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الم” لسليم بركات
َّ
تات في رواية “فقهاء الظ

َّ
ِشعرّية الش

شيروان رمضان)1)

 أرَض الكالم، ويملك املعنى تماًما((
ْ

 ))َمْن يكتْب حكايته َيرث

محمود درويش

				يقود	سليم	بركات	في	نصوصه	سؤال	الهوية	الكردية	من	سديم	الحيرة	إلى	ضفاف	اللوعة،	ومن	
تخوم	الشجن	إلى	فخاخ	التيه،	ومن	حالة	التشظي	إلى	حسرة	الفكاهة	السوداء.	تلك	النصوص	التي	
ال”	أو	تكاد،	هو	ذاك	الكردي	الذي	غاب	 مال	الضَّ مال”	نحو	جهات	تلتهم	“كائن	الشَّ تدحرج	أسئلة	“الشَّ
،	هي	نصوص	ترصد	الكينونة	الكردية	في	شتاتها،	لكن	ما	

ً
عن	الخرائط	أو	غابت	عنه	الخرائط	مصادفة

تات”؟	وكيف	ظهرت	تجلياته	في	رواية	“فقهاء	الظالم”؟.	 معنى	“الشَّ

: مفهوم الشتات
ً

أول

التي	 الثقافية	 الدراسات	 في	 انتشرت	 التي	 املفهومات	 من	 	Diaspora “الشتات”	 مفهوم	 يعد	 	 	 	 	
استضاءت	بمفهومات	ما	بعد	الحداثة	وال	سيما	في	عقب	ما	بعد	الكولونيالية،	حيث	فاضت	أسئلة	
ش،	وتعنى	بآداب	األقليات	واملشتتين	واملستعَمرين،	وترصد	أبعاد	الهجنة	 جديدة	تستنطق	ماهية	املهمَّ

في	الهوية،	وتصف	صور	الوعي	املزدوج،	وحاالت	االغتراب	والتشظي	وفقدان	األلفة)2).	

	شعُبهم	 تَّ
َ
:	االفتراق	والتفريق.	ش تُّ يرشق	البعد	املعجمي	دالالت	الشتات	على	النحو	اآلتي:	))الشَّ

َت	إذا	انتشر،	
َّ
	وتشت ت)...(	وقد	اْستشتَّ

َّ
ت
َ
ه؛	وشعٌب	شتيٌت	ُمش ته	هللُا	وأشتَّ

َّ
تاًتا)...(	وشت

َ
ا	وش تَّ

َ
يشّت	ش

)البداية	النصية	 في	الدراسات	األدبية	في	جامعة	دمشق	عن	أطروحة	بعنوان:	 في	السويد.	حاصل	على	درجة	املاجستير	 	باحث	سوري	مقيم	 	(1(
في	القصيدة	العربية	املعاصرة(.

)2)		ينظر:	لويس	تايسون،	النظريات	النقدية	املعاصرة،	أنس	عبد	الرزاق	مكتبي	)مترجًما(،	)الرياض:	جامعة	امللك	سعود،	2014(،	ص	409.	
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تخص	 الشتات	 دالالت	 أن	 املعجم	 يكشف	 الفرقة(()3).	 أي	 تات،	 الشَّ عليكم	 أخاف	 ي	
ّ
إن ويقال	

الجماعة	في	حالة	تفرقها	وانتشارها	بعد	التئامها،	فالشتات	إذن	حالة	طارئة	تق�سي	أطراف	الجماعة	
فتعني	 الشتات	 	/Diaspora دياسبورا	 كلمة	 ا	 أمَّ ذاتها.	 الكينونة	 تشاطر	 التي	 الجماعة	 بعضهم،	 عن	
بأنها	 سلبًيا	 ))وصًفا	 توصف	 إنها	 حيث	 من	 الشتات	 تجربة	 ت	

َّ
وُصك البذور”)4).  “تفريق	 اإلغريقية	 في	

نفسًيا،	 رّضة	 تجربة	 هي	 من	حيث	 واألجداد	 اآلباء	 أرض	 اإلقصاء	عن	 بأنها	 والضياع،	 والعزل	 املنفى	
باعتباره	 يكون	من	طبيعة	سياسية-	 ما	 دائًما	 -غالًبا	وليس	 كارثي،	 يتم	جميًعا	استذكار	حدث	 حيث	
ليكون	جزًءا	من	 األم	 الوطن	 إلى	 بالعودة	 ما	الزم	هذا	حنين	 التشتيت	األصلي.	وكثيًرا	 في	 البدء	 نقطة	
الشعور	بالشتات(()5).	فالدالالت	األولى	للشتات	كانت	مرهونة	بإبعاد	شعب	عن	أرض	آبائه	وأجداده	
	 ا	لليهود	في	الخطاب	الغربي)6).	غير	أنَّ

ً
ليطاله	التهجير	والظلم،	ومن	هنا	غدا	مصطلح	الشتات	مرادف

الشتات	اليهودي	انتهى	عام	1948	ليدشن	شتاًتا	جديًدا	هو	الشتات	الفلسطيني.	ومن	تجارب	الشتات	
))تجربة	 ليمثل	 الشتات	 دالالت	 اتسعت	 حيث	 واألفريقي،	 والكردي	 األرمني	 الشتات	 أيًضا	 الحديثة	

الشعب	املّضطَهد	أو	الذي	تعرض	إلى	رّضة	نفسية(()7).	

تتسم	دالالت	الشتات	بميسم	الالحسم	واإلرجاء	في	صك	املدلوالت؛	لذا	ناقش	روبن	كوهين	القائمة	
التي	وضعها	وليام	سافران،	وتوضح	السمات	املتوافرة	في	تجارب	الشتات	وأضاف	إليها	سمات	أخرى؛	
تون	يشاطرون	في	ما	بينهم	ركائز	األمة	التي	تتمثل	

َّ
فالشتات	ينبغي	أن	يطال	األجداد	واألحفاد،	واملشت

للوطن	 املثالية	 والنظرة	 األساطير	 ونسج	 واالضطهاد	 واأللم	 والتعاطف	 والعرق	 والذاكرة	 األرض	 في	
ل)8).	وال	يمكن	إغفال	اللغة	املشتركة،	اللغة	التي	ينسج	بها	املشتتون	كينونتهم	املتشظية،	فهي	 املتخيَّ
	 	الشتات	يخصُّ التي	تضمن	وجودهم	واختالفهم	عن	اآلخر.	ويمتاز	الشتات	من	املنفى	من	حيث	إنَّ
	فيه	املنفى	إطاًرا	يعبث	بكينونة	الفرد.	ولكل	شعب	تجربة	خاصة	 حركة	الشعب	في	الوقت	الذي	ُيَعدُّ
	بأن	الكرد	ما	يزالون	يعيشون	في	

ً
في	الشتات؛	فالشتات	الكردي	يختلف	عن	الشتات	الفلسطيني	مثال

ى	الوطن.	والشتات	الكردي،	مثله	 أرضهم؛	بيد	أنهم	يفتقدون	ما	يضمن	لهم	كينونتهم	في	إطار	ما	يسمَّ
توافر	 في	ضوء	 الضحية	Victim	بحسب	كوهين	 نموذج	 إطار	 في	 ينضوي	 الفلسطيني،	 الشتات	 مثل	

د.	 املعارف،	 دار	 )القاهرة:	 )محققين(،	 الشاذلي	 وهاشم	محمد	 أحمد	حسب	هللا،	 الكبير،	ومحمد	 علي	 العرب،	عبد	هللا	 لسان	 منظور،	 ابن	 	 	(3(
ت(،	مادة:	شتت.	

املنظمة	 )بيروت:	 )مترجًما(،	ط1،	 الغانمي	 واملجتمع،	سعيد	 الثقافة	 مفاتيح	اصطالحية	جديدة،	معجم	مصطلحات	 وآخرون،	 بينيت	 	طوني	 	(4(
العربية	للترجمة،	)2010(،	ص	224.	

)5)		املرجع	نفسه،	ص	425.	

)6(  See:	Kevin	Kenny,	Diaspora:	A	very	short	introduction,	Oxford	university	press,	2013,	p37.

)7)		مفاتيح	اصطالحية	جديدة،	مرجع	مذكور،	ص	426.	

)8(  See,	Robin	Cohen,	Global	diasporas,	An	introduction,	2nd	edition,	Routledge,	2008.	P6.
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نماذج	أخرى،	مثل	النموذج	التجاري	واالقتصادي	واالستعماري	ونموذج	العامل)9).	

					وتجاه	تشتت	الكينونة	وضياعها	يضطلع	السرد	بوظائف	أنطولوجية	تخلق	معنى	لسيرورة	الكائن	
في	البحث	عن	وجوده،	فالسرد	بهذا	املعنى	نول	يغزل	نسيج	كيان	األمة،	ومن	ثم	فهو	امتحان	الذاكرة	
	السرد	 	نصوص	بركات	تسعى	إلى	“الرّد	بالكتابة”،	ذلك	أنَّ في	مواجهة	النسيان	والعدمية،	ومن	هنا	فإنَّ
في	صيغته	التصويرية	هو	“املالذ	القديم	والوحيد	للشعوب	املقهورة،	لكن	التخيل	يتيح	أيًضا	إمكانيات	

الهروب	من	سياسات	الهيمنة	والتبعية”)10).	

ثانًيا: ما يشبه الحبكة

تظل	متشظية	 األحداث	 	 أنَّ ذلك	 كينونتها؛	 في	نسج	 الشتات	 منحى	 بركات	 تنحو	حبكات	سليم	 	 	 	
كتلك	الروح	الكردية	التي	ترصدها	رواياته.	وتعد	رواية	“فقهاء	الظالم”	الرواية	األولى	لبركات،	صدرت	
التأويل	والقارئ	 )11)2015،	إذ	دشنت	عوالم	سردية	جديدة	تستفز	 في	 1985	ثم	أعيدت	طباعتها	 في	
ماٍل،	حيث	ينسج	

َ
وواقع	الرواية.	ينفتح	عالم	النص	على	سماء	حبلى	تهرق	بياض	ثلجها	الكثيف	في	ش

يسمى	 بوليد	عجيب،	 بيناف	 املال	 أسرة	 رزق	
ُ
ت إذ	 والطرائد،	 املكائد	 مال	

َ
في	ش هناك،	 كينونتهم	 الكرد	

بيكاس،	يولد	وينمو	ويتزوج	ويستولد	ويختفي	في	اليوم	ذاته.	هذا	الحدث	يزلزل	كيان	األسرة	ويشتتها،	
بل	يرسم	لألسر	التي	تقاربها	مصائر	مأساوية	ينتهي	بها	املطاف	إلى	الجنون	أو	العزلة	أو	املوت.	وتضيق	
	األرض	تلفظهم؛	فهي	تمور	قلًقا	وتثور	صخًبا،	وتغلي	 سبل	الحياة	بالشخصيات	شيًئا	فشيًئا،	حتى	إنَّ
ما	غفل	عنه	 األيام	دورتها	لطحن	 النفوس،	وتشل	األجساد.	وتدير	رحى	 تفترس	 والحيرة	 املرجل.	 غلي	
القدر،	فيولد	ابن	العجيب	عجيًبا	مثله،	يسّمي	نفسه	بيكاس	الثاني.	في	هذا	الفضاء	القدري	يلتمس	
الكرد	ألنفسهم	أسباب	الحياة	التي	تتقطع	يوًما	بعد	يوم	في	إثر	زحف	الفرنسيين	إلى	البالد،	تصحبهم	
ترسم	 إذ	 السحرية	 الواقعية	 بعالم	 الرواية	 تحفل	 “الكردي”.	 ا	

ً
عبث يسمى	 كائًنا	 تزدري	 التي	 الحكومة	

إلى	 الكرد	 ا	يسوس	
ً
اف قيَّ التيه	وحده	 ويغدو	 الهوية،	 حاَصر	

ُ
ت مال	حيث	 الشَّ في	 الكرد	 الغرابة	مصائر	

أو	حيرة	 الحيرة	 مال	
َ
ماله،	ش

َ
في	ش الكردي	 والشتات،	هي	حكاية	 واأللم،	 القدر،	 املجهول.	هي	حكاية	

مال.	 الشَّ

)9(  See:	ibid,	p31.

بالكتابة:	النظرية	والتطبيق	في	آداب	املستعمرات	القديمة،	شهرت	العالم	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	املنظمة	 	بيل	أشكروفت	وآخرون،	الرد	 	(10(
العربية	للترجمة،	2006(،	ص69.

)11)				سليم	بركات،	فقهاء	الظالم،	)دمشق:	دار	الزمان،	2015(،	وسوف	تعتمد	قراءتنا	على	هذه	الطبعة.	
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ا: تجليات الشتات  
ً
ثالث

	يتمظهر	الشتات	وتتضح	مالمحه	في	رواية	فقهاء	الظالم	في	صور	متباينة	وأشكال	مختلفة،	بيد	أنها	
جميًعا	ضفائر	تجدلها	كلمة	الشتات،	إْن	كان	الشتات	يضم	الشظايا.	

عليه	 القبض	 إلى	 السرد	 يسعى	 هنا	 ومن	 الكرد؛	 بمصير	 يعبث	 الذي	 األول	 املشكل	 الزمان	 يعد	
	))العالم	الذي	يفترعه	أي	عمل	سردي	هو	دائًما	عمل	 وتنظيمه	لترويضه	من	خالل	الحكاية؛	ذلك	أنَّ
	السرد	بدوره،	 	الزمن	يصير	زمًنا	إنسانًيا	ما	دام	ينتظم	وفًقا	النتظام	نمط	السرد،	وأنَّ زماني)...(	إنَّ

يكون	ذا	معنى	ما	دام	يصور	مالمح	التجربة	الزمانية(()12).

زحف	 مرحلة	 إلى	 تشير	 فالرواية	 الروائي؛	 الزمن	 ليس	 الراهنة	 القراءة	 تقصده	 الذي	 والزمن	 	 	 	 	
	الزمن	املقصود	هو	الزمن	الذي	يشتبك	مع	الكينونة،	ويروم	النيل	منها	 الفرنسيين	تجاه	البالد،	غير	أنَّ
	الزمن	يتشظى	في	 في	صورته	القدرية.	ففي	عالم	الشتات	يغدو	الزمن	نفسه	مشتًتا	متشظًيا؛	ذلك	أنَّ
جسد	بيكاس،	فبيكاس	))الذي	ولد	فجًرا،	ينمو	في	الساعة	الواحدة	ما	يقارب	ثالث	سنين.	مشيئة	هللا	
،	وأنت	تلف	لفافتك،	وأفقت	ثانية،	تجد	شعًرا	على	صدغيه،	ثم	

ً
)...(	تصور	يا	أخي	أنك	إذا	سهوت	قليال

شارًبا	ينمو،	ثم	ترى	تجاعيد	تأخذ	مكانها،	الواحدة	تحت	األخرى،	في	هدوء(()13).	فعربات	الزمن	تترك	
م	إيقاع	الحياة	من	

ّ
ا	وتجاعيد	في	جسد	بيكاس	في	لحظات	قليلة،	وإذا	كان	الزمن	ينظ

ً
عجالُتها	لها	طرق

ه،	في	عالم	الشتات	يتشظى	ويحدث	الخلل	في	الكون	السيميائي	للمشتتين،	فالخلل	الزماني	 حولنا	فإنَّ
	))كل	مشكلة	إنسانية	ينبغي	النظر	فيها	من	وجهة	 يكشف	عن	خلل	وجودي	في	ماهية	الكائن؛	ذلك	أنَّ

نظر	الزمن(()14)	بحسب	عبارة	فرانز	فانون.	

	اإلنسان	يصوغ	كينونته	من	خالل	 			يتخذ	الزمن	الجسد	ميداًنا	له	لالشتباك	مع	الكينونة،	ذلك	أنَّ
جسده،	))فالكائن	البشري	شخص	متجسد،	فدون	جسم	لن	يكون	له	وجود	أبًدا،	فهو	عبر	الجسم	
مشدود	إلى	مادية	العالم(()15)،	وبهذا	املعنى	يغدو	الجسد	))مكاًنا	للتساؤل	الوجودي(()16)،	فأنا	جسدي	
وهو	قدري،	وعالمي	هو	جسدي.	فإذا	تأملنا	جسد	بيكاس	وجدناه	جسًدا	يتشظى،	يتبعثر،	يفيض	على	
نفسه،	ويقوض	إيقاع	الجسد	املألوف،	بل	ال	يعلم	أحد	أين	سيقف	جسده	في	امتداده،	فهو	يختزل	

الجديد	 الكتاب	 دار	 )بيروت:	 )مترجَمين(،	ط1،	 رحيم	 وفالح	 الغانمي	 سعيد	 ج1،	 التاريخي،	 والسرد	 الحبكة	 والسرد،	 الزمان	 ريكور،	 بول	 	 	(12(
املتحدة،	2006(،	ص	20-19.

)13)		فقهاء	الظالم،	مصدر	سابق،	ص	31.

)14)		مقبوس	أورده	هومي	بابا	في	كتابه:	موقع	الثقافة،	ثائر	ديب	)مترجًما(،	ط1،	)القاهرة:	املجلس	األعلى	للثقافة،	2004(،	ص	7.	

)15)		ميشيال	مارزانو،	فلسفة	الجسد،	نبيل	أبو	صعب	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	املؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر،	2011(،	ص	14-	15.	

)16)		املرجع	نفسه،	ص	64.
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	منهما	ينال	من	اآلخر،	 السنوات	كل	ساعة.	والعالقة	بين	الزمن	والجسد	موسومة	بطابع	الالألفة،	فكلٌّ
بين	الكينونة	 أو	 بين	الجسد	والزمن	 إلى	إطاحته	وتقويضه.	هذه	العالقة	املشتتة	الالمألوفة	 ويسعى	
والزمن	أو	بين	الكرد	والحياة	تحسر	النقاب	عن	األلفة	التي	يفتقد	إليها	الكرد	في	معركتهم	الوجودية،	
معركة	النيل	من	الكينونة	والجسد.	وهذا	األمر	يف�سي	بنا	إلى	الولوج	في	مناطق	أثيرة	لدى	سليم	بركات،	
هي	عوالم	الغرابة	املوحشة	أو	املقلقة	Uncanny،	فالغرابة	كما	يستبصر	هايدغر	))هي	ذلك	الطابع	
الجوهري	لوجودنا	في	العالم،	ألننا	لسنا	في	بيتنا،	عاملنا،	بل	في	حالة	دائمة	من	القلق	والغرابة(()17).	
فالغرابة	أو	العجائبية	أو	الفانتاستيك	حاالت	قلق	جارفة	تعصف	بكينونة	تتغيا	اإلقامة	في	السكينة	
واملسكن،	هي	اإلقامة	عند	التخوم،	هي	هذه	الالألفة	التي	تتسلل	إلى	الوجود	الكردي	في	رحلة	البحث	

	في	الذاكرة.	
ً

عن	الهوية،	واإلقامة	في	الوطن	الذي	يعد	وطًنا	متخيال

	الغرابة	عالمة	ينال	منها	اإلقصاء	 	جسد	بيكاس	الغريب	هو	عالمة	سيميائية	دالة؛	ذلك	أنَّ 				إنَّ
	املختلف	ينتقل	من	عتبة	 والتهميش،	وهنا	يدخل	الغريب	في	حيز	االختـالف	بحسب	قراءة	دريدا،	إذ	إنَّ
تعّد	 مغايرة	 لغة	 تتكلم	 التي	 املختلفة	 الكينونة	 	 أنَّ ذلك	 فالغريب	شاذ،	 الشذوذ؛	 إلى	دالالت	 املباينة	
ُمدان،	جسم	 الغريب	جسم	 ))فالجسم	 لغتها	وصوتها،	 إال	 التي	ال	تسمع	 القمعية	 املمارسة	 في	 شاذة	
بَعد	بحقوقه	ألنه	مستبعد	عن	موطنه.	لكن	بفقدان	موطنه،	ينتهي	بفقد	

ُ
ُمبَعد.	قانونًيا،	يحتفظ	امل

حقوقه	أيًضا	)...(	الجسم	الغريب	مبعد	ألنه	في	مكان	آخر،	لكنه	يبعد	بتأكيد	اختالفه(()18).					

				ولم	تقف	الغرابة	على	ضفاف	جسد	بيكاس	فحسب،	وإنما	تسللت	إلى	روحه	أيًضا؛	فهو	كائن	
	َمن	حوله،	ويعرف	أسماءهم	وتاريخهم،	هو	كائن	كلي	املعرفة،	))وهو	يعرف	 عجيب	يعرف	اللغة	وكلَّ
ما	نعرف	من	غير	أن	يكون	قد	رأى(()19)،	فمنذ	اللحظات	األولى	يرحب	بأمه،	ويهّدئ	من	روع	عمته	خاتي	
التي	نال	منها	الفزع،	وهو	يقول	ألبيه	الكلمات	األولى	له:	))ينبغي	أن	أرى	أشياء	كثيرة	أعرفها	بإحسا�سي	

فقط	يا	أبي(()20).	

لقد	أوتي	ذاكرة	جمعية	تؤرشف	تاريخ	َمن	حوله	وتختزن	آالمهم،	لذا	سنراه	يقود	الذاكرة	الكردية	
الكلية	 رؤيته	 في	 أنطولوجية	 بأسئلة	 يفيض	 فهو	 والعدمية،	 النسيان	 مواجهة	 في	 األزرق	 الدفتر	 عبر	
لألشياء،	مسكون	باألسئلة	حين	كان	حيواًنا	منوًيا	في	أثناء	رحلة	الصراع	من	أجل	البقاء،	هو	هذا	البطل	

والفنون	 للثقافة	 الوطني	 املجلس	 	،384 العدد:	 املعرفة،	 )الكويت:	سلسلة	عالم	 في	األدب،	 املفهوم	وتجلياته	 الغرابة،	 الحميد،	 	شاكر	عبد	 	(17(
واآلداب،	2012(،	ص17.	

الجامعية	 املؤسسة	 )بيروت:	 )مترجًما(،	ج1،	ط1،	 مارزانو،	حبيب	نصر	هللا	نصر	هللا	 ميشيال	 إشراف	 الجسد،	 مؤلفين،	معجم	 	مجموعة	 	(18(
للدراسات	والنشر،	2012(،	ص581.	

)19)		سليم	بركات،	فقهاء	الظالم،	مصدر	سابق،	ص31.

)20)		املصدر	نفسه،	ص20.
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الذي	يسوس	الكرد	نحو	فضاء	األسئلة	التي	تصوغ	هويتهم،	وهو	يذكرنا	بجلجامش	البطل	الذي	تعثر	
بأسئلة	الوجود،	وكان	يلتمس	الخلود،	وجاء	في	بداية	امللحمة:	))هو	الذي	رأى	كل	�سيء	فغني	بذكره	
يا	بالدي،	وهو	الذي	خبر	جميع	األشياء	وأفاد	من	عبرها،	وهو	الحكيم	العارف	بكل	�سيء،	لقد	أبصر	
األسرار	وعرف	الخفايا	املكتومة(()21).	فبيكاس	مثل	جلجامش	مسكون	بقلق	الوجود	والخلود،	بيكاس	

طافح	بقلق	وجوده	بوصفه	كردًيا	يفتقد	السكن	والسكينة،	وهو	على	التخوم	بين	الحياة	واملوت.

	مرًحا،	وعلى	هذا	يتحول	فعل	الوالدة	
ً
				كانت	والدة	بيكاس	محنة،	واختباًرا	وامتحاًنا	وفكاهة	وسؤاال

ه	منحة	إلى	محنة	في	فضاء	الكرد،	يخاطب	بيكاس	والده:	))إنها	محنة،	فتهيأ	لذلك	فقط،	 من	حيث	إنَّ
.(22()) وانَس	حيرتك	فيَّ

	بيكاس	 من	جانب	آخر	أحست	سينم	حين	وضعت	حملها،	بيكاس	الثاني،	كأنها	تقترف	ذنًبا.	بيد	أنَّ
عن	 سؤالي	 يسبق	 مطلب	 وهو	 أتزوج،	 أن	 ))أريد	 الزواج،	 على	 يصر	 حين	 أقصاها	 إلى	 املحنة	 يدفع	
ثياب	أرتديها(()23)،	فالزواج	هو	امتداد	تحدي	بيكاس	َمن	يهددون	وجوده،	فالتناسل	إيقاظ	الذاكرة	
	لصوغ	املحنة	من	جديد	ليكتمل	الزمان	الدائري.	يستسلم	األب	

ً
الجمعية	وصونها،	ولعله	يكون	اكتماال

لهذا	القدر،	وهل	حياة	الكرد	إال	استسالم	لألقدار؟	فيخطب	إليه	ابنة	عمه	مهمد	بن	كوجري	البلهاء	
الشبكة	 في	 ليغيب	 	

ً
شماال يم�سي	 ))ثم	 معطًفا	 يرتدي	 بها،	 بيكاس	 اختالء	 من	 لحظات	 وبعد	 سينم،	

الرمادية	املنسوجة	من	الليل	والثلج(()24).	والدة	بيكاس	كانت	محنة،	واختفاؤه	محنة	أثقل،	إذ	حاك	
	طفله	مات،	واتخذ	من	الوسادة	جثة	له،	وفي	أثناء	 املال	بيناف	دسيسة	تبرر	اختفاء	االبن	ليعلن	أنَّ
دفنها	التقى	األب	ببيكاس	في	املقبرة،	واختفيا	مًعا	في	الشمال	التائه.	ففي	هذا	الفضاء	الالمتزن	الطافح	
بالخلل	الزماني	يجثم	القدر	بثقله	في	شمال	الغرائب،	حيث	تنهار	الشخصيات،	ويمتد	الخلل	إلى	كل	
�سيء،	فالزمن	يفقد	املنطق	الذي	يعرف	الناس	فضاءاته	ومقاساته،	إذ	يحدث	العبث	بالتاريخ،	وينسج	
تدبير(()25).	هكذا	 أي	 تأخذ	مجراها	خارج	 ))األمور	 لقدر	رسمه	اآلخر،	 	 ردَّ الكرد،	فال	 اآلخرون	مصير	

يستسلم	الكرد	للقضاء	والقدر	كما	يستسلم	الثلج	خارًجا	لبياضه.	

	الزمن	ذاته	يعبث	بمصير	الكرد	في	صوغ	الزمان	الدائري	حين	يولد	ابن	بيكاس	على	شكل	 				غير	أنَّ
أبيه	في	غرابته،	إننا	نعود	إلى	نقطة	البداية	مرة	أخرى،	هنا	تكتمل	دائرة	القدر	على	الكرد	مرة	أخرى،	

)21)		د.م،	طه	باقر	)مترجًما(،	ملحمة	جلجامش،	ط1،	)الجيزة،	مصر:	دار	الشرق	للنشر	والتوزيع،	2016(،	ص35.

)22)		بركات،	فقهاء	الظالم،	املصدر	نفسه،	ص22.	

)23)		املصدر	نفسه،	ص23.

)24)		املصدر	نفسه،	ص45.

)25)		املصدر	نفسه،	ص21.	
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هذا	الزمان	الدائري	الذي	يعبث	بالكينونة	مرة	أخرى،	وهنا	تتقد	الغرابة	وتتسع	معاملها	من	خالل	تقبل	
ى	نفسه	بيكاس	الثاني	من	غير	دهشة	أو	غرابة،	 القدر	كما	هو	في	نفوس	َمن	حول	ابن	بيكاس	الذي	سمَّ
ا،	وهنا	تكمن	الغرابة	التي	تكشف	عن	معالم	الكبت	في	الذاكرة	الجمعية	

ً
حيث	صار	الالمألوف	مألوف

للشعوب	بحسب	قراءة	فرويد	مفهوم	الغرابة)26)،	هذا	القدر	األوديبي	يبعثر	َمن	بقي	ملتئًما	أكثر	فأكثر.	

	تشظي	الزمن	وسم	بميسمه	املكان	والنبات	والجماد،	وسوى	ذلك	من	الكائنات	التي	 				ونلحظ	أنَّ
مال	ذاتها،	فاألمور	كلها	تتشظى	حيث	يقيم	الشتات،	فمفتاح	جكرخوين	الخشبي	 تشاطر	فكاهة	الشَّ
في	ثالثين	سنة،	أطول	من	 ))مفتاح	خشبي	ظل	يكبر	سنة	بعد	أخرى،	حتى	غدا،	 الغرابة	ذاتها:	 تلفه	
في	 أيًضا	 هي	 تتشظى	 ساري	 عفدي	 بها	 احتفظ	 التي	 املعلم	 أصابع	 	 أنَّ أيًضا	 ونلحظ	 رجل(()27).	 قامة	
ها	عفدي	كل	يوم،	حاله	أشبه	بحال	سيزيف،	يدفع	الصخرة	لتبلغ	 حقل	أصابع،	ال	تنفك	تنمو	كلما	جزَّ
	املحنة	تغدو	 القمة	فتتدحرج،	ويسعى	في	اليوم	الثاني	إلى	دفعها	من	جديد،	تعصف	به	املأساة،	بيد	أنَّ
واملنطق	 العقل	 يغدو	 القدر	 وفي	ظل	وطأة	 الدائري.	 الزمن	 في	مسلك	 وتغدو	 تتكرر	 أكبر	حين	 محنة	
	�سيٍء	ممكًنا	حدوثه،	هذا	العقل	الذي	ينساق	إلى	منطق	تساوي	الشعوب،	وحظوة	 مغيبين،	ويغدو	كلُّ

املرء	بكينونته،	ففي	فضاء	الالمنطق	هذا	والالعقل	نستطيع	أن	نفهم	الغرابة	لدى	بركات.	

	تتقاطع	خيوط	حكاية	بيكاس	مع	قصة	سكوت	فيتزجيرالد	املوسومة	بـ))الحالة	املحيرة	لبنجامين	
في	 يمتد	 فالزمان	 وبنجامين.	 بيكاس	 من	 كّل	 بجسد	 تعبث	 التي	 الزمنية	 الحبكة	 حيث	 من	 ُبتن(()28)،	
ا	لدى	بنجامين	فيعود	مرتًدا	إلى	الوراء	في	إيقاعه	 فراغ	املستقبل	على	نحو	متشظ	في	حالة	بيكاس،	أمَّ
يصير	شاًبا	فصبًيا	 ثم	 يكتهل	 الوقت	 مرور	 ومع	 السبعين،	 في	 	عجوًزا	

ً
بنجامين	رجال يولد	 إذ	 الهادئ،	

	حتى	تنطفئ	شعلة	الحياة	من	حوله.	فوالدة	كليهما	تركت	في	النفوس	دهشة	وفي	القلوب	حيرة،	
ً

فطفال
وهما	يعرفان	اللغة	منذ	الوالدة،	تلف	املحنة	مصير	االثنين،	فينالهما	من	اإلقصاء	ما	ينغص	عليهما	
عيشهما،	وإْن	عاش	بنجامين	حياة	هانئة	في	مرحلة	شبابه.	فالعجيبان	الغريبان	ينجبان	أيًضا،	وإن	

توقفت	الغرابة	عند	ضفاف	بنجامين	من	غير	أن	تتجاوزه	إلى	ابنه	ثم	حفيده.	

ويعد	املكان	من	الثيمات	األثيرة	في	خطاب	الشتات	إلى	جانب	الزمان؛	فاملكان	ينصهر	في	الزمان،	
	،Chronotpe	بالزمكان	العالقة	هذه	باختين	ويسمي	مستمرة؛	دائرية	حركة	في	املكان	في	يذوب	والزمان
))فالزمان	هنا	يتكثف،	يتراص،	يصبح	شيًئا	فنًيا	مرئًيا،	واملكان	أيًضا	يتكثف،	يندمج	في	حركة	الزمن	
ا	أو	جملة	أحداث	والتاريخ.	عالقات	الزمان	تتكشف	في	املكان،	واملكان	ُيدرك	

ً
واملوضوع	بوصفه	حدث

)26)		شاكر	عبد	الحميد،	الغرابة،	مرجع	مذكور،	ص29-28.	

)27)		بركات،	فقهاء	الظالم،	ص	300.	

)28)		ينظر:	سكوت	فيتزجيرالد،	الحالة	املحيرة	لنبجامين	ُبتن	وقصص	أخرى،	إكرام	صغيري	)مترجًما(،	ط1،	)الكويت:	دار	كلمات	للنشر	والتوزيع،	
2015(،	ص	173-123.
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ويقاس	بالزمان(()29).

	الزمان	بدا	متشظًيا	يستأثر	بالكينونة	ويبعثرها،	وإذا	تأملنا	املكان،	بحسب	رؤية	 				رأينا	من	قبل	أنَّ
باختين،	فإننا	نلتمس	خيوط	التفاعل	بينهما.	يقودنا	السرد	إلى	جهة	نائية	من	البالد	ُوضعت	مصادفة	
	 ولعلَّ والتهميش،	 الظلمة	 بنول	 الكرد	نسيج	كينونتهم	 يغزل	 مال،	حيث	 الشَّ الجهات،	جهة	 ترتيب	 في	
مال،	بكسر	الشين،	من	حيث	إنها	الجهة	الالمباركة	في	

ّ
مال،	بفتح	الشين،	يقارب	في	داللته	من	الش

الشَّ
مال	يزهق	الروح(()30)،	هذا	ما	يقوله	الرقيب	الكسول	 الخطاب	الديني.	))ال	أريد	البقاء	هنا.	هذا	الشَّ
مال	هو	 في	مخفر	مدينة	“قامشلو”	بحسب	لغة	الكرد،	أو	“الالمدينة”)31)	بحسب	عبارة	بركات،	فالشَّ
إلى	 ماليين،	أعني	رجال	الشرطة	واملعلمين	الذين	كانت	الحكومة	ترسلهم	

إلى	غير	الشَّ بالنسبة	 املنفى	
مال.	 الشَّ

مال	السوري،	مثل	عامودا،	تربسبي،	 				تتناثر	أسماء	القرى	واملدن	التي	يسكن	فيها	الكرد	في	الشَّ
وموزان	وسواها	من	األماكن	التي	جعلت	تلفظ	الكائن،	وتفقد	األلفة	التي	يتغياها	املرء	في	سكناه،	حيث	
السكينة	وامتداد	الحلم	العسير	في	مخيلة	الكرد،	فالوطن	املتخيل	ال	يغيب	عن	ذاكرة	املكان،	))كأنما	
مال	هو	الجهة	املنفتحة	على	 تهرب	الغرفة	الشمالية،	رويًدا	رويًدا	إلى	حدود	أخرى	للظالم(()32)،	فالشَّ
فضاء	القلق	والالاستقرار،	هذا	القلق	الذي	يتسلل	إلى	العالقات	بين	الناس،	حيث	ينتشر	التهريب،	
وما	يتبعه	من	عمليات	القتل	واالنتقام،	هو	فضاء	يقف	على	التخوم	بين	الحياة	واملوت،	وبين	الوجود	

والعدم،	فالحدود	هي	أقدار	رسمها	“الكبار”	للعبث	بكينونة	الكرد.

مال	كله	كأنه	فخ	وشرك،	فالفضاء	يفيض	بفخاخه،	فخاخ	في	الهواء،	))الهواء	املثقل	 	يظهر	الشَّ
بيناف	على	 املال	 عثر	 البداية	 ففي	 كلها،	 الرواية	 في	 تتناثر	 بيناف	 املال	 بن	 باملكائد(()33)،	وفخاخ	كرزو	
ت	عصفور	يتخبط	في	فخ(()34)،	وسرعان	ما	تتناثر	الفخاخ	في	ساحة	الدار	 فخ	نصبه	كرزو:	))كان	ثمَّ
	الفخاخ	تروق	 ا(()35).	غير	أنَّ

ً
حتى	يتعثر	املال	بيناف	بأحد	تلك	الفخاخ:	))حاذر	يا	أبي،	لقد	وطأت	فخ

)29)		ميخائيل	باختين،	أشكال	الزمان	واملكان	في	الرواية،	يوسف	حالق	)مترجًما(،	)دمشق:	منشورات	وزارة	الثقافة،	1990(،	ص	6.	

)30)		بركات،	فقهاء	الظالم،	ص78.

)31)		املصدر	نفسه،	ص259.

)32)		بركات،	فقهاء	الظالم،	ص175.	

)33)		املصدر	نفسه،	ص235.

)34)		املصدر	نفسه،	ص9

)35)		املصدر	نفسه،	ص19.



235

العدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021الدراسات

يستسيغ	 إنه	 بل	 فتموت)36)،	 بها	 لإليقاع	 الثلج	 تحت	 لزوجته	 ا	
ً
فخ فينصب	 أيًضا	 خاتي	 زوج	 لحشمو	

	للفخاخ،	
ً

ه	أبله،	اتخذ	من	الزقاق	القريب	من	داره	حقال ى	املخفر	سبيله	لعلمه	أنَّ
َّ
اللعبة،	فبعد	أْن	خل

الفخاخ	 أحد	 في	 يتعثر	 بيكاس	 خال	 مجيدو	 	 أنَّ ونلحظ	 مًعا)37)،	 آن	 في	 واملكان	 بالكائن	 اإليقاع	 يروم	
	زيوان	بن	املال	على	الرغم	من	صغر	سنه	ينصب	أيًضا	الفخاخ،	وبيكاس	 املنصوبة	فيموت)38)،	حتى	إنَّ
لم	يكن	استثناًء: ))لم	نكن	نتصيد	العصافير	بالخبز،	مثلك،	بل	كنا	نضع	الفخاخ	بين	ورق	األشجار،	
ونجعل	الفاكهة	طعًما(()39).	ونجد	الفخاخ	مبثوثة	في	رواية	“الريش”	أيًضا،	حيث	يموت	مم	آزاد	في	أحد	

تلك	الفخاخ	بعد	أْن	يتحول	إلى	ابن	آوى.	

	الكينونة	 تسود	الفخاخ	نصوص	سليم	بركات	على	نحو	عام.	فإذا	كان	املكان	يطفح	بالفخاخ،	فإنَّ
الكردية	هي	الفريسة	أو	الطريدة	التي	يسعى	إليها	القناص،	وعلى	هذا	يتوازى	الكرد	داللًيا	مع	الزرازير	
والطرائد	األخرى،	هي	لعبة	القنص	التي	تدفع	الفكاهة	إلى	أقصاها	لتتخبط	الهوية	الكردية	في	الفخاخ،	
وأي	حذر	هذا	الذي	يبغيه	الكرد	لئال	يقعوا	في	الشرك؟	أحذر	القطا	يستعير	أم	يتعثر	في	سبيله	فيسقط	

في	الفخاخ؟		

لونه.	جاهٌل،	وعليه	 لعبة	 إلى	 ))راكن	 القنص،	فهو	 اكتمال	فكاهة	 في	 ا	
ً
الثلج	ذاته	شريك 	وكان	 	 	 	 	

سيماء	البطش(()40)،	يطفح	بدالالت	التمويه	على	الفريسة،	فالثلوج	تغطي	على	الفخاخ	وتسترها،	وهي	
مال،	بجحافل	غير	معهودة	في	غير	أوانها،	ففي	أثناء	والدة	بيكاس	 ا	بتسكابه	في	ذاك	الشَّ

ً
تزيد	األلم	أمل

الثاني	أراقت	السماء	بياض	تاريخها	في	تلك	اللحظات	على	نحو	غير	مألوف)41)،	فهل	 وكذلك	بيكاس	
نعود	إلى	أالعيب	الزمن	مرة	أخرى؟	وكانت	الثلوج	تمّوه	على	الشخصيات	في	سيرها	نحو	املجهول،	فال	
أحد	يلتمس	خطى	التائه،	فهي	بهذا	املعنى	تيّسر	سبيل	التيه،	))فكأنها	ببياضها	سوداء((	بحسب	عبارة	
حاك	الدسائس	وتغزل	املؤامرات،	هي	أقدار	الكرد،	وللكردي	فخاخه،	يذكر	

ُ
مال	ت املتنبي.	هناك	في	الشَّ

الرقيب:	))وقد	ذهبنا	إلى	القائم	مقام	نشكو	إليه	هذه	الحال،	عله	يوزع	السجناء	على..	على	جهنم..	فرد	
علينا:	أكراد،	فليتذابحوا(()42).

)36)		املصدر	نفسه،	ص170-168.

)37)		املصدر	نفسه،	ص225-	229.

)38)		املصدر	نفسه،	ص197.

)39)		فقهاء	الظالم،	مصدر	سابق،	ص21.

)40)	املصدر	نفسه،	ص249.

)41)		املصدر	نفسه،	ص9-15،	وكذلك	ص249.

)42)		املصدر	نفسه،	ص77.
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ها	تطاردهم،	إذ	يضيق	ابن	زاري،	جد	 				تضيق	األرض	بالشخصيات	بما	رحبت،	فهي	تلفظهم،	بل	إنَّ
برينا	وهو	والد	زوجة	عفدي	ساري،	بغرفته	الواسعة	التي	خصصت	له	بعد	أْن	انتقل	إلى	دار	عفدي،	
ا	يسكن	فيه،	ظل	فيه	عشر	سنوات،	))ها..	عرفت	

ً
فضاقت	نفسه	بوسعها،	والتمس	لنفسه	صندوق

ما	ستقولين..	أنت	أيًضا	تريدنني	أن	أخرج،	ويعتدل	في	جلسته	بعد	ذلك:	كل	هذا	من	أجل	أن	أخرج؛	
من	أجل	أن	أضيع.	توّسعون	الغرفة	ألضيع،	واآلن	الخارُج.	هاها.	بماذا	أستدل	للرجوع	إلى	البيت	إذا	
صرت	خارًجا؟(()43)،	هي	حال	من	التيه	تلفه	حين	يغادر	مسكنه	الذي	لن	يكبر،	يلتمس	الظالم،	ويرتفع	
ا	بتغيير	الجهات	واألمكنة	التي	التهمها	“اآلخر”.	هي	تلك	الظلمة	التي	لجأ	

ً
صوته	في	صندوقه	ذاك	صارخ

الناس	جميًعا)44).	أغلق	 أنقاض	الصندوق،	واعتزل	 الذي	نصب	خيمة	على	 أيًضا	 إليها	عفدي	ساري	
حشمو	وجهور	ساري	أخو	عفدي	الزقاق،	ومآله	بالفخاخ،	فظال	يستقران	في	ذاك	القبر	الطويل	كما	
كانت	برينا	تقول	لهما)45).	ومن	جانب	آخر	التمس	كرزو	لنفسه	ساللم	يتسلق	بها	الفضاء	كي	يرصد	
	 مال،	لذا	فإنَّ املكان،	فلم	يعد	املكان	سكًنا	تسكن	إليه	النفوس،	لقد	غابت	السكينة	وانطفأت	في	الشَّ

فالشخصيات	تتخذ	لنفسها	نفًقا	في	األرض	أو	تلتمس	لها	سلًما	نحو	السماء.	

				تعّد	اإلزاحة	من	املكان	من	املفهومات	التي	يرصدها	الشتات،	فخطط	اإلزاحة	والتهميش	طالت	
	املكان	نفسه	ينزاح	عن	املكان،	يرتحل	الفضاء	عن	الفضاء،	 الكرد	في	صور	متباينة،	غير	أننا	نجد	أنَّ
فاملكان	يلفظ	الكائَن	ويلفظ	املكاَن	نفَسه	أيًضا،	إذ	يدفع	السيل	أحد	املساجد	عن	مكانه	مع	املصلين	

في	يوم	الجمعة)46)،	في	هذه	الالمدينة،	حيث	تغيب	األلفة	بين	الكائن	والزمان	واملكان.

ا	الدفتر	
ً
مال	متأبط ا	بيكاس	الذي	اختفى	في	يوم	والدته	فكان	يتنقل	كابن	آوى	في	متاهات	الشَّ 				أمَّ

األزرق	الذي	يؤرشف	حقوق	ملكية	اآلباء	واألجداد	أراضيهم،	فيلتقي	بأبيه	في	املقبرة	فيغويه	ثم	يتبعه،	
	املسافة	ضاقت	 وظل	يغوي	الشخصيات	ويلتقي	بهم	دهشين	كيف	آلت	إليه	حال	الكرد؟	))املسألة	أنَّ
	“اآلخر”	يزحف	جالًبا	 ما	بين	القريتين	)...(	سأباعد	بينهما	لتعود	املسافة	إلى	حالها	األولى(()47)	بيد	أنَّ
معه	قوته	وبنادق	فرنسية:	))الحشد	الغريب	يتقدم	بنوارجه	الضخمة	وببغاله	املضيئة	)...(	الحشد	
ا	معه	ابنه	بيكاس	الثاني	

ً
يتقدم	)...(	كلهم	هنا(()48)،	يستسلم	بيكاس	لقدره	فينسل	إلى	ساحة	داره	آخذ

وأمه	وزوجته	الذين	))تبعوه	دون	همس	إلى	الجهة	املعلومة	بتدبيٍر	غير	معلوم	)...(	أما	الحشد	امل�سيء	

)43)		بركات،	فقهاء	الظالم،	مصدر	سابق،	ص	181.	

)44)			املصدر	نفسه،	ص211.	

)45)		املصدر	نفسه،	ص229.

)46)		املصدر	نفسه،	ص259.	

)47)		املصدر	نفسه،	ص158.

)48)		املصدر	نفسه،	ص288.
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	البيوت	التي	تململت،	باحثة	عن	منفٍذ،	عادت	 )...(	فقد	اكتملت	حلقة	حصاره	على	املكان،	حتى	إنَّ
فهدأت	وهي	ترى	الزقاقات	مسدودة	على	أتمها(()49).	

فيها	 تمتزج	 التي	 املشتتة	 الذات	 الشتات،	كونها	أرشيف	 في	خطاب	 الذاكرة	بحيز	كبير	 	تستأثر	 	 	 	
لحظات	الحرية	مع	طعنات	األلم	التي	تورثها	الصدمةTrauma	،	وليس	ثمة	سبيل	آخر	سوى	التذكر	
ملجابهة	النسيان.	فأْن	تتذكر،	يعني	أْن	تتشبث	بهويتك،	وتؤكد	وجودك،	وتضمن	استمرارك،	فالذاكرة	
هي	تحدي	النسيان	والعدمية،	وهي	بهذا	املعنى	))انتصار	العقل	على	الزمن(()50)،	فنحن	ال	نستطيع،	

كما	يؤكد	هوبز،	))دون	الذاكرة	أن	نكّون	فكرة	عن	الزمن(()51).		

			يضطلع	بيكاس	بمهمة	االستئثار	بالدفتر	األزرق	كي	يعيد	ترتيب	الحسابات	التي	جعل	النسيان	
يغزوها،	فالدفتر	األزرق	يحتوي	على	ملكية	املال	بيناف	األرض	التي	يسكن	فيها	ويرزق	من	خاللها،	لقد	
ورث	الدفتر	من	أجداده،	فهو	أرشيف	يضمن	للكرد	كينونتهم،	وكان	لدى	جده	حسو	امليرسيني	))الورقة	
	األرض	سرعان	ما	انتقلت	ملكيتها	بأختام	الحكومة	التي	 الكبيرة	املمهورة	بختم	الحكومة(()52)،	بيد	أنَّ
تبيح	لنفسها	دمغ	صورة	“اآلخر”	في	طروس	كينونة	الكرد،	يصرخ	بيكاس	الثاني:	))آلتك	هذه	ال	تليق	
بمقام	من	يحملون	دفتًرا	أزرق	مثلنا.	وماذا	في	دفتركم؟	يسأل	الشبح	الغامض،	فيرد	ابن	سينم:	فيه	ما	
مال،	فبعضها	تستقر	 ا	من	ذاك	الدفتر	تتناثر	في	فضاء	الشَّ

ً
	ِمزق أتعب	جدي	أيها	األبله(()53)،	ونجد	أنَّ

في	خيمة	عفدي	الذي	اعتزل،	وبعضها	اآلخر	على	مقربة	من	الفخاخ	التي	أودت	بحياة	مجيدو،	فيتحول	
إذن	 الذاكرة	 ))تأتي	 بيكاس	على	صونها،	وعلى	هذا	 التي	يحرص	 الجمعية	 الذاكرة	 إلى	 الدفتر	عندئٍذ	
في	غيابها(()54).	 والزمن	ال	محالة	 املوت	 به	 يأتي	 الذي	 الدمار	 تخلصنا	مثل	مسيح	من	 إنها	 كاملخلص.	
برينا،	 بويضة	 في	 يستقر	 أْن	 وقبل	 منوًيا،	 حيواًنا	 كان	 أْن	 فمنذ	 أيًضا،	 الكرد	 ذاكرة	 يجسد	 وبيكاس	
	الدفتر	يتعبثر	وتتناثر	أوراقه،	 كان	يقول:	))يسمونني	الحيوان	وأنا	ذاكرتهم	كلها(()55)،	ونلحظ	هنا	أنَّ

	إليه.	
ً

وبيكاس	يتخذ	التيه	سبيال

مال،	فحسين	كوجري	والد	املال	بيناف	كان	قد	استخدم	 				وتظل	الذاكرة	الجريحة	قدر	الكرد	في	الشَّ

)49)		املصدر	نفسه،	ص303.

)50)		ميري	ورنوك،	الذاكرة	في	الفلسفة	واألدب،	فالح	رحيم	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الكتاب	الجديد	املتحدة،	2007(،	ص206.

)51)		املرجع	نفسه،	ص33.

)52)		فقهاء	الظالم،	ص133.

)53)		املصدر	نفسه،	ص283.	

)54)		ميري	ورنوك،	الذاكرة	في	الفلسفة	واألدب،	ص215.	

)55)		بركات،	فقهاء	الظالم،	ص63.
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معلم	املدرسة	الذي	أرسلته	وزارة	التربية	والتعليم	في	أعماله	في	رصد	حساباته	كونه	يقرأ	ويكتب،	بيد	
ه	كان	يكتب	 	املعلم	))كان	ابن	حرام.	أكرمناه	فبال	على	الصحن(()56)،	كما	قالت	أم	برينا،	ذلك	أنَّ أنَّ
رسائل	أشبه	بتقارير	إلى	جهات	غير	معلومة	بتدبير	معلوم،	))كان	يكتب	عن	القرية	كالًما..	يا	هللا.	قال	
عن	الرجال	إنهم	بغال	ذوو	لحى،	وعن	النساء	إنهن	دجاجات.	وعني..	ثم	ازدردت	زبد	غضبها:	قال	عني	
	هذا	 فإنَّ هنا	 في	رسائله،	ومن	 الكرد	 من	 للنيل	 يسعى	 كان	 فقد	 يوم(()57).	 في	 أكفي	عشرة	رجال	 إنني	
الفعل	ينتقل	من	حدث	واقعي	إلى	فعل	تأويلي	يماثل	بين	القلم	والكتابة	من	حيث	إنهما	وسائل	السلطة	
في	فرض	خطابها	املبني	على	القوة،	والقضيب	الذكري	واللسان،	حيث	يتحول	القلم	والقضيب	الذكري	
ى	االغتصاب	الثقافي.	يستدرك	 إلى	رمزين	يتبادالن	موقعيهما	للم�سي	قدًما	نحو	إنجاز	ما	يمكن	أْن	ُيسمَّ

الناس	نزعة	املعلم	فيقتلونه،	ويحتفظ	عفدي	ساري	بأصابعه.

					تلك	األصابع	التي	غزلت	االغتصاب	الثقافي	ال	تختلف	في	ذاكرة	سينم	عن	تلك	األصابع	التي	نالت	
مها	القرآن	الكريم،	أو	أصابع	حيندر	صاحب	الثور)58).	

ّ
و	الذي	كان	يعل من	نهديها،	أصابع	الفقيه	ُسمُّ

مبرًرا	 في	بساطتها	 التي	وجدت	 الالهية	 املتزاحمة	 لأليدي	 البلهاء	فضاء	رحًبا	 يغدو	جسد	سينم	 نعم،	
لغزوها،	فاالغتصاب	نزع	الروح	من	الكائن	من	دون	أن	تترك	جثة	وراءه،	إذ	تظل	الضحية	حية	لكنها	
دنًسا	 املغتَصب	 الجسد	 يغدو	 العزلة	االجتماعية،	وعلى	هذا	 في	سياج	ترسمه	 تعيش	 أمل،	 بال	 تحيا	
قَد	قداسته،	األمر	الذي	يف�سي	إلى	العزلة	ومن	ثم	إلى	الجنون،	نعم	هو	جسد	سينم،	جسد	الكرد	في	

َ
ف

مال	يشهد	ذاكرة	جريحة	مثخنة	بركام	الظالم.	
َ
ش

واملنفى  والغتراب  القلق  النفس	املشتتة	ليكشف	ما	يعتمل	فيها	من	 إلى	عمق	 	يقودنا	السرد	 	 	 	
جميعها؛	 الشخصيات	 حياة	 والكآبة	 والعزلة	 والتوتر	 الحيرة	 مشاعر	 تسود	 حيث	 والتشظي)59)، 
ها	حيرى،	يذكر	بيكاس:	))حيرتي	حيرتان:	حيرتكم	بي	وحيرتي	بكم.	فلنتقبل	األمر	مًعا،	

ُّ
فالشخصيات	كل

لظهور	 الجوهري	 ))الشرط	 هي	 فرويد	 بحسب	 املعرفية	 فالحيرة	 أقله(()60).	 إال	 الوقت	 من	 يبق	 لم	 إذ	
الغرابة(()61)،	ذلك	أنك	أمام	حدث	غير	مألوف	ال	تدري	كيف	تفعل،	فالحيرة	هي	الضياع	والتيه	كما	
تذكر	املعاجم،	))حير:	لم	يهتد	لسبيله	)...(	رجل	حائر	بائر:	إذا	لم	يتجه	ل�سيء)...(	حائر	وحيران:	تائه	

)56)		املصدر	نفسه،	ص187.

)57)		بركات،	فقهاء	الظالم،	ص188.	

)58)		املصدر	نفسه،	ص52-	60.

)59(  See:	،	Kevin	Kenny،	Diaspora:	A	very	short	introduction	،	p53.

)60)		فقهاء	الظالم،	ص22.	

)61)		شاكر	عبد	الحميد،	الغرابة:	املفهوم	وتجلياته	في	األدب،	ص40.	
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 Traumatic صادمة	 بأحداث	 الكائن	 يصطدم	 حين	 األحاسيس	 تلك	 وتطغى	 حيارى(()62)،	 قوم	 من	
التي	تلف	 إذ	يطال	الخلل	نفوس	الشخصيات،	وتفقد	عندئٍذ	توازنها،	هي	مشاعر	الشتات	 	،events

مال.	 مصير	الكرد	في	الشَّ

مصائر	 	 أنَّ ونجد	 كلها،	 الشخصيات	 تنهار	 إذ	 األلفة،	 على	 والتيه	 الضياع	 أحاسيس	 تطغى	 	 	 	 	 	 	
الشخصيات	كلها	مغزولة	بقدر	واحد؛	فهي	جميًعا	تسقط	صرعى	في	العبثية	والضجر	والسوداوية،	
مستسلمة	 فهي	 الظلمة،	 إلى	 وتسكن	 فيه،	 تنزلق	 ثم	 الفراغ	 في	 وتحدق	 العدمية،	 حواف	 على	 تقف	
ألقدارها،	تنظر	بعين	الكآبة	إلى	هشاشة	الحياة،	وهذا	يقودنا	إلى	دالالت	العنوان	الذي	يفيض	ظلمة.	

	الظالم	يمأل	فضاء	 				هذا	الظالم	الذي	يغدو	قدر	الكرد	في	رحلة	البحث	عن	وجودهم،	ذلك	أنَّ
السرد	ابتداًء	من	العنوان،	بوصفه	العتبة	األولى	التي	تكشف	خفايا	النص.	فعنوان	الرواية	هو	“فقهاء	
))العلم	بال�سيء	والفهم	له(()63)،	و”املال”	بيناف	يحمل	دالالت	“الفقه”،	وكلمة	 الم”،	والِفقه:	هو	

َّ
الظ

“فقهاء”	خبر	ملبتدأ	يقدر	بـ”هم”،	هؤالء	الذين	يعرفون	قدرهم	املأساوي،	ومصيرهم	الذي	يستقر	على	
التخوم	بين	الحياة	والعدم،	هم	هؤالء	الكرد	الذين	يتذكرون	ما	لبسهم	من	الظالم،	فالشخصيات	في	
الرواية	تتخذ	الظلمة	مسكًنا	لها،	وتلفها	تلك	الكآبة	الخرساء،	وسوداوية	تستقر	في	النفوس	ال	تريم؛	
ا	صغيًرا	يسكن	فيه	عشر	سنوات،	وعفدي	ساري	يعتكف	في	خيمته	املظلمة،	

ً
فابن	زاري	يتخذ	صندوق

وحشمو	وجهور	ساري	يسكنان	في	الزقاق	املظلم	الطويل،	وبيكاس	مذ	كان	حيواًنا	منوًيا	يصارع	من	
أجل	البقاء	في	رحلته	املظلمة،	تلك	الرحلة	التي	ستقذفه	من	الظلمة	إلى	الظلمة،	فكأن	رحلته	تلك	وهو	

مال،	فالظالم	رفاهية	الكائن.	
يطحن	أسئلته	الوجودية	توازي	رحلة	الكرد	في	الشَّ

الجنون	إحدى	املوضوعات	التي	تعزز	حاالت	الشتات	وتكشف	شدة	وطأته،	 		تظل	موضوعة	 	 	 	
فالجنون	يطغى	على	سلوك	الشخصيات	في	الرواية،	ومن	ثم	يقودهم	إلى	العزلة	والكآبة.	إذ	بدت	سينم	
وغدا	 واعتكف	عفدي	ساري،	 املجنون،	 بمظهر	 خاتي	 زوج	 وكذلك	ظهر	حشمو	 البداية،	 منذ	 بلهاء	
	غريًبا	في	خيمته،	وجهور	ساري	فقد	عقله	وصاحب	حشمو،	وابنة	جهور	الصغيرة	مسها	

ً
يخاطب	خياال

أيًضا،	هي	حالة	تتسع	دائرتها	شيًئا	فشيًئا.	وفي	رواية	“الريش”	تظهر	شخصية	“دينو”،	بمعنى	 الجن	
في	 الشخصيات	 قائمة	 بركات	 بها	سليم	 ر	 التي	صدَّ النصية	 العتبة	 آخر	تصدم	 املجنون.	ومن	جانب	
الرواية”،	فالجنون	 في	هذه	 الذين	قبلوا	االشتراك	 الوهلة	األولى:	“الحمقى	 القارَئ	منذ	 فقهاء	الظالم	
والحمق	ينتشران	في	الرواية	كلها،	لكن	ألسنا	تجاه	تناقض	في	الداللة	يصطرع	بين	العتبات	النصية؟	
أي	بين	العنوان	فقهاء	وقولته	في	تقديم	شخصيات	روايته؟	بين	“الفقه”/	العلم	و”الحمق”/	الجنون؟

)62)		ابن	منظور،	لسان	العرب،	مادة:	حير.	

)63)		املصدر	نفسه،	مادة	فقه.
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	ال�سيء	يجّن	جًنا:	ستره.	وكل	�سيء	ستر	عنك	 	دالالت	الجنون	ت�سي	بالستر	واالختفاء،	))َجنَّ 					إنَّ
فقد	جّن	عنك.	وجنه	الليل:	ستره،	وجن	الليل:	شدة	ظلمته(()64)،	فالستر	يكشف	الغياب؛	إذن	غياب	
العقل	وتغييبه،	وهنا	نستحضر	إستراتيجية	التفكيك	في	تقويض	خطاب	السلطة	القائم	على	ثنائية	
الحضور	مقابل	الغياب،	حضور	السلطة	في	مقابل	تغييب	الكينونة	الكردية،	وعلى	هذا	يتخلى	الجنون	
عن	كونه	حالة	مرضية	فردية	إلى	صورة	إقصاء	شعب	وتهميشه،	شعب	يعاني	صدمات	الشتات،	إذ	
يهيمن	العبث	على	سلطة	العقل	في	توزيع	األقدار	على	شعب	مضطهد،	وبهذا	املعنى	يستقل	الكرد،	في	
صورة	رمزية	مجازية،	سفينة	الحمقى	التي	تقل	املجانين	إلى	خارج	املدينة	لرميهم	في	املياه	قبل	الوصول	
إلى	مدينة	أخرى،	تلك	السفينة	التي	تختزل	حاالت	))العزل	واإلقصاء	والتطهير	والتيه(()65)،	بحسب	
بعدون	املهمشون،	هم	هؤالد	الكرد	في	شتاتهم.	ونلحظ	

ُ
عبارة	ميشيل	فوكو.	فاملجانين	بهذا	املعنى	هم	امل

ا	داللًيا	بين	خيوط	الشتات	الكردي	والفلسطيني	في	محافل	جمة،	أذكر	هنا	على	سبيل	املثال	
ً
تشابك

امتداد	 ظل	 في	 تف�سى	 الذي	 الجنون	 أيًضا	 ترصد	 فهي	 العيسة؛	 ألسامة	 لحم”	 بيت	 “مجانين	 سردية	
الشتات	وخنقه	الكينونة	الفلسطينية.				

				وتفيض	أسماء	الشخصيات	بدالالت	سيميائية	ال	تنفك	تتشظى	وتتعالق	مع	مفهومات	الشتات،	
	بركات	يشركها	في	لعبة	الشتات	بحاسة	السيميائي،	فاألسماء	الكردية	دالة	بوضوح	على	عالم	 ذلك	أنَّ
الشتات	املبني	على	التشظي	والترحال	واملعاناة.	فاملال	بيناف	بن	كوجري	يتصدر	املحفل،	بيناف	يعني	َمن	
	االسم	هو	من	يهبك	الوجود،	وكوجري	هو	الرحالة	 ال	اسم	له،	وي�سي	بداللة	َمن	ال	كينونة	له،	ذلك	أنَّ
املتنقل.	وبيكاس	يعني	الوحيد،	وَمن	ليس	له	عون،	وأي	اسم	يناسب	حال	الكرد	أكثر	من	بيكاس	الذي	
يظل	وحيًدا	غريًبا	كشجيرة	الزيتون	الوحيدة	في	ساحة	الدار؟	وبرينا	تعني	الجرح،	وجكرخوين	يرادف	

الكبد	الدامية،	وسوى	ذلك	من	األسماء	التي	ت�سي	بدالالت	الشتات.

					تكتمل	دائرة	خطاب	الشتات	بمفهوم	“الُهْجنة”	التي	تسم	اللغة	واألنساق	الثقافية	على	نحو	عام	
بميسمها؛	فالهجنة	هي	هذا	الفضاء	الذي	تتداخل	فيه	الذوات	واللغات	والهويات	لتشكل	ما	يمكن	أْن	
ى	“الهويات	البينية”	بحسب	عبارة	هومي	بابا،	هي	))فن	العيش	في	الفرجات	الخاللية	والسطوح	 ُيسمَّ
ويصير	 املشهد،	 الباختينية	 الكرنفالية	 وتسود	 واألصل،	 النقاء	 عبارات	 تنحسر	 حيث	 البينية(()66)،	

	.
ً

	مشكال
ً
سؤال	الهوية	في	خطاب	الشتات	سؤاال

يكتب	سليم	بركات	بلغة	ليست	لغته	األم،	فلغته	األم	هي	الكردية،	هي	لغة	البنية	االنفعالية	التي	

)64)		ابن	منظور،	لسان	العرب،	مادة:	جنن.

)65)		ميشيل	فوكو،	تاريخ	الجنون	في	العصر	الكالسيكي،	سعيد	بنكراد،	)مترجًما(،	ط2،	)بيروت:	املركز	الثقافي	العربي،	2014(،	ص28،29.

)66)		هومي	بابا،	موقع	الثقافة،	مرجع	سابق،	ص18.	ويمكن	النظر	في	مفهوم	“اللغة	البينية“	في	كتاب:	الرد	بالكتابة،	بيل	أشكروفت	وآخرون،	ص119.	
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تعتمل	في	نفسه،	ومع	ذلك	يفكر	بالعربية،	وكتاباته	كلها	بالعربية،	فهل	نصوصه	كردية	أم	عربية؟	هذا	
	كتاباته	هجينة،	تحتوي	على	الروح	 سؤال	إشكالي	يحتاج	إلى	أبحاث	مستقلة،	ولكن	يمكن	القول	هنا	إنَّ
الكردية	بلغة	عربية،	هي	نصوص	كردية	تتكلم	العربية،	ونصوص	عربية	تتكلم	الكردية؛	هي	بين	بين،	

هي	على	التخوم،	ولنصوصه	لساٌن	مفلوق.	

						تنتشر	أسماء	كردية	كثيرة	في	سرديته	“فقهاء	الظالم”؛	مثل	املال	بيناف	بن	كوجري،	وبيكاس	
تنتشر	أسماء	األماكن	 أبو	جواني	وسواها	من	األسماء،	وكذلك	 وسينم	وجكرخوين	وبافي	جواني	أي	
بالكردية	مثل	تربسبي	وموزان	وغيرها	من	األسماء	الكردية	التي	طالت	ذاكرتها	أصابُع	الحكومة،	فعبثت	
بها،	واستبدلت	بها	أسماء	عربية،	هنا	يسعى	بركات	إلى	قراءة	جينالوجية	تكشف	وضع	عالمات	طارئة	
لعبة	الطروس،	فهو	يوقظ	ذاكرة	 في	 الثانية	من	محو	األولى	 تتمكن	 أْن	 فوق	عالمات	أخرى	من	غير	
املكان	من	جديد.	وثمة	ظاهرة	أسلوبية	تنسل	من	خاللها	الروح	الكردية	إلى	كتاباته،	وتسمها	بالهجنة،	
باألسماء:	قامشلو،	ومجيدو،	ورشو،	وعفدي؛	فهي	ظاهرة	أسلوبية	تخص	 الياء	 أو	 الواو	 إلحاق	 هي	
محمد،	 مهمد:	 مثل:	 كردًيا،	 ثوًبا	 العربية	 األسماء	 بركات	 ألبس	 آخر	 جانب	 ومن	 الكردية،	 الثقافة	
الكلمات	 من	 وسواها	 عثمان	 وأو�سي:	 إسماعيل،	 وُسمو:	 حسين،	 امليرسيني:	 وُحّسو	 عبد،	 وعفدي:	
العربية	التي	تستعمل	في	الكردية،	ومن	هنا	تتحاور	األصوات	بحسب	قراءة	باختين،	ففضاء	كتابات	

بركات	هو	فضاء	الهجنة	التي	تؤسس	هويات	بينية	تطيح	مفهوم	الهويات	النقية	القاتلة.		

					وهكذا	يعّد	الشتات	مفتاًحا	تأويلًيا	مهًما	الستنطاق	شعرية	سليم	بركات	التي	تنفتح	على	واقعية	
سحرية	تمتزج	فيها	الحياة	باملوت،	واملرئي	بالالمرئي،	والكائنات	باألشباح،	والواقعي	بالغرابة،	واملألوف	
	ملواجهة	املوت	والنسيان،	

ً
بالالمألوف	بغية	حسر	النقاب	عن	ألم	الكينونة	الكردية.	ويبقى	السرد	سبيال

الهوية	 تهدد	 التي	 العدمية	 ليقارع	 يسرد	 بركات	 	 فإنَّ بالحياة،	 لتحظى	 قد	سردت	 كانت	شهرزاد	 فإذا	
	كل	تعاسة،	مهما	قست،	يمكننا	أْن	 الكردية	ويبلغ	تلك	الخاتمة	التي	يمتزج	فيها	الشقاء	بالبقاء:	))إنَّ

نتحّملها	إْن	نحن	رويناها	كقصة	أو	أخبرنا	عنها	قصة(()67).

)67)		بول	ريكور،	الذاكرة،	التاريخ،	النسيان،	جورج	زيناتي	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الكتاب	الجديد	املتحدة،	2009(،	ص20.	
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