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رحلة الشتات األخیرة..

قصة قصیرة من أدب الحرب.. دراسة سیكولوجیة الشخوص
بمناطق القتال

 

تمر أیام عصیبة على األوطان، وأصعبھا ظروف الحرب، فیعیش الناس داخل مدن وقرى ھذا الوطن حیاةَ الحرب وویالتھا، ولیس كل ما یُنشر
ا من المعاناة الحقیقیة، فیأتي الُكتَّاب واألدباء لتسجیل مشاھد وفصول من یومیات األفراد واألسر عنھا من أخبار كل الحقیقة، بل جانب ضئیل جّدً
الذین عایشوا ھذا الواقع المؤلم، في صورة قصائد شعریة أو قصص قصیرة أو روایات قصیرة أو طویلة فیما یسمى بأدب الحرب، وقصة الكاتب
العراقي "محمود السامرائي" المعنونة بـ "رحلة الشتات األخیرة" والمنشورة في المجلة العربیة، السعودیة – العدد
(545)- فبرایر 2022 م- رجب 1443ھـ، تقع تحت ھذا النوع من األدب، فھي ترصد جانبًا من محاولة فِرار أسرة عراقیة تعیش في الموصل أثناء
احتالل الدواعش فیما یُعرف بالدولة اإلسالمیة، والھروب إلى خارج الحدود إلى تركیا، قصة واقعیة وعمیقة ترسم الجوانب النفسیة واإلنسانیة لألب
ھم منذ أشھر قلیلة، فكیف للقصة أن تقوم بتخیُّل حدث یفوق كل خیال؟ كیف لھا أن تمسك بتالبیب سرد ما المسئول عن أسرة بھا أربعة بنات ماتْت أمُّ

یستعصي على السرد؟ لذلك لم یكن أمام القاصِّ إال اللجوء إلى السیرة الذاتیة التي تأخذ شكل الشھادة على األحداث.

 

یعود تاریخ أثر الحرب على األدب إلى عصور ما قبل المیالد (ق.م)، ونرى بالبحث في أقدم نصوص األدب العالمي أن الحروب القومیة واإلقلیمیة
لعبت دوًرا مباشًرا في سرد الروایات األدبیة في تلك الفترة، ومن أبرز تلك الروایات األدبیة التي تتحدث عن عدد من الحروب التي وقعت ملحمتا
«اإللیاذة واألودیسا» للشاعر الیوناني «ھومیروس»، وكذلك «معركة طروادة»، ولكن ھذه األمثلة تختلف كثیًرا عن الروایات التاریخیة التي

ظھرت في عصور ما بعد الحداثة.

 

ترصد قصة "عصا المكنسة" إحدى قصص المجموعة القصصیة "آن لھ أن یبوح" للكاتبة المصریة الدمیاطیة "شافیة محمود معروف"، أحواَل
المرأة والبنات العراقیات خالل حرب غزو العراق، والقتل والتشویھ والتعذیب على ید الجیش الذي جاء رافًعا شعار (جئنا كي نحرركم، نُعلِّمكم
أصول الدیمقراطیة، وننشر ثقافة حقوق اإلنسان، ال بدَّ أن نضمن حقوق األطفال ونُمكِّن المرأة من قیادة المجتمع، سننصرف بعد وضع أسس

الدیمقراطیة واستتباب األمن...)، فالقصة تحكي قصة نساء تحت النیران.
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وینبغي علینا العمل على نشر األدب المثالي والموضوعي لرفع كابوس الحرب وإزالة القلق من أذھان الشعوب، وھذا ما كتبھ "محمود السامرائي"
على لسان البطل الراوي: (إنھ یعلم ما تخفي القلوب من ھلع وجزع، ولعل مئاٍت من أمثالھ یتوافدون ویقفون وقفتھ الحائرة ھذه، إنھ یجلس مبتسًما،
تقرقر أرجیلتھ دون اھتمام، یدرك كیف تمطى الخوف والوساوس في قلبھ، وكیف شطحت في رأسھ وصورت لھ األفاعیل الشنیعة التي سبق أن
رآھا. سوق النخاسین، فجأة شطحت صورة بناتھ في ذلك السوق وھن باكیاٌت، ملتٍح یفتش أعضاءھن وخبایا أجسادھن.)؛ فقد لجأ الروائي العراقي
د المفھوم التجریدي "أحمد سعداوي" إلى رسم شخصیة «فرانكشتاین في بغداد» (2014) الذي یظھر في المدینة إثر كمیة الدماء التي سالت لیُجسِّ
للرعب. . تظھر شریحة جشعة من البشر أثناء األزمات والحروب داخل األوطان تتسلق على اكتاف ضحایا تلك الحروب واألزمات وھؤالء ھم
عادة من محدثي النعمة وأصحاب المال المجھول المصدر، وھذا بالضبط ما دار في حدیث األب رب األسرة والتاجر المھرب بقصة "رحلة الشتات
األخیرة": (- سأنقذكم من الموت، وأنتم كثُر، خمسة أنفار، أال یستحقون أن تدفع لھم ھذا المبلغ؟! إنَّك لرجٌل جاحد!... اللعنة على الحروب التي

تجعل تجارھا وعاظًا.. ھتف في أعماقھ.).

تقول الحكمة "إذا مات القلب ذھبت الرحمة، وإذا مات العقل ذھبت الحكمة، وإذا مات الضمیر ذھب كل شيء، وكان هللا في عون الشعب العراقي
ْیِن من ھؤالء الجشعین تجار الحروب واألزمات الذین أُْثروا من دمائھ ودموعھ وآالمھ، (- لو كنت أطلب أجًرا لما عملت ھذا الذي یعاني األمرَّ
العمل، نحن نسترزق على الحروب والضیق. ثم إني سأنقذ روحك، وأرواح بناتك، وھذا المبلغ لیس بكبیر في سبیل إخراجك من الجحیم، ال یُغرنك
الھدوء العمیم الذي یغمر الموصل..)؛ في ظل الحروب واألزمات التي تواجھ الشعوب، یبرز على السطح نوع خاص من البشر، فقدوا ضمائرھم أو
باعوھا بثمن بخس لتحقیق مكاسب مادیة خاصة بھم، نظیر قیامھم بأعمال وممارسات سیاسیة أو تِجاریة غیر أخالقیة وغیر شرعیة أو إنسانیة،
تعتمد على استغالل األحداث والظروف السیئة والصعبة التي تواجھ مدینة الموصل والتي تمرُّ في أوقات الحرب واألزمات (- سمعُت أنَّ الجیش
وقوات التحالف قد وضعوا الخطة األخیرة واالستعدادات النھائیة لمعركة تحریر الموصل بقیادة عبدالوھاب الساعدي، وال یُغرنك بطوالت ھؤالء
علینا، فھي خاویة، أبي ال یقدر إال على أمي، وما أن یأتي الجیش حتى یغدوا كالفئران، ولكنھم سیشعلون الموصل أواًرا على أوار، وسیھدمون
البیوتات فوق ساكنیھا، أنت رجل كھل ومضى من عمرك الكثیر، فإذا متَّ لم یتحسر أحد علیك، ولكن بناتك ما ذنبھن؟.. ثم عاد متكئًا وھو یدخن
ار الحروب وُصنَّاع نرجیلتھ..) . وفي ظل األحداث والظروف السیئة التي یشھدھا وطن جریح نجد ونلمس تأثیر تلك الفئات عدیمة الضمیر من تُجَّ
األزمات؛ وال شك أن ھؤالء التجار یسھمون بشكل مباشر أو غیر مباشر في إزھاق العدید من األنفس البریئة، وإراقة الدماء العراقیة؛ بأفعالھم
وتصرفاتھم البعیدة كل البعد عن قیمنا وتعالیم دیننا اإلسالمي، والبعیدة أیًضا عن كل المعاییر والقیم واألعراف األخالقیة واإلنسانیة، وخیر دلیل

على ھذا الكالم الِحوار الذي دار بین ھذا األب الكھل بطل قصتنا وھذا التاجر المھرب:

• لكنني رجٌل معدم، وھذا حالي الذي تراه، أین ألمثالي ھذا المبلغ ونحن ال نكاد نقیم أودنا!

فقال بال مباالة: 
• استسلم للموت إذن!

 

• ببساطة!

• ھذه تجارة، بیع وشراء، اذھب، استدن، (ثم بصوت خفیض) الناس تطمر ماًال جسیًما، سلني، أعرف أناًسا مدقعین، لم أتخیل أنھم یملكون دیناًرا،
وإذا بھم یطمرون آالف الدوالرات.

 

تترجم ھذه القصة واقًعا بشًعا، أال وھو الحرب، وكل جزء من أجزاء القصة یدور حول أحداث ومخاوف وضغوط نفسیة، یتعرض لھا ھذا األب
الكھل وخوفھ الشدید على بناتھ بأن یباعوا في سوق النخاسة على أیدي مقاتلي داعش، ومحاوالتھ العدیدة في التفاوض مع المھرب، وتھریبھم
الخمسة من الحرب وویالتھا، والخروج من مكان الحرب إلى مكان آخر آمن؛ من أجل التغلب على ھذه المخاوف والحیاة بصورة أفضل (كرَّ عائًدا
وقد تمطى الخوف والتوجس في جنبھ، فأفسد فرحتھ العابرة عندما أخبروه أن ھذا المھرب سیستطیع تھریبھم إلى تركیا، ومن ھناك سیعیشون حتًما
عیشة آمنة، وإن لم تكن یسیرة رخیة، ولكنھا بعیدة عن الفزع واألیام الملیئة بالممنوعات، وجد نفسھ یتخطى عتبات البیت مھموًما مكدوًدا، دخل إلى
غرفتھ وأشرع خزینتھ فلم یعثر إال على ألفین وخمسمئة دوالر وھي آخر ما تبقى لھم، راتبھ التقاعدي لم یستلمھ منذ دخول داعش المدینة، ما العمل؟
ل ضائقة دون أن ترتدیھا إحدى بناتھ؟ وھي على أي حال ال تسوى أكثر من لم یبَق إالَّ ذھب المرحومة التي أھداھا یوم زواجھ منھا، أیبیعھا عند أوَّ
ألفي دوالر. فكر أن یفاوض المھرب بأن یعطیھ ما تحت حوزتھ ثم یدفع لھ الباقي عندما یصل إلى تركیا ویستلم راتبھ المتراكم، ولكنھ ال یثق بھ ولن
یقبل.). كان هللا في عون بنات ھذا الرجل، فكما ھو واضح بأنھ تقاعد منذ سنوات؛ مما یعني أنھ تخطَّى سن الستین، وقد ماتت عنھ زوجتھ منذ
شھور، وھذا یعني أنھ وزوجتھ وواحدة أو أكثر من بناتھ قد تعرضوا لعدة حروب سابقة مرت بھا العراق، كالغزو األمریكي للعراق وسقوط نظام
صدام حسین (لحظة غزو العراق واجتیاح بغداد، تحدیًدا في 9 نیسان- إبریل 2003)، والحرب العراقیة اإلیرانیة، ولصوت صفارات اإلنذار

وللخوف؛ ولذا فقد عاشوا فترات طویلة (الطفولة، الصبي، والشباب) تحت تأثیر الحروب المتكررة والمتتالیة.

 

أل أ أ
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تقول الحكمة "الشعور بنكران الجمیل ممن تحسن إلیھ سم تذوي علیھ فضائل الروح"، وھذا ما حدث بالفعل من قبل أبي محمود أخیھ األصغر،
عندما نصحتھ ابنتھ الكبرى بالذھاب إلیھ وطلب العون منھ (- ولماذا ال تذھب إلى عمنا أبي محمود، لك أفضال كثیرة علیھ، ألم تقل إنك دفعت لھ حق
ذھب زوجتھ یوم كان فقیًرا ویرید الزواج؟ حتًما لم ینَس ھذا الجمیل لك، اطلب منھ وھو ما شاء هللا أموالھ في فوران وزیادة.)؛ وبحكم أنھ األكبر سنًّا
واألكثر خبرة بالناس ردَّ على ابنتھ قائًال: (- یا بنیتي، ذلك عھٌد ولَّى، والناس تنسى المعروف كأن لم یكن.). ولكنھ في النھایة خضع القتراح ابنتھ
رغم أنھ ُمتیقن من رده، فإنكار الجمیل ھو أن یكسر األعمى عصاه بعد أن یبصر (كان الرجل یعرف أخاه، مشى إلیھ متئًدا متوجًسا، أفضى بشيء

یشبھ الرجاء، زعق أخوه بوجھھ، وقال مستنكًرا: 
اه شكَّاء، تسمع كالم طفالت لم یختبرن شیئًا من الحیاة.). كأن • أتھربون من أرض اإلسالم بعد أن منَّ هللا علیكم بھا وبنعیمھا الذي ال ینقطع؟ إنك ألوَّ
السرد یتساءل عن الوحش الكامن داخل المدینة، ثم انطلق فجأة لیقضي على األخضر والیابس، فیھدم كل المعرفة المسبقة عن المدینة، ویبني مكانھا
قصًصا ال تتوقف عن الموت والتعذیب واالعتقال والخوف والتھدید والتجسس والفضح (- الحرب لن تصل لك، لنا رجال ُعتاة، وسیردون األوغاد

ل مرة.). كما طردناھم أوَّ

 

فنكران الجمیل، أشد وقًعا من السیف (انقلب إلى أھلھ وقد ازداد شحوبًا، ھا ھو یرى المصائر الضبابیة تزحف نحوه غاضبة، یرى نفسھ بال حیلة، ال
رحلة تلوح، ال كوة تشق الجدران الموصدة.)، فقد غزا الرجل اإلحباط والشعور بالھزیمة.

 

ا ا ویحبھا حبًّا جّمً وھنا جاء دور االبنة الكبرى المحبة ألبیھا وأخوتھا للتضحیة بنفسھا من أجلھم، بأن تقبل بالزواج من "قصي" ذلك الشاب الثري جّدً
(- أجل، ما بھ قصي، ثري ولھ مال ویحبنا، ومستعد أن ینفق مالیین في سبیلي.)، ولكن قد رفضھ أبوھا من قبل عدة مرات؛ ألنھ یراه غیر مسئول
وغیر جدیر بھا (- یا أبِت، علینا أن نضحي، حتى نعیش، ولن نرحل من ھنا دونما تضحیة حقیقیة، أرجوك.)، ولكن "قصي" یرفض الزواج
واالرتباط بأخرى في انتظار أن یُغیِّر أبوھا رأیھ (-بل عناد؛ ألنك تكرھھ، طردتھ مرة، ولكنھ لم ییأس، ما زال یطلب وصلي، وعمتھ زارتني قبل
ْت لي أنَّھ عازف عن الزواج إال مني..)؛ إنھ كابوس أشد وطأة بسبب ركوده وقتلھ للروح وھدمھ للنفس أمام ذات شھرین تعزیني بوفاة أمي، وأسرَّ
تشاھد وتشھد على احتضارھا، أو باألحرى اختناقھا (دخل حجرتھ والھم یأكلھ، كیف لھ أن یرتد عن كلمتھ وصرامتھ بمنع ذاك العاطل عن الخلق
الكریم من االقتران بابنتھ؟ كیف لھ أن یقطع دابر كلمة اتخذتھا المرحومة؟ سیقف غًدا مذلوًال، یشحذ بعد أن كان صارًما ال یقبل وده، تُرى لَم تختار
األیام أن تمرغ أنفھ في التراب؟ وھو یسعى للھرب، كیف سیعیش إن نجح في الھرب من ھذه الذلة؟ ما أقبح العیش بال كرامة! ما أقبح العیش حین

یتحكم بھ األوغاد!).

 

عاش األب حیاة طویلة یسعى فیھا لتربیة بناتھ بشكل جید، ثم سعى سعیھ للھروب بھم خارج حدود الوطن؛ للحفاظ على حیاتھم من القتل، أو أسرھم
وبیعھم في سوق النخاسة كسبایا؛ فكانت نھایتھ موت القھر الذى تختنق فیھ الـ «آه» بین الضلوع وفي الحنجرة، فال یستطیع الموجوع الصراخ بھا،
فتتحول الـ «آه» من وسیلة للتفریج عن الكرب إلى أداة تقتل المكروب (تأخر في حجرتھ، لم یخرج حتى العاشرة، دقت ابنتھ باب غرفتھ، لیس من
طبعھ المكوث حتى العاشرة، دفعت الباب ببطء، رأتھ ھامًدا، حركتھ، ال حراك بھ، صرخت الطمة. وبینما اجتمعن حولھ ُسِمَعت أصوات القنابل

والرصاص والقصف، إیذانًا ببدء معركة التحریر.)؛ فالعراق الذي تفتت إثر الغزو األمریكي ثم الصراعات الطائفیة كان وطنًا مزدھًرا فیما سبق!!
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