
اأوىل كتاب���ات حمي���ي الدي���ن زنكن���ه كان���ت م�سرحي���ة 
)ال�س���ر( ع���ام 1968وفيها يك�س���ف عن ق���درة الإن�سان 
الذاتي���ة على حتمل���ه م�سقات احلفاظ عل���ى املبادئ،ثم 
م�سرحي���ة اجلراد ع���ام 1970، وفيها يتنباأ بغزو جراد 
ال�سلطات امل�ستبدة القامعة على حرية وحياة املواطن 

العادي، ومن ثم املجتمع والثقافة وال�سيا�سة. 
وامل�سكلة ال�سا�س يف كتاب���ات حميي الدين زنكنه اأنه 
ل يف���ارق الهم العراقي من خ���ال اأبطال �سعبيني وجد 
يف حياته���م �سورة للمواطن ال���ذي يحمل هموما اأكرب 
من قدراته الذاتية، ويتعامل مع مو�سوعاته تعامل من 
يع�سيه���ا ويع�سقها. من يراقبه���ا ويطل من خالها على 
واقع عراقي ملتب�س. لذلك تتحول اأعماله بعد درا�ستها 

اإىل جم�سات ثقافية. 
ميتاز حمي���ي الدين زنكن���ه باأنه كاتب ملت���زم بق�سايا 
الإن�س���ان يف كل مكان فقد اأ�سفى انتماوؤه الكردي على 
�سخ�سيات���ه نوع���ا من ك�س���ف الظلم ال���ذي تتعر�س له 
مما دفع���ه البحث عن احلرية وال�س���ام اإىل النخراط 
يف �سف���وف احلركة الوطني���ة العراقية، ف�سجن مرات 
ولوح���ق. وكان ذل���ك عام���ا مهم���ا م���ن عوام���ل البنية 
الفكري���ة التقدمي���ة الت���ي لزم���ت اأعمال���ه وقبولها من 
قب���ل املخرج���ني يف اأنح���اء الوط���ن العربي،كم���ا ه���ي 
العامل الأ�سا�س الذي جعله يبتعد عن م�سارح ال�سلطة 

والتهريج.
عن حميي الدين زنكنه الن�سان والفنان اقام بيت املدى 
يف �سارع املتنبي فعالي���ة ل�ستذكار هذا الكاتب الكبري 
ح�سرها نخبة من املثقفني ومن زماء الراحل ابتداأها 
ال�ساع���ر واملرتجم ن�سري فليح الذي قدم الفعالية بهذه 
الكلم���ات: اأن حميي الدين زنكن���ه الذي اأ�سدر ع�سرات 
الكتب خال حياته، كان من الذين ربطوا اىل حد بعيد 
البداع الفني يف املوقف ال�سخ�سي ولهذا املبدع بعيدا 
عما ان�ساق اإليه الكثري م���ن الكتاب والدباء والفنانني 
لأن���ه كان حري�سا على نزاهة الكلمة، هذا املبدع ودعنا 
موؤخ���را بعد م�سرية حافلة باإبداع طويل حيث عر�ست 
م�سرحيات���ه يف عوا�س���م عربي���ة كثرية حت���ى بات من 
اأب���رز املوؤلف���ني العراقي���ني الذي���ن عرف���وا يف الوط���ن 

العربي، نحتفي اليوم بهذا املبدع الكبري.

�سعد حممد رحيم: منحنا املحبة 
وفكرة اخلري واحلق 

الناق���د والقا�س �سعد حممد رحي���م كان اول املتحدثني 
قائا:حمي���ي الدي���ن زنكن���ه واح���د م���ن تل���ك الع�سب���ة 
الاألءة من املبدعني الأفذاذ الذين مهما طالت اأعمارهم 

�سنقول عن رحيلهم باأنه قد حدث قبل الأوان.
رحل حمي���ي الدين زنكنه، وها هي باغة موته تغمرنا 
بالرث���اء لأنف�سن���ا وحالن���ا.. ترب���ك لغتن���ا حت���ى ت���كاد 
ت�سلها.. تقودنا لقراءة امل���وت ل بعّده واقعة وجودية 
عابث���ة فح�س���ب واإمنا �س���وؤاًل معلقًا يف �س���دمي ف�سائنا 
الثقايف كذلك.. �س���وؤاًل فا�سحًا يعر�س حمنتنا وقدرنا 

وم�سرينا، با تردد يف ال�سوء والعراء.
رحل حمي���ي الدين زنكن���ه عّنا، ويف رحيل���ه كما اأرى، 
�سيء غري قليل من الحتجاج، ورمبا من التهكم اأي�سًاَ.. 
كم���ا ل���و اأن يق���ول: �سحقًا، ه���ذا العامل مرك���ب بطريقة 
خاطئ���ة. كانت حياة حميي الدين زنكنه يف جانب منها 
هي الكتابة وكاأن كل �سيء يف هذا الكون وجد من اجل 
ان ينكت���ب لي�س اإل. غري اأن اجلان���ب الآخر من امل�ساألة 
يعلمن���ا اأن الكتابة كانت و�سيل���ة، قبل كل �سيء، لإثبات 
احل�س���ور، والتكي���ف، ل باملعن���ى ال�سلبي م���ع املحيط 
الجتماعي وال�سيا�سي والتمرد عليه اإن اقت�سى الأمر، 

وغالبًا ما يقت�سي الأمر.
كان حميي الدين زنكنه يقف على تخوم ثقافات عديدة 
يغ���رتف بزخم ع���ارم من مناهله���ا. كان يرن���و اإىل اأفق 
اأن�ساين �سامل يجعله الن���ور والعدل والوفرة واملحبة 
والت�سامح واحلرية وال�س���ام.. كان يعي اأبعاد هويته 

املركبة، الرثية التي جتعله يف اآن واحد: 
كردّي الأرومة والهموم
عراقي الوطن واملحنة

عربي الثقافة واللغة والكتابة
ي�ساري العقيدة

واإن�ساين التطلع.
مل يك���ن حميي الدي���ن زنكنه يحلم مبن�س���ب رفيع، ومل 
ي�س���ع ق���ط لأي موق���ع يف اأي���ة �سلط���ة. وكان ياأنف من 
الق���رتاب من موائدها.. كانت طبيعته احلرة تناأى عن 

اأي���ة �سلطة فيها عبوديته من ن���وع اآخر، اأي ان ممار�س 
ال�سلط���ة، يف عرفه، هو عبد حل���دود �سلطته و�سروطها 
ومقت�سياته���ا وكان يع���رف اإن ل بد م���ن �سلطة ما حتى 
ي�ستقي���م الو�سع ول يعيث ال�سفل���ة يف الأر�س ف�سادًا، 
لكنها ال�سلط���ة املنبثقة من ال�سع���ب وامل�ستوعبة لآلمه 
واأهداف���ه.. ال�سلط���ة العادل���ة الت���ي ت�سع���ى م���ن اج���ل 

الإن�سان.
وعل���ى الرغ���م من ه���ذا كل���ه كان م�ستق���ًا يف تفكريه.. 
متخل�سًا م���ن املوجه الآيديولوج���ي ال�سيق وال�سارم 
ال���ذي يفر�س���ه احل���زب ال�سم���ويل والتي���ار ال�سم���ويل 
واأ�سح���اب العقائ���د ال�سمولي���ة.. مل يك���ن متع�سب���ًا اإل 
للح���ق. ولقد اأعطت���ه ا�ستقالية ف�سيح���ة وا�سعة وحرة 

لكتاباته. ليجعل من هذا كاتبًا من طراز عاملي.
وكاأي مب���دع كب���ري عا����س حميي الدي���ن زنكن���ه غربته 
اخلا�س���ة.. منف���اه الوج���ودي واإن مل يغ���ادر مكانه اإل 
عام���ًا.. واإذا كن���ا ق���د قلن���ا ان���ه رح���ل قب���ل الأوان فاإنه 
اأي�س���ًا لقي نف�سه يف غري زمانه. فق���د �سبق زمانه وعيًا 
وحلمًا وافقًا للتح�سر وال�سام. غري اأنه اأي�سًا مبعايري 
ال�س���رورة التاريخية )مع حتفظي عل���ى هذه العبارة( 
ق���د وجد يف اللحظة ال�سحيحة ليك���ون �ساهدًا ف�سيحًا 
�سجاع���ًا عل���ى ع�سره، وليق���ول احلق بوج���ه ال�سلطة. 
متامًا بح�س���ب تو�سيف اإدوارد �سعي���د للمتفق الكوين 
)الكوزموبوليت���ي( الذي ي�سعر كون���ه منفيًا اأينما كان، 
وي�ستقل براأيه عن اأية �سلطة اأو ايدولوجيا ويكون فنه 
وفكره متثيًا ملعا�سل املهم�سني واجلياع وامل�سحوقني 
واملظلوم���ني واملقتلعني من اأماكنه���م، واملغلوبني على 

اأمرهم.
تل���ك النخب���ة ال�سغ���رية املتاألق���ة م���ن الفا�سف���ة امللوك 

بح�سب تو�سيف جوليان بندا.
منحن���ا حميي الدين زنكنه ما قدر عليه، وما ا�ستطاع.. 

منحنا ما اعتقد واآمن باأن هذا هو ما ن�ستحق؟
املحبة وفكرة اخل���ري واحلق، واجلمال. ومل مننحه ما 
ي�ستحق.. مل ننزله باآياتنا الثقافية- ال�سيا�سية ومفا�سل 
ال�سلطة التي فيها، يف باد النهرين والبرتول، وخال 
عقود طويلة املنزلة التي تليق به بعده داعية ومنا�سًا 
�سلبًا �سد اجلهل والظلم وال�ستبداد، ومفكرًا تنويريًا. 

و�سانعًا ماهرًا يف حمراب الفن واجلمال.

�سكيب كاظم: قا�ص باحث عن 
اجلديد دومًا 

الناق���د املعروف �سكيب كاظم �سلط ال�سوء على جتربة 
زنكنة الق�س�سية حيث قال:هذه ق�س�س ق�سرية قراأتها 
اأول يوم الأربعاء 6/ م���ن �سباط/ 1991، ولقد دونت 
عل���ى اأ�سل الكتاب اإن حميي الدين زنكنه فنان مقل يف 
نتاج���ه متمكن من فني���ة الق�س�س وبنائه���ا، وهو اأحد 
ق�سا�سين���ا العراقيني املجيدين القائل، واإن الق�س�س 
الأخ���رية ال�ساد�سة املو�سومة ب� )اإ�سطرابات يف األوان 
النهار( والثامنة وعنوانه���ا )طفولة ملغية( والتا�سعة 
الت���ي و�سمه���ا زنكنه ب�)ال�سي���وف( م���ن اأروع ق�س�س 
املجموعة هذه التي �ساء كاتبها اأن يطلق عليها عنوانا 
متوا�سع���ا يعك�س توا�س���ع نف�سه ه���و )كتابات تطمح 
اأن تك���ون ق�س�س���ًا( ويف ال�سبعيني���ات اأ�س���در القا�س 
جا�س���م ها�س���م العب���ادي جمموع���ة ق�س�سي���ة عنوانها 
)ق�س����س ل ت�سل���ح للن�سر(!! كت���ب عنها حديث���ًا نقديًا 
ن�س���ر يف 1976/8/22 ح���ني كان���ت الق�س���ة ال�سابعة 
)ق�س���ة تقليدي���ة ج���دًا( التي كتبه���ا زنكن���ه يف خانقني 
ب�سه���ر متوز 1968 وهي ا�سم عل���ى م�سمى، فقد طابق 

العنوان الفحوى.
هذا م���ا دونت���ه واأنا اأ�سج���ل انطباعاتي ل���دى النتهاء 
ا�سدرته���ا  الت���ي  الق�س���رية  الق�س����س  ق���راءة  م���ن 
املوؤ�س�سة العربية للدرا�س���ات والن�سر بطبعتها الأوىل 
ع���ام 1984، وتول���ت املكتب���ة العاملي���ة ببغ���داد ن�سرها 
وتوزيعه���ا، لذا كان يتوجب عل���ي الرجوع مرة اأخرى 
لقراءة ق�س�س هذه املجموع���ة الت�سع واأنا اأهم بكتابة 
حديث نق���دي عنها، ولقد راأيت ا�ست���اذي الدكتور علي 
جواد الطاه���ر، يثبت راأيه يف ه���ذه املجموعة وق�سها 
يف  )اجلمهوري���ة(  جري���دة  يف  يف  م���رة  اأول  ن�س���ره 
1985/7/27، ث���م اأعاد ن�سره ومق���الت نقدية اأخرى 
يف كتاب���ه املو�سوم ب� )م���ن حديث الق�س���ة امل�سرحية( 
ال�س���ادرة طبعت���ه الأوىل ع���ن دار ال�س���وؤون الثقافي���ة 
العام���ة ببغداد ع���ام 1988، م�سي���دًا بالق�س�س الأربع 
الأوىل منه���ا قائ���ًا: اإن ال���ذي األف )كتاب���ات تطمح اأن 
تك���ون ق�س�س���ًا( ومن قراأ ل���ه الق�س����س الأربع الأوىل 
ت�سبث به وطل���ب املزيد.. ����س238 والق�س�س الأربع 
ه���ذه، تنح���و منح���ى الكتاب���ة اخلم�سيني���ة املدجج���ة 
بال�سع���ارات والهتاف���ات وال�سيا�س���ة ل���ذا وق���ف عندها 
الطاه���ر مفوهًا وم�سيدًا، هذا الل���ون من الوان الكتابة 
الذي نهج على نهجه مه���دي عي�سى ال�سقر وذو النون 
اأي���وب وعب���د املجي���د لطفي وغائ���ب طعم���ة فرمان يف 
جمموعت���ه الق�س�سي���ة الوحيدة )ح�سي���د الرحى( يف 
حني اأقرتب منه وبتوج����س فوؤاد التكريل، ومل يقرتب 
من���ه اأبدًا القا�س الفنان، الباح���ث عن اجلديد واملغاير 
يف ف���ن كتابة الق�س���ة الق�سرية عبد املل���ك نوري، هذه 
املجموع���ة الق�س�سي���ة الت���ي كتبها القا����س والروائي 
وامل�سرح���ي العراقي حميي الدين زنكنه، حملت هذين 
اللون���ني من لوين الكتاب���ة الق�س�سية، يف حني جاءت 
ق�س�س���ه الأخرى التي اأ�سرت اإليه���ا اآنفًا حمتفية بالفن 
والبن���اء الق�س�س���ي، مغ���ادرة اىل ح���ني، م�ساألة الراي 
والتو�سي���ل، وكانت اأروعها فنية واأداء وبناء، الق�سة 
التا�سع���ة والأخرية من املجموعة الت���ي ر�سمها كاتبها 

حميي الدين زنكنه ب� )ال�سيوف(.
ق�س���ة ق�سرية عالي���ة الفن والبناء، فيه���ا �سيء من علم 
النف�س، فيها اإ�سقاطات نف�سية وتوارد خواطر واأفكار، 
ل ب���ل فيها ن���وع من اأن���واع املخاطر، ال���ذي اأفا�س فيه 
واحلدي���ث عن���ه عل���م البارا�سايكولوج���ي، ان ينفت���ح 

الف�ساء الق�س�سي لهذه الق�سة الباذخة الباهرة.

كاظم الوا�سطي: بخلتم عليه برحلة 
فكان رحياًل

العام���ي كاظ���م الوا�سطي حت���دث عن عاقت���ه بالراحل 
م�ستذك���را ايام���ه مع���ه بكلمات حمل���ت احلن���ني واملحبة 
وال�س���ى للفراق: يف مكاملات اخلمي�س، موعدنا الأثريي 
�سب���ه الثاب���ت، مل اأحلظ وهن���ا لإرادة احلي���اة يف �سوته 
احلمي���م- با�ستثن���اء �سك���وى خجول���ة ع���ن ت���ردي ح���ال 
عيني���ه، وعتبًا على جهات مل تق���دم �سيئًا ملعاجلة ما يتيح 
ل���ه ال�ستمرار يف الإبداع واحلي���اة، و�سعب هو الف�سل 
بينهما بالن�سبة للمب���دع، بعدها ينهي املو�سوع بعبارته 
املازحة"ه���اي هو"– بل كنت اأ�سغ���ي لكلماته املتاحقة، 
ويف كث���ري م���ن الأحي���ان ل اأجد الوقت ال���كايف لخرتاق 
حما�ست���ه يف التعلي���ق عل���ى تعطي���ل م�ساري���ع احلي���اة 
والبناء يف بادنا، ف�سًا عن ا�ستف�ساره الدائم عن اأخبار 
كل �سديق م�سرتك بيننا، وعن الكيفية التي يعي�س فيها. 
كان يوؤك���د اأن املثقف منذور، من���ذ الأزل، لقول احلق يف 

اأحلك الظروف
يف املكامل���ة الأخ���رية مع���ه ي���وم اخلمي����س املوافق 12/ 
اآب/2010 وبعد اإحلاح مني لا�ستف�سار عن حال عينيه، 
اأك���د يل باأنهم���ا ي���زدادان �س���وءًا وقد توقف ع���ن القراءة 
والكتابة وم�ساهدة التلفاز وبتو�سية خا�سة من الطبيب، 
واأن مفاحتته للجه���ات املعنية بخ�سو�س احل�سول على 
تاأ�سرية �سف���ر اإىل خارج العراق لإج���راء عملية مل ت�سفر 
عن نتيجة.. بعد توق���ف ق�سري قال عباراته املازحة"بعد 

ل ت�ساأل.. مو كتلك هاي هو"ثم اأح�س�ست بجدية العبارة 
التالية التي خل�ست معاناته احلقيقية:

"كاظ���م.. ل اأتخيل العي�س بدون كتابة.. امل�ساألة �سعبة 
بالن�سبة يل بعد عمري الطويل يف هذا املجال..".

حزن���ت كثريًا لن���ربة �سوته املتاأثرة ب�س���كل جاد مبا اآلت 
اإلي���ه حال عيني���ه وعجزه عن اإيجاد ح���ل لهذا املو�سوع. 
ت�ساءل���ت م���ع نف�س���ي: األي�س الكات���ب واملب���دع احلقيقي 
ث���روة وطنية ك���ربى يف ع���رف املجتمع���ات املتح�سرة؟ 
ونح���ن األ نتحدث باإفراط ع���ن الدميقراطية، واحلريات 
العام���ة، وحق���وق الإن�س���ان، وحري���ة الفك���ر، وه���ي من 
املرتك���زات الأ�سا�سية لأي جمتمع متح�س���ر.. اأم اأن لهذه 
املفاهيم معان اأخرى يف طقو�س جمتمعاتنا املعنية بعامل 
الأموات والغائبني ل ميكن ان تدن�سها بيوميات الأحياء 

ونوازعهم الب�سرية غري املعروفة الجتاه والولء؟
يف الرب���ع الأخري م���ن ت�سعينيات الق���رن املا�سي التقيت 
حمي���ي الدين زنكنه الإن�سان، بعد ان عرفته اأديبًا وكاتبًا 
وم�سرحي���ًا ل�سن���ني طويلة م�س���ت، وكان يومه���ا يعي�س 
ب�سم���ري مع���ذب، وقل���ب اأدمت���ه الدكتاتوري���ة باحلروب 
لعدوانيته���ا  ح���دود  ل  وبن���وازع  والقم���ع،  واحل�س���ار 
و�سرا�ستها �سد النا�س الأبرياء. وكانت تلك املو�سوعات، 
ويوميات النا�س بالغ���ة ال�سعوبة، حمور حديثًا يف ذلك 
اللق���اء الأول يف مدين���ة بعقوب���ة، ويف بي���ت ال�سدي���ق 
الطي���ب القلب)اأب���و خال���د( الذي مّه���د لذلك اللق���اء. ومن 
خ���ال لقاءاتن���ا املتكررة عرفت باأنه تقاع���د من التدري�س 
ب�سبب �سغوط، وم�سايق���ات الأجهزة الأمنية واحلزبية 
يف بعقوبة، واخت���ار البيت �سومع���ة للكتابة وا�ستقبال 
بع�س الأ�سدقاء اخلّل�س. وبع���د �سقوط النظام ال�سابق 
ع���ام 2003 بداأت لقاءاتنا تتكرر، ودائرة عاقتنا تت�سع، 
لك���ن ال�سدم���ة كانت اك���رب يف م�ساه���د ال�سل���ب والنهب، 
وح���رق املمتل���كات العام���ة، وم���ا تبعها من عملي���ات قتل 
ع�سوائي، واإرهاب منظ���م. كان حميي الدين زنكنه كثري 
التوج����س من تطور الأحداث، وق���ال يل مرة"اإن بيو�س 
الدكتاتورية التي تركتها على اأر�سنا بداأت تفق�س"مثلما 
ملّح له���ا يف"اجلراد"الذي ظل يق�سم كا ما هو اأخ�سر يف 
حياتنا ل�سنني طويلة. م���ن خال اأحداث العنف الطائفي 
يف بعقوب���ة عام 2006، غ���ادرت مع عائلت���ي اىل بغداد، 
وبع���د م���دة ق�س���رية ات�س���ل ب���ي ليخ���ربين ب���اأمل �سديد 
باأن���ه ق���رر املغادرة اىل مدين���ة ال�سليماني���ة ب�سبب تردي 
الأو�س���اع الأمني���ة، وت�ساعد اأعمال العن���ف الطائفي يف 
بعقوب���ة. ومن هناك كان يحدثني، بالهاتف، عن �سعوره 
بالقت���اع الق�سري م���ن مكانه، وهو يغ���ادر املدينة التي 
عا�س فيها اأكرث من اأربعني عامًا، بهذه الطريقة البائ�سة.

نع���م يا رج���ل ال�سمري احل���ي.. للمكان ذاك���رة وذكريات 
ترتك ب�سماتها حمفورة يف اأرواح قاطنيها، فكيف تكون 
ملب���دع كانت كل هذا الوق���ت حا�سنة لإبداع���ه ولأحامه، 
بل كان فيه���ا مربيًا تخرجت على يديه النا�سعتني اجيال 
تدي���ن له بالنزاهة، وا�ستقامة ال�سلوك، وتعلمت منه قوة 
املوقف يف مواجه���ة اأ�سباح الق���وة والت�سلط التي كانت 
ترتب�س بحياتنا ليل نهار. ل احد يلومك يا رجل اجلذور 
العميقة على وفائك ملكان ع�ست فيه عمرًا، و�سوف يحبك 

اأزمنة با عمر.
هك���ذا اأن���ت، مثلما مل حتن راأ�س���ك ل�سلط���ة اأو م�ستبد، مل 
مته���ل املر�س وقتًا طويًا للخذلن، ف�سقطت من �سهوتك 
بح���رارة دم الفار����س ال�سجاع، تاركًا مل���ن اأحبوك م�سافة 

ق�سرية بني الرغبة باللقاء وق�ساوة الوداع.

تك���رمي حمي���ي الدي���ن زنكنه ه���و تكرمي 
للثقاف���ة العراقي���ة، ول�سجاع���ة الكلمة يف 
مواجه���ة القمع والتهمي����س، وحقًا كانت 
�سه���ادة  زنكن���ه  وم�سرحي���ات  ق�س����س 
جلمهرة املبدعني العراقيني الذين حتّدوا 

الدكتاتورية يف اأحلك الظروف.
ان حميي الدين زنكنه رمز م�سع للت�ساق 

املبدع بق�سية �سعبه.
عبد املنعم الأع�سم

ت�سكي���ل حمي���ي الدي���ن زنكنه م���ع غائب 
طعم���ة فرم���ان وف���وؤاد التكرت���ي ثاثي���ة 
التاري���خ واله���م العراق���ي، الإن�س���ان يف 
ع���وامل القم���ع وال�سطه���اد، ل بو�سف���ه 

�سيا�سي���ًا فح�سب بل يكون ه���ذا الإن�سان 
جوه���ر الكون ووج���وده، وم���ن هنا كان 
املعرف���ة  حمي���ي  زنكن���ه  الدي���ن  حمي���ي 

وال�سوؤال:
اإىل اأين مي�سي الإن�سان يف هذا الكون!

كفاح الأمني
كاتب وفوتوغرايف

ل ميك���ن احلدي���ث ع���ن الن����س امل�سرحي 
العراق���ي احلدي���ث دون ان يك���ون هن���اك 
ح�س���ور ط���اغ ملحي���ي الدي���ن زنكنه ومع 
جناح���ه يف تناول موا�سي���ع عدة مثرية 
و�سائك���ة اإل اإن تف���رده احلقيق���ي ليكم���ن 
يف قدرته على البداع ب�سكل خمتلف من 

ن�س لآخر.
برحي���ل زنكن���ه �س���ار �سعورن���ا بالفراغ 

م�ساعفًا، اإن�سانيًا، واإبداعيًا.
جبار امل�سهداين

حمي���ي الدين زنكنه... عراقيون من زمن 
التوهج.. بيت املدى الثقايف

ثاثي من العطاء الذي ل ينقطع:
اأ- زنكن���ه: اإن�سان الوط���ن الكلمة الطيبة 
ترك ب�سمة اإن�سان ل يتكرر وبا رتو�س، 
فن���ان واأدي���ب مب���دع ل ميك���ن جت���اوزه، 
�سيا�س���ي وطني خمل�س وزاه���د ومتحد 

�سجاع.
ب- عراقي���ون م���ن زم���ن التوه���ج: نافذة 

نط���ل م���ن خاله���ا عل���ى ع���راق املبدع���ني 
واملفكرين لنوؤ�س�س مل�ستقبل من املبدعني 

والأحرار وامل�ساملني...
ج- بي���ت املدى الثقايف: مقه���ى للمثقفني 
للمن���اخ  وم�سن���ع  للمفكري���ن  وملتق���ى 

ال�سحيح.
ال�سيخ غيث التميمي الكاظمي
رئي�ص منظمة احل�سارة 
للتنمية الدميقراطية وحقوق 
الإن�سان 

اإذا كان للك���ورد اأن يفتخ���روا باأدي���ب ب���ّز 
الأدب���اء الع���رب يف لغته���م فه���و حمي���ي 
اللغة )الدني���ا( زنكنه. وخافًا لغريه فهو 

�ساح���ب باغ���ة لي����س �ساح���ب ف�ساح���ة 
فق���ط فه���و مناق����س و�ساعر بل�س���ان بليغ 
ف�سيح ولي����س كل ف�سيح بلي���غ، لقد كان 
حل���و الإ�سارة بديع العب���ارة يو�سف مبا 
يو�س���ف به اهل الإبداع من ح�سن ت�سبيه 
وتعيني معن���ى واإيجاز ق���ول وبليغ لفظ 
ودق���ة بي���ان، كت���ب فاأج���اد واأتق���ن فاأفاد، 
ل���ه ف�س���ل يف العق���ل وجمي���ل يف املعنى 
ومن���ة يف النف����س عن كل م���ا كان منه من 
زاد اأدب���ي لقد كان هادي���ًا يل يف قراءاتي 
ولطامل���ا اأر�سدين اإىل م���ا قدمه من الأبرع 

والأبدع والأف�سل والأكمل. 

اخلبري القانوين 
طارق حرب
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)بيت املدى( يحتفي برائد امل�سرحية ال�سيا�سية 

حميــي الديــن زنكنــه.. الكتابــة مــن اجــل الإن�صــان وق�صــاياه

حمي��ي الدين زنكنه ا�سم لم��ع من ا�سماء الثقاف��ة العراقية الوطنية 
كت��ب يف امل�س��رح والرواي��ة والق�س��ة الق�سرية ل��ه اأكث�ر م��ن 22 عمال 
م�سرحي��ا من�س��ورا يف كت��ب ويف جم��الت، وكل ه��ذه العم��ال تقريبًا 
عرفت طريقها اإىل امل�سرح، ويعد تعامل حميي الدين زنكنه مع فرقة 
امل�س��رح ال�سعبي وفرق��ة م�سرح اليوم مبثاب��ة ال�سند ال��ذي اأدام بقاء 
هات��ني الفرقتني زمنا طويال بعد اأن حوربت��ا من قبل اأجهزة الثقافة 
امل�سرحية يف العراق، عر�ست م�سرحياته يف القاهرة وتون�ص واملغرب 
ولبن��ان و�سوري��ا، ويف دول اخللي��ج لقي��ت م�سرحيات��ه اهتماما نقديا 
وجماهريي��ا ول��ه ث��الث رواي��ات، وجمموعت��ان ق�س�سيت��ان اأي�سًا،ل 
تختل��ف ق�س�سهم��ا ع��ن املدار الذي ت��دور في��ه كل اأعمال��ه الأدبية: 
الهج��رة والعم��ل واملالحق��ة والبح��ث عن احلري��ة والوق��وف بوجه 
الطغاة امل�ستبدين يف العامل، حيث كان يربط م�سائر �سخ�سياته لي�ص 
مب��ا يحيط بها وما تعي�سه بل مبا يفكرون به حيث ينتمي اأبطاله اإىل 

فئة املنا�سلني.

ه���ل كان���ت �سبوات الإغري���ق منارك؟ ه���ل اأف�ست 
ح���رية هامل���ت اإىل ن���ور م�س���ريك؟ هل كان���ت اآلم 

ن�ساء العراق ملهمك؟
ت���وازن  يف  وبرع���ت  بالأم���ل  حمكوم���ًا  اأم�سي���ت 
الثقاف���ة وال�سيا�س���ة، واأبدع���ت يف اإ�س���اءة القيم 
اجلمالي���ة بعي���دًا ع���ن التبا����س اليوم���ي ورمب���ا 
ابتذاله، وج�سدت منوذج املعرفة العميقة والزهد 
املن���ري والقيم ال�سامية يف ف�س���اء امل�سرح وم�سهد 
الكف���اح.. فقاومت بهذا، وب�س���واه، ثقافة اخلنوع 

ال�سائدة، واأطلقت نداءك بوجه تاأبيدها..
جئت م���ن اأر����س برتق���ال لتدخ���ل اأر����س اقتحام 
�سفاف �س���وب غاياتك املقب���ات.. فكانت الكلمات 
التي منك منارات لأجي���ال ت�سيء الذاكرة لت�سفي 

اجلراح..
اأي روحٍ  �سافي���ة كالبل���ور رو�سته���ا عل���ى حتدي 

الراهن والتوق اإىل عدالة الغد.!
اأي يدٍ  حانية منحتنا.!

اأي �سمتٍ  اأغريتنا بالإ�سغاء اإليه.!
اأي مثال اأ�س���اأت فرحنا ن�سري اإليه حاملني باإم�ساك 
ن���وره وهو يفّر مثل غ���زال هائم اأمامن���ا يف برّية 

الآفاق.!
حميي الدين زنكنه..

اأين اأوقفت خطوات اأيامك!؟
اأين اأخفيت ر�سائل �سوقك!؟ 

حميي الدين زنكنه..
اأين اأخفيت ر�سائل �سوقك!؟

ر�سا الظاهر

كان م���ن بني احل�س���ور عدد من 
اأع�س���اء الوف���د الأمل���اين التابع 
لبي���ت امل�س���رح الأمل���اين، الذين 
ع���ن  �سيئ���ا  يعرف���وا  ان  ارادوا 
ه���ذا الكات���ب امل�سرح���ي، التقت 
امل���دى )كري�ست���و لي���ت( مدي���ر 
اأخربن���ا  ق���ال:  ال���ذي  البي���ت 
ال�سدق���اء ب���ان هن���اك احتف���اًل 
بكاتب م�سرحي عراقي معروف 
واردن���ا ان نعرف كي���ف يحتفي 
برموزهم  العراقي���ون  املثقفون 
الثقافي���ة واتيحت لن���ا الفر�سة 
للمج���يء اإىل بغ���داد وامل�ساركة 
يف مهرج���ان الهواة ال���ذي اقيم 
فيه���ا ان���ه مله���م لن���ا اأن ناأتي اىل 
ه���ذا املكان ون���رى باأعيننا كيف 
يعمل املثقف���ون يف العراق، كما 
اأننا هن���ا لنعرب عن ت�سامننا مع 
ال�سع���ب العراق���ي وامل�سرحيني 
اأن الهدف  العراقيني واأ�س���اف: 

لي����س  زيارتن���ا  م���ن  الأ�سا�س���ي 
واإمن���ا  فق���ط  العر����س  لتق���دمي 
اأن ناأت���ي ونتكل���م م���ع الفنان���ني 
واأن  العراقي���ني  وامل�سرحي���ني 
نعر����س عليه���م �سب���ل التع���اون 
معه���م وزيارتن���ا له���ذا ال�س���ارع 
املتنب���ي  �س���ارع  وه���و  الي���وم 
والكت���ب  بالعل���م  املمتل���ئ 
والثقاف���ة والأم���ر الآخ���ر هناك 
ال�سب���اب  ل���دى  كب���رية  طاق���ة 
ب�سورة  وامل�سرحي���ني  العراقي 
خا�س���ة وانه���م ي���ودون العم���ل 
وم�ستع���دون ل���ه وتاب���ع: نح���ن 
قادمون اىل هنا لنتعلم ولنعرف 

كيف يعمل العراقيون.
امل�سرحي���ة  املخرج���ة  وقال���ت 
)ليوبولدينا( جميئنا لهذا املكان 
هو الت�سامن مع املثقف العراقي 
لك���ي ينف���ك ه���ذا احل�س���ار غري 
الر�سمي الذي مل يتكلم اأحد عنه 

لكنه يف الواق���ع موجود ب�سبب 
الو�سع المني واأ�سافت: اأردنا 
اأن يك���ون م���ن الوائ���ل الذي���ن 
يك�س���رون ه���ذا احل�س���ار وعند 
عودتنا ناأم���ل اأن نكون ر�سًا ملا 
يح�سل هن���ا ونقول له���م ما هو 
الواقع، احلقيق���ة هنالك م�ساكل 
اعرا����س  هن���اك  ولك���ن  اأمني���ة 
وعرو����س م�سرحية واحتفالت 

وامور اخرى غري الإرهاب. 
وعن الفعالي���ة قالت: لا�سف مل 
اق���راأ �سيئا ع���ن الكاتب املحتفى 
ب���ه لك���ن زمائي حدث���وين عنه 
واكت�سف���ت انه واحد من الكتاب 
املهم���ني يف امل�س���رح، كم���ا انني 
ا�سب���ه  فه���و  بامل���كان  فوجئ���ت 
ط���راز  عل���ى  ثق���ايف  ب�سال���ون 
عربي جميل، وده�ست حلما�سة 
املثقف���ني العراقي���ني بالحتف���اء 

برموزهم الثقافية.

م�صرحيون اأملان ي�صاركون يف الحتفاء بزنكنه 

ــــــــــوا... ــــــــــال ق


