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● ره ووف بگه رد
که من ئه و که ســـه  به ھره مه ندانه ی تۆ بته وت وه ک که ســـایه تیان باسی 
ده وه مه ندو به بشـــتیان له سه ر بنوسیت چونکه  شایانی ئه و نووسینه ن 
و که چـــی ته مه نـــی ھاوڕیه تی و پکـــه وه  ژیانتان لـــه وه  که متر بووبت 
که یاده وه ریه کانی منایتان، قوتابیه تی، کارکردن، ئایدۆلۆژیایه کی دیاری 
کـــراو بۆ ســـانکی دوور پکیه وه ی به ســـتبن. مه به ســـتم له نووســـینی 
ڕه خنه و لکۆینه وه و ھه ســـه نگاندنی ئه ده بی و ھونه ری و داھنانی ئه و 

له نوان 
باخه کانی پرته قادا 
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که سه  نییه ، به کو مه به ستم له و جۆره  نوسینه یه  که ته نیا ھه وسته یه کی 
ڕاگوزاری و ئه رککی وه فاداری و ھه ســـتکی به کوڵ و دی ڕووت بت 

بۆ خودی که سایه تییه که .
له دوا سانی حه فتادا ، له دوو ڕگاوه  من کاک محدین زه نگه نه م ناسی، 
یه که میان ھاوڕێ خۆشه ویسته کانم و به تایبه تی حسن عارف وشرکۆ 
بکـــه س و کاکه مه م بۆتانـــی بوون، دووه میان به ھـــۆی به رھه مه  دیارو 
ناوا زه  شـــانۆییه کانی و به تایبه ت پرســـیارو مۆه ت که یه که میان خه تی 
چاکتریـــن ده قی عراقی ســـای ١٩٧٥ ، ١٩٧٦ ی درا بوویه  که  ئه وســـا 

لووتکه ی به خشیشی ئه و پیاوه  به توانایه بوون.
ئه و ھاوڕێ خۆشه ویستانه م له زۆربه ی دانیشتنی تایبه تی خۆماندا ناوی 
محدینیان ده ھنا، چ وه ک کاریگه ری له سه ر بزوتنه وه ی شانۆو چ وه ک 

مرۆڤکی به ھه وست و ئاگادار به سه رده مه که ی.
له ناوه  ناوه  ھاتوچۆی ئه وســـای به غدامدا محدینم ناســـی، به ماوه یه کی 
که مـــی یه کتر ناســـین ھاوڕیه تییه کـــی یه کی ته مه ن درژمـــان خولقاند، 
ئیتر ھه موو جارک یان له به غدای ئه بونه واســـدا یان له  به عقوبه ی باخی 
پرته قادا ده بوو یه کتر ببینین. له کۆتایی سانی ھه شتایشدا که په یمانگای 
ھونه ره  جوانه کانی ســـلمانی فیســـتیڤای سانه ی شـــانۆییان سازده دا 
محدین زه نگه نه  له ناوه  ھه ره  دیاره کانی ئه و ئاماده بووانه  بوو که  شون 
ده ســـتی داھنانیان به شـــانۆی عراقیه وه  ده دره وشایه وه . که  ده گه یشته  
ســـلمانی پیی ده وتم: ئستا ھه ست ده که م له شـــارکدام خۆشی ده وم 
و منیش تا ســـه ر ئســـقان ده یپه رســـتم . ئیدی ئه و ڕۆژانه ی فیستیڤای 
له پانه وه  باسی کۆترانه مان ده کرد که ته قه ی ناوه خت ھه ی فاندوون و 

ئستاش له ھۆی شانۆو ژوانه کانماندا گمه ی ئاوه ره ییان ده بیستین.
باســـی ئه و شـــانۆگه رییانه ی نمایش ده کـــران وداوه کان نه یان ده توانی 
ڕاویـــان بکـــه ن، له وســـکاو ده رده  دنه یـــش ده دواین که  تائســـتایش 
بجگـــه  له ئاماژه ی نوان دووئه ســـتره ی دوور ئه و ناتوانت بیانکات و، 
ڕووبـــه ڕووش گاته مـــان بـــه و قه ه مانه  ده کرد که کاتی  جۆ کوشـــتنیان 
ھاتووه و پاســـاوه  گه پجاره کانیان ناتوانن سه ری خه جه له تیان پ به رز 

بکه نه وه .
گه وره یـــی محدین زه نگه نـــه  له وه دابوو که  خۆی به بچـــووک ده زانت . 
خاکییه  چونکه  به ھره ی زۆره ، ئه دیبوو چونکه  عه شقی کاره که ی خه ریکه  
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چـــاوی پ له ده ســـت ده دات و له ســـه ر ئاســـتی وتـــه  عه ره بییه کانیش 
ناوکی دره وشـــاوه یه ، که چی ئه و گوی به وه  نه ده داو خه می ســـه ختی 
ئه وه  بوو که  بۆ ناتوانت به زمانی میللته که ی خۆی بنوســـت! ھه ر ئه م 
ھه ســـته  ئینســـانیه ی به ره و جۆره  نووســـینکی برد که به زمان عه ره بی 
و به نـــاوه ڕۆک کوردی بن، له وانه  شـــانۆگه ری کاوه ی ددار  وڕۆمانی 
ئاسۆس ـ بوون. له و به رھه مانه دا به ره و که سانکت ده کاته وه  که ھه موو  
به ھـــا کۆمه یه تی و ئاکارییـــه کان له وه دا دیبنیننه وه  که ســـه ر به گه لکی 
چه وســـاوه و په راوزکراون، به م ئه و واقیعه ی نه ی خســـتوون و ڕوو 
له ئاسۆســـن، ھـــه ر ئه و خۆشه ویســـتی و پ زانینه  بـــووه  ھۆی ئه وه ی 
گه لک له شـــانۆگه رییه کانی بکه ینه  کوردی و نمایش بکرن وه ک: نھنی، 
پرســـیار، تۆه ، گولـــه کان بۆ کـــن و چیرۆکی دوو ھاوڕێ که له ســـای 
١٩٨٦ ه وه  خۆم وه رم گیراوه و  بواری بوکردنه وه یم نه بووه . ســـوم 
بـــۆ ئـــه و ھاوڕیه ی که بـــوای به وه یه  دیـــواره  ئاســـنینه کانش ھالنه ی 

خۆشه ویستیان له سه ر ده کرت.

ئه م نووســــــه ره  له ڕۆڤاری ژماره  (٦)ی سای ٢٠٠٠ دا بوکراوه ته وه  که تایبه ت بوون به  
محی الدین زه نگه نه  داھنه ر.
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● نه وزاد ئه حمه د ئه سوه د
محدین زه نگنه  جگه  له وه ی  نووســـه ركی  گـــه وره و داھنه ركی  دیاری  
بـــواری  شـــانۆ و رۆمان و چیرۆك بـــوو، مرۆڤكی  تا بی  راســـتگۆ و 
ئه مین و خاكه ڕاو ھه ستناســـك بوو، له نزیكه وه  ھه ســـتت به  ھاوڕیه تیی 
ده كردو له په یوه ندیی  دۆســـتانه دا جدی  بوو ره وشـــتكی  به رزی  ھه بوو، 
به رده وام خه ریكی  نووســـین و خوندنه وه  بوو، به م دواییه  ســـه ره ڕای  
بتوانایـــی  بینـــای  چاوه كانی ، كه چی  لـــه  داھنانی  ئه ده بی  و به خشـــینی  
رۆشـــنبیری  نه كه وت، له م چه ند ســـاه ی  دواییدا له گۆڤاری  ســـه رده می  

له  مائاوایی  
محدین زه نگنه دا
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عه ره بـــی  پكه وه  كارمان ده كـــرد، ئه و وه ك راوژكاری  رۆشـــنبیری  و 
منیش وه ك به روه به ری  نووســـین و له راستیدا وه ك سه رنووسه ریش. 
له م دووســـاه ی  دواییدا خواســـتی  گه وره ی  ئه وه بـــوو حكومه تی  ھه رم 
بینرـــت بـــۆ ئیســـپانیا بۆ چاره ســـه ری  چاوه كانـــی  كه  به تـــه واوی  كز 
ببوون، به م خواســـته كه ی  نه ھاته دی . ماوه یه كی  زۆری  ژیانی  له شاری  
به عقوبـــه  به ســـه ر بـــرد، له م چه نـــد ســـاه ی  دواییـــداو دوای  رووخانی  
رژمـــی  به عـــس به یه كجـــاری  گه ڕایـــه وه  بۆ كوردســـتان و له ســـلمانی  
نیشـــته ح  بوو، سه رجه می  به رھه مه كانی  به  زمانی  عه ره بی  نووسیوه و 
به شـــی  ھه ره زۆری  شـــانۆنامه كانی  له به غداو پایته خته  عه ره بییه كانی  تر 
به عه ره بی  نمایش كراون، بۆیه  زیاتر له  ناوه ندی  ئه ده ب و رۆشـــنبیریی  
عه ره بیدا ناسراو بوو وه ك له  ناوه ندی  ئه ده بی  كوردی ، به م ناوه رۆكی  
زۆربه ی  ھـــه ره زۆری  كاره كانی  كوردی  بـــوون و كاره كته ری  كوردیی  
ھه ده بژارد، یه ككیش بوو له  ئه ندامه  چاالكه كانی  «گروپی  كه ركووك» 
كه  له شه ســـته كانی  ســـه ده ی  بیســـته مدا رۆكی  كاریگه ریـــان ھه بوو له  

چاالككردنی  دۆخی  رۆشنبیری  و ئه ده بیی  شاری  كه ركووك.
له ســـای  ١٩٤٠ له  گه ڕه كی  شـــاترلوی  شـــاری  كه ركووك له دایك بووه ، 
ســـه ره تایی  و ناوه نـــدی  و ئاماده یـــی  لـــه  كه ركووك ته واو كـــردووه ، له  
سانی  په نجاكانه وه  ده ســـتی  كردووه  به خوندنه وه و نووسین، له سای  
١٩٥٩ یه كـــه م چیرۆكـــی  له رۆژنامـــه ی  ده نگی  قوتابیـــان به عه ره بی  بو 
ده كاته وه  به  ناونیشانی  (خه ك..و كار..و كتب)، ھه ر له و ساه دا له یانه ی  
قوتابیان دوو وتار پشكه ش ده كات، یه كه میان به ناونیشانی  «دیموكراتی  
و ئاسۆكانی  له عراقدا»، دووه میشـــیان به ناونیشانی  «مه كسیم گۆركی  
١٩٦٢نووسه رو مرۆڤ»، له سای  ١٩٦٢نووسه رو مرۆڤ»، له سای  ١٩٦٢ له كۆلجی  ئادابی  زانكۆی  به غداد به شی  
زمانی  عه ره بی  ته واو ده كات، دواتر ده بت به مامۆستای  زمانی  عه ره بی  
١٩٦٣له  بابل به م له ســـای  ١٩٦٣له  بابل به م له ســـای  ١٩٦٣دا له كوده تا ره شه كه ی  به عسدا وه زیفه كه ی  
جده ھت و به ره و كوردســـتان ھه دت وده بت به  پشـــمه رگه ، سای  
١٩٦٤ له  خانه قین داده مه زته وه ، له كۆتایی  شه ســـته كانه وه  ده ستی  كرد 
به نووسینی  كۆمه   چیرۆك و شانۆنامه  كه  تا كۆتایی  ژیانی  به رده وام 
بوو، له ســـای  ١٩٨٤دا خانه نشـــین كراو ئیتر ژیانی  خۆی  ته رخانكرد بۆ 
نووســـین، له ماوه ی  نیو سه ده ی  ته مه نی  نووســـینیدا ده یان شانۆنامه ی  
نوســـیوه ، له ته ك شـــه ش رۆمان و دوو كۆمه ه  چیرۆك، به شـــی  ھه ره  
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زۆری  شـــانۆنامه كانی  لـــه  به غداد و پایته ختـــه  عه ره بییه كانی  تر نمایش 
كـــراون به تایبه تـــی  له  جه زایـــرو مه غریب وقاھیـــره و به حرن وئیمارات 
وكوت وعه مان، ھه روه ھـــا له  له نده ن و ئه مانیاو ھۆه نده ، ده رھنه ری  
وه كـــو د.عه ونـــی  كه ڕومی  و عه زیز خه یون و به دری  حه ســـون فه ریدو  
مونســـیف ئه لسویســـی  و جه لیل زه نگنه و زۆری  تریش شـــانۆنامه كانی  
ئه ویان ده رھناوه ، له زۆربه ی  فیســـتیڤاه  شـــانۆییه كاندا وه ك باشترین 
نووســـه ر یان وه ك باشـــترین تكســـت خه تـــی  یه كه مـــی  وه رگرتووه ، 
ھه ندك له شانۆنامه كانی  كراون به كوردی  و چه ندین جار له  سلمانی  و 
ھه ولر نمایش كراون، له وانه  شـــانۆگه ریی  (مۆه ت) وه رگانی  شركۆ 
بكه س، (گوه كان بۆ ك ) و (مسا و السالمه  ایھا الزنوج البیچ) وه رگانی  
ئازاد به رزنجی ، (پاســـه وان) و:ئیســـماعیل ئه نوه ر، (قسه  بكه  ئه ی  به رد) 
و:محه مه د عه بدولره حمان زه نگنه ، (ســـزا) و: جه مـــال غه مبار، (ھاواری  
بده نگییه كـــی  الڵ) و:كه ریـــم بیانی ، ھه روه ھا كۆمه ـــه  چیرۆكی  (كتابات 
تگمـــح ان تكـــون قصصا) له الیه ن غه فور ســـاح عه بدولـــوه  كراون به  

كوردی .
به داخه وه  له  كاتژمر سی  پاش نیوه رۆی  ٢٠١٠/٨/٢١ له ماه كه ی  خۆیدا 
له سلمانی  به سه كته ی  دڵ كۆچی  دوایی  كردو نه یتوانی  ڤیزه ی  سه فه ری  

ئه وروپای  ده ست بكه وت بۆ چاره سه ری  تۆڕی  چاوه كانی !!
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● كامه ران سوبحان
 ته ، مردنه كه ی ئه ویش كتوپك له  مردنه كانی ئه م وی زۆروه ك ھه وا
بوو، پم وابت مردنی ھیچ كه س و ھاوڕیه ك ھنده ی مردنی محدین 
(زه نگه نـــه ) تووشـــی تامانی نه كردبم، چونكـــه  مردنه كه ی ئه و جۆرك 
لـــه  تامان و به زه یی و وه ســـتانی ده وت، ئه و ئـــواره  گه رمه ی ٢١ی 
ئاب كه  مه سجكم بۆ ھات و ئه مه ی تدا نووسرابوو (ئه زانم به التانه وه  
ســـه یره ، بـــه م ئه م ئواره یه  محدین زه نگه نه ، لـــه  ناو بازاڕ به  جه ته ی 
دڵ كۆچـــی دوایـــی كرد!!) دوای چه ند جارك خوندنـــه وه ی ئه م نامه یه  دڵ كۆچـــی دوایـــی كرد!!) دوای چه ند جارك خوندنـــه وه ی ئه م نامه یه  دڵ كۆچـــی دوایـــی كرد!!) دوای چه ند جارك خوندنـــه وه ی ئه م نامه یه  

من و 
محدین زه نگه نه 

● كامه ران سوبحان
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یاده وه ریم وه ك زۆر له  رووداوه  ناخۆشه كانی تری ته مه ن به  خراییه كی 
سه رسوڕھنه ر مژووی ناسین و پكه وه  كاركردنمان له  (ده زگای چاپ 
و په خشی سه رده م) به  به رچاوما ھنا و له  خاكی ره شدا ونی كرد.. 

یه كـــه م ناســـینم بۆ ئه و پیـــاوه  ئـــواره ی ٢٠٠٥/١١/٢١  واته  ٤ســـاڵ و 
نۆمانگ پش مردنه كه ی، ئه و ناسینه ش ركه وتكی سه یر و خۆش بوو، 
ئـــه و كات زه نگه نه  مای له  دیاله  بوو، بۆ به شـــداریكردن له  فســـتیڤای 
گه الوژ ھاتبوویه  سلمانی، ده زگای سه رده م ته كلیفیان كردم دیداركی 
دووردرژی له گه ڵ سازبكه م بۆ گۆڤاری ئاینده ، منیش ته نھا دوو رۆژم 
له به رده ســـتا بوو، پـــش ئه و مژووه  مـــن به  ته نھا محدیـــن زه نگه نه م 
وه ك ھه ندێ له  شـــانۆییه كانی ده ناسی، به  تایبه تیش شانۆییه كانی (تكلم 
یـــا حجر، االشـــواك، العلبـــه  الحجریه ، الخاتـــم) خوندبوویـــه وه ،  دوای 
گفتووگۆیه كـــی زۆر كاتـــی دیداره كه مان دانا، له ســـه ره تا ملی نه ده دا بۆ 
دیدار، وا ركه وتین ته نھا دیداركی كورت بت و چه ند پرسیاركی زۆر 
ســـه ره تایی له ســـه ر ده ق و به رھه مه  نوكانی لبكه م، به م كه  دیداره كه  
ته واوبوو، دوو كاســـتی ته واو قســـه مان كردبوو، دوای ته وابوونی پی 
وتـــم (جه نابی عالی) فكی باشـــت لكردم، بیاربـــوو كورته  دیدارك 
٢٠٠٦ گۆڤاری ئاینده دا له  ئازاری ٢٠٠٦ گۆڤاری ئاینده دا له  ئازاری ٢٠٠٦) دا  بـــت، ئه و دیداره ش له  (ژماره  ٦٥
بو كرایه وه ، له و رۆژه وه و دوای ھاتنه  یه كجارییه كه شـــی بۆ ســـلمانی 
به  جیاوازی ته مه ن و بۆچوونیشـــه وه  زۆرجار پكه وه  دانیشـــتووین و 
له ســـه ر زۆر الیه نی ئه ده بی و ده قی شـــانۆییی قســـه مان كردووه ، ئه و 
ھه رچه نده  به كه می ئاگای له  ئه زموونی شـــانۆی كوردی بوو له  رووی 
ده ق و پراكتیكییـــه وه ، به م شـــاره زایه كی باشـــی لـــه  ته كنیك و گرێ و 
دیالۆگ و كاره كته ری شانۆیی ھه بوو، ئه و (جه ناب عالی)یه ی كه  یه كه م 
جـــار نازانم بۆچـــی و له به رچی پی وتم بویه  ناوی راســـه ته قینه ی من 
الی ئـــه و ھه موو جارك ده یوت (جه ناب عالی) به  كامراكه ت ونه یه كی 
جوانمـــان ناگریت؟ (جه ناب عالـــی) چایه ك پكه وه  بخۆینـــه وه ، (جه ناب 
عالی) كه ی كاك دشاد عه بدو له  ھه ولر دته وه ؟ جه ناب عالی ئاینده  

گه یشتووه ته  كوێ و زۆر جه ناب عالی تریش!!
ئه مه  جگه  له وه ی چه ندین دانیشـــتنی تایبه ت و گشتی و كۆبوونه وه مان 
پكه وه  ھه بووه ، زۆر جار ده یوت ئاده ی چی له سه ر ده قه كانی ھارۆد پنته ر 
ده زانی، كه  پم ده وت ھه موو ده قه كانی ئه و نووسه ره م خوندووه ته وه ، 
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زۆری پخۆش بوو، جاركیان پم وت مامۆستا بده نگی و رۆشتنه كه ت 
و شوازی قسه كردنت له  (ده یڤیس)ی كاره كته ری ھارۆد پنته ر ده چت. 
زۆری پخۆش بوو، ئیدی كه م جار ھه بوو پكه وه  دانیشین و به  گاته وه  
پـــم نه ت. ھا جه ناب ده نگوباســـی (ھاۆدپنتـــه ر و ده یڤس)ی ھاوڕت 
٣٧چۆنـــه ؟! له گه ڵ جیاوازی  ٣٧چۆنـــه ؟! له گه ڵ جیاوازی  ٣٧ســـاڵ ته مه ن له  نوانمانـــدا، من و محدین 
زه نگه نه دا ھه رگیز ھه ســـتم نه كردووه  ئه و برا گه وره و من برا بچووك، 
ھنده ی ئه وه ی وه ك دوو ھاوڕێ به  جیاوازی ته مه نه وه  ئه و له  گۆڤاری  

سه رده می عه ره بی و من له  گۆڤاری ئاینده  كارمان ده كرد.
خاكـــی تـــری مردنـــه  كتوپه كه ی (محدیـــن زه نگه نـــه ) دوو رۆژ پش 
مردنه كـــه ی بوو، ســـه ر لـــه  به یانی پنج شـــه ممه  وه ك زۆر جاری تر و 
زۆر رۆژی تـــر كـــه  ده ھاته  ســـه رده م به  ھمنییه كی سه رنجاكشـــه وه  
پـــش ئه وه ی بواته  ژووره كه ی خـــۆی كه مكی ده رگاكه ی ده كرده وه و 
ســـوكی لده كـــردم، ئـــه و رۆژه  ته نھا ســـوه كه  نه بـــوو، وتی جه ناب 
عالی ده نگوباســـت چۆنه ؟ ھات دانیشت، زۆر سه یر بوو، له و به یانییه وه  
ده بایه  بمزانیایه  فریشـــته كان ھه وای مه رگیان داوه ت، به  ھه مان ریتمی 
دانیشـــتنه كانی تـــری له  ژووری كاك دشـــاد عه بدو یه كســـه ر كه وته  
باس كردنی ته ندرووســـتی خۆی، كه  زۆرجار ئه م باســـه  باسی گه رم و 
گوڕی نوان ئه و كاك دشاد بوو، قسه كانی تۆزك پچ پچ بوون، له  
باسی گه رما و نه خۆشییه وه ، چوویه  سه رباسی ئاینده  و ھه ولر و كاك 
دشـــاد و ده قی شانۆیی و یاداشـــته كانی رۆژانه ی خۆی و زۆر بابه تی 
تر و زۆر پرســـیاری تر، ب ئه وه ی چاوه ڕی وه می من بكات ھه ســـا 

و خوا حافیزی كرد.
ئـــه و مائاواییـــه ی له  ژووره كه مدا كردی، به  ھه مان شـــوازی مائاوایی 
(ده یڤـــس) له  (ئه ســـتن) كه  وتـــی (ده ڕۆم، جگه  له  كه مـــك یاده وه ریی و 
سبه ركی كاڵ ھیچ شتك له م ژووره دا جنایه م) ئه و دیممه نه  سه یره ، 
دوا مائاوایـــی و دوا نیـــگای مـــن بوو بۆ ئه و، ســـو له  رۆحه  ھمنی و 
كه م دووه كه ی محدین زه نگه ، ســـو له و نووسه ره  ھمنه ی كه   ٤ساڵ 
و نۆمانگ وه ك ربواركی كه م دوو، به  ژیان و ھاوڕیه تیمدا گوزه ری 

كرد..
یادی به خر.
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● اعداد: صباح االنباري
١٩٤٠ ولـــد محـــي الدين حميد زنكنه من أســـرة كرديـــة عريقة في محلة 

(شاطرلو بكركوك)
١٩٥٣ بـــدأ الكتابـــة األدبيـــة وھـــو دون الرابعـــة عشـــرة، فـــي المرحلـــة 

المتوسطة.
* نشر كتاباته في النشرات المدرسية.

 اعتقل اثر مســـاھمته في تظاھرة طافت شـــوراع كركوك تأييدا 
* نشر كتاباته في النشرات المدرسية.

 اعتقل اثر مســـاھمته في تظاھرة طافت شـــوراع كركوك تأييدا 
* نشر كتاباته في النشرات المدرسية.

في ١٩٥٦

السيرة الذاتية واالبداعية 
لمحي الدين زنكنه

● اعداد: صباح االنباري
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للشـــعب المصري في معركة بور ســـعيد واستنكارا للعدوان الثالثي حكم 
تسعة اشھر مع ايقاف التنفيذ لمدة خمسة سنوات بسبب قصة مخطوطة 
بعنوان «قرد االســـتعمار» عثرت عليھا الشرطة في مكتبته ١٩٥٦-١٩٥٧
كتـــب مســـرحية كان مـــن المفـــروض أن تقدمھا إعداديـــة كركوك ولكن 

بعنوان «قرد االســـتعمار» عثرت عليھا الشرطة في مكتبته 
كتـــب مســـرحية كان مـــن المفـــروض أن تقدمھا إعداديـــة كركوك ولكن 

بعنوان «قرد االســـتعمار» عثرت عليھا الشرطة في مكتبته 

المشروع لم يتحقق.
 أنھى دراسته االبتدائية واإلعدادية في كركوك.

المشروع لم يتحقق.
 أنھى دراسته االبتدائية واإلعدادية في كركوك.

المشروع لم يتحقق.
١٩٥٨

 نشـــر قصته األولى وكانـــت بعنوان (الناس..والعمـــل .والكتب) في 
 أنھى دراسته االبتدائية واإلعدادية في كركوك.

 نشـــر قصته األولى وكانـــت بعنوان (الناس..والعمـــل .والكتب) في 
 أنھى دراسته االبتدائية واإلعدادية في كركوك.

١٩٥٩
جريدة صوت الطلبة في كركوك.

*نشر مسرحيته األولى (احتفال ..) في مجلة صوت الطلبة. بغداد .
جريدة صوت الطلبة في كركوك.

*نشر مسرحيته األولى (احتفال ..) في مجلة صوت الطلبة. بغداد .
جريدة صوت الطلبة في كركوك.

*نشر مقالته األولى في جريدة «صوت الطلبة» كركوك.
*نشر مسرحيته األولى (احتفال ..) في مجلة صوت الطلبة. بغداد .

*نشر مقالته األولى في جريدة «صوت الطلبة» كركوك.
*نشر مسرحيته األولى (احتفال ..) في مجلة صوت الطلبة. بغداد .

*ألقـــى محاضرته األولى في نادي الطلبة بعنـــوان «الديمقراطية وآفاقھا 
*نشر مقالته األولى في جريدة «صوت الطلبة» كركوك.

*ألقـــى محاضرته األولى في نادي الطلبة بعنـــوان «الديمقراطية وآفاقھا 
*نشر مقالته األولى في جريدة «صوت الطلبة» كركوك.

في العراق». أعقبھا في العام نفســـه بمحاضرته الثانية «مكسيم غوركي 
*ألقـــى محاضرته األولى في نادي الطلبة بعنـــوان «الديمقراطية وآفاقھا 
في العراق». أعقبھا في العام نفســـه بمحاضرته الثانية «مكسيم غوركي 
*ألقـــى محاضرته األولى في نادي الطلبة بعنـــوان «الديمقراطية وآفاقھا 

الكاتب واإلنسان ، نادي الطلبة، كركوك.
١٩٦٢ تخـــرج فـــي كلية االداب قســـم اللغة العربية ـجامعـــة بغداد * عين 
مدرســـا للغة العربية،في ثانوية المدحتية(ناحيـــة المدحتية.الحلة «بابل « 
١٩٦٣ تـــرك الوظيفة على اثر اغتيال ثـــورة ١٤ تموز الوطنية، في انقالب 

٨ شباط األسود.
* فر إلى كردســـتان ســـرا ،التحق بـ «فصائل االنصار «البيشمه ركه في 

العام نفسه.وقضى ھناك ما يقارب العامين.
*توقف عن النشر ،بيد انه لم يتوقف عن الكتابة حتى اللحظة.

*قدم مســـرحية من تأليفه واخراجه وتمثيله ،بعنوان»سننتصر»بمناسبة 
*توقف عن النشر ،بيد انه لم يتوقف عن الكتابة حتى اللحظة.

*قدم مســـرحية من تأليفه واخراجه وتمثيله ،بعنوان»سننتصر»بمناسبة 
*توقف عن النشر ،بيد انه لم يتوقف عن الكتابة حتى اللحظة.

الذكرى الخامسة لثورة ١٤ تموز الوطنية.
١٩٦٤ في أواخر ھذا العام عين مجددا في ثانوية خانقين بعد سقوط نظام 
١٩٦٨ شـــباط الدمـــوي ١٩٦٨ شـــباط الدمـــوي ١٩٦٨ كتب قصته البكر (الجـــراد) التي على الرغم من  ٨
قسوة عالمھا ومرارتھا، لم تستطع احتواء صور الموت التي تناسلت، في 
ذھنه بال توقف، منذ «كاورباغي». وفي العام نفسه طبع أولى مسرحياته 
قسوة عالمھا ومرارتھا، لم تستطع احتواء صور الموت التي تناسلت، في 
ذھنه بال توقف، منذ «كاورباغي». وفي العام نفسه طبع أولى مسرحياته 
قسوة عالمھا ومرارتھا، لم تستطع احتواء صور الموت التي تناسلت، في 

(السر) التي كتبھا بعد نكسة الخامس من حزيران تلك النكسة التي ھزت 
العالـــم العربي موخزة ضميـــره الجمعي.وقد ترجمت إلـــى اللغة الكردية، 
وقدمتھـــا فرقـــة نقابة عمال البناء في الســـليمانية من إخـــراج الفنان جليل 

زنكنه. فضال عن اخراجھا في معظم أنحاء العراق.
وقدمتھـــا فرقـــة نقابة عمال البناء في الســـليمانية من إخـــراج الفنان جليل 

زنكنه. فضال عن اخراجھا في معظم أنحاء العراق.
وقدمتھـــا فرقـــة نقابة عمال البناء في الســـليمانية من إخـــراج الفنان جليل 

 نشر اضخم أعماله القصصية، آنذاك، (الموت سداسيا) التي استطاع 
زنكنه. فضال عن اخراجھا في معظم أنحاء العراق.

 نشر اضخم أعماله القصصية، آنذاك، (الموت سداسيا) التي استطاع 
زنكنه. فضال عن اخراجھا في معظم أنحاء العراق.

١٩٧٠
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ان يســـلط األضـــواء و يجـــر االنتباه واألنظار الى عملية تغريب اإلنســـان 
داخل أرضه و وطنه و بين مواطنيه. وفي السنة نفسھا حول قصته البكر 
(الجراد) الى عمل درامي ضخم، اكثر استيعابا واحتواء للصراعات الدامية 
والعنف والدمار والقتل تحت العنوان نفسه «الجراد» ١٩٧٥ صدرت عن 
منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق. روايته األولى (ھم أو يبقى الحب 
عالمة) التي استطاع فيھا خالل سبعة عشر فصال وعلى مدى يومين فقط 
ان يجعـــل الحلـــم فيھا يختلـــط بالواقع والحقيقة بالخيـــال وان يجعل منھا 

رواية مجابھة وتحد واجتثاث للجذور الفاسدة.
١٩٧٦ طبعـــت مســـرحية (الســـؤال) فقذفت بمحي الدين زنكنه، مباشـــرة، 
من المســـرح العراقي الى المســـرح العربي فأخرجھا في الكويت و تونس 
 طبعـــت مســـرحية (الســـؤال) فقذفت بمحي الدين زنكنه، مباشـــرة، 
من المســـرح العراقي الى المســـرح العربي فأخرجھا في الكويت و تونس 
 طبعـــت مســـرحية (الســـؤال) فقذفت بمحي الدين زنكنه، مباشـــرة، 

المنصف السويســـي. و أخرجھا في مصر- الزقازيق صالح مرعي، وفي 
من المســـرح العراقي الى المســـرح العربي فأخرجھا في الكويت و تونس 
المنصف السويســـي. و أخرجھا في مصر- الزقازيق صالح مرعي، وفي 
من المســـرح العراقي الى المســـرح العربي فأخرجھا في الكويت و تونس 

اإلســـكندرية محمـــد غنيم كما قدمـــت في اإلمارات العربيـــة المتحدة وفي 
الجزائـــر. وقدمت ھذه المســـرحية فرق عديدة عراقيـــة وعربية منھا فرقة 
مســـرح اليـــوم و فرقـــة جمعية الفنـــون الكردية في اربيل وفرقة مســـرح 
الطليعة الكويتي في الكويت وفرقة مسرح السيد درويش في مصر وفرقة 
جامعة الزقازيق في مصر أيضا وفرقة مسرح البحر في ا لجزائر و فرقة 
الطليعة الكويتي في الكويت وفرقة مسرح السيد درويش في مصر وفرقة 
جامعة الزقازيق في مصر أيضا وفرقة مسرح البحر في ا لجزائر و فرقة 
الطليعة الكويتي في الكويت وفرقة مسرح السيد درويش في مصر وفرقة 

مسرح الجامعيين في البحرين وفي أنحاء أخرى من العالم العربي.
جامعة الزقازيق في مصر أيضا وفرقة مسرح البحر في ا لجزائر و فرقة 

مسرح الجامعيين في البحرين وفي أنحاء أخرى من العالم العربي.
جامعة الزقازيق في مصر أيضا وفرقة مسرح البحر في ا لجزائر و فرقة 

وفي العام نفسه صدرت روايته الثانية (ئاسوس) عن مطبعة دار الساعة 
ببغداد.

١٩٨٠ عن منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق، أيضا، صدرت روايته 
الثالثة (بحثا عن مدينة أخرى). 

١٩٨٢ طبعت مسرحية (اليمامة) وھي دراما كبيرة استطاع من خاللھا ان 
يجســـد ضخامة المأســـاة التي يخلقھا األثرياء للفقراء وكيف يطول الظلم 
 طبعت مسرحية (اليمامة) وھي دراما كبيرة استطاع من خاللھا ان 
يجســـد ضخامة المأســـاة التي يخلقھا األثرياء للفقراء وكيف يطول الظلم 
 طبعت مسرحية (اليمامة) وھي دراما كبيرة استطاع من خاللھا ان 

الشـــرفاء محوال حيواتھم البســـيطة المتواضعة الھانئـــة جحيما مرا وليال 
طويال من العذابات والمعاناة اإلنسانية المريرة.

١٩٨٤ أحيل على التقاعد ،ألسباب صحية ،تردي رؤية العينين.
 طبع كتابه الموســـوم (مســـاء الســـالمة أيھا الزنوج البيض) وضم 

 أحيل على التقاعد ،ألسباب صحية ،تردي رؤية العينين.
 طبع كتابه الموســـوم (مســـاء الســـالمة أيھا الزنوج البيض) وضم 

 أحيل على التقاعد ،ألسباب صحية ،تردي رؤية العينين.
١٩٨٥

ثالث مســـرحيات: األولى: (مســـاء الســـالمة أيھـــا الزنـــوج البيض) وھي 
 طبع كتابه الموســـوم (مســـاء الســـالمة أيھا الزنوج البيض) وضم 
ثالث مســـرحيات: األولى: (مســـاء الســـالمة أيھـــا الزنـــوج البيض) وھي 
 طبع كتابه الموســـوم (مســـاء الســـالمة أيھا الزنوج البيض) وضم 

مونودراما من فصل واحد اتخذ زنكنه فيھا من النشاز الفني الدال أساسا 
ثالث مســـرحيات: األولى: (مســـاء الســـالمة أيھـــا الزنـــوج البيض) وھي 
مونودراما من فصل واحد اتخذ زنكنه فيھا من النشاز الفني الدال أساسا 
ثالث مســـرحيات: األولى: (مســـاء الســـالمة أيھـــا الزنـــوج البيض) وھي 

 وقدمتھا أيضا لجنة 
مونودراما من فصل واحد اتخذ زنكنه فيھا من النشاز الفني الدال أساسا 
 وقدمتھا أيضا لجنة 
مونودراما من فصل واحد اتخذ زنكنه فيھا من النشاز الفني الدال أساسا 

فـــي عنونتھا. قدمتھا في المغرب الدار البيضاء ١٩٩١
المســـرح العراقي في منتدى المســـرح ببغداد. ترجمت إلـــى اللغة الكردية 
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وقدمت في معھد الفنون الجميلة السليمانية.
الثانية: (لمن الزھور) وھي مسرحية اختلف المناقشون اختالفات بينة في 
تحديد إطارھا العام عندما نوقشـــت في الجلســـة الرابعة لمھرجان بغداد. 
فمنھم من قال إنھا مسرحية ذات إطار رمزي. ومنھم من قال إنھا صبغت 
في إطار فكري، و آخر نفسي اعتمد عقدة أوديب أساسا في بنائھا. بينما 
فمنھم من قال إنھا مسرحية ذات إطار رمزي. ومنھم من قال إنھا صبغت 
في إطار فكري، و آخر نفسي اعتمد عقدة أوديب أساسا في بنائھا. بينما 
فمنھم من قال إنھا مسرحية ذات إطار رمزي. ومنھم من قال إنھا صبغت 

نفى آخر كل ھذه واعتبرھا مســـرحية ال تتحدث اال عن عالقات اجتماعية 
في إطار فكري، و آخر نفسي اعتمد عقدة أوديب أساسا في بنائھا. بينما 
نفى آخر كل ھذه واعتبرھا مســـرحية ال تتحدث اال عن عالقات اجتماعية 
في إطار فكري، و آخر نفسي اعتمد عقدة أوديب أساسا في بنائھا. بينما 

اتخذت صيغة الرمز. وقد قدمھا في مھرجان بغداد األول للمسرح العربي 
المخرج الفنان عزيز خيون، وقدمھا بالترجمة الكردية معھد الفنون الجميلة 

في السليمانية، وقدمتھا فرقة منتدى المسرح في بغداد. 
الثالثـــة: (العلبة الحجرية) وھي دراما من فصل واحد أيضا حرص زنكنه 

في السليمانية، وقدمتھا فرقة منتدى المسرح في بغداد. 
الثالثـــة: (العلبة الحجرية) وھي دراما من فصل واحد أيضا حرص زنكنه 

في السليمانية، وقدمتھا فرقة منتدى المسرح في بغداد. 

علـــى ان يبتعـــد فيھا عن مكانياته الســـابقة كثيرا ليصـــل الى بقعة أخرى 
الثالثـــة: (العلبة الحجرية) وھي دراما من فصل واحد أيضا حرص زنكنه 
علـــى ان يبتعـــد فيھا عن مكانياته الســـابقة كثيرا ليصـــل الى بقعة أخرى 
الثالثـــة: (العلبة الحجرية) وھي دراما من فصل واحد أيضا حرص زنكنه 

ذات صفـــات بيئويـــة ال تمـــت الى مكانياتـــه تلك بأية صلـــة أو صفة من 
تلك الصفات التي تتقاســـمھا جغرافية أعماله الفنية. قدمتھا فرقة مســـرح 
اليوم من إخراج الفنان يوســـف رشـــيد، والفرقة القومية للتمثيل، وقدمھا 
في مھرجان المســـرح العربي المخرج الفنان فتحي زين العابدين، وقدمھا 
فـــي المغرب/ الرباط الفنان المغربي عبـــد الكبير الركاكنه، وقدمتھا الفرقة 
القوميـــة مرة أخرى في مھرجان المســـرح الخامس فـــي بغداد، و أعادت 
فـــي المغرب/ الرباط الفنان المغربي عبـــد الكبير الركاكنه، وقدمتھا الفرقة 
القوميـــة مرة أخرى في مھرجان المســـرح الخامس فـــي بغداد، و أعادت 
فـــي المغرب/ الرباط الفنان المغربي عبـــد الكبير الركاكنه، وقدمتھا الفرقة 

عرضھا في مھرجان عمان للمسرح العربي وقد حصدت ثالث جوائز من 
مجموع جوائز المھرجان الست.

١٩٨٦ أصـــدر مجموعتـــه القصصيـــة األولـــى (كتابـــات تطمـــح ان تكون 
قصصا.

١٩٨٧ اخرج د.عوني كرومي مســـرحية «صـــراخ الصمت األخرس» في 
بغداد. عمان. المانيا. ھولندا.. الخ..

١٩٨٩ أضـــاف زنكنه الى رصيده، مـــن الكتب المطبوعة، الدراما الملحمية 
الكبيـــرة (كاوه دلـــدار) وھي كما أوضح، على غالفھا، (صياغة مســـرحية 
جديدة ألسطورة كردية قديمة) تجمع بين (ضحاك) الشخصية األسطورية 
الكبيـــرة (كاوه دلـــدار) وھي كما أوضح، على غالفھا، (صياغة مســـرحية 
جديدة ألسطورة كردية قديمة) تجمع بين (ضحاك) الشخصية األسطورية 
الكبيـــرة (كاوه دلـــدار) وھي كما أوضح، على غالفھا، (صياغة مســـرحية 

اإلرھابيـــة والدمويـــة التي تعتـــاش على مخاخ اآلخرين وبين الشـــخصية 
األكثـــر ملحمية في حياة الكرد «كاوه الحداد». (عبد الجبار النمر المخرج 
اإلرھابيـــة والدمويـــة التي تعتـــاش على مخاخ اآلخرين وبين الشـــخصية 
األكثـــر ملحمية في حياة الكرد «كاوه الحداد». (عبد الجبار النمر المخرج 
اإلرھابيـــة والدمويـــة التي تعتـــاش على مخاخ اآلخرين وبين الشـــخصية 

السينمائي والمسرحي والنجم االول ١٩٩٤ عن دار الشؤون الثقافية صدر 
كتابه الموســـوم (مســـرحيات) وضم ثالث مســـرحيات:األولى: مسرحية 

السينمائي والمسرحي والنجم االول 
كتابه الموســـوم (مســـرحيات) وضم ثالث مســـرحيات:األولى: مسرحية 

السينمائي والمسرحي والنجم االول 

األشواك. قدمتھا الفرقة القومية للتمثيل في بغداد ، وشاركت في مھرجان 
كتابه الموســـوم (مســـرحيات) وضم ثالث مســـرحيات:األولى: مسرحية 
األشواك. قدمتھا الفرقة القومية للتمثيل في بغداد ، وشاركت في مھرجان 
كتابه الموســـوم (مســـرحيات) وضم ثالث مســـرحيات:األولى: مسرحية 
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المسرح العربي عام ١٩٨٩ من إخراج الفنانة منتھى محمد رحيم.
الثانيـــة: مســـرحية تكلـــم يا حجر. قدمت ھذه المســـرحية الفرقـــة القومية 
للتمثيـــل من إخراج الفنان وجدي العاني اشـــتركت في مھرجان المســـرح 
العربـــي أيضـــا ونالت جائزة المؤلف المتميز للمھرجان الثالثة: مســـرحية 
للتمثيـــل من إخراج الفنان وجدي العاني اشـــتركت في مھرجان المســـرح 
العربـــي أيضـــا ونالت جائزة المؤلف المتميز للمھرجان الثالثة: مســـرحية 
للتمثيـــل من إخراج الفنان وجدي العاني اشـــتركت في مھرجان المســـرح 

العقاب. ترجم ھذه المسرحية إلى اللغة الكردية الشاعر جمال غه مبار و 
أخرجھا في اربيل الفنان فرھاد شريف.

العقاب. ترجم ھذه المسرحية إلى اللغة الكردية الشاعر جمال غه مبار و 
أخرجھا في اربيل الفنان فرھاد شريف.

العقاب. ترجم ھذه المسرحية إلى اللغة الكردية الشاعر جمال غه مبار و 

 عن دار الشؤون الثقافية، أيضا، صدرت مسرحيته (رؤيا الملك) وھي 
أخرجھا في اربيل الفنان فرھاد شريف.

 عن دار الشؤون الثقافية، أيضا، صدرت مسرحيته (رؤيا الملك) وھي 
أخرجھا في اربيل الفنان فرھاد شريف.

١٩٩٩
المطبوع الثاني عشـــر في سلســـلة مطبوعاته من الروايات و المسرحيات. 
و رؤيـــا الملـــك عمل ملحمي اســـتلھم مادته بخبرة ودرايـــة كبيرتين من 
حكايـــة وردت في (مـــا كتبه ھيرودوتس عن بروز و انھيار اإلمبراطورية 
الميدية حوالي األلف األول قبل الميالد. وقد قررت كلية التربية في جامعة 
حكايـــة وردت في (مـــا كتبه ھيرودوتس عن بروز و انھيار اإلمبراطورية 
الميدية حوالي األلف األول قبل الميالد. وقد قررت كلية التربية في جامعة 
حكايـــة وردت في (مـــا كتبه ھيرودوتس عن بروز و انھيار اإلمبراطورية 

ديالـــى اعتمادھا مادة علمية في موضوع تحليل النصوص األدبية « نظرا 
الميدية حوالي األلف األول قبل الميالد. وقد قررت كلية التربية في جامعة 
ديالـــى اعتمادھا مادة علمية في موضوع تحليل النصوص األدبية « نظرا 
الميدية حوالي األلف األول قبل الميالد. وقد قررت كلية التربية في جامعة 

ألھميتھا األدبية والفنية» حسب ما جاء في قرار مجلس الكلية.
ديالـــى اعتمادھا مادة علمية في موضوع تحليل النصوص األدبية « نظرا 

ألھميتھا األدبية والفنية» حسب ما جاء في قرار مجلس الكلية.
ديالـــى اعتمادھا مادة علمية في موضوع تحليل النصوص األدبية « نظرا 

٢٠٠١ اصدر كتابه الموســـوم (مســـرحيتان) عن دار الحرية للطباعة في 
بغداد. ونال جائزة اإلبداع في األدب المسرحي.

 اصدر كتابه الموســـوم (مســـرحيتان) عن دار الحرية للطباعة في 
بغداد. ونال جائزة اإلبداع في األدب المسرحي.

 اصدر كتابه الموســـوم (مســـرحيتان) عن دار الحرية للطباعة في 

٢٠٠٢ اصدر مجموعته القصصية الثانية (الجبل والســـھل) وضمت ســـت 
عشرة قصة.

٢٠٠٤ أصدر عددا من الكتب:
١-عشرة نصوص مسرحية.

٢-(الخاتـــم) وھي مســـرحية اســـتلھم أحداثھـــا من الف ليلـــة وليلة برؤيا 
انســـانية، طبعت في الدانمارك وأعادت طبعھا في الســـنة نفســـھا وزارة 
-(الخاتـــم) وھي مســـرحية اســـتلھم أحداثھـــا من الف ليلـــة وليلة برؤيا 
انســـانية، طبعت في الدانمارك وأعادت طبعھا في الســـنة نفســـھا وزارة 
-(الخاتـــم) وھي مســـرحية اســـتلھم أحداثھـــا من الف ليلـــة وليلة برؤيا 

الثقافة إلقليم كردستان في السليمانية.
٣- مسرحية الجنزير .

٤- مسرحية صراخ الصمت األخرس. 
٥-مسرحية زلزلة تسري في عروق الصحراء.

تعاقبـــت على تقديم مســـرحياته اكثر مـــن أربعين فرقة مســـرحية داخل 
-مسرحية زلزلة تسري في عروق الصحراء.

تعاقبـــت على تقديم مســـرحياته اكثر مـــن أربعين فرقة مســـرحية داخل 
-مسرحية زلزلة تسري في عروق الصحراء.

العراق وخارجه وحازت مسرحياته على الجوائز اآلتية :
١-الجراد جائزة الكتاب العراقي في المربد ١٩٧٠

٢-السؤال جائزة احسن نص عراقي للموسم ١٩٧٥- ١٩٧٦
٣-فـــي الخمـــس الخامس جائزة احســـن نـــص عراقي للموســـم ١٩٧٩ -

١٩٨٠
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٤-العلبة الحجرية جائزة احسن نص عراقي للموسم ١٩٨٢ - ١٩٨٣
-األشـــواك جائزة احسن نص عراقي للموسم ١٩٨٨ - ١٩٨٩

-العلبة الحجرية جائزة احسن نص عراقي للموسم 
-األشـــواك جائزة احسن نص عراقي للموسم 

-العلبة الحجرية جائزة احسن نص عراقي للموسم 
٥

-تكلم يا حجر جائزة المؤلف المتميز في التأليف ١٩٨٨ - ١٩٨٩
-األشـــواك جائزة احسن نص عراقي للموسم 

-تكلم يا حجر جائزة المؤلف المتميز في التأليف 
-األشـــواك جائزة احسن نص عراقي للموسم 

٦
٧-زلزلة تسري في عروق الصحراء جائزة لجنة المسرح الثانية ١٩٩٩

٨-رؤيا الملك جائزة الدولة لإلبداع ١٩٩٩
٩-شعر بلون الفجر جائزة الدولة لالبداع ٢٠٠٠

١٠-مســـرحية الخاتـــم الجائـــزة األولى/ مســـابقة وزارة الثقافـــة العراقية 
٢٠٠٥

وله في مجال المقالة نشاط متميز أيضا إذ بلغ مجموع مقاالته المنشورة 
 أكثر من ســـتين مقالة موزعة على عدد 
وله في مجال المقالة نشاط متميز أيضا إذ بلغ مجموع مقاالته المنشورة 
 أكثر من ســـتين مقالة موزعة على عدد 
وله في مجال المقالة نشاط متميز أيضا إذ بلغ مجموع مقاالته المنشورة 

١٩٦٨من عام ١٩٦٨من عام ١٩٦٨ وحتى عام ٢٠٠٥
من المجالت والصحف. وله عدة مســـرحيات وروايات وقصص ما زالت 

غير منشورة (مخطوطة). 
إن محـــي الدين زنكنه،قبل ھذا وبعده،إنســـان الصدق و الصداقة واألمانة 

والمحبة والوفاء والكبرياء والتواضع.
ومـــا زال يرفـــد ويثـــري الثقافـــة االنســـانية بانتاجه االبداعـــي في القصة 

والرواية والمسرح.
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● صباح االنباري
الصباحات كلھا

توقيتات مالئمة لھوسي في القراءة، والكتابة
الصباحات تترى على مناويلھا في القراءة، والكتابة

إذن لمـــاذا توقفـــت عـــن مناويلھـــا فـــي ھـــذا الوقـــت المبكـــر مـــن نھـــار 
٢٠١٠/٨/٢٢؟

في الصباح وعلى فراشي سألت نفسي   

رحيل جبل يدعي 
محي الدين زنكنه
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ما الذي أطال سھرتھا حتى أدركھا الصباح؟
كانت تحدق في الشاشـــة البيضاء دون أن يرف لھا جفن، أو تغمض لھا 

ما الذي أطال سھرتھا حتى أدركھا الصباح؟
كانت تحدق في الشاشـــة البيضاء دون أن يرف لھا جفن، أو تغمض لھا 

ما الذي أطال سھرتھا حتى أدركھا الصباح؟

عين. 
ســـألتھا ما الذي أبقاك ســـاھرة فانفجرت ببـــكاء مرير..قلت وأنا أتوجس 

خيفة
ما الذي يبكيك؟! 

قالت من خالل نشيجھا:
«رحيل.. أبو آزاد...أبو آزاد.....مات»..وأجھشت ثانية بالبكاء.

كل الذين يعرفونني يعرفون محبتي لھذا الرجل المالئكي في كل شـــي ء، 
ويخشون من أن يصعق قلبي بما ال طاقة له عليه

كل الذين يعرفونني يعرفون محبتي لھذا الرجل المالئكي في كل شـــي ء، 
ويخشون من أن يصعق قلبي بما ال طاقة له عليه

كل الذين يعرفونني يعرفون محبتي لھذا الرجل المالئكي في كل شـــي ء، 

«أبو آزاد مات»
ويخشون من أن يصعق قلبي بما ال طاقة له عليه

«أبو آزاد مات»
ويخشون من أن يصعق قلبي بما ال طاقة له عليه

يا للھول..يا للمصيبة..يا للفاجعة..يا للموت الكريه الذي يســـمونه (الحق)..
ماذا أفعل؟..ماذا أقول لنفسي؟..وبماذا أحدث قلبي..أو ابرر له ھذا الرحيل 
يا للھول..يا للمصيبة..يا للفاجعة..يا للموت الكريه الذي يســـمونه (الحق)..
ماذا أفعل؟..ماذا أقول لنفسي؟..وبماذا أحدث قلبي..أو ابرر له ھذا الرحيل 
يا للھول..يا للمصيبة..يا للفاجعة..يا للموت الكريه الذي يســـمونه (الحق)..

المفاجـــئ؟ أبـــو آزاد األغلى من الروح..من روحي يرحل بكل عظمته بھذه 
ماذا أفعل؟..ماذا أقول لنفسي؟..وبماذا أحدث قلبي..أو ابرر له ھذا الرحيل 
المفاجـــئ؟ أبـــو آزاد األغلى من الروح..من روحي يرحل بكل عظمته بھذه 
ماذا أفعل؟..ماذا أقول لنفسي؟..وبماذا أحدث قلبي..أو ابرر له ھذا الرحيل 

السھولة!
حتضنـــت وجھـــي براحتي، وكاد قلبي يتوقف عـــن نبضته األخيرة عندما 

تراءت له صور ال رابط لھا أو بينھا.
حتضنـــت وجھـــي براحتي، وكاد قلبي يتوقف عـــن نبضته األخيرة عندما 

تراءت له صور ال رابط لھا أو بينھا.
حتضنـــت وجھـــي براحتي، وكاد قلبي يتوقف عـــن نبضته األخيرة عندما 

إذن غادرت يا أبا آزاد!..ألم تقل قصاصة زوجتي التي تركتھا على سطح 
مكتبي أنك غادرت؟ ألم تقل:  

إذن غادرت يا أبا آزاد!..ألم تقل قصاصة زوجتي التي تركتھا على سطح 
مكتبي أنك غادرت؟ ألم تقل:  

إذن غادرت يا أبا آزاد!..ألم تقل قصاصة زوجتي التي تركتھا على سطح 

« صعقت وأنا أقرأ نبأ وفاتك من على شاشـــة التلفاز..أيھا العزيز الغالي 
مكتبي أنك غادرت؟ ألم تقل:  

« صعقت وأنا أقرأ نبأ وفاتك من على شاشـــة التلفاز..أيھا العزيز الغالي 
مكتبي أنك غادرت؟ ألم تقل:  

على قلب لفه حزن ما بعده حزن، وألم يكاد يشطره نصفين..ھل أبكيك يا 
« صعقت وأنا أقرأ نبأ وفاتك من على شاشـــة التلفاز..أيھا العزيز الغالي 
على قلب لفه حزن ما بعده حزن، وألم يكاد يشطره نصفين..ھل أبكيك يا 
« صعقت وأنا أقرأ نبأ وفاتك من على شاشـــة التلفاز..أيھا العزيز الغالي 

أبا آزاد؟ أم أســـطر بضع كلمات كما يفعل اآلخرون؟..ھل يكفي أن أتذكر 
على قلب لفه حزن ما بعده حزن، وألم يكاد يشطره نصفين..ھل أبكيك يا 
أبا آزاد؟ أم أســـطر بضع كلمات كما يفعل اآلخرون؟..ھل يكفي أن أتذكر 
على قلب لفه حزن ما بعده حزن، وألم يكاد يشطره نصفين..ھل أبكيك يا 

أنك كنت نعم األخ في عتمة سنين مضت؟..........»  
أبا آزاد؟ أم أســـطر بضع كلمات كما يفعل اآلخرون؟..ھل يكفي أن أتذكر 

أنك كنت نعم األخ في عتمة سنين مضت؟..........»  
أبا آزاد؟ أم أســـطر بضع كلمات كما يفعل اآلخرون؟..ھل يكفي أن أتذكر 

حضر كل شي ء وغاب عني كل شي ء، وبين استرجاع، وآخر كنت أكرر 
أنك كنت نعم األخ في عتمة سنين مضت؟..........»  

حضر كل شي ء وغاب عني كل شي ء، وبين استرجاع، وآخر كنت أكرر 
أنك كنت نعم األخ في عتمة سنين مضت؟..........»  

السؤال الملح الذي لم استوعب إجابته حتى ھذه اللحظة:
ھـــل رحل أبو آزاد حقا؟!.. ھل خلـــف وراءه روحا لم تكن تعرف من ھو 

السؤال الملح الذي لم استوعب إجابته حتى ھذه اللحظة:
ھـــل رحل أبو آزاد حقا؟!.. ھل خلـــف وراءه روحا لم تكن تعرف من ھو 

السؤال الملح الذي لم استوعب إجابته حتى ھذه اللحظة:

أغلى منھا أاله؟
ھـــل رحل أبو آزاد حقا؟!.. ھل خلـــف وراءه روحا لم تكن تعرف من ھو 

أغلى منھا أاله؟
ھـــل رحل أبو آزاد حقا؟!.. ھل خلـــف وراءه روحا لم تكن تعرف من ھو 

«األغلـــى من الروح أبو آزاد»..ھكذا كنت أبـــدأ ايميالتي له، وكان يعرف 
أنني أعني ما أقول، ومع ھذا لم يمھل روحي لتفديه بروحھا.

«األغلـــى من الروح أبو آزاد»..ھكذا كنت أبـــدأ ايميالتي له، وكان يعرف 
أنني أعني ما أقول، ومع ھذا لم يمھل روحي لتفديه بروحھا.

«األغلـــى من الروح أبو آزاد»..ھكذا كنت أبـــدأ ايميالتي له، وكان يعرف 

أبـــو آزاد لـــم يكن مريضـــا بالقلب.. لم يعان إال من الســـكري الذي طالت 
أنني أعني ما أقول، ومع ھذا لم يمھل روحي لتفديه بروحھا.

أبـــو آزاد لـــم يكن مريضـــا بالقلب.. لم يعان إال من الســـكري الذي طالت 
أنني أعني ما أقول، ومع ھذا لم يمھل روحي لتفديه بروحھا.

إقامته في دمه النبيل فكيف يموت بنوبة قلبية؟*
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صداع رھيب لم يبرح رأســـي المتعبة.. وألم في القلب جعلني أنكمش على 
بعضـــي فھمســـت لنفســـي أن اھربي من األلم إلى الكتابـــة كما اعتدت في 
صداع رھيب لم يبرح رأســـي المتعبة.. وألم في القلب جعلني أنكمش على 
بعضـــي فھمســـت لنفســـي أن اھربي من األلم إلى الكتابـــة كما اعتدت في 
صداع رھيب لم يبرح رأســـي المتعبة.. وألم في القلب جعلني أنكمش على 

مناسبات األلم الممض ولكن ما عسى الكتابة أن تفعل؟ ھل تعيد إلي من 
بعضـــي فھمســـت لنفســـي أن اھربي من األلم إلى الكتابـــة كما اعتدت في 
مناسبات األلم الممض ولكن ما عسى الكتابة أن تفعل؟ ھل تعيد إلي من 
بعضـــي فھمســـت لنفســـي أن اھربي من األلم إلى الكتابـــة كما اعتدت في 

أحبـــه قلبـــي؟.. ھل ترجع الزمن الھارب من بيـــن حروفھا؟..ھل توقفه عند 
مناسبات األلم الممض ولكن ما عسى الكتابة أن تفعل؟ ھل تعيد إلي من 
أحبـــه قلبـــي؟.. ھل ترجع الزمن الھارب من بيـــن حروفھا؟..ھل توقفه عند 
مناسبات األلم الممض ولكن ما عسى الكتابة أن تفعل؟ ھل تعيد إلي من 

نقطة ما قبل الرحيل؟..ھل.
وخنقتني العبرة، والغربة، ومرارات الفراق فانھمرت أمطار دموعي بحرقة 
ثـــاكل أتعبتھـــا ليالي الفراق..ومواجـــع العراق. وبين مصـــدق ومكذب لما 
وخنقتني العبرة، والغربة، ومرارات الفراق فانھمرت أمطار دموعي بحرقة 
ثـــاكل أتعبتھـــا ليالي الفراق..ومواجـــع العراق. وبين مصـــدق ومكذب لما 
وخنقتني العبرة، والغربة، ومرارات الفراق فانھمرت أمطار دموعي بحرقة 

سمعت رحت أحدق في شاشة التلفاز علي أحظى بتكذيب تمنيته لنفسي
ثـــاكل أتعبتھـــا ليالي الفراق..ومواجـــع العراق. وبين مصـــدق ومكذب لما 
سمعت رحت أحدق في شاشة التلفاز علي أحظى بتكذيب تمنيته لنفسي

ثـــاكل أتعبتھـــا ليالي الفراق..ومواجـــع العراق. وبين مصـــدق ومكذب لما 

«اتحـــاد األدباء ينعى الروائي والكاتب المســـرحي محـــي الدين زنكنه اثر 
سمعت رحت أحدق في شاشة التلفاز علي أحظى بتكذيب تمنيته لنفسي

«اتحـــاد األدباء ينعى الروائي والكاتب المســـرحي محـــي الدين زنكنه اثر 
سمعت رحت أحدق في شاشة التلفاز علي أحظى بتكذيب تمنيته لنفسي

نوبة قلبية في السليمانية»
إذن غادرت يا أبا آزاد!..ألم يقل التلفاز أنك غادرت؟

نوبة قلبية في السليمانية»
إذن غادرت يا أبا آزاد!..ألم يقل التلفاز أنك غادرت؟

نوبة قلبية في السليمانية»

ولكن لماذا..ھا؟ لماذا لم تمنحني لحظة وداع واحدة؟..لماذا رحلت قبل أن 
إذن غادرت يا أبا آزاد!..ألم يقل التلفاز أنك غادرت؟

ولكن لماذا..ھا؟ لماذا لم تمنحني لحظة وداع واحدة؟..لماذا رحلت قبل أن 
إذن غادرت يا أبا آزاد!..ألم يقل التلفاز أنك غادرت؟

أطبع على جبينك قبلتي األخيرة؟
ولكن لماذا..ھا؟ لماذا لم تمنحني لحظة وداع واحدة؟..لماذا رحلت قبل أن 

أطبع على جبينك قبلتي األخيرة؟
ولكن لماذا..ھا؟ لماذا لم تمنحني لحظة وداع واحدة؟..لماذا رحلت قبل أن 

فرقتنـــا اآلالم وجمعتنـــا علـــى دروب البـــالد الجريحة..ھربنـــا من جحيم 
المفخخات والمفخخين.. سبقتك في الرحيل عن بعقوبتنا ألنھم حاصروني 
فرقتنـــا اآلالم وجمعتنـــا علـــى دروب البـــالد الجريحة..ھربنـــا من جحيم 
المفخخات والمفخخين.. سبقتك في الرحيل عن بعقوبتنا ألنھم حاصروني 
فرقتنـــا اآلالم وجمعتنـــا علـــى دروب البـــالد الجريحة..ھربنـــا من جحيم 

بالموت الرخيص وما كنت أعرف أن الموت سيأخذك على حين غفلة مني. 
المفخخات والمفخخين.. سبقتك في الرحيل عن بعقوبتنا ألنھم حاصروني 
بالموت الرخيص وما كنت أعرف أن الموت سيأخذك على حين غفلة مني. 
المفخخات والمفخخين.. سبقتك في الرحيل عن بعقوبتنا ألنھم حاصروني 

ما عســـاي أقول البنك أو ابنتيك أو زوجتك الحنون؟.. وھل ســـيعذرون 
بالموت الرخيص وما كنت أعرف أن الموت سيأخذك على حين غفلة مني. 
ما عســـاي أقول البنك أو ابنتيك أو زوجتك الحنون؟.. وھل ســـيعذرون 
بالموت الرخيص وما كنت أعرف أن الموت سيأخذك على حين غفلة مني. 

غيابي عنك خمس سنوات خلت بعد أن أكدت لھم مرارا وجھارا أنني أنا 
ما عســـاي أقول البنك أو ابنتيك أو زوجتك الحنون؟.. وھل ســـيعذرون 
غيابي عنك خمس سنوات خلت بعد أن أكدت لھم مرارا وجھارا أنني أنا 
ما عســـاي أقول البنك أو ابنتيك أو زوجتك الحنون؟.. وھل ســـيعذرون 

الذي ال تقل معزته عن معزة آزادك الجميل؟
غيابي عنك خمس سنوات خلت بعد أن أكدت لھم مرارا وجھارا أنني أنا 

الذي ال تقل معزته عن معزة آزادك الجميل؟
غيابي عنك خمس سنوات خلت بعد أن أكدت لھم مرارا وجھارا أنني أنا 

أي ابن جاحد أنا..
الذي ال تقل معزته عن معزة آزادك الجميل؟

أي ابن جاحد أنا..
الذي ال تقل معزته عن معزة آزادك الجميل؟

اللعنة علي..
على روحي التي لم تفدك بروحھا..

على غربتي التي لم تمنحني القوة كي ارجع إليك..
يا وطني الذي اختطفك الموت في غفلة مني..يا أستاذي الفاضل،

على غربتي التي لم تمنحني القوة كي ارجع إليك..
يا وطني الذي اختطفك الموت في غفلة مني..يا أستاذي الفاضل،

على غربتي التي لم تمنحني القوة كي ارجع إليك..

يا جبلي األشم، وصديقي الذي علمني معنى أن يكون اإلنسان صديقا
يا وطني الذي اختطفك الموت في غفلة مني..يا أستاذي الفاضل،

يا جبلي األشم، وصديقي الذي علمني معنى أن يكون اإلنسان صديقا
يا وطني الذي اختطفك الموت في غفلة مني..يا أستاذي الفاضل،

أعتذر لك عن غفلتي ھذه فھل ستقبل اعتذاري؟
يا جبلي األشم، وصديقي الذي علمني معنى أن يكون اإلنسان صديقا

أعتذر لك عن غفلتي ھذه فھل ستقبل اعتذاري؟
يا جبلي األشم، وصديقي الذي علمني معنى أن يكون اإلنسان صديقا

أعتذر لك عن غفلتي ھذه فھل سـ.. ؟
أعتذر لك عن غفلتي ھذه فھل ستقبل اعتذاري؟

أعتذر لك عن غفلتي ھذه فھل سـ.. ؟
أعتذر لك عن غفلتي ھذه فھل ستقبل اعتذاري؟

ستصفح عني ولو في حلم يقظة عابرة. 
إنني أنتظر وحسب.

ستصفح عني ولو في حلم يقظة عابرة. 
إنني أنتظر وحسب.

ستصفح عني ولو في حلم يقظة عابرة. 
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● ياسين النصير 
كانت بيوتنا مالذا، تتحاشـــى جراد سلطة البعث، فتأتي بغداد، استضيفك 
في بيتي الى حين تخفت رياح السموم، وأرحل مسرعا الى بعقوبة متجنبا 
كانت بيوتنا مالذا، تتحاشـــى جراد سلطة البعث، فتأتي بغداد، استضيفك 
في بيتي الى حين تخفت رياح السموم، وأرحل مسرعا الى بعقوبة متجنبا 
كانت بيوتنا مالذا، تتحاشـــى جراد سلطة البعث، فتأتي بغداد، استضيفك 

جيوش الحرس وبنادقھم، فتســـتضيفني في بيتك، وفي قلب مكتبتك، أيھا 
في بيتي الى حين تخفت رياح السموم، وأرحل مسرعا الى بعقوبة متجنبا 
جيوش الحرس وبنادقھم، فتســـتضيفني في بيتك، وفي قلب مكتبتك، أيھا 
في بيتي الى حين تخفت رياح السموم، وأرحل مسرعا الى بعقوبة متجنبا 

القلب الكبير لماذا غادرت ولم تكمل مشوارك الفني، ما زال حديثك معي 
قبل اســـبوعين وأنا أتصل بك من ھولندا ان تكتب شـــيئا عن كامل شياع 
القلب الكبير لماذا غادرت ولم تكمل مشوارك الفني، ما زال حديثك معي 
قبل اســـبوعين وأنا أتصل بك من ھولندا ان تكتب شـــيئا عن كامل شياع 
القلب الكبير لماذا غادرت ولم تكمل مشوارك الفني، ما زال حديثك معي 

للملحق الثقافي، قلت لي: ال اســـتطيع فالبصر اصبح كليال، والذاكرة متعبة 
بفقـــدان األصدقـــاء، لدي منه رســـالتان، ھل ينفع ان ارســـلھما لك لتظھرا بفقـــدان األصدقـــاء، لدي منه رســـالتان، ھل ينفع ان ارســـلھما لك لتظھرا بفقـــدان األصدقـــاء، لدي منه رســـالتان، ھل ينفع ان ارســـلھما لك لتظھرا 
للملحق الثقافي، قلت لي: ال اســـتطيع فالبصر اصبح كليال، والذاكرة متعبة 
بفقـــدان األصدقـــاء، لدي منه رســـالتان، ھل ينفع ان ارســـلھما لك لتظھرا 
للملحق الثقافي، قلت لي: ال اســـتطيع فالبصر اصبح كليال، والذاكرة متعبة 

محي الدين زنگنه 
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كمدونة بين مشاريع؟ قلت ارسلھما، فأي كلمة منك ستصنع صدى عاليا، 
لكامل شـــياع. وبالفعل رسالتان تتحدثان عن مشاريع كامل النواة، وكيف 

يخطط للثقافة ان تنھض..
باألمـــس مســـاء اتلقى خبـــرا، ومن داخـــل مقبرة الســـليمانية ان صديقك 
وأخـــاك محي يوارى الثـــرى، كان صوت القاص مصطفـــى صالح كريم 
متھدجـــا وھـــو يخبرني، بأن محـــي الدين كان معي قبـــل يومين وھا ھو 
وأخـــاك محي يوارى الثـــرى، كان صوت القاص مصطفـــى صالح كريم 
متھدجـــا وھـــو يخبرني، بأن محـــي الدين كان معي قبـــل يومين وھا ھو 
وأخـــاك محي يوارى الثـــرى، كان صوت القاص مصطفـــى صالح كريم 

يغادرنا ملتفتا إلينا ونحن غرقى في مشكالت الوطن..
لن تنفع الكلمات، وال الرسائل، وال حتى الدموع، فإنسان مثل محي الدين 
الـــذي يبكي دما على فقدان أصدقاء له. أتذكـــر كلمته الحزينة عن القاص 
لن تنفع الكلمات، وال الرسائل، وال حتى الدموع، فإنسان مثل محي الدين 
الـــذي يبكي دما على فقدان أصدقاء له. أتذكـــر كلمته الحزينة عن القاص 
لن تنفع الكلمات، وال الرسائل، وال حتى الدموع، فإنسان مثل محي الدين 

مھدي عيســـى الصقر، وعن كامل، وغيره.. ھذا االنســـان النبيل الذي بقي 
متعلقا بأمل الكادحين والفقراء بعد ان صورھم في قصصه ومســـرحياته 
مھدي عيســـى الصقر، وعن كامل، وغيره.. ھذا االنســـان النبيل الذي بقي 
متعلقا بأمل الكادحين والفقراء بعد ان صورھم في قصصه ومســـرحياته 
مھدي عيســـى الصقر، وعن كامل، وغيره.. ھذا االنســـان النبيل الذي بقي 

ومدوناتـــه الخاصة، بقي أمينا ألفكارھم، لرؤاھـــم ولمواقفھم، محي الدين 
متعلقا بأمل الكادحين والفقراء بعد ان صورھم في قصصه ومســـرحياته 
ومدوناتـــه الخاصة، بقي أمينا ألفكارھم، لرؤاھـــم ولمواقفھم، محي الدين 
متعلقا بأمل الكادحين والفقراء بعد ان صورھم في قصصه ومســـرحياته 

الـــذي عرفتـــه منذ اول مســـرحية له «الجـــراد» حين طلب منـــي وانا في 
البصرة وما زلت طريا في الكتابة ان اكتب لھا مقدمة.. كتبت شيئا قصيرا، 

وصفت الجراد، بجراد السلطة الزاحف على اخضر العراق..
وداعا أبا آزاد، فما زلت حبيس الفؤاد وانا اكتب عنك ھذه الكلمات، مازلت 
محتدمـــا بالحقد على كل من منع عنك عالجااو تقاعس عن مد يده النقاذ 

عينيك..
عزاؤنـــا بفقـــدك كبير جدا، ســـيبقى مكانك فـــي المســـرح العراقي فارغا، 
وســـتبقى الكتابة بدونك ناقصة.. فأنت لســـت كاتبا جئت لتغادر، بل جئت 
عزاؤنـــا بفقـــدك كبير جدا، ســـيبقى مكانك فـــي المســـرح العراقي فارغا، 
وســـتبقى الكتابة بدونك ناقصة.. فأنت لســـت كاتبا جئت لتغادر، بل جئت 
عزاؤنـــا بفقـــدك كبير جدا، ســـيبقى مكانك فـــي المســـرح العراقي فارغا، 

لتحضـــر في ارضنا الثقافية: الســـؤال، وتكلم يا حجر، وئاســـوس.. وھم.. 
واعمال كثيرة اخرى.. وداعا.. وداع الصديق الذي لم ينس يوما انك كنت 

مالذا له، عندما يھاجم من قبل أوباش الثقافة والسياسة.
واعمال كثيرة اخرى.. وداعا.. وداع الصديق الذي لم ينس يوما انك كنت 

مالذا له، عندما يھاجم من قبل أوباش الثقافة والسياسة.
واعمال كثيرة اخرى.. وداعا.. وداع الصديق الذي لم ينس يوما انك كنت 
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● مؤيد داود البصام
رحـــل عنـــا الرجل الـــذي ظل مخلصا لفكـــرة (الحرية) ان كانـــت للفرد او 
للشـــعوب، وظل يناضـــل بما آمن به بصمت، حتى وھو في أشـــد ازماته 
رحـــل عنـــا الرجل الـــذي ظل مخلصا لفكـــرة (الحرية) ان كانـــت للفرد او 
للشـــعوب، وظل يناضـــل بما آمن به بصمت، حتى وھو في أشـــد ازماته 
رحـــل عنـــا الرجل الـــذي ظل مخلصا لفكـــرة (الحرية) ان كانـــت للفرد او 

عندما اشـــتد عليه مرض عينيه، مثل جبـــل الصوان، يتحمل آالمه ويقاتل 
للشـــعوب، وظل يناضـــل بما آمن به بصمت، حتى وھو في أشـــد ازماته 
عندما اشـــتد عليه مرض عينيه، مثل جبـــل الصوان، يتحمل آالمه ويقاتل 
للشـــعوب، وظل يناضـــل بما آمن به بصمت، حتى وھو في أشـــد ازماته 

من اجل االنســـان واالنســـانية بصمت. اجابني الشـــاعر الراحل ســـركون 
بولص قائال: اقلنا حديثا محيي الدين. عندما قلت له: كنت انت اقلھم حديثا 
. (فـــي معرض حديثنا عن مجموعة االدباء الذين اطلق عليھم لقب جماعة 
كركـــوك)، كان ھذا اواخر عام كركـــوك)، كان ھذا اواخر عام ١٩٦٦ في مدينة بغداد، ونحن نســـير عند  في مدينة بغداد، ونحن نســـير عند  في مدينة بغداد، ونحن نســـير عند 

زنگنه .. أحب مدينة البرتقال ودافع عن األمل 

الرحيل أم البقاء..
من أجل الحرية؟
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الباب الشرقي ذھابا الى المقھى الترابي في شارع سينما الخيام، حيث كنا 
نلتقي كل يوم مســـاء، فقليال ما كان يخرج ســـركون في النھار اال اذا كان 
مطمئنا من خروجه، بســـبب دوريات االنضباط العسكري التي اطلقھا في 

وقتھا العقيلي وزير الدفاع في مالحقة المطلوبين للخدمة العسكرية.
وظلت من وقتھا تحمل ھاجس الرعب لكل االدباء والمثقفين الذين تمسھم 
القضيـــة، في تلك الفترة تعرفت علي المبدع الراحل محيي الين زنكنه، من 
حديث اصدقائي ســـركون بولص ومؤيد الراوي، ولكني لم التق به، حتي 
حانـــت الفرصة، عندما أنشـــانا فرعا في مدينة بعقوبة لمؤسســـة البصام 
حديث اصدقائي ســـركون بولص ومؤيد الراوي، ولكني لم التق به، حتي 
حانـــت الفرصة، عندما أنشـــانا فرعا في مدينة بعقوبة لمؤسســـة البصام 
حديث اصدقائي ســـركون بولص ومؤيد الراوي، ولكني لم التق به، حتي 

، وأصدر 
حانـــت الفرصة، عندما أنشـــانا فرعا في مدينة بعقوبة لمؤسســـة البصام 
، وأصدر 
حانـــت الفرصة، عندما أنشـــانا فرعا في مدينة بعقوبة لمؤسســـة البصام 

١٩٦٨للثقافة والســـينما والمســـرح، التي كنت رئيسھا اوائل عام ١٩٦٨للثقافة والســـينما والمســـرح، التي كنت رئيسھا اوائل عام ١٩٦٨
الفـــرع عدد خاص من المجلة التي نصدرھا في بغداد، )الفنون المعاصرة) 
عن االدب في بعقوبة او ألدباء مدينة بعقوبة، (واحتفظ بنســـخة منھا في 
الفـــرع عدد خاص من المجلة التي نصدرھا في بغداد، )الفنون المعاصرة) 
عن االدب في بعقوبة او ألدباء مدينة بعقوبة، (واحتفظ بنســـخة منھا في 
الفـــرع عدد خاص من المجلة التي نصدرھا في بغداد، )الفنون المعاصرة) 

ارشيفي)، وكان من ضمن من كتب فيھا الراحل محيي الدين زنكنه قصة 
قصيرة، فقد عرف في بداية الســـتينيات ككاتب قصة، قبل ان يشـــتھر في 
ابداعاتـــه في كتابة المســـرحية، ومن ضمن من كتبوا فـــي العدد الروائية 
لطفيه الدليمي قصة، والناقد سليمان البكري دراسة نقديةعن المسرح في 
بعقوبة، وكتاب آخرون من ادباء مدينة بعقوبة، في تلك الفترة تقابلنا وجھا 
لطفيه الدليمي قصة، والناقد سليمان البكري دراسة نقديةعن المسرح في 
بعقوبة، وكتاب آخرون من ادباء مدينة بعقوبة، في تلك الفترة تقابلنا وجھا 
لطفيه الدليمي قصة، والناقد سليمان البكري دراسة نقديةعن المسرح في 

لوجه وعرفت محيي الدين زنكنه، ذلك االنسان الذي تتلبسه فكرة الحرية 
والتحرر من االمبريالية، وصياغاتھا االســـتعمارية، وكما ھو معروف فان 
طليعة المناضلين في شـــعوبھم ھم من الفنانين والكتاب والشعراء، وكان 
محيـــي الديـــن زنكنه واحد من ھؤالء االعالم في الدفاع عن قضية شـــعبه 

وشعوب االرض قاطبة، بما كتبه عبر خمسة عقود.
***

لـــم يكن محيي الدين انســـانا عنصريـــا، وال قوميا شـــوفينيا، كما يحاول 
ان يصيغه بعض الذين تســـتھويھم اللعبة، لقد كان انســـانا يعتز بقوميته 
الكردية كما يعتز بھا اي انسان آخر، ولكنه كان على استعداد للتضحية، 
كمـــا عمل طـــوال حياته للدفاع عـــن كل مقھور كائن مـــن كان وايا كانت 
قوميتـــه زمانـــا ومكانا، فان ابرز عنصر في مســـرح محيـــي الدين زنكنه 
الذي يعبر عن نھجه الفكري والنضالي، ھو ھذا الصراع الذي يؤججه بين 
ابطاله، وعوامل االحباطات التي ترافق حياتھم، كان يؤمن بان الرأسمالية 
الذي يعبر عن نھجه الفكري والنضالي، ھو ھذا الصراع الذي يؤججه بين 
ابطاله، وعوامل االحباطات التي ترافق حياتھم، كان يؤمن بان الرأسمالية 
الذي يعبر عن نھجه الفكري والنضالي، ھو ھذا الصراع الذي يؤججه بين 

ھي اس البالء في مشـــكلة االنســـان والبشرية، وما حدث من نقاش حول 
مســـرحيته (لمن الزھور) التي اخرجھا الفنـــان عزيز خيون، في مھرجان 



محيي الديــــــــن زه نكه نهمحيي الديــــــــن زه نكه نه

بغداد للمسرح العربي، التي انقسم في تحليلھا المناقشين بعد العرض في 
جلســـة التقييم، بين الرمزية والنفســـية وعقدة اوديب، او كونھا مسرحية 
فكريـــة، ولكنھـــم اتفقـــوا في النھاية، انھا مســـرحية تتحدث عـــن العالقات 
االجتماعيـــة بصيغـــة الرمز، وھو مـــا يوضح لنا ان محيـــي الدين زنكنه، 
كان مھتمـــا باالنســـان كونه ضمن حلقة االضطھاد الراســـمالي اقتصاديا 
واجتماعيـــا وسياســـيا، ان كان محليا او عالميا، فكان اســـلوبه الســـلس، 
والمؤثر في اســـتثمار الرمز والدالالت الرمزية، لتصوير الواقع السياسي 
واالجتماعـــي والثقافي العراقي يوصل ھـــذا الحراك النضالي بقيم ابداعية 
رائعة، يســـتثمر فيھا الرمز بصورة مذھلة، وقد صدرت ھذه المســـرحية 
ضمن كتاب ضم ثالث مسرحيات تحت عنوان (مساء السالمة ايھا الزنوج 
البيـــض) عـــام ١٩٨٥، وھو عنوان احدى المســـرحيات الثالث التي ضمھا 
الكتـــاب، وھي مســـرحية مونودراما من فصل واحد، قدمت علي مســـرح 
الدارالبيضاء في المغرب عام ١٩٩٠ وقدمتھا ايضا لجنة المسرح العراقي 
في منتدي المسرح ببغداد، وترجمت الي اللغة الكردية، وقدمت على مسرح 

معھد الفنون الجميلة في السليمانية.
ونســـتطيع ان نفھم حراكه الفكري الذي كان يعبر عن وجھة نظر ووعي 
بمشكلة االنسان بما عبر عنھا الناقد والباحث في ادب محيي الدين زنكنه، 
والكاتب المسرحي المبدع صباح االنباري في كتابه عن مسرحية (السؤال) 
حيـــث يقـــول «ينحاز في اعماله الي قيم الدفاع عن الحرية ومحاربة الظلم 
والطغيان واالســـتغالل، وقيم الزيف والضـــالل، ومنوھا بدور المثقف في 

المجتمع، ضمن معطيات فنية لم يضح بھا لمصلحة نواياه االيجابية» .
***

خالل غيابي عن العراق فترة أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
لـــم التق الراحل ولكـــن االصدقاء كانوا يوردون لي اخبـــاره، وذلك الني 
طيلة العشـــر سنوات التي قضيتھا في المقاومة الفلسطينية، لم احضر الي 
العـــراق اال مرتـــان وبايام معدودة لم تتح لي رؤية جميع االصدقاء، حتي 
عودتي وكنت يومھا اســـير في شـــارع الرشـــيد فتقابلنا وصديقي الراحل 
عوني كرومي وقال: «ھل ســـتحضر مســـرحية صديقك التي اخرجھا»، 
كانت مســـرحية (صراخ الصمت االخرس)، وكتبت عنھا وارســـلت مقالتي 
لجريـــدة الجمھورية ولكنھا لم تنشـــر، وبعد عقد ونيـــف اعطاني صديقنا 
القاص والروائي ســـعد محمد رحيم المقال التي احتفظ به في االرشـــيف، 
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وقال ھذه من ابي آزاد، ولم اعرف كيف وصلته، ولكنني استغليت مسافة 
الســـفر من بغداد الي مدينة الحلة عام ٢٠٠٠، اذ كان قد اتصل بي وطلب 
ان نذھب بســـيارتي الي مدينة الحلة لحضور مناقشـــة رســـالة ماجستير 
الحد طالب جامعة بابل، عن مســـرحياته، وقد ســـالته عن المقالة، فقال : 
النك اصبت في نقدك عن التغيير الذي احدثه الحذف الذي قام به صديقنا 
المخرج عوني اوال، وما اردت اثارت المسألة، على الرغم من انزعاجي من 
النك اصبت في نقدك عن التغيير الذي احدثه الحذف الذي قام به صديقنا 
المخرج عوني اوال، وما اردت اثارت المسألة، على الرغم من انزعاجي من 
النك اصبت في نقدك عن التغيير الذي احدثه الحذف الذي قام به صديقنا 

كثرة الحذف، وثانيا النك تعرضت الى االضطھاد االجتماعي، ما يكشـــف 
الداللـــة الرمزية التـــي اختفى ورائھا. وعندما وصلنا الي جامعة بابل، كان 
في اســـتقبالنا الراحل قاســـم عبد االمير عجام و د.محمد ابو خضير احد 
المشرفين على الرسالة وبعض من اساتذة الكلية، واقيمت دعوة غداء علي 

شرفه، وقد خانتني الذاكرة عن الصديقين اللذين كانا معنا في الرحلة.
***

منـــذ ان اســـتوطن محيـــي الدين مدينـــة البرتقال، عـــام ١٩٦٤ بعد تعيينه 
مدرسا للغة العربية فيھا لم يغادرھا، اال عندما اشتدت عليه الخطوب بعد 
االحتالل، الذي جلب الويالت على العراق وطنا وشعبا، فتركھا مرغما الي 
، وكان لقائنا االول بابي آزاد بعد فراق سنين 
االحتالل، الذي جلب الويالت على العراق وطنا وشعبا، فتركھا مرغما الي 
، وكان لقائنا االول بابي آزاد بعد فراق سنين 
االحتالل، الذي جلب الويالت على العراق وطنا وشعبا، فتركھا مرغما الي 

٢٠٠٦مدينة السليمانية عام ٢٠٠٦مدينة السليمانية عام ٢٠٠٦
طوال، عندما كنا نحضر امســـية في اتحاد االدباء فرع ديالى، وبعد انتھاء 
الجلسة التفت د.شجاع العاني وقال: ياجماعه نحن مقصرون بحق صديقنا 
محيي الدين، اذ كنا نناقش رواية النص، وقال : يومھا شجاع ان اول من 
كتب في رواية النص ھو الكاتب محيي الدين زنكنه، وقادنا ســـعد محمد 
رحيم الي بيته، وفي المرة الثانية لزيارتنا له حملت له معي مجلة (الزمان 
الجديد) التي كانت تصدرھا جريدة الزمان، في تلك الفترة من تسعينيات 
القـــرن الماضـــي، وكانت زوجتي عند عودتھا من زيـــارة اھلھا في عمان، 
تحملھـــا مع المطبوعات التي تصدرھا جريدة الزمان ســـرا، والتي توقفت 
عن االصدار بعد (التحرير) االحتاللي، وكان فيھا خبر لباحث ومســـرحي 
عراقي، قدم الي مسرح برودويه في امريكا طلبا النتاج أحدى مسرحيات 
عن االصدار بعد (التحرير) االحتاللي، وكان فيھا خبر لباحث ومســـرحي 
عراقي، قدم الي مسرح برودويه في امريكا طلبا النتاج أحدى مسرحيات 
عن االصدار بعد (التحرير) االحتاللي، وكان فيھا خبر لباحث ومســـرحي 

زنكنـــه، وقد وافقت ادارة المســـرح بعد اطالعھا علي اعمال ومســـرحيات 
محيـــي الديـــن، وقد استبشـــر خيرا بھـــذا الخبر، فمن خـــالل الدعوة التي 
ســـتوجه له، يســـتطيع ان يعالج عينيه ھناك، وطلب مني ان احصل على 
عنوان ھذا الشخص عبر المراسلة مع جريدة الزمان حتي يرسله الى آزاد 
ســـتوجه له، يســـتطيع ان يعالج عينيه ھناك، وطلب مني ان احصل على 
عنوان ھذا الشخص عبر المراسلة مع جريدة الزمان حتي يرسله الى آزاد 
ســـتوجه له، يســـتطيع ان يعالج عينيه ھناك، وطلب مني ان احصل على 

لالتصـــال به، كان وقتھا ابنه آزاد خارج العراق، لم يكن مھتما باھمية ان 
عنوان ھذا الشخص عبر المراسلة مع جريدة الزمان حتي يرسله الى آزاد 
لالتصـــال به، كان وقتھا ابنه آزاد خارج العراق، لم يكن مھتما باھمية ان 
عنوان ھذا الشخص عبر المراسلة مع جريدة الزمان حتي يرسله الى آزاد 
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تقدم مســـرحيته على مسرح برودواي الشـــھير بقدر اھتمامه في معالجة 
عينيـــه، وبعد االحتالل عندما اقمنا احتفـــاال تكريميا بمبادرة من االعالمي 
يوسف في قاعة التربية في الباب المعظم، وكان المقدم لالحتفالية صباح 
االنباري، وبعد القاء مداخلتي عنه، جلســـت الى جنبه وھمســـت : بدل ان 
نذھب المريكا جاءت الينا، فھل في عالج عينيك أمل؟ .ابتسم بھدوء وقال: 
االنباري، وبعد القاء مداخلتي عنه، جلســـت الى جنبه وھمســـت : بدل ان 
نذھب المريكا جاءت الينا، فھل في عالج عينيك أمل؟ .ابتسم بھدوء وقال: 
االنباري، وبعد القاء مداخلتي عنه، جلســـت الى جنبه وھمســـت : بدل ان 

ننتظر ونرى. 
وانتظرنـــا ورأينا، انھم جاؤا من اجـــل مصالحھم الخاصة، والذين عاونوا 
المحررين، كانوا اشد تعاسة ومرارة على الشعب العراقي، فلم يعرفوا اال 
مصالحھم ومكاسبھم الخاصة، وكما كتب تحسين كرمياني «مات محيي 
الدين زنكنة، تاركا حســـرة كبيرة في قلبه، حسرة عدم إعطاءه (فيزا) كي 

يعالج شبكية عينية».
***

في كل الزيارات التي كنا نذھب بھا الى بعقوبة، في المناســـبات التي كان 
يقيمھـــا فرع اتحاد االدباء فـــي ديالي فعالياته، كنا نزور ابو آزاد في بيته، 
في كل الزيارات التي كنا نذھب بھا الى بعقوبة، في المناســـبات التي كان 
يقيمھـــا فرع اتحاد االدباء فـــي ديالي فعالياته، كنا نزور ابو آزاد في بيته، 
في كل الزيارات التي كنا نذھب بھا الى بعقوبة، في المناســـبات التي كان 

وكذلـــك عندما كرمتـــه جامعة ديالى، او الندوة التـــي اقامھا الفرع تكريما 
لـــه، او عندمـــا التقينا به حين حضر تكريم فرع االتحـــاد في ديالى الفنان 
والكاتب خسرو الجاف، وكان صباح االنباري يطلعنا على آخر مستجدات 
لـــه، او عندمـــا التقينا به حين حضر تكريم فرع االتحـــاد في ديالى الفنان 
والكاتب خسرو الجاف، وكان صباح االنباري يطلعنا على آخر مستجدات 
لـــه، او عندمـــا التقينا به حين حضر تكريم فرع االتحـــاد في ديالى الفنان 

مـــا انتجـــه الراحـــل، فقد جند وقتـــه وابداعه وفاء الســـتاذه فبحث في كل 
شـــاردة وواردة في ادب وفكر وحياة محيي الدين زنكنه، وحلل وفســـر 
وقيم وفھرس، وكشـــف مواقع االبداع فـــي ادب محيي الدين زنكنه، فكان 
بحـــق التلميذ النجيب واالبن الروحـــي لھذا المبدع الرائع، وعلى الرغم مما 
قامت به جامعة ديالى من تكريم للمبدع الراحل، بالندوة التي اقامتھا عام 
١٩٩٩-٢٠٠٠ بعنوان (محيي الدين زنكنه اديبا) قدم فيھا د. فاضل التميمي 
ود.وليد شاكر نعاس وصباح االنباري وسعد محمد رحيم، بحوث في ادب 
الراحـــل ثـــم اعقبھم المحتفي به ليتحدث عن تجربتـــه، اال ان الناقد فاضل 
التميمي، كان يطمح الكثر من ذلك، عندما اسر لنا بانه قدم اقتراحا لجعل 
جائزة باسم محيي الدين زنكنه، لكن كل ما كنا نتمناه ضاع مع االحتالل 
الذي جاء به المحررون، وعز عليھم منحه ما ظل يتمناه وھو عالج عينيه 
ليســـتمر بنفس النھـــج والقوة على القراءة والكتابـــة والمواكبة، واآلن بعد 
ان غادرنا جســـدا، وظل معنا روحا وفكرا ســـيصبح مزادا من اجل ابراز 
وجودھم الخائب للكســـب على حســـاب ابداعه، فھل يعذرنا آزاد ان قدمنا 
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التعزية الى من حفظ مكانة ھذا المبدع الرائع ابا واســـتاذا، ودرس مكانته 
االدبية والفكرية واثرھا في االدب المســـرحي العراقي والعربي في حياته، 
ليـــس مزايدته اوتحصيل مكســـب، انمـــا ايمانا حقيقيا منـــه، بابداع محيي 
الديـــن زنكنـــة، الذي فاق من تابـــع ابداعه في التكريم، وابـــدع في التعميم 
وكان قـــدوة لمن يحترم الثقافـــة والمثقفين في حياتھم قبل مماتھم، بروح 
االثـــرة والتضحيـــة. لقد ظل الكثير عصي عليھم فھـــم محيي الدين زنكنه، 
وفيما كتبه صديقه زھدي الداوودي يوضح لنا جزء مھم من شـــخصيته 
« انـــه كان يحب العزلـــة ويبتعد عن مماحكاتھم التـــي يعتبرھا صبيانية، 
كان يختفي برھة كي يظھر من جديد كما لو انه جاء يقدم عربونا للوفاء 
واالخـــالص « وما اكده الناقد فاضل عبـــود التميمي « كان محيي الدين 
زنكنـــه في ســـنواته اليعقوبية، يعيش عزلة مبدعـــة لم تمنعه من االختالط 
بادبـــاء المحافظة ومثقفيھـــا، فقد كانت عالقاته االدبيـــة واالجتماعية تمتد 
الى العشرات منھم ... لكنه كان محييرا للكثيرين ممن كانوا ال يفھمونه ال 
سيما الذين لم يقرؤا ما كتب، او كانوا على مبعدة من افكاره وتصوراته 

االدبية واالنسانية «.
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● شعر: شيركو بيكهس
● ترجمة: نوزاد أحمد

غرفتي تفيض بالھدايا:
من زوريخ أتتني سترة زرقاء سماوية

من ضباب لندن، قميص رمادي
من شارع زيتوني في باريس، سروال

ومن حديقة أوسلو، ربطة عنق موردة.

محي الدين زنگنه 
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غرفتي تفيض بالھدايا:
من صديق نمساوي أشبه بشمس االصيل

أتتني قنينة شراب معتق
ومن صقيع موسكو، زوج جوارب سميكة
من عاصفة ثلجية في القطب الشمالي،

زوج قفاز وقبعة
ومن موجة البحر االبيض، كأس كريستالي.

كانت غرفتي تفيض بالھدايا 
لكنني منحت معظمھا،

إذ ھبت علي ريح نارنجية، من بساتين الليمون والبرتقال في بعقوبة
وعبقت قاعة المسرح بعطر «السؤال»* طشته أنامل محناة،

وامتألت أنفاسي بعطر ضفائر قصة قصيرة
وبعطر عنق رواية جديدة
يقطران من قلم زنكنه.

*«السؤال»عنوان احدى مسرحيات محيي الدين زنكنة.
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● مصطفى صالح كريم 
١٨* زارني كعادته يوم األربعاء ١٨* زارني كعادته يوم األربعاء ٨/١٨، وھي زيارة اسبوعية معتادة تحدثنا 
خاللھـــا عـــن آخر األخبار الثقافيـــة والنتاجات األدبيـــة الحديثة، ثم تطرق 
بنا الحديث عن ســـفره المرتقب الى الخـــارج لمعالجة عينيه المتعبتين من 
القراءة والكتابة، لم يكن يشكو شيئا سوى عينيه، وقبل ان يغادر المكتب 
اتفقنا على اللقاء يوم األحد القادم، واذا به ألول مرة يخالف الوعد ويغيب 

رحيل من غير وداع
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عنا قبل الموعد بيوم واحد. حين تلقيت النبأ ھاتفيا أصبت بصدمة عنيفة 
ھزتنـــي من األعماق، ھل يمكن أال ألتقي محي الدين زنكنه بعد اآلن، ذلك 
المبـــدع الذي بھرني وانا مبعد في الرمادي بروايته أســـوس، كما أعجبت 
قبلھـــا بمســـرحياته الجادة التي اشـــتھر بھـــا ككاتب مســـرحي ممتاز، ثم 
١٩٧٨تحققت أمنيتي والتقيت به في آب ١٩٧٨تحققت أمنيتي والتقيت به في آب ١٩٧٨ في مصيف (سري سرش) خالل 
انعقـــاد ملتقى القصة العراقيـــة، وتصادفنا، وتعددت اللقـــاءات والزيارات، 
كنـــا- نحن مجموعـــة من األصدقاء في الســـليمانية- نترقب بفارغ الصبر 
قـــدوم الفارســـين الرائعين جليل القيســـي ومحي الدين زنكنه للمشـــاركة 
في مھرجانات المســـرح، كم كانا عزيزين وغاليين علينا، لقد كانا ثنائيين 

جديرين باإلحترام والتقدير.

*وفي سنوات القمع واإلرھاب كلما كنت أزور بغداد أخابره ھاتفيا ليحضر 
بغداد فكان يأتي قادما من بعقوبة على الفور، لنلتقي فاضل ثامر وياسين 
النصيـــر ومحي الديـــن زنكنه وانا حيث نقضي ســـھرتنا في نادي صالح 

الدين وتطول بنا الجلسة وتتشعب األحاديث ونحن ال نشعر بالوقت.

* في سنوات ما بعد اإلنتفاضة كان واحدا من الكتاب القالئل الذين كانوا 
يبعثون بموادھم الى صحيفة االتحاد بأسماء مستعارة وكنت انتظر دائما 
مقاالته وتعليقاته الساخرة على النظام التي كان يرسلھا وھو يعرف بأنھا 
مجازفة، لكنه كان حريصا على ان يكون له صوت في صحيفة (اإلتحاد) 

المعارضة للنظام التي رفعت شعار اسقاط ذلك الحكم الديكتاتوري.

* بعـــد تحريـــر العـــراق وحيـــن اصبحت حياتـــه في خطر، بعـــد أن تلقى 
التھديـــدات مـــن قبل اإلرھابيين، اســـتضافه االتحاد الوطني الكردســـتاني 
ودعاه لإلقامة في الســـليمانية، وقد عرض عليه وظيفة رفيعة المســـتوى 
لكنـــه لم يقبلھا وآثر العمل في الوســـط األدبي والثقافي حيث اســـتقر في 
مؤسســـة (سردم) مشرفا على مجلة (سردم العربي) فضال عن مواصلته 

الكتابة الى (االتحاد) وانشغاله بكتابة الروايات والمسرحيات.
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* الحديث عن محي الدين زنكنه ھو حديث عن رجل مبدع غزير االنتاج، 
عـــن كنـــز كبير من الثقافة، عـــن األديب الذي فازت مســـرحياته ورواياته 
بالجوائـــز األدبية الرفيعة ال في العراق فحســـب بـــل في مختلف العواصم 

العربية.

* فـــي رحيـــل (محي) بكت اقالم كثيـــرة، وذرفت العيـــون دموعا غزيرة، 
ألن الوســـط الثقافي العراقي والكردستاني خسر مناضال شريفا لم ينحن 
أمام الديكتاتور، ولم يكتب حرفا في مدح النظام مواصال ابداعاته األدبية 

الرائعة التي ستظل المكتبة العراقية تفتخر بھا.

* وداعا يا أبا آزاد، يا مبدع الكلمات، ويا من كنت خير مدافع عن شرف 
الكلمة الطيبة.

ستبقى ذكراك خالدة في قلوب المناضلين واألدباء والمفكرين والمسرحيين 
واألصدقاء الذين احببتھم وأحبوك.. والى الخلد أيھا العزيز الغالي.
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● لقمان محمود
بدأت معرفتـــي الحقيقية بالمبدع محيي الدين زنكنه من خالل عملي 
معـــه في غرفـــة واحدة في مجلة ” ســـردم العربـــي ”، حيث عرفته 
بدأت معرفتـــي الحقيقية بالمبدع محيي الدين زنكنه من خالل عملي 
معـــه في غرفـــة واحدة في مجلة ” ســـردم العربـــي ”، حيث عرفته 
بدأت معرفتـــي الحقيقية بالمبدع محيي الدين زنكنه من خالل عملي 

صديقا حينا، أخا حينا، وأبا في جميع األحيان.
معـــه في غرفـــة واحدة في مجلة ” ســـردم العربـــي ”، حيث عرفته 

صديقا حينا، أخا حينا، وأبا في جميع األحيان.
معـــه في غرفـــة واحدة في مجلة ” ســـردم العربـــي ”، حيث عرفته 

ھذه اللقاءات اليومية، تحولت مع مرور االيام إلى لقاءات عائلية، إلى 
أن سافرت زوجتي إلى خارج الوطن للعالج، فصرنا نلتقي في اليوم 
ھذه اللقاءات اليومية، تحولت مع مرور االيام إلى لقاءات عائلية، إلى 
أن سافرت زوجتي إلى خارج الوطن للعالج، فصرنا نلتقي في اليوم 
ھذه اللقاءات اليومية، تحولت مع مرور االيام إلى لقاءات عائلية، إلى 

رحيل محيي الدين زنكنه 
بين الحلم والواقع
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الواحد أكثر من مرة.
مساءا كنا نلتقي في ”سھولكه ”، ومنھا ننطلق مشيا على االقدام إلى 

أن نصل إلى الحديقة العامة.
مساءا كنا نلتقي في ”سھولكه ”، ومنھا ننطلق مشيا على االقدام إلى 

أن نصل إلى الحديقة العامة.
مساءا كنا نلتقي في ”سھولكه ”، ومنھا ننطلق مشيا على االقدام إلى 

في احدى المرات لم نجد كرســـيا شاغرا في الحديقة، فصرنا نبحث 
عـــن مكان نجلـــس فيه، وبينما نحن نبحث قـــال: البارحة انا ونوزاد 
أحمد أسود كنا جالسين على ھذا الكرسي، فھو يعرف أنني في كل 

مساء آتي إلى ھنا.
أحمد أسود كنا جالسين على ھذا الكرسي، فھو يعرف أنني في كل 

مساء آتي إلى ھنا.
أحمد أسود كنا جالسين على ھذا الكرسي، فھو يعرف أنني في كل 

****
كان الراحل شـــغوفا بكتابة أنواع أدبية متعددة، إال أن تجربته تمتد 
عميقة في المســـرح. وبحســـب النقاد فھو واحد من بين أفضل كتاب 
المســـرح فـــي العالمين العربـــي والكردي. ويكفي أن نشـــير في ھذا 
عميقة في المســـرح. وبحســـب النقاد فھو واحد من بين أفضل كتاب 
المســـرح فـــي العالمين العربـــي والكردي. ويكفي أن نشـــير في ھذا 
عميقة في المســـرح. وبحســـب النقاد فھو واحد من بين أفضل كتاب 

الصدد إلى بعض ھذه الكتب التي تناولت مسرحه:
-البنـــاء الدرامـــي فـــي مســـرح محيـــي الديـــن زنكنه، للناقـــد صباح 

االنباري.-
-مســـرح محيـــي الدين زنكنه : مســـرحية الفصل الواحـــد أنموذجا، 

االنباري.-
-مســـرح محيـــي الدين زنكنه : مســـرحية الفصل الواحـــد أنموذجا، 

االنباري.-

للناقد غنام محمد خضر. 
-رؤيا الملك أو ماندانا وســـتافروب: دراســـة اسلوبية، للناقد فاضل 

للناقد غنام محمد خضر. 
-رؤيا الملك أو ماندانا وســـتافروب: دراســـة اسلوبية، للناقد فاضل 

للناقد غنام محمد خضر. 

عبود التميمي.
****

على مدى يزيد على خمسين عاما قدم زنكنه أكثر من خمسين كتابا 
بين رواية ومسرحية  وقصص قصيرة.

عندما قرأت المجلد االول لالعمال الروائية (مؤسسة حمدي للطباعة 
٢٠٠٧والنشر – السليمانية ٢٠٠٧والنشر – السليمانية ٢٠٠٧ )، توقفت كثيرا عند رواية ” باوا .. كركر 

”و” ما قاله الفتى الكردستاني للعالم ”.
في المجلد الثاني لألعمال الروائية (مؤسسة سردم للطباعة والنشر 

”و” ما قاله الفتى الكردستاني للعالم ”.
في المجلد الثاني لألعمال الروائية (مؤسسة سردم للطباعة والنشر 

”و” ما قاله الفتى الكردستاني للعالم ”.

)، قرأت أكثر من مرة رواية ” ئاسوس“ و ”بحثا 
في المجلد الثاني لألعمال الروائية (مؤسسة سردم للطباعة والنشر 
)، قرأت أكثر من مرة رواية ” ئاسوس“ و ”بحثا 
في المجلد الثاني لألعمال الروائية (مؤسسة سردم للطباعة والنشر 

٢٠٠٨– السليمانية ٢٠٠٨– السليمانية ٢٠٠٨
عن مدينة أخرى“. ھذا باالضافة إلى رواية ” ثمة خطأ ما ..

في مكان ما“، والتي ستدخل بكل جدارة إلى خانة الروايات الخالدة. 
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حيث ال يمكن أن نفصل ھذه الرواية االنسانية عن ذاتية زنكنه وھمه 
الوطني والقومي واالنساني. 

والمتتبـــع لھذه الرواية ســـيلمس بال شـــك ھذا االنفتـــاح على الواقع 
االنساني من خالل الجذور العميقة لفكر ھذا المبدع.

تجدر االشـــارة إلى أن الراحل كان قد انتھى من كتابة ھذه الملحمة 
االنساني من خالل الجذور العميقة لفكر ھذا المبدع.

تجدر االشـــارة إلى أن الراحل كان قد انتھى من كتابة ھذه الملحمة 
االنساني من خالل الجذور العميقة لفكر ھذا المبدع.

( ٧٢٩ صفحـــة مـــن القطع الكبير ) في ايلول ٢٠٠٩، وصدرت ضمن 
سلسلة مھرجان كالويز الثالث عشر ٢٠٠٩ في السليمانية.

****
كان محيـــي الديـــن زنكنه يمتلك أصدقاء فـــي كل انحاء العالم، فكل 
يوم كان ھناك شـــي ء جديد، وكل يوم كان ھناك مشروعا جديدا، 
إال أن الفترة االخيرة كانت فترة قلق شديدة بسبب عيونه التي بدأت 
يوم كان ھناك شـــي ء جديد، وكل يوم كان ھناك مشروعا جديدا، 
إال أن الفترة االخيرة كانت فترة قلق شديدة بسبب عيونه التي بدأت 
يوم كان ھناك شـــي ء جديد، وكل يوم كان ھناك مشروعا جديدا، 

تتدھور مع مرور الساعات، لذلك كلما إلتقينا كان يقول: ال أريد أن 
إال أن الفترة االخيرة كانت فترة قلق شديدة بسبب عيونه التي بدأت 
تتدھور مع مرور الساعات، لذلك كلما إلتقينا كان يقول: ال أريد أن 
إال أن الفترة االخيرة كانت فترة قلق شديدة بسبب عيونه التي بدأت 

أعيش في كنف العماء.. 
البارحـــة كنت في ھولير، وطبيبي أكد أن معالجتي في الخارج فقط. 

أعيش في كنف العماء.. 
البارحـــة كنت في ھولير، وطبيبي أكد أن معالجتي في الخارج فقط. 

أعيش في كنف العماء.. 

قلت له بكل ألم: أفھمك أيھا المبدع العظيم، لكن ال طمأنينة للقلق. 
البارحـــة كنت في ھولير، وطبيبي أكد أن معالجتي في الخارج فقط. 

قلت له بكل ألم: أفھمك أيھا المبدع العظيم، لكن ال طمأنينة للقلق. 
البارحـــة كنت في ھولير، وطبيبي أكد أن معالجتي في الخارج فقط. 

في ھذا الجو عاش زنكنه شبه أعمى، وشبه يائس. حيث عشت معه 
قلت له بكل ألم: أفھمك أيھا المبدع العظيم، لكن ال طمأنينة للقلق. 

في ھذا الجو عاش زنكنه شبه أعمى، وشبه يائس. حيث عشت معه 
قلت له بكل ألم: أفھمك أيھا المبدع العظيم، لكن ال طمأنينة للقلق. 

ھـــذه اللحظات المصيريـــة التي كنت مھيئا أصال لھا بســـبب مرض 
في ھذا الجو عاش زنكنه شبه أعمى، وشبه يائس. حيث عشت معه 
ھـــذه اللحظات المصيريـــة التي كنت مھيئا أصال لھا بســـبب مرض 
في ھذا الجو عاش زنكنه شبه أعمى، وشبه يائس. حيث عشت معه 

زوجتي، فكان يكفيني نسمة حزينة كي أذرف الدموع. 
ھـــذه اللحظات المصيريـــة التي كنت مھيئا أصال لھا بســـبب مرض 

زوجتي، فكان يكفيني نسمة حزينة كي أذرف الدموع. 
ھـــذه اللحظات المصيريـــة التي كنت مھيئا أصال لھا بســـبب مرض 

وعندمـــا كان يجدنـــي في ھـــذه الحالـــة المزريـــة كان يتحايل علي، 
ويغيـــر الموضوع مباشـــرة، كأن يقـــول زارتني البارحـــة الدكتورة 
وعندمـــا كان يجدنـــي في ھـــذه الحالـــة المزريـــة كان يتحايل علي، 
ويغيـــر الموضوع مباشـــرة، كأن يقـــول زارتني البارحـــة الدكتورة 
وعندمـــا كان يجدنـــي في ھـــذه الحالـــة المزريـــة كان يتحايل علي، 

ســـناء الشعالن من االردن، وھي بصدد مشروع كتابي عن تجربتي 
االبداعية مع الصديق غنام محمد خضر...

وكثيـــرا ما كانت تليفونات زوجتـــي تنقذنا من ھذا الحزن المقيم في 
جرحنا.

****
أتذكر اننا ســـھرنا معا في نادي المھندســـين قبل الرمضان بيومين 
 تمـــوز ) إلـــى وقت متأخـــر من الليـــل. كان حديثنا يدور حول 
أتذكر اننا ســـھرنا معا في نادي المھندســـين قبل الرمضان بيومين 
 تمـــوز ) إلـــى وقت متأخـــر من الليـــل. كان حديثنا يدور حول 
أتذكر اننا ســـھرنا معا في نادي المھندســـين قبل الرمضان بيومين 

٢٨( ٢٨( ٢٨
تجربـــة الحـــب في  أعمالـــه القصصية، علما أن أغلـــب ھذه االعمال 



محيي الديــــــــن زه نكه نهمحيي الديــــــــن زه نكه نه

كانـــت تحارب منذ خمســـين عاما كل قوى الظـــالم والموت والظلم، 
لذلك قلت له مازحا: الحقيقة دائما وحشـــية، خاصة عندما تكشـــف 

عن طباعھا المرعبة.
 قبل أن يجيبني جاء إلى طاولتنا الدكتور فوزي زنكنه، الذي أعتذر 
بلباقة عن مشاركتنا في ھذه الجلسة ألن لديه ضيوف من السويد. 
 قبل أن يجيبني جاء إلى طاولتنا الدكتور فوزي زنكنه، الذي أعتذر 
بلباقة عن مشاركتنا في ھذه الجلسة ألن لديه ضيوف من السويد. 
 قبل أن يجيبني جاء إلى طاولتنا الدكتور فوزي زنكنه، الذي أعتذر 

ظل محيي الدين زنكنه ســـاھرا فـــي ضوء قصصه االولى، بأجنحته 
بلباقة عن مشاركتنا في ھذه الجلسة ألن لديه ضيوف من السويد. 
ظل محيي الدين زنكنه ســـاھرا فـــي ضوء قصصه االولى، بأجنحته 
بلباقة عن مشاركتنا في ھذه الجلسة ألن لديه ضيوف من السويد. 

السماوية، وھو يكسر بصمت المالئكة أجراس الذكرى على صفحة 
ظل محيي الدين زنكنه ســـاھرا فـــي ضوء قصصه االولى، بأجنحته 
السماوية، وھو يكسر بصمت المالئكة أجراس الذكرى على صفحة 
ظل محيي الدين زنكنه ســـاھرا فـــي ضوء قصصه االولى، بأجنحته 

الطاولـــة، وعلى صفحة الذاكرة...حيث لم يعرف طيلة حياته ســـوى 
حب االنسان، وحب الكتب.. حتى خيل لي أنني اسمعه يقول: ”مساء 
الطاولـــة، وعلى صفحة الذاكرة...حيث لم يعرف طيلة حياته ســـوى 
حب االنسان، وحب الكتب.. حتى خيل لي أنني اسمعه يقول: ”مساء 
الطاولـــة، وعلى صفحة الذاكرة...حيث لم يعرف طيلة حياته ســـوى 

الســـالمة أيھا الزنوج البيض“، أنا آت من ”الجبل والسھل“ سأحكي 
حب االنسان، وحب الكتب.. حتى خيل لي أنني اسمعه يقول: ”مساء 
الســـالمة أيھا الزنوج البيض“، أنا آت من ”الجبل والسھل“ سأحكي 
حب االنسان، وحب الكتب.. حتى خيل لي أنني اسمعه يقول: ”مساء 

لكـــم ” حكاية صديقين ” عاشـــا في ” أرديـــة الموت“ و رغم ذلك ” 
الســـالمة أيھا الزنوج البيض“، أنا آت من ”الجبل والسھل“ سأحكي 
لكـــم ” حكاية صديقين ” عاشـــا في ” أرديـــة الموت“ و رغم ذلك ” 
الســـالمة أيھا الزنوج البيض“، أنا آت من ”الجبل والسھل“ سأحكي 

سيأتي أحدھم“ ليفسر” رؤيا الملك“.
لكـــم ” حكاية صديقين ” عاشـــا في ” أرديـــة الموت“ و رغم ذلك ” 

سيأتي أحدھم“ ليفسر” رؤيا الملك“.
لكـــم ” حكاية صديقين ” عاشـــا في ” أرديـــة الموت“ و رغم ذلك ” 

اســـتيقظت من شـــرودي على ھاتـــف زوجتي، الـــذي غير مالمحي، 
ولكنتي وحزني وفرحي وألمي...كان جليسي وصديقي واخي وأبي، 
اســـتيقظت من شـــرودي على ھاتـــف زوجتي، الـــذي غير مالمحي، 
ولكنتي وحزني وفرحي وألمي...كان جليسي وصديقي واخي وأبي، 
اســـتيقظت من شـــرودي على ھاتـــف زوجتي، الـــذي غير مالمحي، 

محيي الدين زنكنه ھو اآلخر قد استيقظ من شروده، وطلب مني أن 
ولكنتي وحزني وفرحي وألمي...كان جليسي وصديقي واخي وأبي، 
محيي الدين زنكنه ھو اآلخر قد استيقظ من شروده، وطلب مني أن 
ولكنتي وحزني وفرحي وألمي...كان جليسي وصديقي واخي وأبي، 

يحكي مع ابنته، كما كان يناديھا دائما.
حتى ھنا ال أعرف كيف أميز بين الحلم و الواقع؟ طالما الموت نفسه 

يحكي مع ابنته، كما كان يناديھا دائما.
حتى ھنا ال أعرف كيف أميز بين الحلم و الواقع؟ طالما الموت نفسه 

يحكي مع ابنته، كما كان يناديھا دائما.

يكاد أن يشك في رحيل محيي الدين زنكنه.
حتى ھنا ال أعرف كيف أميز بين الحلم و الواقع؟ طالما الموت نفسه 

يكاد أن يشك في رحيل محيي الدين زنكنه.
حتى ھنا ال أعرف كيف أميز بين الحلم و الواقع؟ طالما الموت نفسه 



محيي الديــــــــن زه نكه نهمحيي الديــــــــن زه نكه نه

● منير العبيدي
الظلـــم والفقر اللذان عانا منھمـــا ابطال محي الدين زنكنه، صاحبھما 
منـــه قـــدر كبير مـــن التماھي، التماھـــي  بين الكاتب و الشـــخصيةـ  
الصانع والمصنوع. فصاحب محي الدين زنكنه دائما شـــعور مالزم 
بوطأة ظلم حقيقي وھو الذي لم يضع فاصال بين مصيره الشخصي 
الصانع والمصنوع. فصاحب محي الدين زنكنه دائما شـــعور مالزم 
بوطأة ظلم حقيقي وھو الذي لم يضع فاصال بين مصيره الشخصي 
الصانع والمصنوع. فصاحب محي الدين زنكنه دائما شـــعور مالزم 

ومصيـــر عامة ابطاله، فأبطاله، بشـــكل ما، ھو نفســـه أو محيطه أو 
بوطأة ظلم حقيقي وھو الذي لم يضع فاصال بين مصيره الشخصي 
ومصيـــر عامة ابطاله، فأبطاله، بشـــكل ما، ھو نفســـه أو محيطه أو 
بوطأة ظلم حقيقي وھو الذي لم يضع فاصال بين مصيره الشخصي 

الناس الذين انحاز لھم. الناس الذين انحاز لھم. 

التماھي مع البطل

● منير العبيدي
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لم يطرح محي الدين زنكنه على نفســـه مســـألة الخالص الشخصي 
وانقاذ الذات ضمن المأســـاة العامة المتفاقمة، لم يســـع إلى الخروج 
لم يطرح محي الدين زنكنه على نفســـه مســـألة الخالص الشخصي 
وانقاذ الذات ضمن المأســـاة العامة المتفاقمة، لم يســـع إلى الخروج 
لم يطرح محي الدين زنكنه على نفســـه مســـألة الخالص الشخصي 

ظافرا بتكريس الشھرة والمھارة، ربما بقليل من المھادنة أو صرف 
وانقاذ الذات ضمن المأســـاة العامة المتفاقمة، لم يســـع إلى الخروج 
ظافرا بتكريس الشھرة والمھارة، ربما بقليل من المھادنة أو صرف 
وانقاذ الذات ضمن المأســـاة العامة المتفاقمة، لم يســـع إلى الخروج 

النظـــر. لـــم يكن يتطلع الى اال الـــى الخالص العام الـــذي بدا بمرور 
الوقـــت ابعد مناال مما كان عليه أكثر من أي وقت مضى، خصوصا 
النظـــر. لـــم يكن يتطلع الى اال الـــى الخالص العام الـــذي بدا بمرور 
الوقـــت ابعد مناال مما كان عليه أكثر من أي وقت مضى، خصوصا 
النظـــر. لـــم يكن يتطلع الى اال الـــى الخالص العام الـــذي بدا بمرور 

لـــدى ثوريي الخمســـينات من الذيـــن كان محي الديـــن واحدا منھم 
(أعتقل في الستينات بتھمة الشيوعية)، أولئك الثوريين الذين انطوت 
لـــدى ثوريي الخمســـينات من الذيـــن كان محي الديـــن واحدا منھم 
(أعتقل في الستينات بتھمة الشيوعية)، أولئك الثوريين الذين انطوت 
لـــدى ثوريي الخمســـينات من الذيـــن كان محي الديـــن واحدا منھم 

منظومة أفكارھم وســـلوكھم دائما (رغم ما بشر به ميكافيللي) على 
(أعتقل في الستينات بتھمة الشيوعية)، أولئك الثوريين الذين انطوت 
منظومة أفكارھم وســـلوكھم دائما (رغم ما بشر به ميكافيللي) على 
(أعتقل في الستينات بتھمة الشيوعية)، أولئك الثوريين الذين انطوت 

قدر من االخالق اكثر مما انطوت على  قدر من السياسة  بتبريراتھا 
المخزيـــة، الثورييـــن من الرعيـــل األول من الذيـــن خالطت ثوريتھم 
رومانســـية متفائلة، رومانسية وتفاؤل قد يبدوان مؤشرين لحالمين 
ساذجين. على أن ھذا الحلم بسذاجته البادية التي اشاعھا المحبطون، 
كانا مصدرا مھما لاللھام االبداعي والتبشـــير بعالم نتمناه حتى وان 

لم نكن قادرين على تحقيقه. 
قـــوة المثال وصفاءه قد يكونان مفصولين عـــن الواقع، في الصراع 
البربـــري علـــى المـــال والســـلطة، ومتغربين عنه، علـــى األقل لبرھة 
قـــوة المثال وصفاءه قد يكونان مفصولين عـــن الواقع، في الصراع 
البربـــري علـــى المـــال والســـلطة، ومتغربين عنه، علـــى األقل لبرھة 
قـــوة المثال وصفاءه قد يكونان مفصولين عـــن الواقع، في الصراع 

مـــا، لكنھما في الوقت نفســـه يمتلكان القـــوة لتحقيق الذات جزئيا أو 
البربـــري علـــى المـــال والســـلطة، ومتغربين عنه، علـــى األقل لبرھة 
مـــا، لكنھما في الوقت نفســـه يمتلكان القـــوة لتحقيق الذات جزئيا أو 
البربـــري علـــى المـــال والســـلطة، ومتغربين عنه، علـــى األقل لبرھة 

كليـــا، عاجال او آجال، حين يبـــدو بعد حين أن الكثير من االحالم « 
مـــا، لكنھما في الوقت نفســـه يمتلكان القـــوة لتحقيق الذات جزئيا أو 
كليـــا، عاجال او آجال، حين يبـــدو بعد حين أن الكثير من االحالم « 
مـــا، لكنھما في الوقت نفســـه يمتلكان القـــوة لتحقيق الذات جزئيا أو 

الســـاذجة» المســـتحيلة بعالم أكثر عدال تســـير سيرھا الحثيث نحو 
كليـــا، عاجال او آجال، حين يبـــدو بعد حين أن الكثير من االحالم « 
الســـاذجة» المســـتحيلة بعالم أكثر عدال تســـير سيرھا الحثيث نحو 
كليـــا، عاجال او آجال، حين يبـــدو بعد حين أن الكثير من االحالم « 

التحقق واالكتمال، فتغيير العالم يبدأ دائما بحلم.
الســـاذجة» المســـتحيلة بعالم أكثر عدال تســـير سيرھا الحثيث نحو 

التحقق واالكتمال، فتغيير العالم يبدأ دائما بحلم.
الســـاذجة» المســـتحيلة بعالم أكثر عدال تســـير سيرھا الحثيث نحو 

***
ربط المصير الشخصي بالمصير الجمعي، االغتراب عن السلطة بكافة 
اشكالھا، التعفف وعدم المھادنة في التعامل مع االدعياء والمتملقين، 
أرھق جســـد وليس روح ھذا الجيل، وھذا ھو الشـــي ء نفســـه الذي 
اشكالھا، التعفف وعدم المھادنة في التعامل مع االدعياء والمتملقين، 
أرھق جســـد وليس روح ھذا الجيل، وھذا ھو الشـــي ء نفســـه الذي 
اشكالھا، التعفف وعدم المھادنة في التعامل مع االدعياء والمتملقين، 

ارھـــق قلب محـــي الدين زنكنـــه، فبدت عليه عالئم الشـــيخوخة قبل 
األوان بكثير وارھقت قلبه حتى رحيله. 

ارھـــق قلب محـــي الدين زنكنـــه، فبدت عليه عالئم الشـــيخوخة قبل 
األوان بكثير وارھقت قلبه حتى رحيله. 

ارھـــق قلب محـــي الدين زنكنـــه، فبدت عليه عالئم الشـــيخوخة قبل 

***
كان محي الدين زنكنه يعطي مســـودات مسرحياته لبعض القريبين 
منـــه لقرائتھـــا، وقد ذكرت ذلـــك الكاتبة فاطمة العراقيـــة التي طالما منـــه لقرائتھـــا، وقد ذكرت ذلـــك الكاتبة فاطمة العراقيـــة التي طالما منـــه لقرائتھـــا، وقد ذكرت ذلـــك الكاتبة فاطمة العراقيـــة التي طالما 
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اســـتضاف بيتھا وزوجھـــا الراحل عبد االخوة التميمـــي العديد من 
المبدعيـــن ومنھـــم محي الدين، و قد وافقني الرأي حين أشـــرت الى 
اســـتضاف بيتھا وزوجھـــا الراحل عبد االخوة التميمـــي العديد من 
المبدعيـــن ومنھـــم محي الدين، و قد وافقني الرأي حين أشـــرت الى 
اســـتضاف بيتھا وزوجھـــا الراحل عبد االخوة التميمـــي العديد من 

انه يشـــترك سلفا في إخراج المسرحية وھي ما زالت نصا مكتوبا، 
خصوصا بعد قرائتي لمســـرحية «كاوه دلـــدار» فيحدد الكثير من 
التفاصيـــل التي تخدم جوھا وحركـــة الممثلين، ولذا كانت نصوصه 
المســـرحية تقترب مـــن قصصه ورواياته تثيـــر اإلھتمام كنصوص 
مقروءة قبل ان تتاح الفرصة لمشـــاھدتھا على خشبة المسرح، فيما 
جعل ذلك بعضا من المخرجين كعوني كرومي يجدون أن بوسعھم 
االســـتغناء عن بعض التفاصيل في النص من التي تھم القارئ اكثر 

من المشاھد. 
***

تعامـــل محي الديـــن زنكنه مع مســـرحياته على أنھـــا ذات وجھين، 
أحدھمـــا للقـــراءة واآلخر للتمثيل على خشـــبة المســـرح، فتعامل مع 
تعامـــل محي الديـــن زنكنه مع مســـرحياته على أنھـــا ذات وجھين، 
أحدھمـــا للقـــراءة واآلخر للتمثيل على خشـــبة المســـرح، فتعامل مع 
تعامـــل محي الديـــن زنكنه مع مســـرحياته على أنھـــا ذات وجھين، 

الموضـــوع بمرونـــة ووافق علـــى التعديالت التـــي رأى ان باالمكان 
القيام بھا على النص الممســـرح، لكنه في الوقت نفســـه كان يدرس 
اقتراحـــات الحـــذف أو التجاوز بترو وبعناية من ال يرغب باالضرار 
القيام بھا على النص الممســـرح، لكنه في الوقت نفســـه كان يدرس 
اقتراحـــات الحـــذف أو التجاوز بترو وبعناية من ال يرغب باالضرار 
القيام بھا على النص الممســـرح، لكنه في الوقت نفســـه كان يدرس 

بانســـيابية البنـــاء الدرامي، وقد تعرفت على اســـلوبه ھذا خصوصا 
فـــي مصاحبتي له فـــي التدريبات التي جرت على مســـرحية «تكلم 
ياحجـــر»، فقد كان يقبل أو يعارض اختزاالت النص بتمحيص، كما 
فـــي مصاحبتي له فـــي التدريبات التي جرت على مســـرحية «تكلم 
ياحجـــر»، فقد كان يقبل أو يعارض اختزاالت النص بتمحيص، كما 
فـــي مصاحبتي له فـــي التدريبات التي جرت على مســـرحية «تكلم 

كانت المناقشات تعكس جو التعاون البناء في اخراج المسرحية الى 
الجمھور بأفضل شكل ممكن بينه و بين سامي عبد الحميد.

كانت المناقشات تعكس جو التعاون البناء في اخراج المسرحية الى 
الجمھور بأفضل شكل ممكن بينه و بين سامي عبد الحميد.

كانت المناقشات تعكس جو التعاون البناء في اخراج المسرحية الى 

***
كنـــت اصاحـــب محي الدين في المھرجات المســـرحية واالدبية التي 
يدعى لھا وكان يصاحبني في حضور الفعاليات التشـــكيلية كما كنا 
نقضي االماســـي بانتظام فـــي مقر اتحاد االدبـــاء. في معرض نحن 
والشعراء الذي اشتركت فيه مع ثمانية فنانين آخرين برسم قصائد 
نقضي االماســـي بانتظام فـــي مقر اتحاد االدبـــاء. في معرض نحن 
والشعراء الذي اشتركت فيه مع ثمانية فنانين آخرين برسم قصائد 
نقضي االماســـي بانتظام فـــي مقر اتحاد االدبـــاء. في معرض نحن 

لشعراء عراقيين وعالميين، كان حضور االدباء والكتاب مميزا فعدا 
محـــي الديـــن زنكنه حضر المعرض عادل كوركيس، فھد االســـدي، 
سامي االحمدي الذي ترجم المجموعة القصصية «قبو البصل» عن سامي االحمدي الذي ترجم المجموعة القصصية «قبو البصل» عن سامي االحمدي الذي ترجم المجموعة القصصية «قبو البصل» عن 
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األلمانية و عبد االخوة التميمي والعديد من الشعراء.
***

فـــي مكتبته التي احتلت غرفة في الطابق العلوي من بيته في بعقوبة 
، كتـــب محـــي الدين زنكنه اغلـــب اعماله. لم تكـــن عالقته منحصرة 
بالوسط المسرحي وبالفرق المسرحية في بعقوبة أو بالوسط االدبي 
، كتـــب محـــي الدين زنكنه اغلـــب اعماله. لم تكـــن عالقته منحصرة 
بالوسط المسرحي وبالفرق المسرحية في بعقوبة أو بالوسط االدبي 
، كتـــب محـــي الدين زنكنه اغلـــب اعماله. لم تكـــن عالقته منحصرة 

فيھـــا، بل كان يتمتع بجماھيرية واســـعة بين ابنـــاء المدينة والقرى 
المجـــاورة لھـــا، ويلقى منھم الترحيب واالحتـــرام، و بعد حرب عام 
٢٠٠٣ تزايدت التھديدات التي وجھت له بســـبب سيطرة المجموعات 
االرھابيـــة على المحافظـــة فترك المدينة التي احبته وا حبھا متوجھا 
إلى السليمانية لإلقامة ھناك حتى ھزھا في يوم الحادي والعشرين 
مـــن آب خبـــر رحيله وقد ترك في ھذه المدينة العديد من االصدقاء 
إلى السليمانية لإلقامة ھناك حتى ھزھا في يوم الحادي والعشرين 
مـــن آب خبـــر رحيله وقد ترك في ھذه المدينة العديد من االصدقاء 
إلى السليمانية لإلقامة ھناك حتى ھزھا في يوم الحادي والعشرين 

الشـــاعرين بفداحة الخســـارة وســـعة الفراغ الذي تركه في الساحة 
الثقافية العراقية.

***
لقـــد اصبـــح ملحـــا االن حفظ تـــراث الفقيد الـــذي تـــرك العديد من 
المســـودات واالعمـــال، ويعكف الصديق صبـــاح االنباري على جھد 
مشـــكور الصـــدار موقـــع شـــخصي للفقيد كان قد شـــرع بـــه قبيل 
رحيله ليعلنه مفاجأة له ولكن الموت كان، كالعادة، أســـرع. على أن 
مشـــكور الصـــدار موقـــع شـــخصي للفقيد كان قد شـــرع بـــه قبيل 
رحيله ليعلنه مفاجأة له ولكن الموت كان، كالعادة، أســـرع. على أن 
مشـــكور الصـــدار موقـــع شـــخصي للفقيد كان قد شـــرع بـــه قبيل 

المشـــروع سوف يستمر حسب آخر مكاتبة عبر الياھو مع الصديق 
األنبـــاري المقيم في اســـتراليا مـــن اجل اصدار موقـــع محي الدين 
زنكنه الشخصي كخطوة اولى ربما الصدار اعماله الكاملة كمشروع 

حيوي بالتعاون مع افراد عائلته.
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● تحسين كرمياني 
يـــوم ٤آب كان يوما حافال بالوداع،مع تصاعد موجات الحر،وتوارد 
أخبار موت أدباء العالم من كل حدب وصوب، كنا أنا و(سعد محمد 

يـــوم 
أخبار موت أدباء العالم من كل حدب وصوب، كنا أنا و(سعد محمد 

يـــوم 

رحيم) في طريقنا إلى (محي الدين زنكنة)، كنت أقود سيارتي بلھفة 
أخبار موت أدباء العالم من كل حدب وصوب، كنا أنا و(سعد محمد 
رحيم) في طريقنا إلى (محي الدين زنكنة)، كنت أقود سيارتي بلھفة 
أخبار موت أدباء العالم من كل حدب وصوب، كنا أنا و(سعد محمد 

غريبة،شي ء سكنني منذ أكثر من ثالثة أشھر، مذ أتصل بي مرتين 
رحيم) في طريقنا إلى (محي الدين زنكنة)، كنت أقود سيارتي بلھفة 
غريبة،شي ء سكنني منذ أكثر من ثالثة أشھر، مذ أتصل بي مرتين 
رحيم) في طريقنا إلى (محي الدين زنكنة)، كنت أقود سيارتي بلھفة 

يســـأل عني، ويريدنـــي أن أزوره كما دأبت ســـابقا، حتى أنني قلت 
غريبة،شي ء سكنني منذ أكثر من ثالثة أشھر، مذ أتصل بي مرتين 
يســـأل عني، ويريدنـــي أن أزوره كما دأبت ســـابقا، حتى أنني قلت 
غريبة،شي ء سكنني منذ أكثر من ثالثة أشھر، مذ أتصل بي مرتين 

لـ(ســـعد) أشعر أن المسافة التي تفصلنا عن (السليمانية) قد تقلصت 
يســـأل عني، ويريدنـــي أن أزوره كما دأبت ســـابقا، حتى أنني قلت 
لـ(ســـعد) أشعر أن المسافة التي تفصلنا عن (السليمانية) قد تقلصت 
يســـأل عني، ويريدنـــي أن أزوره كما دأبت ســـابقا، حتى أنني قلت 

بعد رحيله المفاجئ.. 
جائزة ـ محي الدين زنكنة ـ للمسرح
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أم أننـــي أقود مركبتي بجنون،قال(ســـعد)أخذنا الحديث عن الرواية 
حتـــى نســـينا الوقت..!!،مـــا أن دخلنـــا مؤسسة(ســـردم)لمحته يودع 
أم أننـــي أقود مركبتي بجنون،قال(ســـعد)أخذنا الحديث عن الرواية 
حتـــى نســـينا الوقت..!!،مـــا أن دخلنـــا مؤسسة(ســـردم)لمحته يودع 
أم أننـــي أقود مركبتي بجنون،قال(ســـعد)أخذنا الحديث عن الرواية 

الســـليمانية بوقع خطوات غاضبة،ال يعطـــي المظاھر إال عين ملؤھا 
األســـف، محتجا على حياة تجـــردت من الثقافة،دخـــل وعانقنا،كنت 
الســـليمانية بوقع خطوات غاضبة،ال يعطـــي المظاھر إال عين ملؤھا 
األســـف، محتجا على حياة تجـــردت من الثقافة،دخـــل وعانقنا،كنت 
الســـليمانية بوقع خطوات غاضبة،ال يعطـــي المظاھر إال عين ملؤھا 

مشـــدودا لحرارة (سعد) وھو يقبل رأســـه،بعين دامعة،وقلب توقف 
إكرامـــا لقامته، في غرفـــة التحرير،كان الزميل(نـــوزاد) الذي ھاتفته 
غائبـــا ھذه المرة، مشـــغوال بأمـــور حياته التي لن تنتھـــي، بدأ (أبو 
إكرامـــا لقامته، في غرفـــة التحرير،كان الزميل(نـــوزاد) الذي ھاتفته 
غائبـــا ھذه المرة، مشـــغوال بأمـــور حياته التي لن تنتھـــي، بدأ (أبو 
إكرامـــا لقامته، في غرفـــة التحرير،كان الزميل(نـــوزاد) الذي ھاتفته 

آزاد) بروعة الخجل الذي يسكنه يسرد ھمومه الشخصية،يعاني من 
غائبـــا ھذه المرة، مشـــغوال بأمـــور حياته التي لن تنتھـــي، بدأ (أبو 
آزاد) بروعة الخجل الذي يسكنه يسرد ھمومه الشخصية،يعاني من 
غائبـــا ھذه المرة، مشـــغوال بأمـــور حياته التي لن تنتھـــي، بدأ (أبو 

متاعب (عينيه)، متذمرا يبحث عن منقذ يمنحه (فيزا) إلى (أســـبانيا) 
آزاد) بروعة الخجل الذي يسكنه يسرد ھمومه الشخصية،يعاني من 
متاعب (عينيه)، متذمرا يبحث عن منقذ يمنحه (فيزا) إلى (أســـبانيا) 
آزاد) بروعة الخجل الذي يسكنه يسرد ھمومه الشخصية،يعاني من 

بعدمـــا أقرت لجنة طبية في (أربيل) ضرورة ســـفره لمعالجة التلف 
الحاصل في شـــبكية عينيـــه، (فيزا)تعطى لجرذان الحيـــاة وفئرانھا، 
تعطى لكل (قواد وعاھرة) لكل (حمار) تيس في ظلمة الحياة وخلف 
كواليســـھا، وال تعطـــى ألديب نـــذر حياته من أجل الكلمة الشـــريفة، 
تعطى لكل (قواد وعاھرة) لكل (حمار) تيس في ظلمة الحياة وخلف 
كواليســـھا، وال تعطـــى ألديب نـــذر حياته من أجل الكلمة الشـــريفة، 
تعطى لكل (قواد وعاھرة) لكل (حمار) تيس في ظلمة الحياة وخلف 

مـــن أجل أن تبقى البـــالد صاحية ال تھتز عنـــد النوائب، راح يحكي 
لنا عذابـــه الھادئ، ووعود أصحـــاب النفوذ،كلھم يعرضون خدمات 
مـــن أجل أن تبقى البـــالد صاحية ال تھتز عنـــد النوائب، راح يحكي 
لنا عذابـــه الھادئ، ووعود أصحـــاب النفوذ،كلھم يعرضون خدمات 
مـــن أجل أن تبقى البـــالد صاحية ال تھتز عنـــد النوائب، راح يحكي 

لسانية ال تسمن من جوع، كلھم فشل من أجل الحصول على (فيزا) 
لنا عذابـــه الھادئ، ووعود أصحـــاب النفوذ،كلھم يعرضون خدمات 
لسانية ال تسمن من جوع، كلھم فشل من أجل الحصول على (فيزا) 
لنا عذابـــه الھادئ، ووعود أصحـــاب النفوذ،كلھم يعرضون خدمات 

له، في الوقت الذي يمســـكون بمصائر الناس وأرزاقھم، خرجنا إلى 
لسانية ال تسمن من جوع، كلھم فشل من أجل الحصول على (فيزا) 
له، في الوقت الذي يمســـكون بمصائر الناس وأرزاقھم، خرجنا إلى 
لسانية ال تسمن من جوع، كلھم فشل من أجل الحصول على (فيزا) 

حياة تلھث صوب السراب،ناس بال رحمة يتقاطعون، سواق مركبات 
يقـــودون بـــال (فن..ذوق..أخـــالق)، ال أحد يعرف ھـــذا الرجل الوديع 
أي محيطات أفكار تســـكن في رأسه،أي ســـفن مسرحية ھيأ إلنقاذ 
المجتمـــع من الغرق، رغم مرضه ذھب يـــزور صديق أديب أصابه 
أي محيطات أفكار تســـكن في رأسه،أي ســـفن مسرحية ھيأ إلنقاذ 
المجتمـــع من الغرق، رغم مرضه ذھب يـــزور صديق أديب أصابه 
أي محيطات أفكار تســـكن في رأسه،أي ســـفن مسرحية ھيأ إلنقاذ 

الشـــلل(أبن المـــال عبد الكريم المدرس)الذي لـــم يحضرني من ھول 
المجتمـــع من الغرق، رغم مرضه ذھب يـــزور صديق أديب أصابه 
الشـــلل(أبن المـــال عبد الكريم المدرس)الذي لـــم يحضرني من ھول 
المجتمـــع من الغرق، رغم مرضه ذھب يـــزور صديق أديب أصابه 

الحزن أسمه،عاد ورافقناه إلى المنزل،عبر سرداب منزله انتقلنا إلى 
الشـــلل(أبن المـــال عبد الكريم المدرس)الذي لـــم يحضرني من ھول 
الحزن أسمه،عاد ورافقناه إلى المنزل،عبر سرداب منزله انتقلنا إلى 
الشـــلل(أبن المـــال عبد الكريم المدرس)الذي لـــم يحضرني من ھول 

غرفة الضيوف، كان الزقاق (مفلشـــا) تحـــت الصيانة، بحيث أصبح 
باب المنزل معلقا في الھواء، تحدث عن ســـر تعلقه(بھاملت)وعشـــقه 
الشـــديد للمســـرحية،حتى تولدت لدي فكرة الكتابـــة عن(ھاملت في 
مسرح محي الدين زنكنة)،ال أعرف ھل بوسعي تكملة ھذا المشروع 
الشـــديد للمســـرحية،حتى تولدت لدي فكرة الكتابـــة عن(ھاملت في 
مسرح محي الدين زنكنة)،ال أعرف ھل بوسعي تكملة ھذا المشروع 
الشـــديد للمســـرحية،حتى تولدت لدي فكرة الكتابـــة عن(ھاملت في 

أم أطرح الفكرة على نقاد المســـرح للكتابة عن ھذا الفاصل الحيوي 
مسرح محي الدين زنكنة)،ال أعرف ھل بوسعي تكملة ھذا المشروع 
أم أطرح الفكرة على نقاد المســـرح للكتابة عن ھذا الفاصل الحيوي 
مسرح محي الدين زنكنة)،ال أعرف ھل بوسعي تكملة ھذا المشروع 

في مســـرحياته، ســـأل عن (ديالـــى)، عن أدباء (ديالـــى) عن (بغداد) في مســـرحياته، ســـأل عن (ديالـــى)، عن أدباء (ديالـــى) عن (بغداد) في مســـرحياته، ســـأل عن (ديالـــى)، عن أدباء (ديالـــى) عن (بغداد) 
أم أطرح الفكرة على نقاد المســـرح للكتابة عن ھذا الفاصل الحيوي 
في مســـرحياته، ســـأل عن (ديالـــى)، عن أدباء (ديالـــى) عن (بغداد) 
أم أطرح الفكرة على نقاد المســـرح للكتابة عن ھذا الفاصل الحيوي 
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وعـــن أدباءھا، متذمرا غير راضيا من أوضاعنا، متحســـرا عن تلك 
األيـــام التي كانـــت مليئة باللقاءات والمھرجانـــات األدبية، رفع كتاب 
(ھاملت) قال: كل عام أعيد قراءته..!! ثم عرض علينا تماثيل برونزية 
األيـــام التي كانـــت مليئة باللقاءات والمھرجانـــات األدبية، رفع كتاب 
(ھاملت) قال: كل عام أعيد قراءته..!! ثم عرض علينا تماثيل برونزية 
األيـــام التي كانـــت مليئة باللقاءات والمھرجانـــات األدبية، رفع كتاب 

لـ(مكســـيم غركي وغوغول) قال: اقتنيتھا من روســـيا..!!، تحدث عن 
ســـتالين، من خـــالل الفلم الذي رآه، قال: أشـــعر بكثيـــر من األرق، 
لـ(مكســـيم غركي وغوغول) قال: اقتنيتھا من روســـيا..!!، تحدث عن 
ســـتالين، من خـــالل الفلم الذي رآه، قال: أشـــعر بكثيـــر من األرق، 
لـ(مكســـيم غركي وغوغول) قال: اقتنيتھا من روســـيا..!!، تحدث عن 

منعنـــي الطبيـــب من القراءة وحتى رؤية التلفـــاز، أية حياة نعيش..!!، 
ســـتالين، من خـــالل الفلم الذي رآه، قال: أشـــعر بكثيـــر من األرق، 
منعنـــي الطبيـــب من القراءة وحتى رؤية التلفـــاز، أية حياة نعيش..!!، 
ســـتالين، من خـــالل الفلم الذي رآه، قال: أشـــعر بكثيـــر من األرق، 

قال له ســـعد:لم يجرى معك أي لقاء..!! قال: ال أحبذ وضع األســـئلة 
منعنـــي الطبيـــب من القراءة وحتى رؤية التلفـــاز، أية حياة نعيش..!!، 
قال له ســـعد:لم يجرى معك أي لقاء..!! قال: ال أحبذ وضع األســـئلة 
منعنـــي الطبيـــب من القراءة وحتى رؤية التلفـــاز، أية حياة نعيش..!!، 

على الورق وعرضھا علي لإلجابة عليھا، أحب اللقاءات المباشـــرة..!! 
قال له ســـعد:لم يجرى معك أي لقاء..!! قال: ال أحبذ وضع األســـئلة 
على الورق وعرضھا علي لإلجابة عليھا، أحب اللقاءات المباشـــرة..!! 
قال له ســـعد:لم يجرى معك أي لقاء..!! قال: ال أحبذ وضع األســـئلة 

وعنـــد الغداء كنت صائما (يوم االثنيـــن) صيام الدھر الذي أواصله، 
على الورق وعرضھا علي لإلجابة عليھا، أحب اللقاءات المباشـــرة..!! 
وعنـــد الغداء كنت صائما (يوم االثنيـــن) صيام الدھر الذي أواصله، 
على الورق وعرضھا علي لإلجابة عليھا، أحب اللقاءات المباشـــرة..!! 

أديـــت صالتـــي والتقطـــت صورا للمأدبـــة التي كانت ممـــدودة بينه 
وعنـــد الغداء كنت صائما (يوم االثنيـــن) صيام الدھر الذي أواصله، 
أديـــت صالتـــي والتقطـــت صورا للمأدبـــة التي كانت ممـــدودة بينه 
وعنـــد الغداء كنت صائما (يوم االثنيـــن) صيام الدھر الذي أواصله، 

وبين(ســـعد)،قال ضاحكا: ســـنطلب من (كاك تحســـين) شـــبرا في 
الجنة..!! بعد نصف ســـاعة أخذنا إلى ســـرداب بيتـــه، وجدنا مكتبة 
وبين(ســـعد)،قال ضاحكا: ســـنطلب من (كاك تحســـين) شـــبرا في 
الجنة..!! بعد نصف ســـاعة أخذنا إلى ســـرداب بيتـــه، وجدنا مكتبة 
وبين(ســـعد)،قال ضاحكا: ســـنطلب من (كاك تحســـين) شـــبرا في 

تحوي مئات الكتب والمجلدات، طاوالت منتظمة، كومبيوتر، معرض 
يحوي أكثر من مئة كاســـيت مسجل، ورف عليه أحدث اإلصدارات 
تحوي مئات الكتب والمجلدات، طاوالت منتظمة، كومبيوتر، معرض 
يحوي أكثر من مئة كاســـيت مسجل، ورف عليه أحدث اإلصدارات 
تحوي مئات الكتب والمجلدات، طاوالت منتظمة، كومبيوتر، معرض 

التـــي أصدرتھـــا المطابع من مؤلفاته، فتح لنا دوالب خشـــبي مغلف 
يحوي أكثر من مئة كاســـيت مسجل، ورف عليه أحدث اإلصدارات 
التـــي أصدرتھـــا المطابع من مؤلفاته، فتح لنا دوالب خشـــبي مغلف 
يحوي أكثر من مئة كاســـيت مسجل، ورف عليه أحدث اإلصدارات 

بمشـــمع (مزنجر) عرض علينا (عشـــرات الكيلو غرامات) من الورق 
المـــرزوم بدقة، قال: ھذه كلھا مشـــاريع أدبيـــة وأفكار متراكمة منذ 
بدايـــة عھدي بالكتابة..!!، قال أيضـــا: طلب مني (فخري كريم) إعادة 
المـــرزوم بدقة، قال: ھذه كلھا مشـــاريع أدبيـــة وأفكار متراكمة منذ 
بدايـــة عھدي بالكتابة..!!، قال أيضـــا: طلب مني (فخري كريم) إعادة 
المـــرزوم بدقة، قال: ھذه كلھا مشـــاريع أدبيـــة وأفكار متراكمة منذ 

طبع مؤلفاتي..!!، مكان عمله يشـــبه أمكنة كبار الكتاب الروس، حيث 
بدايـــة عھدي بالكتابة..!!، قال أيضـــا: طلب مني (فخري كريم) إعادة 
طبع مؤلفاتي..!!، مكان عمله يشـــبه أمكنة كبار الكتاب الروس، حيث 
بدايـــة عھدي بالكتابة..!!، قال أيضـــا: طلب مني (فخري كريم) إعادة 

الھدوء المطلوب والنظام الصارم، لم يبحث (أبو آزاد) عن الشـــھرة 
طبع مؤلفاتي..!!، مكان عمله يشـــبه أمكنة كبار الكتاب الروس، حيث 
الھدوء المطلوب والنظام الصارم، لم يبحث (أبو آزاد) عن الشـــھرة 
طبع مؤلفاتي..!!، مكان عمله يشـــبه أمكنة كبار الكتاب الروس، حيث 

في يوما ما، بل كانت الشـــھرة تتصيـــده، تراقبه، تبحث عنه، تمطره 
بالجوائز، قال أيضا: ھناك مشـــروع تواقيع ستنشـــر على المنظمات 
في يوما ما، بل كانت الشـــھرة تتصيـــده، تراقبه، تبحث عنه، تمطره 
بالجوائز، قال أيضا: ھناك مشـــروع تواقيع ستنشـــر على المنظمات 
في يوما ما، بل كانت الشـــھرة تتصيـــده، تراقبه، تبحث عنه، تمطره 

اإلنســـانية مـــن أجل الحصول عل(فيزا) لي، مـــن بين الموقعين ذكر 
(كاظم حبيب) وآخرون..!! لم أحفظ أسماءھم يا لسوء حظي.

اإلنســـانية مـــن أجل الحصول عل(فيزا) لي، مـــن بين الموقعين ذكر 
(كاظم حبيب) وآخرون..!! لم أحفظ أسماءھم يا لسوء حظي.

اإلنســـانية مـــن أجل الحصول عل(فيزا) لي، مـــن بين الموقعين ذكر 

 ***
مات(محـــي الدين زنكة)، تاركا حســـرة كبيرة في قلبه،حســـرة عدم 

إعطاءه(فيزا)كي يعالج شبكية عينية.
السؤال المطروح..

أمام الحكومة العراقية..أمام الحكومة العراقية..
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أمام حكومة إقليم(كوردستان)..
بعد العجز الذي حصل لتلبية رغبة كاتب بوزن(محي الدين زنكنة)..
ھل من الممكن تخليده في جائزة ســـنوية عالمية في المسرح أسوة 
بعد العجز الذي حصل لتلبية رغبة كاتب بوزن(محي الدين زنكنة)..
ھل من الممكن تخليده في جائزة ســـنوية عالمية في المسرح أسوة 
بعد العجز الذي حصل لتلبية رغبة كاتب بوزن(محي الدين زنكنة)..

ببلدان العالم المتحضرة..؟؟
فھو يستحق أكثر من ھذا..
ببلدان العالم المتحضرة..؟؟
فھو يستحق أكثر من ھذا..
ببلدان العالم المتحضرة..؟؟

يستحق أن يخلد أسمه بإطالقه على أحدى الشوارع أيضا..!!
يســـتحق تصنيف مؤلفاته المســـرحية والروائية والقصصية ضمن 

مقررات الدراسة الجامعية..!!
يســـتحق جناحـــا خاصا في المتحـــف توضع فيه مؤلفاتـــه وأوراقه 

ومقتنياته أسوة بأدباء العالم المشاھير..!!
يســـتحق جناحـــا خاصا في المتحـــف توضع فيه مؤلفاتـــه وأوراقه 

ومقتنياته أسوة بأدباء العالم المشاھير..!!
يســـتحق جناحـــا خاصا في المتحـــف توضع فيه مؤلفاتـــه وأوراقه 

 ***
تغمده الله برحمته..وأسكنه فسيح جناته..!!
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● لطيفة الدليمي
أبـــو آزاد العزيـــز ، لن أقول وداعا  أيھـــا األخ  الكبير بإبداعه الباھر 
ونقاء ســـريرته وترفعه الروحي ، ســـيد اإلبداع المســـرحي والروح 
المقتحمة المتعالية على األلم ،أنت األبقى في  الذاكرة  بنبلك وزھدك  
ونقاء ســـريرته وترفعه الروحي ، ســـيد اإلبداع المســـرحي والروح 
المقتحمة المتعالية على األلم ،أنت األبقى في  الذاكرة  بنبلك وزھدك  
ونقاء ســـريرته وترفعه الروحي ، ســـيد اإلبداع المســـرحي والروح 

وعذاباتـــك الطويلـــة  ومنجـــزك المفعم بالقوة والتحـــدي والجمال ، 
كنـــت أضع كتبك التي تھديھا لي بمصادفة غريبة مع كتب الصديق 
وعذاباتـــك الطويلـــة  ومنجـــزك المفعم بالقوة والتحـــدي والجمال ، 
كنـــت أضع كتبك التي تھديھا لي بمصادفة غريبة مع كتب الصديق 
وعذاباتـــك الطويلـــة  ومنجـــزك المفعم بالقوة والتحـــدي والجمال ، 

المشترك مبدعنا الذي ال يبارح الذاكرة جليل القيسي ،

محيي الدين زنكنه.. كم قلت 
لي: ھذا خيارنا وليس قدرنا
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كنت تقول لي :دعينا نشد من أزر جليل فإنه يصاب أحيانا بموجات 
مـــن  اليأس ولنســـنده بتفاؤلنا وإبداعنـــا ، جليل رقيق جدا ويصعب 
كنت تقول لي :دعينا نشد من أزر جليل فإنه يصاب أحيانا بموجات 
مـــن  اليأس ولنســـنده بتفاؤلنا وإبداعنـــا ، جليل رقيق جدا ويصعب 
كنت تقول لي :دعينا نشد من أزر جليل فإنه يصاب أحيانا بموجات 

عليـــه تقبل ســـواد العالم ، لـــن نيأس يا صديقة القلـــم واالبداع ولن 
نتوقف ونحن نملك  كل ھذه  الرؤى واألحالم  والمواقف ..

عليـــه تقبل ســـواد العالم ، لـــن نيأس يا صديقة القلـــم واالبداع ولن 
نتوقف ونحن نملك  كل ھذه  الرؤى واألحالم  والمواقف ..

عليـــه تقبل ســـواد العالم ، لـــن نيأس يا صديقة القلـــم واالبداع ولن 

 معتكفا  ومنتجا لم يترجل قلمك يوما، كنت ترفد حياتنا بمسرحياتك  
الجدليـــة الكاشـــفة  ونصوصك الجريئة ،وكنت تقـــول لي :ھذا دور 
المثقف أن ال يتراجع ، أن  يمضي قدما وســـط األشـــواك واأللغام 
الجدليـــة الكاشـــفة  ونصوصك الجريئة ،وكنت تقـــول لي :ھذا دور 
المثقف أن ال يتراجع ، أن  يمضي قدما وســـط األشـــواك واأللغام 
الجدليـــة الكاشـــفة  ونصوصك الجريئة ،وكنت تقـــول لي :ھذا دور 

والحاجـــة واالعتصام بالصمت أحيانـــا ، ھذا ليس قدرا،بل ھو خيار 
المثقف أن ال يتراجع ، أن  يمضي قدما وســـط األشـــواك واأللغام 
والحاجـــة واالعتصام بالصمت أحيانـــا ، ھذا ليس قدرا،بل ھو خيار 
المثقف أن ال يتراجع ، أن  يمضي قدما وســـط األشـــواك واأللغام 

شجاع يالطفية، خيارنا الواعي تماما وليس قدرنا ..
وحين أسســـنا الجمعية العراقية للثقافة مع حشـــد خير من المثقفين  

شجاع يالطفية، خيارنا الواعي تماما وليس قدرنا ..
وحين أسســـنا الجمعية العراقية للثقافة مع حشـــد خير من المثقفين  

شجاع يالطفية، خيارنا الواعي تماما وليس قدرنا ..

اتصلـــت  بـــك  لتكـــون معنا  بحضـــورك الثقافي الكبيـــر ومنجزك 
المســـرحي  ومواقفـــك الفكريـــة الباســـلة فقلت لي : وھـــل يعقل أن 
اتصلـــت  بـــك  لتكـــون معنا  بحضـــورك الثقافي الكبيـــر ومنجزك 
المســـرحي  ومواقفـــك الفكريـــة الباســـلة فقلت لي : وھـــل يعقل أن 
اتصلـــت  بـــك  لتكـــون معنا  بحضـــورك الثقافي الكبيـــر ومنجزك 

ال أكـــون معكم ؟؟ لكن الســـفر من بعقوبة إلى بغداد، صار يشـــكل 
المســـرحي  ومواقفـــك الفكريـــة الباســـلة فقلت لي : وھـــل يعقل أن 
ال أكـــون معكم ؟؟ لكن الســـفر من بعقوبة إلى بغداد، صار يشـــكل 
المســـرحي  ومواقفـــك الفكريـــة الباســـلة فقلت لي : وھـــل يعقل أن 

معضلة ترتبط بالوضع المتردي في  المدينة وصعود العنف  ..
لطالما التقينا في التســـعينيات حين كنت تســـعدنا بحضورك النادر 
إلى بغداد  خالل المواسم المسرحية وبعض المناسبات الثقافية التي 
نقتنصھا مناسبة  للقاء األصدقاء مبدعي العراق الكبار القادمين من 
إلى بغداد  خالل المواسم المسرحية وبعض المناسبات الثقافية التي 
نقتنصھا مناسبة  للقاء األصدقاء مبدعي العراق الكبار القادمين من 
إلى بغداد  خالل المواسم المسرحية وبعض المناسبات الثقافية التي 

البصـــرة وكركـــوك والحلة وبعقوبة وغيرھا مـــن المدن التي تزخر 
باإلبداع والمبدعين، وكان يربط بيننا - حين يعز التھاتف-  الصديق 
المبدع الكبير  (جليل القيسي)، وعندما تغير رقم ھاتفك في بعقوبة ، 
اتصل بي  جليل بكل رقته وتھذيبه الراقي ،  طلبتني السيدة عقيلته 
أوال  وتحدثنـــا عـــن صحة جليل وكان يعاني حينھا من مشـــكلة في 
اتصل بي  جليل بكل رقته وتھذيبه الراقي ،  طلبتني السيدة عقيلته 
أوال  وتحدثنـــا عـــن صحة جليل وكان يعاني حينھا من مشـــكلة في 
اتصل بي  جليل بكل رقته وتھذيبه الراقي ،  طلبتني السيدة عقيلته 

ســـاقيه ثم تحدث ھو وأعطاني رقـــم ھاتفك  الجديد بعد ان أخبرته 
أوال  وتحدثنـــا عـــن صحة جليل وكان يعاني حينھا من مشـــكلة في 
ســـاقيه ثم تحدث ھو وأعطاني رقـــم ھاتفك  الجديد بعد ان أخبرته 
أوال  وتحدثنـــا عـــن صحة جليل وكان يعاني حينھا من مشـــكلة في 

بقلقنا عليك  في بغداد،  وعندما  كانت تتقطع سبل التواصل   ،كان 
أحدنا يتصل بجليل أو عقيلته العزيزة او تتصل أنت بي ألنك  عجزت 
بقلقنا عليك  في بغداد،  وعندما  كانت تتقطع سبل التواصل   ،كان 
أحدنا يتصل بجليل أو عقيلته العزيزة او تتصل أنت بي ألنك  عجزت 
بقلقنا عليك  في بغداد،  وعندما  كانت تتقطع سبل التواصل   ،كان 

عـــن االتصال به ،  لنطمئن على أحـــوال بعضنا وكأننا عائلة واحدة  
أحدنا يتصل بجليل أو عقيلته العزيزة او تتصل أنت بي ألنك  عجزت 
عـــن االتصال به ،  لنطمئن على أحـــوال بعضنا وكأننا عائلة واحدة  
أحدنا يتصل بجليل أو عقيلته العزيزة او تتصل أنت بي ألنك  عجزت 

ترامـــت  فصولھا وامتـــدت جذورھا  بين بغداد وكركوك وبعقوبة ، 
وغالبا ما كان حديثنا انا وجليل  صباحات أيام الجمع – أنا وجليل 
أكثـــر -يخبرني بآخـــر إنجازاته وقصصه الرائعـــة  ويقول بتھذيب أكثـــر -يخبرني بآخـــر إنجازاته وقصصه الرائعـــة  ويقول بتھذيب أكثـــر -يخبرني بآخـــر إنجازاته وقصصه الرائعـــة  ويقول بتھذيب 
وغالبا ما كان حديثنا انا وجليل  صباحات أيام الجمع – أنا وجليل 
أكثـــر -يخبرني بآخـــر إنجازاته وقصصه الرائعـــة  ويقول بتھذيب 
وغالبا ما كان حديثنا انا وجليل  صباحات أيام الجمع – أنا وجليل 
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جميـــل  ولياقة عالية ال يجيدھـــا اال كاتب متجذر بالحضارة  والقيم 
المعاصرة  معا : كتبت قصة وأھديتھا لك ستظھر في مجلة الموقف 
جميـــل  ولياقة عالية ال يجيدھـــا اال كاتب متجذر بالحضارة  والقيم 
المعاصرة  معا : كتبت قصة وأھديتھا لك ستظھر في مجلة الموقف 
جميـــل  ولياقة عالية ال يجيدھـــا اال كاتب متجذر بالحضارة  والقيم 

الثقافي  وســـيفرح محيي ألنه  يحب إبداعك ويجل شـــخصيتك ،يا 
المعاصرة  معا : كتبت قصة وأھديتھا لك ستظھر في مجلة الموقف 
الثقافي  وســـيفرح محيي ألنه  يحب إبداعك ويجل شـــخصيتك ،يا 
المعاصرة  معا : كتبت قصة وأھديتھا لك ستظھر في مجلة الموقف 

للنزاھـــة ويـــا للرقي  الذي كثيرا ما نفتقده في أوســـاطنا المتشـــنجة 
الثقافي  وســـيفرح محيي ألنه  يحب إبداعك ويجل شـــخصيتك ،يا 
للنزاھـــة ويـــا للرقي  الذي كثيرا ما نفتقده في أوســـاطنا المتشـــنجة 
الثقافي  وســـيفرح محيي ألنه  يحب إبداعك ويجل شـــخصيتك ،يا 

،كان جليل يقول: األصدقاء يلتقون االن في شـــارع المتنبي أو مقھى 
للنزاھـــة ويـــا للرقي  الذي كثيرا ما نفتقده في أوســـاطنا المتشـــنجة 
،كان جليل يقول: األصدقاء يلتقون االن في شـــارع المتنبي أو مقھى 
للنزاھـــة ويـــا للرقي  الذي كثيرا ما نفتقده في أوســـاطنا المتشـــنجة 

الشـــابندر ونحـــن نتواصل ونناقـــش قضايا الثقافة وشـــجونھا على 
الھاتف، ويطلق ضحكته الصافية ، كان صوته الشجي يرتعش وھو 
يتحـــدث عنك  يا أبا آزاد بحب عميـــق وإكبار وكنت أنت ومنجزك 
الھاتف، ويطلق ضحكته الصافية ، كان صوته الشجي يرتعش وھو 
يتحـــدث عنك  يا أبا آزاد بحب عميـــق وإكبار وكنت أنت ومنجزك 
الھاتف، ويطلق ضحكته الصافية ، كان صوته الشجي يرتعش وھو 

وجديدك مدار حديثنا في معظم حواراتنا ..
  كنـا نتھاتف بين فترات متقاربة في الفترات الحرجة بعد الســـقوط  
، أنت في بعقوبة وأنا في وحشة بغداد  أوان بدء ظھور الميليشيات 
  كنـا نتھاتف بين فترات متقاربة في الفترات الحرجة بعد الســـقوط  
، أنت في بعقوبة وأنا في وحشة بغداد  أوان بدء ظھور الميليشيات 
  كنـا نتھاتف بين فترات متقاربة في الفترات الحرجة بعد الســـقوط  

والعصابـــات الغريبة وصعود اإلرھاب و  فورة صعود التشـــدد في 
بعقوبة وكنت تبوح لي  بثقة الصديق  وقوة المناضل وثبات إنسان 
المواقف الكبيرة ، انك في خطر ,وأنك والعائلة تتجنبون الخروج من 
بعقوبة وكنت تبوح لي  بثقة الصديق  وقوة المناضل وثبات إنسان 
المواقف الكبيرة ، انك في خطر ,وأنك والعائلة تتجنبون الخروج من 
بعقوبة وكنت تبوح لي  بثقة الصديق  وقوة المناضل وثبات إنسان 

البيت إال للضرورة ألن  شـــوارع بعقوبة غدت مرتعا لمجاميع القتلة 
المواقف الكبيرة ، انك في خطر ,وأنك والعائلة تتجنبون الخروج من 
البيت إال للضرورة ألن  شـــوارع بعقوبة غدت مرتعا لمجاميع القتلة 
المواقف الكبيرة ، انك في خطر ,وأنك والعائلة تتجنبون الخروج من 

والمســـلحين والغرباء من المتشددين، كنت اتصل بك  وأنت تعاني 
من تدھور بصرك  وتقول لي : كيف  أعيش ما تبقى من ســـنوات 
والمســـلحين والغرباء من المتشددين، كنت اتصل بك  وأنت تعاني 
من تدھور بصرك  وتقول لي : كيف  أعيش ما تبقى من ســـنوات 
والمســـلحين والغرباء من المتشددين، كنت اتصل بك  وأنت تعاني 

العمـــر دونما قـــراءة  وھي متعتي الوحيدة وعالمي  الرحب ؟؟  إنھا 
يالطفية  مالذ من ھم في مثل  حالتي  وأنا سجين  أسوأ التوقعات  
العمـــر دونما قـــراءة  وھي متعتي الوحيدة وعالمي  الرحب ؟؟  إنھا 
يالطفية  مالذ من ھم في مثل  حالتي  وأنا سجين  أسوأ التوقعات  
العمـــر دونما قـــراءة  وھي متعتي الوحيدة وعالمي  الرحب ؟؟  إنھا 

فقد يداھم المنزل مســـلح من ھؤالء، لم  نعد في أمان  ھنا ، لم نعد 
يالطفية  مالذ من ھم في مثل  حالتي  وأنا سجين  أسوأ التوقعات  
فقد يداھم المنزل مســـلح من ھؤالء، لم  نعد في أمان  ھنا ، لم نعد 
يالطفية  مالذ من ھم في مثل  حالتي  وأنا سجين  أسوأ التوقعات  

في بالد آمنة..
فقد يداھم المنزل مســـلح من ھؤالء، لم  نعد في أمان  ھنا ، لم نعد 

في بالد آمنة..
فقد يداھم المنزل مســـلح من ھؤالء، لم  نعد في أمان  ھنا ، لم نعد 

انتقلت إلى السليمانية وغادرت انا الى  ھجرة موجعة  لم اعد اسمع 
صوتـــك وصـــوت ابنتك العزيزة وھـــي ترد على الھاتـــف او أتلقى 
انتقلت إلى السليمانية وغادرت انا الى  ھجرة موجعة  لم اعد اسمع 
صوتـــك وصـــوت ابنتك العزيزة وھـــي ترد على الھاتـــف او أتلقى 
انتقلت إلى السليمانية وغادرت انا الى  ھجرة موجعة  لم اعد اسمع 

ايميـــال باســـمھا او باســـم آزاد منـــك ( لم تكن تميل إلى اســـتخدام 
صوتـــك وصـــوت ابنتك العزيزة وھـــي ترد على الھاتـــف او أتلقى 
ايميـــال باســـمھا او باســـم آزاد منـــك ( لم تكن تميل إلى اســـتخدام 
صوتـــك وصـــوت ابنتك العزيزة وھـــي ترد على الھاتـــف او أتلقى 

الكومبيوتر)
كان لقاؤنا في بعقوبة  أواسط  الستينيات في مناسبة عائلية وسط 
بســـاتين البرتقال على نھر ديالى، جلســـنا على جـــرف ديالى نتأمل 
كان لقاؤنا في بعقوبة  أواسط  الستينيات في مناسبة عائلية وسط 
بســـاتين البرتقال على نھر ديالى، جلســـنا على جـــرف ديالى نتأمل 
كان لقاؤنا في بعقوبة  أواسط  الستينيات في مناسبة عائلية وسط 

طوفانـــه المنضبط وننصت الى حفيف شـــجر الطرفاء على الضفاف 
الرملية الذي تمازجه نداءات طيور وحفيف اجنحة،  في ظھيرة شتاء  الرملية الذي تمازجه نداءات طيور وحفيف اجنحة،  في ظھيرة شتاء  الرملية الذي تمازجه نداءات طيور وحفيف اجنحة،  في ظھيرة شتاء  
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شـــباطي ، بعد  الغداء  والبســـاتين مزھوة  بذھب برتقالھا  وأشذاء 
ربيع مبكر،دارت بيننا حوارات  حيوية عما ستؤول إليه أحوالنا في 
شـــباطي ، بعد  الغداء  والبســـاتين مزھوة  بذھب برتقالھا  وأشذاء 
ربيع مبكر،دارت بيننا حوارات  حيوية عما ستؤول إليه أحوالنا في 
شـــباطي ، بعد  الغداء  والبســـاتين مزھوة  بذھب برتقالھا  وأشذاء 

القـــادم من األيـــام، كنت انت  مراقبا من قبل الســـلطة بعد خروجك 
ربيع مبكر،دارت بيننا حوارات  حيوية عما ستؤول إليه أحوالنا في 
القـــادم من األيـــام، كنت انت  مراقبا من قبل الســـلطة بعد خروجك 
ربيع مبكر،دارت بيننا حوارات  حيوية عما ستؤول إليه أحوالنا في 

من المعتقل ،حتى أن مجيئك إلى البســـتان كان بخدعة، أحضرناك 
القـــادم من األيـــام، كنت انت  مراقبا من قبل الســـلطة بعد خروجك 
من المعتقل ،حتى أن مجيئك إلى البســـتان كان بخدعة، أحضرناك 
القـــادم من األيـــام، كنت انت  مراقبا من قبل الســـلطة بعد خروجك 

بسيارتنا الصغيرة واخفيناك عن عيون  رجال األمن الذي يتربصون 
بمنزلك،البعض  من الحاضرين كان مطاردا ، كنا مشحونين باآلمال 
العظيمة  يا أبا آزاد  رغم أننا كنا نروي وقائع المعتقالت ونضحك 
وكأن اآلمـــر يخـــص ســـوانا ، وكأننا نروي قصة  فيلـــم  قام بأداء 
العظيمة  يا أبا آزاد  رغم أننا كنا نروي وقائع المعتقالت ونضحك 
وكأن اآلمـــر يخـــص ســـوانا ، وكأننا نروي قصة  فيلـــم  قام بأداء 
العظيمة  يا أبا آزاد  رغم أننا كنا نروي وقائع المعتقالت ونضحك 

أدواره ممثلون غرباء ، كنا في ريعان الشباب والحماسة  واالندفاع  
وكأن اآلمـــر يخـــص ســـوانا ، وكأننا نروي قصة  فيلـــم  قام بأداء 
أدواره ممثلون غرباء ، كنا في ريعان الشباب والحماسة  واالندفاع  
وكأن اآلمـــر يخـــص ســـوانا ، وكأننا نروي قصة  فيلـــم  قام بأداء 

حينھـــا، لم نعرف الخوف او الصمت ، أحد األقارب الحاضرين كان 
أدواره ممثلون غرباء ، كنا في ريعان الشباب والحماسة  واالندفاع  
حينھـــا، لم نعرف الخوف او الصمت ، أحد األقارب الحاضرين كان 
أدواره ممثلون غرباء ، كنا في ريعان الشباب والحماسة  واالندفاع  

قـــد اعتقـــل لفترة طويلة الن المخبرين  أمســـكوه وھـــو يخط  على 
حينھـــا، لم نعرف الخوف او الصمت ، أحد األقارب الحاضرين كان 
قـــد اعتقـــل لفترة طويلة الن المخبرين  أمســـكوه وھـــو يخط  على 
حينھـــا، لم نعرف الخوف او الصمت ، أحد األقارب الحاضرين كان 

جدران  مدينة المقدادية عبارة ( السالم لكردستان )  وھو العربي، 
كانـــت قضية كردســـتان قضيتنا جميعا يا أبـــا آزاد ولم تكن قضية 
جدران  مدينة المقدادية عبارة ( السالم لكردستان )  وھو العربي، 
كانـــت قضية كردســـتان قضيتنا جميعا يا أبـــا آزاد ولم تكن قضية 
جدران  مدينة المقدادية عبارة ( السالم لكردستان )  وھو العربي، 

الكرد وحدھم قط ..
 أبـــا آزاد ، أنـــت لـــم ترحل ألننـــي لم أودعك، فأنـــت عندما غادرت 

الكرد وحدھم قط ..
 أبـــا آزاد ، أنـــت لـــم ترحل ألننـــي لم أودعك، فأنـــت عندما غادرت 

الكرد وحدھم قط ..

مرغما وبسرعة ال متوقعة إلى كردستان  لم تودعني  بعد ان صار 
تھديـــد حياتـــك أمرا واقعا من قبـــل اإلرھاب والعنف فـــي بعقوبة ، 
مرغما وبسرعة ال متوقعة إلى كردستان  لم تودعني  بعد ان صار 
تھديـــد حياتـــك أمرا واقعا من قبـــل اإلرھاب والعنف فـــي بعقوبة ، 
مرغما وبسرعة ال متوقعة إلى كردستان  لم تودعني  بعد ان صار 

وألننا أساسا لم نفترق يا أخي المبدع الكبير،  فإن موضوعة الوداع 
تھديـــد حياتـــك أمرا واقعا من قبـــل اإلرھاب والعنف فـــي بعقوبة ، 
وألننا أساسا لم نفترق يا أخي المبدع الكبير،  فإن موضوعة الوداع 
تھديـــد حياتـــك أمرا واقعا من قبـــل اإلرھاب والعنف فـــي بعقوبة ، 

ال تخصنـــا ، ليســـت لنا ، الـــوداع يحدث بين المفترقيـــن حقيقة ، أما 
وألننا أساسا لم نفترق يا أخي المبدع الكبير،  فإن موضوعة الوداع 
ال تخصنـــا ، ليســـت لنا ، الـــوداع يحدث بين المفترقيـــن حقيقة ، أما 
وألننا أساسا لم نفترق يا أخي المبدع الكبير،  فإن موضوعة الوداع 

انت وأما جليل ، فقد  تحركتما في األمكنة حســـب ، لم تغادرا أبدا ، 
ال تخصنـــا ، ليســـت لنا ، الـــوداع يحدث بين المفترقيـــن حقيقة ، أما 
انت وأما جليل ، فقد  تحركتما في األمكنة حســـب ، لم تغادرا أبدا ، 
ال تخصنـــا ، ليســـت لنا ، الـــوداع يحدث بين المفترقيـــن حقيقة ، أما 

المغادرون ھم من ال يتركون بصمة او رنين ضحكة او شعاع أمل 
انت وأما جليل ، فقد  تحركتما في األمكنة حســـب ، لم تغادرا أبدا ، 
المغادرون ھم من ال يتركون بصمة او رنين ضحكة او شعاع أمل 
انت وأما جليل ، فقد  تحركتما في األمكنة حســـب ، لم تغادرا أبدا ، 

و منجـــزا مشـــھودا لـــه بالتميز ، صوتك وصـــوت جليل  يتردد في 
مسمعي كلما ذكرت كركوك أو بعقوبة أو بساتين البرتقال أو قلعة 
و منجـــزا مشـــھودا لـــه بالتميز ، صوتك وصـــوت جليل  يتردد في 
مسمعي كلما ذكرت كركوك أو بعقوبة أو بساتين البرتقال أو قلعة 
و منجـــزا مشـــھودا لـــه بالتميز ، صوتك وصـــوت جليل  يتردد في 

كركـــوك،  أنتمـــا غيرتما إيقاع األيام حســـب، تركتما الزمن  وأفلتت 
مسمعي كلما ذكرت كركوك أو بعقوبة أو بساتين البرتقال أو قلعة 
كركـــوك،  أنتمـــا غيرتما إيقاع األيام حســـب، تركتما الزمن  وأفلتت 
مسمعي كلما ذكرت كركوك أو بعقوبة أو بساتين البرتقال أو قلعة 

خطواتكمـــا من قيـــوده،  وھاأنتما تخلدان فـــي األبدية  وتعيدان معا 
كركـــوك،  أنتمـــا غيرتما إيقاع األيام حســـب، تركتما الزمن  وأفلتت 
خطواتكمـــا من قيـــوده،  وھاأنتما تخلدان فـــي األبدية  وتعيدان معا 
كركـــوك،  أنتمـــا غيرتما إيقاع األيام حســـب، تركتما الزمن  وأفلتت 

ســـرد الوقائع  وتضحكان ،لســـنا في وحشة اليتم  ألنك يا أبا آزاد 
خطواتكمـــا من قيـــوده،  وھاأنتما تخلدان فـــي األبدية  وتعيدان معا 
ســـرد الوقائع  وتضحكان ،لســـنا في وحشة اليتم  ألنك يا أبا آزاد 
خطواتكمـــا من قيـــوده،  وھاأنتما تخلدان فـــي األبدية  وتعيدان معا 

تشد أزرنا بقوتك  كما كنت وأنت ضمن إيقاع زمننا ، أسمعك تقول 
ســـرد الوقائع  وتضحكان ،لســـنا في وحشة اليتم  ألنك يا أبا آزاد 
تشد أزرنا بقوتك  كما كنت وأنت ضمن إيقاع زمننا ، أسمعك تقول 
ســـرد الوقائع  وتضحكان ،لســـنا في وحشة اليتم  ألنك يا أبا آزاد 

لـــي: ھذا ليس قـــدرا يالطفية، إنه  خيارنا،ولـــن نكون نحن كما نحن 
بدون ھذا الخيار .. 
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● د.سناء الشعالن
عرفت الكاتب محيي الدين زنكنه شأني شأن الكثيرين غيري مبدعا 
مســـرحيا وروائيـــا وقصصيـــا، له حضـــوره وبصمته في المشـــھد 
اإلبداعي العربي والكردي، وعاينت تجربته القصصية بشكل خاص 
في دراسة لي عن البعد الفنتازيا رداء للتثوير في تجربته القصصية، 
وكان الدكتـــور غنـــام محمـــد خضر رائدي إلى عالمـــه عبر تعريفي 
به، وإھدائي أعماله القصصية، ودعوتي للمشـــاركة في كتاب نقدي 
وكان الدكتـــور غنـــام محمـــد خضر رائدي إلى عالمـــه عبر تعريفي 
به، وإھدائي أعماله القصصية، ودعوتي للمشـــاركة في كتاب نقدي 
وكان الدكتـــور غنـــام محمـــد خضر رائدي إلى عالمـــه عبر تعريفي 

الذين ال يموتون

● د.سناء الشعالن
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مشترك بين مجموعة من النقاد حول تجربته اإلبداعية كاملة.
وسمحت لي ھذه التجربة النقدية أن أدخل إلى عوالم زنكنة القصصية 
حيـــث يقدم المبدع فيھا تجربة إبداعيـــة مفتوحة على رصيد عمالق 
مـــن التأويالت واالنزياحات والرؤى التي تؤســـس لطرح إشـــكاالت 
حيـــث يقدم المبدع فيھا تجربة إبداعيـــة مفتوحة على رصيد عمالق 
مـــن التأويالت واالنزياحات والرؤى التي تؤســـس لطرح إشـــكاالت 
حيـــث يقدم المبدع فيھا تجربة إبداعيـــة مفتوحة على رصيد عمالق 

فكرية تستفز مخيال المبدع والمتلقي، وتتمخض عن رؤية قصصية 
تدين لمعطيات واقع زنكنه، ولتجربته اإلنســـانية الخاصة التي تنبثق 
مـــن ذاته، لتصبـــح امتدادا لواقـــع الجماعة المعاش لعـــدد من عقود 

العذاب والحرمان واالستبداد.
   والدعـــوة إلـــى الثـــورة على كل قوى الظلم واالســـتبداد والشـــر 
والطغيان ھي من أھم الثيمات الكبرى التي تنتظم وفقھا تجربة زنكنه 
   والدعـــوة إلـــى الثـــورة على كل قوى الظلم واالســـتبداد والشـــر 
والطغيان ھي من أھم الثيمات الكبرى التي تنتظم وفقھا تجربة زنكنه 
   والدعـــوة إلـــى الثـــورة على كل قوى الظلم واالســـتبداد والشـــر 

القصصية الذي يتدثر بالســـرد الفنتازي بشقيه الغرائبي والعجائبي 
من أجل االضطالع بعملية التنوير والتثوير بغية الكشف عن سقوط 
القصصية الذي يتدثر بالســـرد الفنتازي بشقيه الغرائبي والعجائبي 
من أجل االضطالع بعملية التنوير والتثوير بغية الكشف عن سقوط 
القصصية الذي يتدثر بالســـرد الفنتازي بشقيه الغرائبي والعجائبي 

الظلم وتھاويه وزيفه في إزاء عدالة البحث عن واقع ينبض بالحرية 
واإلخـــاء والعدل الذي يقدم الصورة المنشـــودة للوجود البشـــري. 
وھـــو يصرح في معرض حديثه عن مالبســـات نشـــر قصته“الالت 
والعزى“عن اتجاھه للدعوة إلى الثورة، ومجافاة الصمت شأنه شأن 
وھـــو يصرح في معرض حديثه عن مالبســـات نشـــر قصته“الالت 
والعزى“عن اتجاھه للدعوة إلى الثورة، ومجافاة الصمت شأنه شأن 
وھـــو يصرح في معرض حديثه عن مالبســـات نشـــر قصته“الالت 

الكثير من الكتاب العراقيين الذين لم يصمتوا على الرغم من صرامة 
الظـــروف التـــي حاصرتھم إبان عدة عقود فـــي العراق، إذ يقول في 
تعليله لنشـــر قصته بعد حبســـھا زمنا طويال عن النشـــر: “فإنني ال 
الظـــروف التـــي حاصرتھم إبان عدة عقود فـــي العراق، إذ يقول في 
تعليله لنشـــر قصته بعد حبســـھا زمنا طويال عن النشـــر: “فإنني ال 
الظـــروف التـــي حاصرتھم إبان عدة عقود فـــي العراق، إذ يقول في 

أفعل ذلك حبا في نشـــرھا حســـب، وإنما أيضا دليـــال ووثيقة على 
تعليله لنشـــر قصته بعد حبســـھا زمنا طويال عن النشـــر: “فإنني ال 
أفعل ذلك حبا في نشـــرھا حســـب، وإنما أيضا دليـــال ووثيقة على 
تعليله لنشـــر قصته بعد حبســـھا زمنا طويال عن النشـــر: “فإنني ال 

أن األقالم العراقية، وبالرغم من القســـوة التي أحاطت بكل شيء لم 
أفعل ذلك حبا في نشـــرھا حســـب، وإنما أيضا دليـــال ووثيقة على 

أن األقالم العراقية، وبالرغم من القســـوة التي أحاطت بكل شي
أفعل ذلك حبا في نشـــرھا حســـب، وإنما أيضا دليـــال ووثيقة على 

تركن إلى السكون، ولم تختبىء في الجيوب“.
أن األقالم العراقية، وبالرغم من القســـوة التي أحاطت بكل شي

تركن إلى السكون، ولم تختبىء في الجيوب“.
أن األقالم العراقية، وبالرغم من القســـوة التي أحاطت بكل شي

    وبقيت نفسي تلح علي بأن ألتقي بھذا المبدع الجميل الذي عرفته 
تركن إلى السكون، ولم تختبىء في الجيوب“.

    وبقيت نفسي تلح علي بأن ألتقي بھذا المبدع الجميل الذي عرفته 
تركن إلى السكون، ولم تختبىء في الجيوب“.

كلمة قبل أن أعرفه إنســـانا، وكرم القدر علي، وتيســـر لي أن ألتقي 
    وبقيت نفسي تلح علي بأن ألتقي بھذا المبدع الجميل الذي عرفته 
كلمة قبل أن أعرفه إنســـانا، وكرم القدر علي، وتيســـر لي أن ألتقي 
    وبقيت نفسي تلح علي بأن ألتقي بھذا المبدع الجميل الذي عرفته 

محيي الدين زنكنة في بيته في الســـليمانية قبل  أقل من شـــھر من 
كلمة قبل أن أعرفه إنســـانا، وكرم القدر علي، وتيســـر لي أن ألتقي 
محيي الدين زنكنة في بيته في الســـليمانية قبل  أقل من شـــھر من 
كلمة قبل أن أعرفه إنســـانا، وكرم القدر علي، وتيســـر لي أن ألتقي 

وفاتـــه، وذلك بصحبة الدكتور غنام محمد خضر الذي كانت تربطه 
عالقة صداقة بمحيي الدين زنكنة.

   وكان اللقـــاء الجميـــل مـــع ھـــذا المبدع األجمل الذي أســـرني منذ 
عالقة صداقة بمحيي الدين زنكنة.

   وكان اللقـــاء الجميـــل مـــع ھـــذا المبدع األجمل الذي أســـرني منذ 
عالقة صداقة بمحيي الدين زنكنة.

اللحظة األولى بطيبته وإنســـانيته وكرمه وجمال اســـتقباله وحالوة 
   وكان اللقـــاء الجميـــل مـــع ھـــذا المبدع األجمل الذي أســـرني منذ 
اللحظة األولى بطيبته وإنســـانيته وكرمه وجمال اســـتقباله وحالوة 
   وكان اللقـــاء الجميـــل مـــع ھـــذا المبدع األجمل الذي أســـرني منذ 

معشـــره وتواضع نفســـه، خرج الستقبالنا في الشـــارع الممتد أمام معشـــره وتواضع نفســـه، خرج الستقبالنا في الشـــارع الممتد أمام معشـــره وتواضع نفســـه، خرج الستقبالنا في الشـــارع الممتد أمام 
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بيته، وكان مرشدنا األمين إلى داخل البيت، وھو يعطينا اإلرشادات 
لتخطي الحفريات التي أمام بيته التي ھدمت بوابة البيت الرئيســـية، 
وجعلـــت لزامـــا علينا أن ندخـــل من الباب الخلفـــي لبيته حيث تحتل 
لتخطي الحفريات التي أمام بيته التي ھدمت بوابة البيت الرئيســـية، 
وجعلـــت لزامـــا علينا أن ندخـــل من الباب الخلفـــي لبيته حيث تحتل 
لتخطي الحفريات التي أمام بيته التي ھدمت بوابة البيت الرئيســـية، 

مكتبتـــه وخلوتـــه اإلبداعية الطابق الســـفلي من بيتـــه، ھناك طالعتنا 
كتبـــه والمذياع  الخاص بـــه، ومكتبه، وأوراقه، ومقعده حيث يجلس 
مكتبتـــه وخلوتـــه اإلبداعية الطابق الســـفلي من بيتـــه، ھناك طالعتنا 
كتبـــه والمذياع  الخاص بـــه، ومكتبه، وأوراقه، ومقعده حيث يجلس 
مكتبتـــه وخلوتـــه اإلبداعية الطابق الســـفلي من بيتـــه، ھناك طالعتنا 

للكتابة، كل مافي المكان كان بتفاصيل بصمته، وبروح إبداعه، كان 
من الجميل أن أدخل بيت محيي الدين زنكنة من مكتبته حيث عرفته 
للكتابة، كل مافي المكان كان بتفاصيل بصمته، وبروح إبداعه، كان 
من الجميل أن أدخل بيت محيي الدين زنكنة من مكتبته حيث عرفته 
للكتابة، كل مافي المكان كان بتفاصيل بصمته، وبروح إبداعه، كان 

ابتداء، سمح لنا أن نلتقط الصور معه، وكما سمح لنا أن نلقي نظرة 
من الجميل أن أدخل بيت محيي الدين زنكنة من مكتبته حيث عرفته 
ابتداء، سمح لنا أن نلتقط الصور معه، وكما سمح لنا أن نلقي نظرة 
من الجميل أن أدخل بيت محيي الدين زنكنة من مكتبته حيث عرفته 

فاحصة على محتويات مكتبته، فضال على الحصول على ما نشـــاء 
منھا من مؤلفاته التي رزمھا لنا بكل نفس محبة مفطورة على العطاء 

ليعرفنا على المزيد من إبداعه.
في بيته رأيت اإلنســـان فيه، كان أبا حانيا وزوجا رقيقا حانيا ترى 
فـــي وجـــه زوجته رفيقة عمره تفاصيل مـــودة ورفقة طويلة عمرھا 
عقود من الثقة والمحبة والتشارك، سألنا وسألناه، وأجابنا وأجبناه، 
فـــي وجـــه زوجته رفيقة عمره تفاصيل مـــودة ورفقة طويلة عمرھا 
عقود من الثقة والمحبة والتشارك، سألنا وسألناه، وأجابنا وأجبناه، 
فـــي وجـــه زوجته رفيقة عمره تفاصيل مـــودة ورفقة طويلة عمرھا 

صمم على أن نتناول معه طعام العشاء، ولما كنا في عصمة التزام 
قاھر فقد كان لنا أن   اعتذرنا له عن قبول دعوته على أن يكون لنا 
صمم على أن نتناول معه طعام العشاء، ولما كنا في عصمة التزام 
قاھر فقد كان لنا أن   اعتذرنا له عن قبول دعوته على أن يكون لنا 
صمم على أن نتناول معه طعام العشاء، ولما كنا في عصمة التزام 

لقاء في القريب، ولكن الموت كان أســـرع إلينا من موعد اللقاء معه 
على العشاء!!

أدھشني ھذا المبدع بالكم الھائل الذي يملكه من التواضع ومن محبة 
التفاصيل، وأولئك الذين يملكون التواضع ومحبة التفاصيل ھم القلة 
أدھشني ھذا المبدع بالكم الھائل الذي يملكه من التواضع ومن محبة 
التفاصيل، وأولئك الذين يملكون التواضع ومحبة التفاصيل ھم القلة 
أدھشني ھذا المبدع بالكم الھائل الذي يملكه من التواضع ومن محبة 

من الذين يعرفون كيف ينســـجون الحياة من تفاصيل الجمال. كان 
ســـعيدا بالكتاب النقدي الذي في طور النشـــر عن تجربته اإلبداعية 
بشـــراكة مجموعـــة من األكاديميين والنقاد، وســـألنا عـــن تفاصيله، 
ســـعيدا بالكتاب النقدي الذي في طور النشـــر عن تجربته اإلبداعية 
بشـــراكة مجموعـــة من األكاديميين والنقاد، وســـألنا عـــن تفاصيله، 
ســـعيدا بالكتاب النقدي الذي في طور النشـــر عن تجربته اإلبداعية 

وطلب نســـخة إلكترونية منه كي يدققھا لغويا وطباعيا، وحدثنا عن 
 المستقبلية الســـيما فيما يخص إعادة نشر بعض أعماله 
وطلب نســـخة إلكترونية منه كي يدققھا لغويا وطباعيا، وحدثنا عن 
 المستقبلية الســـيما فيما يخص إعادة نشر بعض أعماله 
وطلب نســـخة إلكترونية منه كي يدققھا لغويا وطباعيا، وحدثنا عن 

مشـــاريعه
خارج العراق.

وكان الـــوداع األخير لھـــذا المبدع الكبير الذي مـــا تحمل قلبه الكبير 
خارج العراق.

وكان الـــوداع األخير لھـــذا المبدع الكبير الذي مـــا تحمل قلبه الكبير 
خارج العراق.

أزمة حادة ومفاجئة، فاستســـلم للموت، ولكنه تعاظم على النســـيان 
وكان الـــوداع األخير لھـــذا المبدع الكبير الذي مـــا تحمل قلبه الكبير 

أزمة حادة و
وكان الـــوداع األخير لھـــذا المبدع الكبير الذي مـــا تحمل قلبه الكبير 

واالندثار، فھو خالد بإبداعه الذي مأل الدنيا بكلمة (ال) التي قالھا لكل 
مفاجئة، فاستســـلم للموت، ولكنه تعاظم على النســـيان 
واالندثار، فھو خالد بإبداعه الذي مأل الدنيا بكلمة (ال) التي قالھا لكل 
مفاجئة، فاستســـلم للموت، ولكنه تعاظم على النســـيان 

ظلم واستبداد. ظلم واستبداد. ظلم واستبداد. 
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● علي عبد األمير
توفـــي الســـبت الماضي، فـــي مدينة الســـليمانية، الروائـــي والكاتب 
المســـرحي الكردي العراقي محيي الدين زنكنة، إثر نوبة قلبية حادة 
ألمـــت به، ووضعت حدا لســـيرة من المجالـــدة والصبر واأللم بدأت 
المســـرحي الكردي العراقي محيي الدين زنكنة، إثر نوبة قلبية حادة 
ألمـــت به، ووضعت حدا لســـيرة من المجالـــدة والصبر واأللم بدأت 
المســـرحي الكردي العراقي محيي الدين زنكنة، إثر نوبة قلبية حادة 

منذ مقاربته الكتابة في سن مبكرة في مدينته كركوك حيث ولد عام 
، واغتنت بعد نيله الشـــھادة الجامعية فـــي آداب اللغة العربية 
منذ مقاربته الكتابة في سن مبكرة في مدينته كركوك حيث ولد عام 
، واغتنت بعد نيله الشـــھادة الجامعية فـــي آداب اللغة العربية 
منذ مقاربته الكتابة في سن مبكرة في مدينته كركوك حيث ولد عام 

١٩٤٠
مـــن كلية اآلداب بجامعة بغداد عـــام ١٩٦٢، وقبلھا كان عرف اولى 
تجاربه السياســـية واالعتقال مما حفـــر فيه منحى فكريا انتصر فيه 

بصمات ال تنسى 
فى المسرح العراقي

● علي عبد األمير
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عبر عـــدد من النصوص المســـرحية والروائية لالنســـان ومصيره 
الفجائعـــي في رحلة البحث عـــن الحرية، فـ «المؤلف الكردي األصل 
ينحاز في أعماله الى قيم الدفاع عن الحرية ومحاربة الظلم والطغيان 
الفجائعـــي في رحلة البحث عـــن الحرية، فـ «المؤلف الكردي األصل 
ينحاز في أعماله الى قيم الدفاع عن الحرية ومحاربة الظلم والطغيان 
الفجائعـــي في رحلة البحث عـــن الحرية، فـ «المؤلف الكردي األصل 

واالستغالل وقيم الزيف والضالل ومنوھا بدور المثقف في المجتمع، 
ضمـــن معطيـــات فنية لم يضح بھا لمصلحة نوايـــاه اإليجابية» كما 
يلفـــت الى ذلك الباحث والناقد المســـرحي صباح االنباري في كتابه 

عن صاحب مسرحية «السؤال».
وإذا كان محيـــي الدين زنكنة كتـــب نصا ينعى فيه القاص والروائي 
والكاتب المســـرحي وابن مدينته جليل القيسي (احد اسماء «جماعة 
كركوك» التي شكلت ملمحا على حدة في الحداثة االدبية العراقية)، 
قـــال فيـــه: «بقلب يفطره االســـى، وبعيـــون تنز دما، وبـــروح يفتتھا 
الوجع، انعى الى مبدعي العراق ومبدعي العالم في كل مكان، المبدع 
االلمعي ســـيد القصة والمســـرح في العراق (جليل القيسي)، لقد غدر 
بـــه الموت – الغادر دائما»، فإنه كان ينعى «إنســـانا نادر المثال ال 
يجود الدھر الشحيح بأمثاله إال بعد أحقاب وأحقاب وبعد مخاضات 
عســـيرة وأليمـــة» مثلما كان ھو في ســـيرته الشـــخصية التي نأت 
عن تملق اي ســـلطة أو حكم، حتى وان كانت اعماله قاربت تيارات 
عســـيرة وأليمـــة» مثلما كان ھو في ســـيرته الشـــخصية التي نأت 
عن تملق اي ســـلطة أو حكم، حتى وان كانت اعماله قاربت تيارات 
عســـيرة وأليمـــة» مثلما كان ھو في ســـيرته الشـــخصية التي نأت 

فكرية وسياسية تحريضية بعضھا وصل السلطة كرديا وعربيا، او 
في تجربته االبداعية التي من النادر ان تتكرر في مالمحھا العراقية 
وحتـــى العربيـــة انطالقا مـــن نصوصه التي قدمت في غير مســـرح 
عربـــي ، كما في عـــروض امتدت الى تونـــس، مصر،المغرب، لبنان، 

سورية ودول الخليج.
وعلـــى منـــوال االنغماس بقضية الحرية وتجلياتھا جاءت مســـرحية 
«اإلجـــازة»، فيما كتب مســـرحية «في الخمـــس الخامس من القرن 
العشـــرين يحدث ھذا» في وقت شـــديد االضطراب في العراق ففي 
عام ١٩٧٩ الذي كتب فيه محي الدين زنكنه، مسرحيته كان الوضع 
السياسي في العراق يمضي نحو تسمية صدام حسين ديكتاتورا ال 
منازع له. الحقا كتب مسرحية «اليمامة» ١٩٨٠ و مسرحية «مساء 
الســـعادة ايھا الزنوج البيـــض» الســـعادة ايھا الزنوج البيـــض» ١٩٨١ التي عنت باالضطھاد العرقي  التي عنت باالضطھاد العرقي  التي عنت باالضطھاد العرقي 
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في ســـجال حـــول مفاھيم الحرية واثبات الحضور االنســـاني، بينما 
حمل عام ١٩٨٢ مسرحية «العلبة الحجرية» التي اعتبرھا النقاد من 
اھم االعمال المسرحية التجريبة للمؤلف الراحل وفتحھا مبكرا ملف 

المنفى ورحيل ابناء الوطن مكرھين.
وكان عقـــد الثمانينـــات علـــى الرغم مـــن ايقاعه الثقيل علـــى العراق 
لجھة دموية حربه مع ايران، وحروبه الصغيرة على مواطنيه، تميز 
بكثافة انتاج زنكنه الذي كتب مســـرحية «لمن الزھور» عام ١٩٨٣
التـــي اخرجھا عزيز خيون، ومســـرحية «صراخ الصمت األخرس» 

بكثافة انتاج زنكنه الذي كتب مســـرحية «لمن الزھور» عام 
التـــي اخرجھا عزيز خيون، ومســـرحية «صراخ الصمت األخرس» 

بكثافة انتاج زنكنه الذي كتب مســـرحية «لمن الزھور» عام 

التي أخرجھا الراحل عوني كرومي عام ١٩٨٤، ومســـرحية «حكاية 
التـــي اخرجھا عزيز خيون، ومســـرحية «صراخ الصمت األخرس» 

التي أخرجھا الراحل عوني كرومي عام 
التـــي اخرجھا عزيز خيون، ومســـرحية «صراخ الصمت األخرس» 

 ومســـرحية «األشواك» التي فتحت ملف االسئلة 
التي أخرجھا الراحل عوني كرومي عام 

 ومســـرحية «األشواك» التي فتحت ملف االسئلة 
التي أخرجھا الراحل عوني كرومي عام 

صديقين» ١٩٨٦
التي يواجھھا المثقف وحيرته احيانا في التزام الصمت حيال اجوبتھا، 
وفي العام ذاته كتب مسرحية «الحارس» وفي عام ١٩٩٠ صدرت 
لـــه مختارات من مســـرحياته ضمت مســـرحية « القطط» ، «موت 

فنان»، «رؤيا الملك» و «أردية الموت».
فضـــال عن إرثه المســـرحي الزاخر فللراحل محـــي الدين زكنه عمل 
الفـــت في الروايـــة والقصة القصيرة، فثمة رواية «ئاســـوس» التي 
ترســـم مالمح كردي عراقي ھجر عن ارضه ومســـكنه ووطنه إلى 
بقعة ال يجيد فيھا الحياة، فيما كان رمز االســـم (ئاسوس) داال بقوة 
فھـــو طير يموت عندمـــا يفتقد بيئته، وتذكر للكاتـــب ھنا عربيته في 
الكتابـــة، على رغم جو روايته الكـــردي، وھو ما بات داال على نص 
محي الدين زنكنة في المسرح، فھو ال يكتب مسرحياته بالدارجة كما 
اعتاد كتاب مسرح كثيرون، وعربيته الفصيحة الجميلة ظلت تالزمه 

من خالل تجربته استاذا لھا في مدارس غير مدينة عراقية.
التـــزام محيي الدين زنكنـــة بقيم العدل والخير والجمال موقفا فكريا 
ونتاجا ادبيا، تحول أثمانا باھظة فسجن مرات ولوحق اكثر، وعاش 
التـــزام محيي الدين زنكنـــة بقيم العدل والخير والجمال موقفا فكريا 
ونتاجا ادبيا، تحول أثمانا باھظة فسجن مرات ولوحق اكثر، وعاش 
التـــزام محيي الدين زنكنـــة بقيم العدل والخير والجمال موقفا فكريا 

عقد الحصار في تســـعينات القـــرن الماضي في مدينة ديالى منعزال 
نائيا بنفسه عن اغراءات السلطة التي كانت اشارت اليه بقدرتھا على 
عالج عينيه وانقاذه من العمى ان ھو كتب متوسال للرئيس، وھو ما 

لم يحدث من صاحب نص ظل مأخوذا بالحرية الى آخر المدى.لم يحدث من صاحب نص ظل مأخوذا بالحرية الى آخر المدى.
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● عماد االخرس
بكبريـــاء وحب صـــادق انحنى المخرج المســـرحي (ســـالم الزيدى) 
احترامـــا وتقديـــرا أمام صـــورة األديب الكبير الراحـــل (محي الدين 
بكبريـــاء وحب صـــادق انحنى المخرج المســـرحي (ســـالم الزيدى) 
احترامـــا وتقديـــرا أمام صـــورة األديب الكبير الراحـــل (محي الدين 
بكبريـــاء وحب صـــادق انحنى المخرج المســـرحي (ســـالم الزيدى) 

زنكنه) المعلقة على واحدة من األشجار المعمرة التحاد أدباء ديالى 
احترامـــا وتقديـــرا أمام صـــورة األديب الكبير الراحـــل (محي الدين 
زنكنه) المعلقة على واحدة من األشجار المعمرة التحاد أدباء ديالى 
احترامـــا وتقديـــرا أمام صـــورة األديب الكبير الراحـــل (محي الدين 

الذي أقيم فيه الحفل التأبيني بمرور أيام على رحيله .
وأقول لالستاذ (الزيدى) .. لقد نلت إعجاب وتقدير جموع الحاضرين 

الذي أقيم فيه الحفل التأبيني بمرور أيام على رحيله .
وأقول لالستاذ (الزيدى) .. لقد نلت إعجاب وتقدير جموع الحاضرين 

الذي أقيم فيه الحفل التأبيني بمرور أيام على رحيله .

الذيـــن كان بودھـــم االصطفـــاف بجانبك  واالنحناء أمـــام ھذا العلم الذيـــن كان بودھـــم االصطفـــاف بجانبك  واالنحناء أمـــام ھذا العلم الذيـــن كان بودھـــم االصطفـــاف بجانبك  واالنحناء أمـــام ھذا العلم 

محي الدين زنكنه.. 
يستحق أن تنحني له الجموع

● عماد االخرس
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األدبـــي العراقـــي الشـــامخ لوال اإلرباك الذي قد يســـببه ھذا لســـير 
الحفل.

حقا يستحق وفاء أھالي ديالى وانحنائھم أمام صورة كاتب مسرحي 
كبيـــر يعشـــق مدينتھم ويرفـــض فراقھا رغم المغريـــات. حيث أفنى 
حقا يستحق وفاء أھالي ديالى وانحنائھم أمام صورة كاتب مسرحي 
كبيـــر يعشـــق مدينتھم ويرفـــض فراقھا رغم المغريـــات. حيث أفنى 
حقا يستحق وفاء أھالي ديالى وانحنائھم أمام صورة كاتب مسرحي 

حياتـــه مناضال من اجل الكادحيـــن و الفقراء  وعاش مرفوع الرأس 
كبيـــر يعشـــق مدينتھم ويرفـــض فراقھا رغم المغريـــات. حيث أفنى 
حياتـــه مناضال من اجل الكادحيـــن و الفقراء  وعاش مرفوع الرأس 
كبيـــر يعشـــق مدينتھم ويرفـــض فراقھا رغم المغريـــات. حيث أفنى 

بعز وكرامه لم يمد يده لبذخ الطغاة .
حفـــل تأبيني رائع لألديـــب الراحل قام بالتحضيـــر واإلعداد لفقراته 

بعز وكرامه لم يمد يده لبذخ الطغاة .
حفـــل تأبيني رائع لألديـــب الراحل قام بالتحضيـــر واإلعداد لفقراته 

بعز وكرامه لم يمد يده لبذخ الطغاة .

رئيس اتحاد أدباء ديالى األستاذ (صالح الدين زنكنه) والرفيق كريم 
حفـــل تأبيني رائع لألديـــب الراحل قام بالتحضيـــر واإلعداد لفقراته 
رئيس اتحاد أدباء ديالى األستاذ (صالح الدين زنكنه) والرفيق كريم 
حفـــل تأبيني رائع لألديـــب الراحل قام بالتحضيـــر واإلعداد لفقراته 

الدھلكى رئيس اللجنة اإلعالمية لمحلية الحزب الشيوعي العراقي .
لقـــد تحدث في ھذا الحفل عدد من أصدقاء الراحل معجبين بقابليته 

الدھلكى رئيس اللجنة اإلعالمية لمحلية الحزب الشيوعي العراقي .
لقـــد تحدث في ھذا الحفل عدد من أصدقاء الراحل معجبين بقابليته 

الدھلكى رئيس اللجنة اإلعالمية لمحلية الحزب الشيوعي العراقي .

اإلبداعية ومؤكدين وطنيته الصادقة وعزة نفســـه وعفته التي يتمتع  
بھا رغم ظروف العوز التي مر بھا في حياته .

إن الكادحيـــن والفقـــراء ھم قضية (زنكنه) الشـــريفة التي ناضل من 
اجلھـــا ويـــدور حولھا أغلب أبطال وشـــخوص مســـرحياته وجميع 
إن الكادحيـــن والفقـــراء ھم قضية (زنكنه) الشـــريفة التي ناضل من 
اجلھـــا ويـــدور حولھا أغلب أبطال وشـــخوص مســـرحياته وجميع 
إن الكادحيـــن والفقـــراء ھم قضية (زنكنه) الشـــريفة التي ناضل من 

كتاباته منذ بداية حياته األدبية والى يوم رحيله .
وبما إن المبدعين والمفكرين لن يرحلوا أبدا حتى لو وارت أجسادھم 

كتاباته منذ بداية حياته األدبية والى يوم رحيله .
وبما إن المبدعين والمفكرين لن يرحلوا أبدا حتى لو وارت أجسادھم 

كتاباته منذ بداية حياته األدبية والى يوم رحيله .

الثـــرى لذا فـــان األديب (أبا ئـــازاد) الذي يعتبر احد رمـــوز  الثقافة 
وبما إن المبدعين والمفكرين لن يرحلوا أبدا حتى لو وارت أجسادھم 
الثـــرى لذا فـــان األديب (أبا ئـــازاد) الذي يعتبر احد رمـــوز  الثقافة 
وبما إن المبدعين والمفكرين لن يرحلوا أبدا حتى لو وارت أجسادھم 

العراقية  سيبقى خالدا  ابد الدھر.
نعم .. رحل جســـد (زنكنه) بال عوده ولكن ســـتبقى نتاجاته األدبية 

الرائعة شمس تنير طريق الثقافة العراقية على مدى األجيال .
نعم .. رحل جســـد (زنكنه) بال عوده ولكن ســـتبقى نتاجاته األدبية 

الرائعة شمس تنير طريق الثقافة العراقية على مدى األجيال .
نعم .. رحل جســـد (زنكنه) بال عوده ولكن ســـتبقى نتاجاته األدبية 

عزائي للعراقيين جميعا على خسارتھم لھذا الكاتب الكبير
ألھالي ديالى وأصدقاء وذوى الراحل الصبر والسلوان

عزائي للعراقيين جميعا على خسارتھم لھذا الكاتب الكبير
ألھالي ديالى وأصدقاء وذوى الراحل الصبر والسلوان

عزائي للعراقيين جميعا على خسارتھم لھذا الكاتب الكبير

التحاد أدباء ديالى الشـــكر والتقدير علـــى إقامته ھذا الحفل التأبيني 
ألھالي ديالى وأصدقاء وذوى الراحل الصبر والسلوان

التحاد أدباء ديالى الشـــكر والتقدير علـــى إقامته ھذا الحفل التأبيني 
ألھالي ديالى وأصدقاء وذوى الراحل الصبر والسلوان

لألديب المسرحي الكبير الراحل (محي الدين زنكنه).
التحاد أدباء ديالى الشـــكر والتقدير علـــى إقامته ھذا الحفل التأبيني 

لألديب المسرحي الكبير الراحل (محي الدين زنكنه).
التحاد أدباء ديالى الشـــكر والتقدير علـــى إقامته ھذا الحفل التأبيني 
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● غنام محمد خضر
الـــوداع أصعب شـــي ء في الوجود خصوصا عندما نودع شـــخصا 
عزيزا علينا، في ذھني الكثير من األشـــخاص الذين أجد نفسي كثير 
الـــوداع أصعب شـــي ء في الوجود خصوصا عندما نودع شـــخصا 
عزيزا علينا، في ذھني الكثير من األشـــخاص الذين أجد نفسي كثير 
الـــوداع أصعب شـــي ء في الوجود خصوصا عندما نودع شـــخصا 

التفكير برحيلھم وكيف ستكون حياتي من بعدھم ھل ستكون سعيدة 
أم حزينـــة؟! ال أعرف لماذا ھل ھو حب مفرط أم شـــي ء آخر؟! إال 
التفكير برحيلھم وكيف ستكون حياتي من بعدھم ھل ستكون سعيدة 
أم حزينـــة؟! ال أعرف لماذا ھل ھو حب مفرط أم شـــي ء آخر؟! إال 
التفكير برحيلھم وكيف ستكون حياتي من بعدھم ھل ستكون سعيدة 

أن زنكنة لم يكن ضمن القائمة التي أحتفظ بھا لنفســـي، رغم حبي 
أم حزينـــة؟! ال أعرف لماذا ھل ھو حب مفرط أم شـــي ء آخر؟! إال 
أن زنكنة لم يكن ضمن القائمة التي أحتفظ بھا لنفســـي، رغم حبي 
أم حزينـــة؟! ال أعرف لماذا ھل ھو حب مفرط أم شـــي ء آخر؟! إال 

أتمنى أن أستحق 
ما يكتب عني 

● غنام محمد خضر
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الشـــديد له وقربه من نفسي، وأتصور أن سر ھذا اإلحساس يكمن 
بنوعية العالقة التي تربطني به ذلك أنني كلما التقيت به أشـــعر أنه 
الشـــديد له وقربه من نفسي، وأتصور أن سر ھذا اإلحساس يكمن 
بنوعية العالقة التي تربطني به ذلك أنني كلما التقيت به أشـــعر أنه 
الشـــديد له وقربه من نفسي، وأتصور أن سر ھذا اإلحساس يكمن 

عاد ســـنوات إلـــي الوراء فنشـــاطه متزايد رغم تقدم ســـنه، وأحس 
بنوعية العالقة التي تربطني به ذلك أنني كلما التقيت به أشـــعر أنه 
عاد ســـنوات إلـــي الوراء فنشـــاطه متزايد رغم تقدم ســـنه، وأحس 
بنوعية العالقة التي تربطني به ذلك أنني كلما التقيت به أشـــعر أنه 

أن لديـــه الشـــي ء الكثير الذي ســـوف يقدمه لـــألدب والثقافة والفن 
عاد ســـنوات إلـــي الوراء فنشـــاطه متزايد رغم تقدم ســـنه، وأحس 
أن لديـــه الشـــي ء الكثير الذي ســـوف يقدمه لـــألدب والثقافة والفن 
عاد ســـنوات إلـــي الوراء فنشـــاطه متزايد رغم تقدم ســـنه، وأحس 

واإلنســـانية، لم يعرف الكســـل وال الملل كأنه خلق من أجل الكتابة 
أن لديـــه الشـــي ء الكثير الذي ســـوف يقدمه لـــألدب والثقافة والفن 
واإلنســـانية، لم يعرف الكســـل وال الملل كأنه خلق من أجل الكتابة 
أن لديـــه الشـــي ء الكثير الذي ســـوف يقدمه لـــألدب والثقافة والفن 

والقراءة، واستمر علي حاله حتي اللحظة التي فارق فيھا الحياة، كلما 
إلتقيته أشـــعر أني أمام إنسان استثنائي في كل شي ء، في األخالق 
والقراءة، واستمر علي حاله حتي اللحظة التي فارق فيھا الحياة، كلما 
إلتقيته أشـــعر أني أمام إنسان استثنائي في كل شي ء، في األخالق 
والقراءة، واستمر علي حاله حتي اللحظة التي فارق فيھا الحياة، كلما 

والمبادئ والسلوك والمنھج، ومن يريد أن يتكلم عن األديب الملتزم 
إلتقيته أشـــعر أني أمام إنسان استثنائي في كل شي ء، في األخالق 
والمبادئ والسلوك والمنھج، ومن يريد أن يتكلم عن األديب الملتزم 
إلتقيته أشـــعر أني أمام إنسان استثنائي في كل شي ء، في األخالق 

ليـــس بمقدوره تجاوز محيي الديـــن زنكنة، ألنه في الحق ملتزم في 
والمبادئ والسلوك والمنھج، ومن يريد أن يتكلم عن األديب الملتزم 
ليـــس بمقدوره تجاوز محيي الديـــن زنكنة، ألنه في الحق ملتزم في 
والمبادئ والسلوك والمنھج، ومن يريد أن يتكلم عن األديب الملتزم 

كل شي ء، ومن الجدير بالذكر فإن عالقتي مع األستاذ محيي الدين 
ليـــس بمقدوره تجاوز محيي الديـــن زنكنة، ألنه في الحق ملتزم في 
كل شي ء، ومن الجدير بالذكر فإن عالقتي مع األستاذ محيي الدين 
ليـــس بمقدوره تجاوز محيي الديـــن زنكنة، ألنه في الحق ملتزم في 

 عندما كنت أكتب رســـالة 
كل شي ء، ومن الجدير بالذكر فإن عالقتي مع األستاذ محيي الدين 
 عندما كنت أكتب رســـالة 
كل شي ء، ومن الجدير بالذكر فإن عالقتي مع األستاذ محيي الدين 

زنكنـــه (رحمه اللـــه) تعود إلي عام ٢٠٠٤
ماجستير عن مسرحية الفصل الواحد في مسرح محيي الدين زنكنة 
تحت إشـــراف الدكتور فائق مصطفى، حينھا كان األديب يسكن في 
ماجستير عن مسرحية الفصل الواحد في مسرح محيي الدين زنكنة 
تحت إشـــراف الدكتور فائق مصطفى، حينھا كان األديب يسكن في 
ماجستير عن مسرحية الفصل الواحد في مسرح محيي الدين زنكنة 

مدينة بعقوبة فزرته في بيته، والتقيت به اللقاء األول، وكانت الريبة 
تحت إشـــراف الدكتور فائق مصطفى، حينھا كان األديب يسكن في 
مدينة بعقوبة فزرته في بيته، والتقيت به اللقاء األول، وكانت الريبة 
تحت إشـــراف الدكتور فائق مصطفى، حينھا كان األديب يسكن في 

مسيطرة علي بادي ء األمر، إذ كنت مسكونا بفكرة طالما نبھنا عليھا 
مدينة بعقوبة فزرته في بيته، والتقيت به اللقاء األول، وكانت الريبة 
مسيطرة علي بادي ء األمر، إذ كنت مسكونا بفكرة طالما نبھنا عليھا 
مدينة بعقوبة فزرته في بيته، والتقيت به اللقاء األول، وكانت الريبة 

أســـاتذتنا األجالء وھي أن لألدباء مزاجـــا مختلفا وطبعا مغايرا في 
مسيطرة علي بادي ء األمر، إذ كنت مسكونا بفكرة طالما نبھنا عليھا 
أســـاتذتنا األجالء وھي أن لألدباء مزاجـــا مختلفا وطبعا مغايرا في 
مسيطرة علي بادي ء األمر، إذ كنت مسكونا بفكرة طالما نبھنا عليھا 

الغالب عما نقرأه في كتبھم، وكنت كلما قرأت ســـيرة األستاذ محيي 
أســـاتذتنا األجالء وھي أن لألدباء مزاجـــا مختلفا وطبعا مغايرا في 
الغالب عما نقرأه في كتبھم، وكنت كلما قرأت ســـيرة األستاذ محيي 
أســـاتذتنا األجالء وھي أن لألدباء مزاجـــا مختلفا وطبعا مغايرا في 

الدين زنكنه الحافلة باالنجازات المھمة من إصدارات وجوائز، تزداد 
ريبتـــي من اللقاء والجميـــع يتفق علي خصوصيـــة اللقاء األول وما 
يحمله من انطباعات من شأنھا أن تنعكس فيما بعد علي نوع العالقة، 
ريبتـــي من اللقاء والجميـــع يتفق علي خصوصيـــة اللقاء األول وما 
يحمله من انطباعات من شأنھا أن تنعكس فيما بعد علي نوع العالقة، 
ريبتـــي من اللقاء والجميـــع يتفق علي خصوصيـــة اللقاء األول وما 

لكن ما أن جلســـت معه وفتحنا باب الحوار حتي عرفت أنه إنســـان 
يحمله من انطباعات من شأنھا أن تنعكس فيما بعد علي نوع العالقة، 
لكن ما أن جلســـت معه وفتحنا باب الحوار حتي عرفت أنه إنســـان 
يحمله من انطباعات من شأنھا أن تنعكس فيما بعد علي نوع العالقة، 

ء ومتواضع ويحمل خجال عجيبا وال يجيد الكالم عن نفسه أبدا، 
لكن ما أن جلســـت معه وفتحنا باب الحوار حتي عرفت أنه إنســـان 
ء ومتواضع ويحمل خجال عجيبا وال يجيد الكالم عن نفسه أبدا، 
لكن ما أن جلســـت معه وفتحنا باب الحوار حتي عرفت أنه إنســـان 

ھادي
كنت أظن أن اللقاء ســـيكون بطريقة تحمل طابعا رسميا لكن حصل 
ء ومتواضع ويحمل خجال عجيبا وال يجيد الكالم عن نفسه أبدا، 
كنت أظن أن اللقاء ســـيكون بطريقة تحمل طابعا رسميا لكن حصل 
ھاديء ومتواضع ويحمل خجال عجيبا وال يجيد الكالم عن نفسه أبدا، 
كنت أظن أن اللقاء ســـيكون بطريقة تحمل طابعا رسميا لكن حصل 

ھادي

العكـــس تماما، وعلى الرغم من قصر اللقـــاء فإنه كان كافيا لمعرفة 
ولو الجزء البســـيط عن حياة األديب بشكل عام، وعندما سألته عن 
العكـــس تماما، وعلى الرغم من قصر اللقـــاء فإنه كان كافيا لمعرفة 
ولو الجزء البســـيط عن حياة األديب بشكل عام، وعندما سألته عن 
العكـــس تماما، وعلى الرغم من قصر اللقـــاء فإنه كان كافيا لمعرفة 

إمكانية حصولي على أرشيفه أجابني على الفور، بأن أتصل بصباح 
ولو الجزء البســـيط عن حياة األديب بشكل عام، وعندما سألته عن 
إمكانية حصولي على أرشيفه أجابني على الفور، بأن أتصل بصباح 
ولو الجزء البســـيط عن حياة األديب بشكل عام، وعندما سألته عن 

األنباري الذي يعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، ثم أردف قائال جملته 
إمكانية حصولي على أرشيفه أجابني على الفور، بأن أتصل بصباح 
األنباري الذي يعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، ثم أردف قائال جملته 
إمكانية حصولي على أرشيفه أجابني على الفور، بأن أتصل بصباح 

التي كثيرا ما سمعتھا منه الحقا (أتمنى أن استحق ما يكتب عني!)، 
األنباري الذي يعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، ثم أردف قائال جملته 
التي كثيرا ما سمعتھا منه الحقا (أتمنى أن استحق ما يكتب عني!)، 
األنباري الذي يعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، ثم أردف قائال جملته 

واكتشفت كذلك أنه يحمل تواضع العلماء، وفكر المبدع الملتزم تجاه واكتشفت كذلك أنه يحمل تواضع العلماء، وفكر المبدع الملتزم تجاه 
التي كثيرا ما سمعتھا منه الحقا (أتمنى أن استحق ما يكتب عني!)، 
واكتشفت كذلك أنه يحمل تواضع العلماء، وفكر المبدع الملتزم تجاه 
التي كثيرا ما سمعتھا منه الحقا (أتمنى أن استحق ما يكتب عني!)، 



محيي الديــــــــن زه نكه نهمحيي الديــــــــن زه نكه نه

واقعه، فكان لھذا اللقاء مردود إيجابي ودافع قوي في التعامل بمحبة 
ومسؤولية عاليتين مع متنه المسرحي، ألن زنكنة إنسان متصالح مع 
واقعه، فكان لھذا اللقاء مردود إيجابي ودافع قوي في التعامل بمحبة 
ومسؤولية عاليتين مع متنه المسرحي، ألن زنكنة إنسان متصالح مع 
واقعه، فكان لھذا اللقاء مردود إيجابي ودافع قوي في التعامل بمحبة 

ذاته، يعيش ھموم اإلنســـان ويجسدھا في نصوصه، وھذا ما جعله 
منفتحـــا في بعض نصوصه علي العالمية بعيدا عن األطر الجغرافية 
ذاته، يعيش ھموم اإلنســـان ويجسدھا في نصوصه، وھذا ما جعله 
منفتحـــا في بعض نصوصه علي العالمية بعيدا عن األطر الجغرافية 
ذاته، يعيش ھموم اإلنســـان ويجسدھا في نصوصه، وھذا ما جعله 

والزمانيـــة الثابتـــة، اســـتمرت عالقتي بزنكنة حتي بعـــد انتھائي من 
كتابة رســـالة الماجستير، وقد ســـاعدني انتقاله إلى السليمانية على 
اللقـــاء بـــه كثيرا وكنت كلما التقيت به اكتشـــفت أشـــياء أخرى تزيد 
كتابة رســـالة الماجستير، وقد ســـاعدني انتقاله إلى السليمانية على 
اللقـــاء بـــه كثيرا وكنت كلما التقيت به اكتشـــفت أشـــياء أخرى تزيد 
كتابة رســـالة الماجستير، وقد ســـاعدني انتقاله إلى السليمانية على 

مـــن إعجابي به، فھـــو أنموذج مثالي للمثقف الحقيقي والموســـوعي 
الشـــمولي الـــذي تتعدد مرجعيـــات ثقافته من المحليـــة العراقية إلي 
العالمية، يكتب المســـرحية والقصـــة والرواية، أما لقائي األخير معه 
الشـــمولي الـــذي تتعدد مرجعيـــات ثقافته من المحليـــة العراقية إلي 
العالمية، يكتب المســـرحية والقصـــة والرواية، أما لقائي األخير معه 
الشـــمولي الـــذي تتعدد مرجعيـــات ثقافته من المحليـــة العراقية إلي 

فكان قبل شـــھر تقريبا إذ زرته يوم األحد الموافق ١٧-٧-٢٠١٠في 
العالمية، يكتب المســـرحية والقصـــة والرواية، أما لقائي األخير معه 

فكان قبل شـــھر تقريبا إذ زرته يوم األحد الموافق 
العالمية، يكتب المســـرحية والقصـــة والرواية، أما لقائي األخير معه 

١٧فكان قبل شـــھر تقريبا إذ زرته يوم األحد الموافق ١٧
منزله في السليمانية برفقة األديبة األردنية سناء الشعالن التي كانت 
في 
منزله في السليمانية برفقة األديبة األردنية سناء الشعالن التي كانت 
في  فكان قبل شـــھر تقريبا إذ زرته يوم األحد الموافق 
منزله في السليمانية برفقة األديبة األردنية سناء الشعالن التي كانت 

فكان قبل شـــھر تقريبا إذ زرته يوم األحد الموافق 

تتـــوق إلى اللقاء به والتعرف عليه عن كثب والســـيما بعد أن قرأت 
منزله في السليمانية برفقة األديبة األردنية سناء الشعالن التي كانت 
تتـــوق إلى اللقاء به والتعرف عليه عن كثب والســـيما بعد أن قرأت 
منزله في السليمانية برفقة األديبة األردنية سناء الشعالن التي كانت 

وكتبـــت عن مجموعته القصصية، وســـلمته حينھـــا مخطوط الكتاب 
الموســـوم ( (نظـــرات نقدية في عالم محيي الديـــن زنكنه اإلبداعي)) 
الـــذي أنجزناه أنا ومجموعة من أســـاتذتي وزمالئـــي األكاديميين، 
الموســـوم ( (نظـــرات نقدية في عالم محيي الديـــن زنكنه اإلبداعي)) 
الـــذي أنجزناه أنا ومجموعة من أســـاتذتي وزمالئـــي األكاديميين، 
الموســـوم ( (نظـــرات نقدية في عالم محيي الديـــن زنكنه اإلبداعي)) 

وبعـــد أيـــام كلمني (رحمه الله) وقال لي رصـــدت عددا من األخطاء 
الـــذي أنجزناه أنا ومجموعة من أســـاتذتي وزمالئـــي األكاديميين، 
وبعـــد أيـــام كلمني (رحمه الله) وقال لي رصـــدت عددا من األخطاء 
الـــذي أنجزناه أنا ومجموعة من أســـاتذتي وزمالئـــي األكاديميين، 

الطباعيـــة في الكتاب، فقلت له ســـأعيد النظر مرة أخرى في الكتاب، 
وبعـــد أيـــام كلمني (رحمه الله) وقال لي رصـــدت عددا من األخطاء 
الطباعيـــة في الكتاب، فقلت له ســـأعيد النظر مرة أخرى في الكتاب، 
وبعـــد أيـــام كلمني (رحمه الله) وقال لي رصـــدت عددا من األخطاء 

فقال بكل تواضع إذا تســـمح لي ســـأراجع الكتاب وأصحح األخطاء 
الطباعيـــة في الكتاب، فقلت له ســـأعيد النظر مرة أخرى في الكتاب، 
فقال بكل تواضع إذا تســـمح لي ســـأراجع الكتاب وأصحح األخطاء 
الطباعيـــة في الكتاب، فقلت له ســـأعيد النظر مرة أخرى في الكتاب، 

الطباعيـــة وأرســـله لك، فأجبته بأني ال أريـــد أن أتعبك _خصوصا 
فقال بكل تواضع إذا تســـمح لي ســـأراجع الكتاب وأصحح األخطاء 
الطباعيـــة وأرســـله لك، فأجبته بأني ال أريـــد أن أتعبك _خصوصا 
فقال بكل تواضع إذا تســـمح لي ســـأراجع الكتاب وأصحح األخطاء 

وأنا أعرف أنه عاد يوم لقائي األخير به من أربيل إذ كان في إحدى 
الطباعيـــة وأرســـله لك، فأجبته بأني ال أريـــد أن أتعبك _خصوصا 
وأنا أعرف أنه عاد يوم لقائي األخير به من أربيل إذ كان في إحدى 
الطباعيـــة وأرســـله لك، فأجبته بأني ال أريـــد أن أتعبك _خصوصا 

المستشفيات المختصة بالعيون_، فضحك رحمه الله وقال ال عليك 
أنـــا لن أفارق القراءة والكتابة حتى افقد بصري تماما أو أرحل عن 
الحيـــاة، فاســـتغربت إلصراره ھـــذا، ثم بعد مرور يـــوم واحد فقط 
وجدته أرســـل لي الكتاب علي اإليميل بعد أن صحح األخطاء، وفي 
الحيـــاة، فاســـتغربت إلصراره ھـــذا، ثم بعد مرور يـــوم واحد فقط 
وجدته أرســـل لي الكتاب علي اإليميل بعد أن صحح األخطاء، وفي 
الحيـــاة، فاســـتغربت إلصراره ھـــذا، ثم بعد مرور يـــوم واحد فقط 

الوقت نفســـه كان شـــديد الفرح بھذه المبادرة وقـــال جملته (أتمنى 
وجدته أرســـل لي الكتاب علي اإليميل بعد أن صحح األخطاء، وفي 
الوقت نفســـه كان شـــديد الفرح بھذه المبادرة وقـــال جملته (أتمنى 
وجدته أرســـل لي الكتاب علي اإليميل بعد أن صحح األخطاء، وفي 

أن أســـتحق مايكتـــب عني)، وقبل ثالثة أيام فقـــط من وفاته، اتصل 
بـــي رحمه الله االتصـــال األخير وســـألني عن طباعـــة الكتاب، كما 
أن أســـتحق مايكتـــب عني)، وقبل ثالثة أيام فقـــط من وفاته، اتصل 
بـــي رحمه الله االتصـــال األخير وســـألني عن طباعـــة الكتاب، كما 
أن أســـتحق مايكتـــب عني)، وقبل ثالثة أيام فقـــط من وفاته، اتصل 

بلغني بأنه يريد أن يطبع أربعة نصوص مسرحية في كتاب مستقل بلغني بأنه يريد أن يطبع أربعة نصوص مسرحية في كتاب مستقل بلغني بأنه يريد أن يطبع أربعة نصوص مسرحية في كتاب مستقل 
بـــي رحمه الله االتصـــال األخير وســـألني عن طباعـــة الكتاب، كما 
بلغني بأنه يريد أن يطبع أربعة نصوص مسرحية في كتاب مستقل 
بـــي رحمه الله االتصـــال األخير وســـألني عن طباعـــة الكتاب، كما 



محيي الديــــــــن زه نكه نهمحيي الديــــــــن زه نكه نه

وتحديدا خارج العراق ليضمن توزيع الكتاب بشكل كبير، ثم كلمني 
رحمـــه اللـــه علي التزامه في الموعد وحرصـــه على ذلك، كما بلغني 
بأنه يحتفظ لي بعدد من جريدة االتحاد، إذ أصبح في الفترة األخيرة 
رحمـــه اللـــه علي التزامه في الموعد وحرصـــه على ذلك، كما بلغني 
بأنه يحتفظ لي بعدد من جريدة االتحاد، إذ أصبح في الفترة األخيرة 
رحمـــه اللـــه علي التزامه في الموعد وحرصـــه على ذلك، كما بلغني 

يحتفـــظ لي بأعـــداد من جريدة االتحاد كلما وجد لـــي مقاال فيھا ثم 
بأنه يحتفظ لي بعدد من جريدة االتحاد، إذ أصبح في الفترة األخيرة 
يحتفـــظ لي بأعـــداد من جريدة االتحاد كلما وجد لـــي مقاال فيھا ثم 
بأنه يحتفظ لي بعدد من جريدة االتحاد، إذ أصبح في الفترة األخيرة 

يرســـله لي مع األصدقاء....رحل زنكنه عن الحياة لكنه لم يرحل عن 
يحتفـــظ لي بأعـــداد من جريدة االتحاد كلما وجد لـــي مقاال فيھا ثم 
يرســـله لي مع األصدقاء....رحل زنكنه عن الحياة لكنه لم يرحل عن 
يحتفـــظ لي بأعـــداد من جريدة االتحاد كلما وجد لـــي مقاال فيھا ثم 

ضمائرنا وذاكرتنا فھو موجود فينا، وحبه متجدد كإبداعه الذي ظل 
يتجدد أكثر من نصف قرن، رحمك الله يا أستاذي القدير وأسكنك 
ضمائرنا وذاكرتنا فھو موجود فينا، وحبه متجدد كإبداعه الذي ظل 
يتجدد أكثر من نصف قرن، رحمك الله يا أستاذي القدير وأسكنك 
ضمائرنا وذاكرتنا فھو موجود فينا، وحبه متجدد كإبداعه الذي ظل 

فسيح جناته..
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● زھدي الداوودي
إن أســـوأ ما يعانيه اإلنســـان في حياته، ھو أن يقف الموت حاجزا 

بينه وبين صديقه الذي تجمعه معه ذكريات الصبا والمراھقة.
الموت ھو الشـــيء الوحيد الذي يدق إســـفين الفراق الحقيقي، حيث 
ال لقاء بعد ســـوى على أعتاب شـــاھد القبر الـــذي تتزاحم الذكريات 
ء الوحيد الذي يدق إســـفين الفراق الحقيقي، حيث 
ال لقاء بعد ســـوى على أعتاب شـــاھد القبر الـــذي تتزاحم الذكريات 
الموت ھو الشـــيء الوحيد الذي يدق إســـفين الفراق الحقيقي، حيث 
ال لقاء بعد ســـوى على أعتاب شـــاھد القبر الـــذي تتزاحم الذكريات 

الموت ھو الشـــي

وداعا 
محيى الدين زنكنه
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والدموع على رصيفه.
كان محي الدين حميد زنكنه أحد المؤسســـين البارزين من جماعة 
كركـــوك، بيـــد أنـــه كان يحب العزلـــة ويبتعد عـــن مماحكاتھم التي 
كان محي الدين حميد زنكنه أحد المؤسســـين البارزين من جماعة 
كركـــوك، بيـــد أنـــه كان يحب العزلـــة ويبتعد عـــن مماحكاتھم التي 
كان محي الدين حميد زنكنه أحد المؤسســـين البارزين من جماعة 

يعتبرھـــا صبيانية. كان يختفي برھة كي يظھر من جديد كما لو أنه 
كركـــوك، بيـــد أنـــه كان يحب العزلـــة ويبتعد عـــن مماحكاتھم التي 
يعتبرھـــا صبيانية. كان يختفي برھة كي يظھر من جديد كما لو أنه 
كركـــوك، بيـــد أنـــه كان يحب العزلـــة ويبتعد عـــن مماحكاتھم التي 

جاء يقدم عربونا للوفاء واالخالص.
كنا من مشـــاة شوارع كركوك حيث نقطعھا طوال وعرضا، بدءا من 
بـــاب منزلھـــم المطل على شـــارع ألماس ووصوال إلـــى بوابة القلعة 
المشرفة على نھر خاصه صو. كان يتحدث قليال ويستمع، بل ويقرأ 
بـــاب منزلھـــم المطل على شـــارع ألماس ووصوال إلـــى بوابة القلعة 
المشرفة على نھر خاصه صو. كان يتحدث قليال ويستمع، بل ويقرأ 
بـــاب منزلھـــم المطل على شـــارع ألماس ووصوال إلـــى بوابة القلعة 

كثيرا. كان يضع مسافة قصيرة بينه وبين أصدقائه. كنت أفھم ھذا 
الجانـــب عنـــده وأعتبره عقدة الخجل. بيد أنني، أحسســـت فيما بعد، 
كثيرا. كان يضع مسافة قصيرة بينه وبين أصدقائه. كنت أفھم ھذا 
الجانـــب عنـــده وأعتبره عقدة الخجل. بيد أنني، أحسســـت فيما بعد، 
كثيرا. كان يضع مسافة قصيرة بينه وبين أصدقائه. كنت أفھم ھذا 

بأنني كنت خاطئا في اعتقادي. كان يفكر في أن يمنح الثقافة العراقية 
الجانـــب عنـــده وأعتبره عقدة الخجل. بيد أنني، أحسســـت فيما بعد، 
بأنني كنت خاطئا في اعتقادي. كان يفكر في أن يمنح الثقافة العراقية 
الجانـــب عنـــده وأعتبره عقدة الخجل. بيد أنني، أحسســـت فيما بعد، 

والكردية المكتوبة باللغة العربية شـــيئا جديدا وفعل، حيث تم له ما 
أراد بنجـــاح باھر. وھكـــذا تربع على عرش المســـرح العراقي وقدم 
والكردية المكتوبة باللغة العربية شـــيئا جديدا وفعل، حيث تم له ما 
أراد بنجـــاح باھر. وھكـــذا تربع على عرش المســـرح العراقي وقدم 
والكردية المكتوبة باللغة العربية شـــيئا جديدا وفعل، حيث تم له ما 

روايات وقصص جميلة يحركھا أبطال يمتلكون إرادة قوية وصمود 
أراد بنجـــاح باھر. وھكـــذا تربع على عرش المســـرح العراقي وقدم 
روايات وقصص جميلة يحركھا أبطال يمتلكون إرادة قوية وصمود 
أراد بنجـــاح باھر. وھكـــذا تربع على عرش المســـرح العراقي وقدم 

فريـــد في معترك الحياة. ويؤســـفني أن جماعتـــه أھملوه، ذلك أنھم 
انشـــغلوا بالشـــعر كما لو أن الشعر ھو الشي ء الوحيد الذي أنتجته 
فريـــد في معترك الحياة. ويؤســـفني أن جماعتـــه أھملوه، ذلك أنھم 
انشـــغلوا بالشـــعر كما لو أن الشعر ھو الشي ء الوحيد الذي أنتجته 
فريـــد في معترك الحياة. ويؤســـفني أن جماعتـــه أھملوه، ذلك أنھم 

جماعة كركوك.
لم يتمكن جبروت البعث من فرض االنحناء عليه وشراء قلمه وخلق 
القطيعـــة بينـــه وبين أصدقائـــه. كنا نعثر  بعضنا بعـــض رغم الجو 
لم يتمكن جبروت البعث من فرض االنحناء عليه وشراء قلمه وخلق 
القطيعـــة بينـــه وبين أصدقائـــه. كنا نعثر  بعضنا بعـــض رغم الجو 
لم يتمكن جبروت البعث من فرض االنحناء عليه وشراء قلمه وخلق 

السياســـي المكفھر والبعد والرقابة. عرفـــت أنه تألم كثيرا حين علم 
القطيعـــة بينـــه وبين أصدقائـــه. كنا نعثر  بعضنا بعـــض رغم الجو 
السياســـي المكفھر والبعد والرقابة. عرفـــت أنه تألم كثيرا حين علم 
القطيعـــة بينـــه وبين أصدقائـــه. كنا نعثر  بعضنا بعـــض رغم الجو 

بقراري بترك الوطن في ربيع العام ١٩٦٧ . وحين التقينا في بغداد 
تعانقنا على أمل اللقاء القريب في وطن حر وديمقراطي. وإن أنســـى 
 . وحين التقينا في بغداد 
تعانقنا على أمل اللقاء القريب في وطن حر وديمقراطي. وإن أنســـى 
بقراري بترك الوطن في ربيع العام  . وحين التقينا في بغداد 
تعانقنا على أمل اللقاء القريب في وطن حر وديمقراطي. وإن أنســـى 

بقراري بترك الوطن في ربيع العام 

لـــن أنســـى موقفه وھو يمد لي يد المعونـــة التي كنت أحتاجھا فعال، 
تعانقنا على أمل اللقاء القريب في وطن حر وديمقراطي. وإن أنســـى 
لـــن أنســـى موقفه وھو يمد لي يد المعونـــة التي كنت أحتاجھا فعال، 
تعانقنا على أمل اللقاء القريب في وطن حر وديمقراطي. وإن أنســـى 

حيث وضع في يدي مبلغ خمسة دنانير. وحين زارني في الموصل 
في العام ١٩٧٧ حيث ســـھرنا ليلة كاملة، قال كمن يواصل الحديث 

الذي بدأناه قبل عشرة أعوام:
في العام 

الذي بدأناه قبل عشرة أعوام:
في العام 

”يبدو إننا لن نلتقي في وطن حر وديمقراطي“
وقلت:“المھم أن نلتقي نحن وتحت أي ظل كان“
”يبدو إننا لن نلتقي في وطن حر وديمقراطي“

وقلت:“المھم أن نلتقي نحن وتحت أي ظل كان“
”يبدو إننا لن نلتقي في وطن حر وديمقراطي“

وتباعـــدت أزمان ومحطـــات لقاءاتنا العفويـــة المتناثرة بين كركوك 
وقلت:“المھم أن نلتقي نحن وتحت أي ظل كان“

وتباعـــدت أزمان ومحطـــات لقاءاتنا العفويـــة المتناثرة بين كركوك 
وقلت:“المھم أن نلتقي نحن وتحت أي ظل كان“
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والموصل وبغداد والسليمانية وبرلين. 
كان محـــي الدين صديقا حميما يركـــض وراء الصديق الحقيقي وال 
يعـــرف النفـــاق. زرته آخر مرة في بداية نيســـان مـــن ھذا العام في 
كان محـــي الدين صديقا حميما يركـــض وراء الصديق الحقيقي وال 
يعـــرف النفـــاق. زرته آخر مرة في بداية نيســـان مـــن ھذا العام في 
كان محـــي الدين صديقا حميما يركـــض وراء الصديق الحقيقي وال 

منزله بالســـليمانية الذي لجأ إليه بســـبب تدھور األوضاع في مدينة 
يعـــرف النفـــاق. زرته آخر مرة في بداية نيســـان مـــن ھذا العام في 
منزله بالســـليمانية الذي لجأ إليه بســـبب تدھور األوضاع في مدينة 
يعـــرف النفـــاق. زرته آخر مرة في بداية نيســـان مـــن ھذا العام في 

بعقوبة ثم ذھبنا إلى زيارة صديق عمرنا محمد المال كريم الراقد في 
فـــراش المرض بمنزله. كان يتألم لحاله ويزوره يوميا رغم مرضه 
بعقوبة ثم ذھبنا إلى زيارة صديق عمرنا محمد المال كريم الراقد في 
فـــراش المرض بمنزله. كان يتألم لحاله ويزوره يوميا رغم مرضه 
بعقوبة ثم ذھبنا إلى زيارة صديق عمرنا محمد المال كريم الراقد في 

ھو، دون أن يدري بأن الموت يتربص به. بعد ذلك اصطحبنا علي 
فـــراش المرض بمنزله. كان يتألم لحاله ويزوره يوميا رغم مرضه 
ھو، دون أن يدري بأن الموت يتربص به. بعد ذلك اصطحبنا علي 
فـــراش المرض بمنزله. كان يتألم لحاله ويزوره يوميا رغم مرضه 

زنكنـــه إلى منزله حيث ســـھرنا إلـــى وقت متأخر مـــن الليل ونحن 
ھو، دون أن يدري بأن الموت يتربص به. بعد ذلك اصطحبنا علي 
زنكنـــه إلى منزله حيث ســـھرنا إلـــى وقت متأخر مـــن الليل ونحن 
ھو، دون أن يدري بأن الموت يتربص به. بعد ذلك اصطحبنا علي 

نســـتمتع بالصوت الشـــجي للفنان محمد كركوكي. واتفقنا أن تكون 
الســـھرة القادمة في منزل محي الدين ولكن بعد إشـــعار آخر.أجل، 
نســـتمتع بالصوت الشـــجي للفنان محمد كركوكي. واتفقنا أن تكون 
الســـھرة القادمة في منزل محي الدين ولكن بعد إشـــعار آخر.أجل، 
نســـتمتع بالصوت الشـــجي للفنان محمد كركوكي. واتفقنا أن تكون 

لقـــد وقف المـــوت بيننا وبين تحقيق أمنية محـــي الدين. وظلت تلك 
الســـھرة القادمة في منزل محي الدين ولكن بعد إشـــعار آخر.أجل، 
لقـــد وقف المـــوت بيننا وبين تحقيق أمنية محـــي الدين. وظلت تلك 
الســـھرة القادمة في منزل محي الدين ولكن بعد إشـــعار آخر.أجل، 

األمسية ھي األخيرة التي قضيناھا معا.
لقـــد وقف المـــوت بيننا وبين تحقيق أمنية محـــي الدين. وظلت تلك 

األمسية ھي األخيرة التي قضيناھا معا.
لقـــد وقف المـــوت بيننا وبين تحقيق أمنية محـــي الدين. وظلت تلك 

لن ننساك يا محي. سنظل نذكرك. وستظل قائما بيننا.
لك المجد وألھلك وأصدقائك الصبر والسلوان.

لن ننساك يا محي. سنظل نذكرك. وستظل قائما بيننا.
لك المجد وألھلك وأصدقائك الصبر والسلوان.

لن ننساك يا محي. سنظل نذكرك. وستظل قائما بيننا.
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● محمد ثامر يوسف
ظلت تلفتني على الـــدوام مكالمات الراحل المبدع محي الدين زنكنه، 
وظللت مستمتعا بھا، ھي عالقة كلھا في ذھني االن، وستظل، مكالمات 

السنوات االخيرة اوتقريبا منذ ان انتظم في الكتابة باالتحاد.
تلـــك المھاتفات العديـــدة التي اتذكرھـــا وبأســـتطاعتي ان احصيھا 

السنوات االخيرة اوتقريبا منذ ان انتظم في الكتابة باالتحاد.
تلـــك المھاتفات العديـــدة التي اتذكرھـــا وبأســـتطاعتي ان احصيھا 

السنوات االخيرة اوتقريبا منذ ان انتظم في الكتابة باالتحاد.

وأســـتعيد تفاصيلھا تماما، حتى وان كان بعضھا يجري عبر شبكة 
تلـــك المھاتفات العديـــدة التي اتذكرھـــا وبأســـتطاعتي ان احصيھا 
وأســـتعيد تفاصيلھا تماما، حتى وان كان بعضھا يجري عبر شبكة 
تلـــك المھاتفات العديـــدة التي اتذكرھـــا وبأســـتطاعتي ان احصيھا 

صوت 
محيي الدين زنكنه

● محمد ثامر يوسف
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رديئـــة في احيان، اال اني كنت اجھد النفس الســـمع صوته بوضوح 
في كل مرة، فصوته مع اصغائي كان ينســـاب كما ينســـاب صوت 
فتـــى خجول وحالم، يســـأل ليطمئن علـــى كتاباته، ھل وصلت ام ال، 
في كل مرة، فصوته مع اصغائي كان ينســـاب كما ينســـاب صوت 
فتـــى خجول وحالم، يســـأل ليطمئن علـــى كتاباته، ھل وصلت ام ال، 
في كل مرة، فصوته مع اصغائي كان ينســـاب كما ينســـاب صوت 

ومتى تنشر، ان كان لھا حظ في ذلك( يضيف في كل مرة)فيوقعني 
فـــي حرج التلميذ امام اســـتاذه.وبينھما او خـــالل ذلك كان يحدثني 

موجزا عن اشياء اخرى بأدب جم، ثم يودعني .
فـــي حرج التلميذ امام اســـتاذه.وبينھما او خـــالل ذلك كان يحدثني 

موجزا عن اشياء اخرى بأدب جم، ثم يودعني .
فـــي حرج التلميذ امام اســـتاذه.وبينھما او خـــالل ذلك كان يحدثني 

فـــي لب ھذا وفي عمقه، تكمن مفاجأتـــي به دائما ، او حتى ارتباكي 
موجزا عن اشياء اخرى بأدب جم، ثم يودعني .

فـــي لب ھذا وفي عمقه، تكمن مفاجأتـــي به دائما ، او حتى ارتباكي 
موجزا عن اشياء اخرى بأدب جم، ثم يودعني .

معـــه، وخجلـــي انـــا اآلخـــر في مـــرات، اذ كيـــف ســـأرد على رجل 
فـــي لب ھذا وفي عمقه، تكمن مفاجأتـــي به دائما ، او حتى ارتباكي 
معـــه، وخجلـــي انـــا اآلخـــر في مـــرات، اذ كيـــف ســـأرد على رجل 
فـــي لب ھذا وفي عمقه، تكمن مفاجأتـــي به دائما ، او حتى ارتباكي 

مثله،يحدثنـــي بھذه الطريقة، رجل كأنه يكتـــب للمرة االولى، منتظرا 
معـــه، وخجلـــي انـــا اآلخـــر في مـــرات، اذ كيـــف ســـأرد على رجل 
مثله،يحدثنـــي بھذه الطريقة، رجل كأنه يكتـــب للمرة االولى، منتظرا 
معـــه، وخجلـــي انـــا اآلخـــر في مـــرات، اذ كيـــف ســـأرد على رجل 

وقع مايســـطره في نفوس االخرين،(ســـائال بالمرة على ادباء بغداد، 
كيفھـــم؟) لكنـــي من جھتي خلصت الى  تلك الحقيقة المخفية او التي 
يحـــاول المبدعون الحقيقيون“ فقـــط“ اخفاءھا جاھدين عدم الحديث 
كيفھـــم؟) لكنـــي من جھتي خلصت الى  تلك الحقيقة المخفية او التي 
يحـــاول المبدعون الحقيقيون“ فقـــط“ اخفاءھا جاھدين عدم الحديث 
كيفھـــم؟) لكنـــي من جھتي خلصت الى  تلك الحقيقة المخفية او التي 

عنھـــا ، محتفظيـــن بتلك الجذوة االزلية في صدورھم، وقصدي تلك 
العالقـــة الغائرة الحميمية بينھم وبين الكتابة، قوة الجذب التي يبنيھا 
الكاتـــب وحده مع كتابته، أخالصه للكلمات مثال واســـتمراؤھا حتى 
العالقـــة الغائرة الحميمية بينھم وبين الكتابة، قوة الجذب التي يبنيھا 
الكاتـــب وحده مع كتابته، أخالصه للكلمات مثال واســـتمراؤھا حتى 
العالقـــة الغائرة الحميمية بينھم وبين الكتابة، قوة الجذب التي يبنيھا 

النھايـــة بال ملـــل وبنھم منقطـــع النظير، أقصد ايضا ذلـــك العنفوان 
غيـــر المرئي الذي بأمكان المرء المتصالح ان يتلمســـه من كلماتھم 
النھايـــة بال ملـــل وبنھم منقطـــع النظير، أقصد ايضا ذلـــك العنفوان 
غيـــر المرئي الذي بأمكان المرء المتصالح ان يتلمســـه من كلماتھم 
النھايـــة بال ملـــل وبنھم منقطـــع النظير، أقصد ايضا ذلـــك العنفوان 

ومـــن كتابة بھذا النوع.. عرفت ايضا اخالص زنكنه وتماھيه المطلق 
مع مايدونه وشـــعوره الحاد (الممزوج بشيء من االسى) بموضوعة 
كتابتـــه وھـــي في عمومھا مواضيع انســـانية مكثفـــة التخطىء حال 

االنسان واوضاعه..
مازلت أسمع صوته يرن في أذني، يسألني عن بغداد، وعن االصدقاء، 
صوته الذي اســـمعه بوضوح اآلن، وكأنه أقفل حرارة ھاتفه النقال 
مازلت أسمع صوته يرن في أذني، يسألني عن بغداد، وعن االصدقاء، 
صوته الذي اســـمعه بوضوح اآلن، وكأنه أقفل حرارة ھاتفه النقال 
مازلت أسمع صوته يرن في أذني، يسألني عن بغداد، وعن االصدقاء، 

توا، في ھذ اللحظة.!
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وداعا.. والدى
آزاد محيي الدين زنكنه
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اليوم ھو االربعون .... وكرسيك المعتاد في غرفة الجلوس مازال فارغا
اليوم ھو االربعون .... وقلمك في مكتبتك، وعلى طاولتك لم يتحرك ...ألنك 

لست موجودا....فمن يجرؤ على تحريكه إذن ....
الى اليوم أنا بين المصدق، والمكذب

الى اليوم وأنا بين الحلم، والحقيقة
إلى اليوم وأنا بين الواقع، والخيال

الى اليوم، وأنا احاول ان اجمع أفكاري لما يجري حولي، وأحاول أن اجبره على 
تقبل ھذا الواقع المر القاسي .....

إال انه مازال يأبى ذلك
لكن القلم لم يتحرك.....إذن فانه الواقع....قلت لي يوما:

«ازاد عندمـــا تـــرى ھـــذا القلـــم متوقفا عن الحركة ســـتعلم اني مـــع الرفيق 
االعلى»

إذن..إنھا الحقيقة
لقد رحلت يا أبي..لقد رحلت يا حبيبي

الـــى اخـــر لحظة وأنا معك لم أتخيـــل، او أتصور أن ھذا ممكـــن، أو أن ھذا 
قادم

فقبلھا بلحظات سألتني :- ازاد....إلى متى سأكون أسير ھذا السرير ....
اسال الطبيب  ھل من الممكن ان نعود الى البيت ؟

رحلـــت بـــدون ان أضمك الى صدري فلقد كنت خائفا اذا فعلت أن أزيد من 
ألمك  الذي تراه عيناي وانت تصارعه

رحلت، وتركتني مصدوما (مدھوشا) لما تراه عيناي
ابي يرحل وأنا ال استطيع ان امنع ذلك

الموت يخطف أبي، وانا عاجز حتى عن قول ال..ابتعد
رحل أبي
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رحل اخي االكبر
رحل معلمي
رحل موجھي

عند مرضي كنت تقف عند راسي حتى تطمئن أني سأنھض
وعند مرضك كنت تمنعي من وقوفي لكي ال اتالم

ھذا ھو أنت.. تقدم، وتعطي دون انتظار الرد
الم شديد يعتصر قلبي..لكنك علمتني أن أكون اقوى من االلم

علمتني أن أكون حرا..وقد أسميتني حرا
علمتني ان أكون صادقا..مع نفسي أوال..قبل اآلخرين

علمتني ان اقف وانتصب  مجددا أمام أي مصيبة، أو ھم يصيبني
لكن  ھذه المرة المصيبة أكبر، والھم اكبر

فكيف سأقف من جديد، وأنت لست بجانبي
يا خيمة الحب، والحنان، واألمان

افتقدك.. يا أبي لحد الموت
لكن يجب ان ابقى قويا فھذا ما علمتني اياه

اعاھدك اني سأقف، وسأتقدم، وامشي على الطريق الذي وضعت اساسه لي 
ولن احيد عنه

سابقى ازاد الذي اردته ان يكون
وساحافظ على ازاد مثلما اردته ان يكون

اجد نفســـي االن مرغما، ومجبرا ان اقول كلمة لم اقلھا ســـابقا أبدا رغم كثرة 
رحالتي، وسفراتي

أقولھا االن واأللم يذبحني
وداعا.......................  بابا
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