيقاً وعبر 
باح ا7نباري مع الدراما في بنيتھا واشكالھا كثافة المضمون الذي قدمته لمعني الدراما اتساءل كيف تعامل ص

ومضامينھا وھو يقدم تجربته النقدية المسرحية ا7ولي في متابعة جادة مبدعة لمسرحيات المبدع الكبير محي 
.الدين زنكنه، ھذا ما احاول عرضه وتقديمه في ھذه الدراسة  

، كما يقول 25دة وصراع ا7ضداد صوح(تعتمد ھذه المسرحية في بنائھا الدرامي علي / مسرحية السر. 1
ا7نباري فتعرض قوتين متناقضتين اسرائيلية معتدية امتيازھا الغدر وا7رھاب والقسر، وفلسطينية س5حھا 

، وفي مقارنة بين القوتين يؤكد الناقد ان القوة مھما 25ا7قدام والصبر والجلد وا7يمان بالفكرة والقضية ص(
ان تطفيء وھج فكرة رائعة تجذرت في اعماق انسان مھما تعددت اساليب لن تستطيع (طغت وتجبرت فھي 

في تعامل الناقد مع شخصيات المسرحية يري ان . 26ص) تلك القوة ومھما ازدادت عنفاً وارھابا وشراسة
المؤلف زنكنه قد اخطأ اذ جعل من الضابط الصھيوني حاييم علي درجة كبيرة من الجبن والخوف وا7نھيار 

والتي كان ينظر الي العدو  1968وغ ھذا الخطأ تحت مفاھيم المرحلة التي كتبت بھا المسرحية عام لكنه يس
بھذا ا7تجاه يتطابق الناقد مع المؤلف في ادانة  26ص) الكاريكارتيرية ال5 واقعية(من خ5لھا بالصورة 

خاصة فھي ثورية حيث التصرف الفردي للشخصية الفلسطينية في نموذج مصطفي وفق ماتمليه المصلحة ال
/ بين محمود. تكون مصالحھا بعيدة عن اي تأثير سلبي ومتراجعة متخاذلة بقدر ماتمليه عليھا مصلحتھا

السلبي يتابع الناقد البنية الدرامية للمسرحية من خ5لھما في تناقضھما السلبي وا7يجابي / ا7يجابي ومصطفي 
ا7نباري يري ان موت محمود مع موت الشخصيات .  ومن خ5ل صراع النقيضين فيھما فھماً وسلوكاً 

المسرحية وكأن البطولة 7تتحقق ا7 (الصھيونية يربك مفھومات البطولة لدي المتلقي فيقول بالموت تنتھي 
بموتھما وموت اعدائھما وكأن ليس امام البطل ا7يجابي اي خيار اخر بعد ان وضعه زنكنه في ظروف 
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يسوغ الناقد ھذا ا7تجاه في رسم الشخصيتين .  28ص)لي اي خيار آخر غير الموتاستحال عليه النفاذ منھا ا
ويري انه كان لزاماً عليھما ان يختارا بين اثنين ، ان يموتا لتعيش القضية او ان يعيشا لتموت القضية فاختار 

.مصطفي ان يحيا ذلي5 واختار محمود ان يموت شھيدا  

 الفعل المسرحي
ل المسرحي وضمن البنية الدرامية للمسرحية ذات الفصل الواحد الذي يجب ان تتحقق فيه ھذه النتيجة في الفع

تشعبت كثيراً في الحوار والشخوص والموقف ) مسرحية السر(كثافة درامية وموقف دراماتيكي ا7 ان 
تأتية ھذه القناعة لدي الناقد م. من مسرحية الفصل الواحد 28ص) وھي امور غير مطلوبة(والعقدة والحل 

المنطلق اص5ً من القانون الدرامي الذي يجدد الفصل (من شروط الفصل المسرحي الواحد واصوله الدرامية 
.29ص)المسرحي ويعطيه صفته العامة  

كمحصلة درامية بما لھا وماعليھا كانت نقطة البداية 7عمال مسرحية 7حقة اعطت زنكنه ) السر(مسرحية 
بھا وكانت الزورق الذي ابحر فيه في فيض امواج عالم المسرح المتعب  بصمته الخاصة التي صار معروفاً 

.الجميل  

البناء الدرامي لھذه المسرحية اعتمد تحرير النص من السرد القصصي باتجاه د77ت / مسرحية الجراد. 2
 .ازاء الجراد/ حريته/ وجوده/ رمزية ذات عمق خاص أوسع شمولية من القص وفيھا يواجه ا7نسان قدره

تحو7ت السرد من الفردية في القصة الي الجماعية في المسرحية يؤشر طبيعة البناء الدرامي الذي تعامل معه 
البطولة الجماعية 7تعني الغاء دور الفرد الغاًء تاماً من عمليتھا (زنكنه وتابعة ا7نباري ناقداً عبر مفھومات 

.35ص) من خ5ل الذاتية المغلقةبل انھا تؤكد دوره شريطة ان يتجلي من خ5ل المجموع 7  

البناء الدرامي اعتمد عملية توازي الشخصيات من خ5ل عوائل تمثل بالتالي رموز المجتمع ، تلك الرموز 
/ شخصيات ا7ب. ظلت غير واضحة في تصاعد البناء الدرامي عبر عملية ھجوم الجراد علي المدينة

مما يقود الي اخت5ف في الرؤي بين مواقف توفيقية واخري / ا7م/ الزوجة/ الفتاة/ الزوج/ الشاب/ ا7عرج
وضد من ) لم خاضھا(رافضة وثالثة غير واضحة مثل ا7عرج الذي خاض حرباً وخسرھا و7يعرف المتلقي 

.39ص)  

ھؤ7ء ضد الجراد / الف5ح/ البائع/ في الجانب ا7خر من الشخصيات المسرحية ثمة الرجل ذو البدلة البيضاء
من خ5ل سلوك تلك الشخصيات / المختار/ صاحب المعمل/ وكيل شركة ا7ستيراد والتوزيع/ وشخصيات

يتصاعد البناء الدرامي كما يري الناقد من انعكاس اختفاء المبيد علي ا7خرين، فمنھم يعرف اين اختفي المبيد 
لشعوب كما ھو حال يؤشر ا7نباري رمز المبيد والجراد الي الرأسمالية التي تدمر ا. واخرون 7يعرفون

في المسرحية، فالمبيد ھو ) المبيد(نسبة الي لفظة مفردة / المبيدية/ العولمة ا7ن في تطور نوعي للرأسمالية
المقاومة الفعلية والفعالة ل5نسان والقدرة الكامنة ل5نسان والقدرة الكامنة للوقوف بوجه التيارات المعادية (
.45ص)له  

ت في بناء درامي ومشاھد مبدعة وصراع يأخذ فضاءات الحوار والفعل ظھور الجراد يكون علي دفعا
المسرحي حتي يوشك ان يقتل سكان المدينة ، لكن الحياة اقوي من الجراد فثمة ضوء يشرق ويسطع في 

المسرحية وسط عتمة الجراد ودمويته ھو الطفل الجديد الذي تلده المرأة، انه رمز 7ستمرار الحياة والوقوف 
برموزھا وغرائبيتھا ) الجراد(جراد وتحقيق حياة أفضل يتوصل بعدھا ا7نباري الي ان مسرحية بوجه ال

ود77تھا الكثيرة تشكل تطوراً نوعياً ل5لية المسرحية لدي زنكنة وانھا دعوة 7ختيارين حياة كريمة تحقق 
عميلة والدكتاتورية التي تسير وجود ا7نسان وحريته او مسخھا في ا7تجاه الذي تبغيه الرأسمالية والنظم ال
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. بركبھا  
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من البناء الدرامي الي جماليات النص المسرحي - -2-مؤلفات محيي الدين زنكنه علي الخشبة   

 سليمان البكري

 ناقد من العراق 
البناء الدرامي يعتمد علي توظيف التراث العراقي ا4صيل في حكايات شھرزاد ولياليھا / مسرحية السؤال. 3

وتنتھي بالقتل  الدراما في المسرحية تبدأ بالقتل. ا<لف ونقلھا من الماضي الي الحاضر بصورته المعاصرة
ھذا التحول يشكل . وتطرح قضية خروج صفوان للناس بعد ان كان يعمل في الخفاء وتحوله للعمل ع@نية

موضوع الحكاية في خطاب زنكنة المسرحي الذي يجھر بالقول ان صفوان رمز للحرية و4بد لھذه الحرية ان 
.يمارسھا الناس وتخرج من اطار ا4فكار الي الواقع  

 

الدراميالبناء   

يرصد الناقد البناء الدرامي للمسرحية في اطار المسرح الملحمي البرختي دون التقيد به بل الخروج عن أطره 
صفوان رمز الحرية في دائرة الصراع بين ا4طراف ذات المصالح المتناقضة . الخاصة نحو محلية وطنية

بقي صاحباً للشرطة وعلي خلفية يدخل السجن لكن قاضي القضاة يظل قاضيا للقضاة وصاحب الشرطة ي
الدمار وا4رھاب تظل السلطتان الدينية والدنيوية حكراً عليھما وعلي خلفھما، وعبر ھذا التناقض ا4رھابي 

لم يحدث ھذا بين ) السؤال(في الفردية السياسية والصراع ا4جتماعي الطبقي والسياسي تطرح مسرحية 
ب الشرطة والسؤال يمتد من الماضي الي الحاضر المعاصر صفوان العالم الحكيم وقاضي القضاة وصاح

).اوقفوا كل ھذا(وھذا يدعو المتلقي 4شھار صوته   

البناء الدرامي فيھا له ع@قة ببيئة مكانية ذات صفات امريكية حيث منبع / مسرحية العلبة الحجرية. 4
ا4لفية الجديدة الدراما تتعامل بموقف الرأسمال العالمي تاريخياً بعد الرأسمال ا4وربي صعوداً الي عولمة 

ينابيع الفكر والوعي ومعرفة حقيقتھا المضيعة وحقيقة ان امريكا ليست (تضاد مع الرأسمالية وھي تستند الي 
.76ص)العالم وان العالم ليس امريكا  

ي حيث ان موضوعاتھا حبل( وھنا تؤشر البنية الدرامية وحدة وصراع ا4ضداد من داخل الرأسمالية 
با4نفجارات والطاقات التدميرية التي تعمل علي تفتيتھا من الداخل كما تحبل الرأسمالية بتناقضات ھائلة 

الدراما من خ@ل حوار شخصيتي المسرحية السيدة . 76ص)تؤدي حتماً الي زوالھا من المجتمع ا4نساني
العالم ھو امريكا (لي بان والفتاة تقوم علي فضح وكشف الزيف ا4مريكي الرأسما) روزستون(العجوز 

، مع جملة اكاذيب امريكية تتعلق بالطبيعة والحياة ذوا4نسان مما يجعل الفتاة تعيش 77ص)وامريكا ھي العالم
رمز امريكا التي تفترس ) روز ستون.(سجنھا الداخلي خوفاً من الخروج الي الشمس والعالم لمعرفة الحقيقة 

/ العراق / افغانستان/ كوبا/ اليابان/ افريقيا/ كوريا/ فيتنام/ جل الرأسماليوتقــتل ابناءھا في حروب دائمة من ا

. حروب مدمرة وصفحات مرعبة من تــــــاريخ ا4رھاب ا4مريكي وھي شھود علي ماتقوله المسرحية  

) كلكامش(تتصاعد الدراما بظھور الشاب ذي ا4فكار التقدمية ا4نسانية في استناده الي التاريخية العراقية في 

ھذا الفكر الذي يغذي الصراع . وبحثه عن الخلود من اجل سعادة ا4نسان ورفاھيته واكتشاف معني الوجود
الداخلي يقود الي تغيير في موقف الفتاة وخروجھا من دوامة المفھومات ا4مريكية المظللة ومواجھة العالم 

ر كنقطة تحول دراماتيكي في الصراع ورفض ومعرفة الحقيقة وبھذا تحقق البنية الدرامية موضوعة ا4ختيا
.الثوري لمواجھة الحياة/ رمز امريكا وتخرج معية الشاب الرمز الفكري) روزستون(الفتاة طروحات   

في ابتعاده عن التقريرية يؤشر الناقد ا4نباري نجاح زنكنة في بنائه الدرامي / مسرحية لمن الزھور. 5
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البنية . 84ص) المسكون بفكره وقيمه ا4نسانية العالية(رحية الفني عبر عالم المس) لمن الزھور(لمسرحية 
الدرامية تعتمد العقدة ا4وربية في ع@قة ا4بن با4م وع@قتھما بالمكان، فبسبب عدم توفر امكانية الدخول الي 

لناقد يقيم ا.  87ص) باعت ا4م جسدھا لرجل ھو اساس ا4حساس ال@مباشر بعدائية ا4بن للمكان(المصح 
) عمه الذي امتلك امه بعد ابيه(شكسبير في حقده علي ) ھاملت(ع@قة بين احساس ا4بن اتجاه امه وبين 

العقدة ا4وروبية 4تكشفھا المسرحية بشكل متكامل بل تتعامل تدريجيا عبر تفاصيل واحداث وحوار . 87ص
ا4ولي حين سقطت ضحية (للسقوط  ا4م مع ابنھا وجعلھا تنمو تدريجياً حتي تتضح عبر شخصيتين تعرضتا

.87ص) للجنون والثانية حين سقطت ضحية للعوز  

 

 الشخصية المؤثرة
يريدھا  89ص) حالة جمالية مثلي(ويعدھا / الشخصية المؤثرة في تحو4ته/ يتابع الناقد ع@قة ا4بن بالصبية

ويود ان يتبادل معھا  شبيھة 4مه في كل شيء، في شعرھا القصير وجمالھا وحتي في حالة رضاھا عنه
.الصور شأن والدته التي تحمل صورة زوجھا في حقيبتھا ذلك الزوج البعيد المسافر الذي انقذھا من السقوط  

ھذه الع@قة في تقليد ا4بن 4مه وامنياته غير المتحققة في الحياة بقربه كما يري ا4نباري من ولع ا4بن بأمه 
ا4وديبية التي تفرض عليه الكشف عن حبه 4مه بكلمات وافعال جعلت  العقدة(حداً غير طبيعي وصو4ً الي 

البناء الدرامي يتصاعد من خ@ل تواصل ع@قة ا4بن بالصبية  90ص) ا4م مترددة في قبولھا ورافضة احيانا
 فتتضح العقدة ا4وديبية في الفعل والحوار وحتي في) ا4م والمرأة(وتشبيھھا بامه في حالة رمزية تتضمن 

.ا4منيات  

يري الناقد ان موقف ا4م من ابنھا يجسد العقدة ا4وديبية بوضوح حين ترفض لمسة لشعرھا 4نھا تعيش 
يشير الناقد الي ان شخصية ا4بن . السقوط وعقدة الذنب التي تذكرھا بالرجل الذي لمس جسدھا واسقط عفافھا

.91ص)رمز مشترك للفحولة(مع شخصية الرجل ترفضھم ا4م 4نھما   

لمن نقدم الزھور؟ ھل نقدمھا ل@بن العليل او ل@م التي تعيش احساساً بالذنب : السؤال المطروح بعد كل ھذا
في ) جوكوستا(وتود الخ@ص منه؟ او نقدمھا للصبية التي تسكن ذھن الفتي المريض في المصحة؟ مثلھا مثل 

البعيد / الحلم والرمز/ لزھور تقدم للصبيةالجواب من خ@ل مؤشرات النقد يوضح ان ا) اوديب ملكاً (مسرحية
الذي اراده زنكنة ان يتحقق ضمن مؤشرات تغيير الواقع ا4قتصادي وحسابات دوره الفاعل في سعادة الناس 

، وبالتالي فالدراما ومن موقف 91وان يكون ذلك التغيير مقروناً بتغيير نوع النظام السائد اجتماعيا ص(
تجعل الزھور ل@بن ول@م وللصبية، والث@ثة رمز اجتماعي يحتاج / نفسياً / صاديااقت/ اجتماعيا/ انساني عام

الزھور في رمزھا ايضا من أجل ع@قات صحية انسانية موسوعية في تداخلھا سلباً وايجاباً ورفع راية 
.المحبـــــة من اجل مجتمع أفضل وحياة يسودھا الحب والتعاون وا4خاء   

وكما يقول المبدع محمود عبد الوھاب ) ثريا النص(ايھا الزنوج البيض العنوان  مسرحية مساء الس@مة. 6
وعنوان المسرحية يعطي د4لة رمزية في مزاوجة لم تعن باللون العرقي قدر عنايتھا بالوضع ا4نساني الذي 

قد يؤشر من موقع النا. يعانيه ا4نسان ا4بيض ا4مريكي كما ھو حال المعاناة القائمة في مجتمع الزنوج السود
مفھومات المسرحية التي اعتمدت النقيض اللوني ا4سود . فكري وحشية الرأسمالية واستغ@لھا للجميع

. 95ص) لم يكن مقصود ايذائه بل للحالة التي تنم عن وطبيعة تلك الحالة(وا4بيض   
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من البناء الدرامي الي جماليات النص المسرحي - 3-3مؤلفات محيي الدين زنكنه علي الخشبة   

 سليمان البكري

 ناقد من العراق 
 عن المونودراما

في ) سوران(المونودراما في اعتمادھا الشخصية الواحدة التي تعاني قسوة ا2شياء حولھا وشخصية 
:تعاني من ) مساء الس8مة ايھا الزنوج البيض) (مونودراما  

. ابوسي تحت العمارةالملجأ الك/ المكان. 1  

.ا2غتراب والضيق وا2ختناق جراء اصطدامه جدار كبير من ا2شياء القاسية المحبطة.2  

الصدام العائلي في مفھومات الحياة وتھكم ا2ب من ابنه ازاء حبه للموسيقي مما يقوده الي التمرد . 3
. والرفض  

.كل شيء وتعمل علي تدميره ع8قته السيئة بزوجته التي 2تري فيه سوي رجل فاشل في. 4  

تتوازي مع منغصات الزوجة التي تضع / زجاجة الخمر/ المدفأة/ الساعة/ منغصات ا2شياء في الحياة مثل. 5
امامه العراقيل وتقيمھا ضده في مشروع حياتھا البعيد عن ا2نسانية وفي غرائبية تثير التساؤل لم يضع النص 

).ما أشد قسوة ا2شياء حولي آه(الجواب لھا ويعاود سوران الصرخة   

الحلم الدائم الذي / البناء الدرامي يحاول اختراق تلك ا2شياء وتعريتھا من أجل وصول الشخصية الي مدينته
ا2حتجاج بصورته الدرامية . يعيشه وا2نغمار في ممارسة تأليف الموسيقي التي ستخرجه من ھذه الدوامة

ء عصر العولمة وسيطرة الرأسمال كما يري الناقد طموح يجسد صرخة المبدع في وجه العصر الردي
سوران بحلم اضافة أثر جديد الي ا2ثار ا2نسانية في محاو2ت مت8حقة تتساوق مع حلمه في تجاوز سلبيات 

عبيد المال (الواقع، لكن تلك السلبيات تحد من فعاليته وطموحه واصحاب رأس المال الذين اسماھم 2نباري 
التعامل معھم بالقوة في كل شيء وفي المقدمة الموسيقي الملغومة با2بر و2تدع احدا يرتاح او كان 2بد من 

سمفونيته وملحمته التي ) مدينة الموسيقي(ھذه ا^ليات تقوده الي ابداعه في كتابة  101ص)يبقي علي الحياد
داخلي / ا2ول صراع ذاتي مونودراما النص المسرحي اعتمدت جانبين في التعامل ،.يقاتل بھا عبيد المال

لسوران وآخر خارجي اعتمد مقدرة المؤلف في توصيل ھذا الصراع الي المتلقي من خ8ل سوران الذي أبدع 
.زنكنه في التعامل معه بآليات الصراع الفكرية المختلفة التي جسدت طبيعة البناء الدرامي للمسرحية  

جوھر الصراع وطبيعته القائمة علي أساس (عتمد تحديد البنية الدرامية فيھا ت/ مسرحية حكاية صديقين. 7
المؤلف يستثمر ھذه الحالة علي لسان جوق رباعي يوضح ابعاد الشكل الفني الذي  105ص)ا2رباح والمنافع
باتجاه المفھوم البرشتي الملحمي القائم علي اساس ا2يھام النسبي موضحا ) القص والتمثيل(تتخذه المسرحية 
ية تتمسك بالملكية الخاصة التي تقود الي الفردية وا2نانية والجشع وھذا يؤدي الي صراع مفھومات اقتصاد

.من اجل الوصول الي الغاية  

/ ا2بناء/ ا2م/ ا2ب/يوظف المؤلف ثيمة الحلم في البناء الدرامي للمسرحية وع8قة الكذب القائمة بين 

قف يقود المؤلف نحو نسق تجريبي في البنية دراما المو. وموضوعة البحث عن جرار الذھب في الصحراء
الدرامية من خ8ل توظيف الشاشة السينمائية في تصاعد الحدث وتعقيد الموقف فيلجأ المؤلف الي استخدام 

ذاتي تتوضح من خ8له / ا2خوين عبر حوار داخلي/ المونولج الداخلي في الكشف عن دواخل الشخصيتين
جوازية وحقيقتھا في تجلي لمنطق الربح والخسارة برغم الحوادث طبيعة الحدث عبر منطق الفئة البر
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والظروف التي اتاحھا المؤلف زنكنة لشخصيتي المسرحية با2لتزام ا2نساني في سلوكھما ا2 انھما تجاوزا 
كل الخطوط الحمر بسبب اخ8قيتھما البرجوازية وظ8 يحم8ن قذارة طبقية لم يتمكنا من التطھر من 

حية في بنائھا الدرامي وغرابة شخصيتھا تشكل في نھاية المطاف تھديداً وللسائد من ا2لتزام المسر.رجسھا
الجمعي وا2خ8قية العامة وتتحول نحو ا2ضطراب وا2نھيار وھو مرض برجوازي تفشيه برجوازية 
.لظالمالحصار مسببة اشكاليات مختلفة في مجتمع يناضل ويعمل علي تجاوز معوقات الحصار ا2جرامي ا  

 رؤيا الملك

الرؤيا ھي العالم الداخلي للشخصية، وھي المفردة ا2ولي المركبة من كلمتين لعنوان / مسرحية رؤيا الملك. 8
البنية الدرامية تعني بشكل خاص بالعالم الداخلي للملك ستافروب وماندانا في تداخل ) . رؤيا الملك(المسرحية 

. لسوفوكلس) أوديب ملكاً (كنه اقامة تناص بين مسرحيته ومسرحية ثنائي للعنوان الرئيس الذي أراد به زن

رؤيا الملك درامياً .والرؤيا قاموسياً تعني الحلم وھو ماتقيم عليه المسرحية عمارتھا الفنية وبنائھا الدرامي
ة في الحلم تتصاعد احداث المسرحي/ يفسرھا الكاھن بمقتل الملك علي يد ابن شقيقه ماندانا، وفق ھذه الرؤيا

اوديب (موازاة درامية مع موضوعية النبي موسي وفرعون التي لم يشر اليھا الناقد ا2نباري وموضوعة 
 ً التي اكد عليھا الناقد اجھد نفسه كثيرا في معاد2ت جمع وضرب من خ8ل مفھومات زنكنة التي بثھا ) ملكا

ه عن الطفل الذي سيقتله فيعرف انه ابن في الحوار ليصل في نھاية المسرحية الي انتھاء زوبعة الملك في بحث
قائده العسكري روستيمرو فيذبحه، لكن ا2زمة تظل مستمرة 2ن الدم والقتل مؤشران خطيران يقلقان الملك 

.بالخوف علي عرشه المھدد بالزوال  

ت ھكذا تعددت وتنوعت رؤيي الناقد صباح ا2نباري ازاء البناء الدرامي في مسرحيات زنكنة فمن مفھوما
وتحو2ت المفھومات ) السر(البطولة وا2لتزام بقضية ا2رض والتمسك بھا والتضحية من اجلھا في مسرحية 

عبر الرموز المتداخلة بالواقع المعاصر ) الجراد(الفردية الي الجماعية ومواجھة الخطر في مسرحية 
.جه العدو وا2نتصار عليهالصھيوني الدائم وشارة استمرارية الحياة والوقوف بو -والصراع الفلسطيني  

والعودة ) السؤال(يضاف لذلك حرص الناقد علي اظھار قدرة المؤلف في توظيف التراث درامياً في مسرحية 
الي شھرزاد العراقية الجميلة وحكايات لياليھا ا2لف وتوظيفھا توظيفاً معاصراً يحسه المتلقي في نبض الفرد 

العلبة (مات الفكرية ا2نسانية ووعيھا ومعرفة حقيقتھا في مسرحية والشارع والمجتمع والتاكيد علي المفھو
.وحقيقة ان امريكا ليست ھي العالم وان العالم ليس امريكا) الحجرية  

ان الناقد صباح ا2نباري يكشف عن خبرات مبدعة في متابعة ابداع المسرحي الكبير محي الدين زنكنة 
) لمن الزھور(سرحياته وتعامله مع العقدة ا2وديبية في مسرحية موضحاً خفايا واسرار البناء الدرامي في م

في مجتمع الرأسمال ا2مريكي في / السود/ البيض/وفضح وادانة ا2ضطھاد والتفرقة العنصرية للزنوج 
) حكاية صديقين(وتوظيف المفھوم البرختي في مسرحية ) مساء الس8مة ايھا الزنوج البيض(مسرحية 

كل ھذا يؤشر الجھد النقدي المبدع للمسرحي ). رؤيا الملك(موضوعة التناص في مسرحية والتعامل فنياً مع 
الجاد صباح ا2نباري في المتابعة المثابرة 2عمال محي الدين زنكنة ووضعھا في دائرة الضوء ملتزماً ھموم 

عليھا انھا رؤية  ا2نسان في مواجھة القوي السوداء التي تعمل علي مصادرة حريته والبشارة في ا2نتصار
.والنضال الدؤوب من اجل وجوده وحريته) ان يكون او ان 2يكون(جادة اتجاه ا2نسان   
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