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االهداء
أهدي عميل املتواضع
إىل الشيب الخضيب
إىل الخد الرتيب
إىل البدن السليب
إىل الثغر املقروع بالقضيب
إىل الرأس املرفوع
إىل من غدروا به ونكثوا ..
فنظر إىل الكون نظرة مودع ورفع يديه اىل السامء
يدعو
اللهــم أنــت ثقتــي يف كل كــرب ورجــايئ يف كل شــدة
وأنــت يل يف كل أمــر نــزل يب ثقــة وعــدة  ،كــم مــن هــم
يضعــف فيــه الفــؤاد وتقــل فيــه الحيلــة ويخــذل فيــه
الصديــق ويشــمت فيــه العــدو  ،أنزلتــه بــك وشــكوته إليــك
رغبــة منــي إليــك يف مــن ســواك  ،ففرجتــه وكشــفته  ،فأنــت
ويل كل نعمــة وصاحــب كل حســنة  ،ومنتهــى كل رغبــة .
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أهديه إىل من لو كان مع الحسني بالطفوف
لوقاه بنفسه حد السيوف
و بذل حشاشته دونه للحتوف
و جاهد بني يديه
و ونرصه عىل من بغى عليه
وفــداه بروحــه و جســده و مالــه و ولــده و روحــه
لروحــه فــداء و أهلــه ألهلــه وفــاء
أنتم يف هذا الزمان أيضاً أنصار هللا
أنتم أحباء هللا
أهديــه إىل مــن اختارهــم هللا ووســم وجوههــم بنــور
الحــزن  ،أهــي وأحبــايئ الذيــن كانــوا رشكايئ يف الحزانــة .
أهديــه إىل كل مفجــوع وإىل كل فاقــد مل يجــدا معين ـاً
يطيــل معهــا البــكاء .
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التقديم
بقلم  :د .خولة القزويني*
حينــا ينبــض القلــب زفــرة أمل يف فقــد االخ تحــرق
االحــرف بنــران الذكريــات.
ويغــص القلــم بجمــر اللوعــة فيهــرق الحــزن مــدرارا ً
بــا أنــاة.
فقــد االخ ثامــر يف حــادث ســيارة هــو العنــوان الــذي
انســلخ عــن حكايــة إنســان مميــز يتهافــت عليــه النــاس،
كضــوء القمــر حينــا يــرق يف ظلــات االنفــس املنهمكــة
يف حــب الدنيــا يعشــق هــذا الطفــل املنــذور لإلمــام الحســن
امامــه الشــهيد حتــى الذوبــان الالمتناهــي مــا اضفــى عــى
شــخصه شــفافية اســتثنائية ورؤيــة غائية ال يعرفهــا اال الخلّص
مــن املؤمنــن والكاتــب هــو الــذي تعهــد برعايتــه كأب وكأخ
وصديــق لكــن القــدر خطفــه وهــو يف ريعــان شــبابه.
واحدثــت وفــاة الشــاب ثامــر ضجــة بــن النــاس وهـ ّزة
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عنيفــة ألخيــه الوحيــد الــذي بقــى يتجــرع مــرارة الفقــد
والحرمــان ســنوات حتــى ُرزق بصاحبــه أحمــد الــذي جــاء يف
لحظــة تعطــش الكاتــب اىل أخ وصديــق مخلــص ألنــه تجــرع
اآلالم مــن خــذالن االصدقــاء وانقالبهــم الســلبي بعــد وفــاة
أخيــه ثامــر ،منهــم مــن أكله الحســد مــن مكانة املرحــوم ثامر
الــذي عرفــه القــايص والــداين ومنهــم مــن فارقــه العتبــارات
سياســية ودينيــة ومنهــم مــن مل يتحمــل حزنــه الــذي الزمــه
كظلــه حتــى انفرجــت االزمــة عــن صديــق جــاءت بــه يــد
الغيــب ليكــون للكاتــب عون ـاً.
الروايــة تأخــذ البعــد العقائــدي يف مجملهــا ولهــا الطابع
الحكــوايت الــردي وقــد أســهب الكاتــب يف تفصيــل االحــداث
وانعكاســاتها الوجدانيــة عــى ذاتــه وتقييــم االحــداث
واالشــخاص واملواقــف مبقتــى قيمــه ومبادئــه التــي يؤمــن
بهــا فبانــت رؤاه واضحــة طــوال ســر االحــداث.
وقــد تعمــق اكــر يف الروحانيــات واملكاشــفات ولعلهــا
محاولــة منــه لفهــم رس اخيــه الــذي ولــد وفــارق الحيــاة
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وكأنــه رس ال يعرفــه اال مــن امتلــك شــفافية.
أســلوب الكاتــب كان عاطفيــاً ،سلســاً ميــس شــغاف
القلــب ولغتــه متينــة رغــم انــه كان مييــل يف بعــض املواقــف
اىل اســتخدام اللهجــة العاميــة البســيطة.
الروايــة يف مجملهــا زاخــرة باألحــداث التــي تــدور يف
زمــن محــدد وكان الكاتــب متمكنـاً مــن احتــواء كل التفاصيل
بقلــم مكافــح ثابــر حتــى آخــر نفــس يك يــأيت عــى االحــداث
كاملــة وبإيقــاع دراماتيــي حزيــن .
باملجمــل الروايــة جيــدة كُتبــت بأســلوب جــذاب
ومنســق وبقــدرة بالغيــة جيــدة كتجربــة اوىل
جهــد رائــع واداء مميــز للكاتــب الشــاب محمــد البــاذر
وانطالقــة واعــدة تســتحق الثنــاء والتقديــر.

* روائية كويتية
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مقدمة
أحمــل فــوق رأيس خب ـزا ً ،التــأكل الطــر منــه والتحــط
عليــه ،أنــر فتــات املــوت عــى كتفــي ،ضلــع متهتــك ،وعــن
متوهجــة ،وكــف مقطوعــة ،أحمــل ماتبقــى منــي ،أرش
دمــي ،ال أكاد أختنــق بكلــات االســتنجاد حتــى يجهــز عــي
أحدهــم ،خوفـاً منــي أو عــي ،نبــذوين فانتبــذت جانبـاً قصيـاً
مــن األرض ،حيــث ال أحــد يعرفنــي وال أعــرف ســوى قلــم
وورقــة والحســن (ع).
ينقصنــي الكثــر ألكتــب ،بــل إننــي ال أملك شــيئا ،ســوى
البــكاء ،وهــذا بــكاء قــد يشــبه الروايــة ،بعــض دموعــي كانت
متــوت يف محجــر عينــي ،فلــم أكــد أن أكتبهــا ،وبعضهــا ســالت
وطالــت ،فكتبتهــا ،وبعضهــا جفــت ،وبعضهــا مســحتها بكمــي
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فأصابنــي الفقــر ،وبعضهــا مســحته بعتبــة املـزار املقــدس يف
كربــاء وانتشــيت بعطــر مل أقصــده ،ولكنــه قصــدين ،أصبحــت
دموعــي معطــرة بعبــق الجنــة التــي تتزاحــم عليهــا املالئكــة.
الحمدهلل رب العاملني..
نــاص
والصــاة والســام عــى مــن َم َّ
ــن ِبهِــم علينــا َم َّ
الصــر والعــزاء،
خــر خلقــه ســيد البرشيــة محمــد وآلــه الطيبــن
الطاهريــن وأصحابــه املنتجبــن.
سبحان من يقتل أوالدنا والنزداد له إال حباً،
الحمدهلل الذي مل يجعل مصيبتي يف ديني
الحمــدهلل الــذي اختــار يل هــذا املصــاب فقربنــي منــه
وجعلنــي منشــغالً بحمــده وخدمــة حبيبــه الحســن الــذي
أورثنــا ح ـرار ًة يف قلوبنــا تــأىب أن تنطفــي.
اليــوم أنــا أقــرب إىل هللا ،إننــي يف كنــف الحســن الــذي
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فارقنــي خادمــه..
اليــوم أنــا أحــرق وألتــاع وال أدري كيــف يصــب عــي
الصــر صب ـاً.
« إمنــا يتفاضــل النــاس بحســن العـزاء ،وصحــة التفكــر،
يف الرغبــة يف اآلخــرة ،ومــن مل يثــكل أخــاه ،ثكلــه أخــوه ،ومــن
مل يعــدم ولــدا ً كان هــو املعــدوم ».
اإلمام الرضا (ع)
عش ما شئت فإنك ميت
وأحبب ما شئت فإنك مفارقه
واعمل ما شئت فإنك مجزي به..
وداعيكم وداع امرئ مرصد للتالقي !
غدا ترون أيامي،
ويكشــف لكــم عــن رسائــري ،وتعرفوننــي بعــد خلــو
مــكاين وقيــام غــري مقامــي .
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اليوم انتظرته طويال ،وانتظره معي الكثريون ..
اختمــرت األحـزان وال زال القلــب مثــا ،وعــرت حاجــز
الســنني ومل أشــعر ،وأصبحــت نســيا بــن أحــداث النــاس
املتواليــة ولكنــه ملــك كلمــة العظمــة فأصبــح راســخا رغــم
جريــان األيــام ،محفــورا يف نفــوس البــر ،الــكل يحرتمــه
ويشــتاق إليــه ،الــكل يتحــدث عنــه ،الــكل ي ـراه يف املنــام..
يطلــب منهــم أمــرا ،يصلــح أمرهــم ،يهديهــم إىل طريــق
الخــاص والجميــل أنهــم يتأثــرون ويســتجيبون ويتغــرون
وتتغــر حياتهــم لألفضــل ،إال أنــا بقيــت هنــا بــا زيارتــه ،ملــاذا
أنــا؟
أخ أخ أخ …
مل تجــف دموعــي ،ومل يشــف قلبــي ،ومل ينتــه حــزين
وأيــام عـزايئ لــي أكتــب ،انتظــرت ألكتــب وأنــا هــادئ البــال
مرتــاح الضمــر ،ولكنــي اليــوم أكتــب بالعــذاب وليكــن مــا
يكــون.
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كرهــت نفــي وأنــا أكتــب هــذا الكتــاب ،حاولــت أن
أحبــب نفــي بــه ،حاولــت أن أعيــش معــه لحظــات انســجام
جميلــة ،ولكــن مــا حــدث هــو العكــس متامـاً ،رافقتــه ظروف
صعبــة عــاوة عــى صعوبــة نقــل مأســايت ولوعتــي عــى
الــورق.
أنــا كرهــت الكتــاب ككاتــب لــه وســأحاول أن أحبــه
متنكـرا ً بصفــة القــارئ لــه ،ال أنصــح أحــدا ً بقراءتــه والدخــول
يف تعقيداتــه ،وأخــي مســؤوليتي مــن أي آثــار قــد تصيبــك
وأنــت تقــرأ وتعلــق يف صفحــة حــزن ،حــاول أن تطــوي األمل
وتبحــث عــن األمــل حتــى لــو مل أكتبــه حقـاً ،كــن أنــت الجــزء
الجميــل يف هــذه القصــة لعلــك تكــون حقيقــة أمامــي ،ألين
ماعــدت أملــك مايفــرح.
هذا الكتاب كتبته كرها
ورسدته كرها
وحمله وفصاله ثالثون فصال،
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كاألم التــي ُج ّنــت وهــي تبحــث عــن ابنهــا الــذي ضــاع
عنهــا أو ضيعتــه ،رصت أبحــث عــن كتــايب .
« كام أنجبتيه ستتمكني من انجاب غريه»
هــي ذات العبــارة التــي قــد تقــال لكاتــب أضــاع
كتابــه ،ألنــه وهــو يكتــب خاصــة عــن تجربــة شــخصية فهــو
يصهــر مــن روحــه أحرفـاً صغــرة ضائعــة خائفــة تتجمــع معــا
لتشــكل كائنــا ينتمــي إليــه ويعــر عنــه بصــورة دون أخــرى.
أكتــب كاملجنــون مــرة بالحاســوب ومــرة باآليفــون
ومــرة بقصاصــات ورق أجدهــا هنــا وهنــاك ،أخــرج إىل
املكتبــة ألشــري دفــرا جديــدا لكتــاب يرفــض أن يولــد ،أجمــع
املذك ـرات كــا تجمــع األم مالبــس وليدهــا قبــل أن يــأيت إىل
هــذا العــامل
تتعب يدي عن الكتابة
أضعها عىل يديه
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أظــن أنــه ميلــك طاقــة تبــث فينــي روحــا كلــا قتلتنــي
كلمة .
أظــن أنــه ميلــك مــاال ميلكــه غــره ،لقــد وجــدت نفــي
الضائعــة فيــه تعيــش وترتعــرع وتنــزرع مــن جديــد.
واألجمــل أن هــذا اإلنســان مل يوفــر يل فقــط البيئــة
املناســبة للكتابــة بــل صنــع يل كل يش ليكــون هــذا الكتــاب
حقيقــة ال مجــرد كالم.
فتــح يل بيتــه ،كــا فتــح يل قلبــه وجعلني مــن أولوياته،
أحبنــي كــا مل يحبنــي أحــد مــن قبــل ،جعــل أصدقــاءه
أصدقــايئ ،وإخوانــه إخــواين ،وأرص أن يعالــج آالمــي ورصت
أحــي عنهــا وال أخــاف منهــا.
قفــزت عالقتنــا يف أشــهر لتكــون عالقــة أقــوى مــن
أخــوة الســنوات الطــوال.
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