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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 

ــدة  ــايئ يف كل ش ــرب ورج ــي يف كل ك ــت ثقت ــم أن الله

ــم  ــن ه ــم م ــدة ، ك ــة وع ــزل يب ثق ــر ن ــت يل يف كل أم وأن

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 

ــة .  ــى كل رغب ــنة ، ومنته ــب كل حس ــة وصاح ويل كل نعم
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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

ــه  ــده و روح ــه و ول ــده و مال ــه و جس ــداه بروح  وف

ــاء ــه وف ــه ألهل ــداء و أهل ــه ف لروح

أنتم يف هذا الزمان أيضاً أنصار هللا 

أنتم أحباء هللا 

ــور  ــم بن ــن اختارهــم هللا ووســم وجوهه ــه إىل م أهدي

ــة . ــوا رشكايئ يف الحزان ــن كان ــايئ الذي الحــزن ، أهــيل وأحب

أهديــه إىل كل مفجــوع وإىل كل فاقــد مل يجــدا معينــاً 

يطيــل معهــام البــكاء . 
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التقديم

بقلم : د. خولة القزويني* 

ــرتق  ــد االخ تح ــرة أمل يف فق ــب زف ــض القل ــام ينب حين

ــات. ــران الذكري ــرف بن االح

ــدراراً  ــرق الحــزن م ــة فيه ــر اللوع ــم بجم ويغــص القل

ــاة. بــا أن

ــوان الــذي  فقــد االخ ثامــر يف حــادث ســيارة هــو العن

ــاس،  ــه الن ــت علي ــز يتهاف ــان ممي ــة إنس ــن حكاي ــلخ ع انس

ــامت االنفــس املنهمكــة  ــام يــرق يف ظل كضــوء القمــر حين

يف حــب الدنيــا يعشــق هــذا الطفــل املنــذور لإلمــام الحســني 

امامــه الشــهيد حتــى الذوبــان الامتناهــي مــام اضفــى عــىل 

شــخصه شــفافية اســتثنائية ورؤيــة غائية ال يعرفهــا اال الخلّص 

مــن املؤمنــني والكاتــب هــو الــذي تعهــد برعايتــه كأب وكأخ 

وصديــق لكــن القــدر خطفــه وهــو يف ريعــان شــبابه.

واحدثــت وفــاة الشــاب ثامــر ضجــة بــني النــاس وهــزّة 
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ــد  ــرارة الفق ــرع م ــى يتج ــذي بق ــد ال ــه الوحي ــة ألخي عنيف

والحرمــان ســنوات حتــى ُرزق بصاحبــه أحمــد الــذي جــاء يف 

لحظــة تعطــش الكاتــب اىل أخ وصديــق مخلــص ألنــه تجــرع 

ــاة  ــاء وانقابهــم الســلبي بعــد وف اآلالم مــن خــذالن االصدق

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 

ــد  ــه ي ــق جــاءت ب ــى انفرجــت االزمــة عــن صدي ــه حت كظل

الغيــب ليكــون للكاتــب عونــاً.

الروايــة تأخــذ البعــد العقائــدي يف مجملهــا ولهــا الطابع 

الحكــوايت الــردي وقــد أســهب الكاتــب يف تفصيــل االحــداث 

االحــداث  وتقييــم  ذاتــه  عــىل  الوجدانيــة  وانعكاســاتها 

ــه التــي يؤمــن  واالشــخاص واملواقــف مبقتــى قيمــه ومبادئ

بهــا فبانــت رؤاه واضحــة طــوال ســر االحــداث.

وقــد تعمــق اكــر يف الروحانيــات واملكاشــفات ولعلهــا 

ــاة  ــارق الحي ــد وف ــذي ول ــه ال ــم رس اخي ــه لفه ــة من محاول
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ــفافية. ــك ش ــن امتل ــه اال م ــه رس ال يعرف وكأن

ــغاف  ــس ش ــاً مي ــاً، سلس ــب كان عاطفي ــلوب الكات أس

القلــب ولغتــه متينــة رغــم انــه كان مييــل يف بعــض املواقــف 

ــة البســيطة. ــة العامي ــتخدام اللهج اىل اس

ــدور يف  ــي ت ــا زاخــرة باألحــداث الت ــة يف مجمله الرواي

زمــن محــدد وكان الكاتــب متمكنــاً مــن احتــواء كل التفاصيل 

بقلــم مكافــح ثابــر حتــى آخــر نفــس يك يــأيت عــىل االحــداث 

كاملــة وبإيقــاع دراماتيــي حزيــن .

كُتبــت بأســلوب جــذاب  الروايــة جيــدة  باملجمــل 

اوىل  كتجربــة  جيــدة  باغيــة  وبقــدرة  ومنســق 

جهــد رائــع واداء مميــز للكاتــب الشــاب محمــد البــاذر 

وانطاقــة واعــدة تســتحق الثنــاء والتقديــر.

* روائية كويتية
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مقدمة

أحمــل فــوق رأيس خبــزاً، التــأكل الطــر منــه والتحــط 

عليــه، أنــر فتــات املــوت عــىل كتفــي، ضلــع متهتــك، وعــني 

متوهجــة، وكــف مقطوعــة، أحمــل ماتبقــى منــي، أرش 

دمــي، ال أكاد أختنــق بكلــامت االســتنجاد حتــى يجهــز عــيل 

أحدهــم، خوفــاً منــي أو عــيل، نبــذوين فانتبــذت جانبــاً قصيــاً 

ــم  ــوى قل ــرف س ــي وال أع ــد يعرفن ــث ال أح ــن األرض، حي م

ــني )ع(. ــة والحس وورق

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 املــزار املقــدس يف 

كربــاء وانتشــيت بعطــر مل أقصــده، ولكنــه قصــدين، أصبحــت 

دموعــي معطــرة بعبــق الجنــة التــي تتزاحــم عليهــا املائكــة.

الحمدهلل رب العاملني..

ــاصَّ  ــا َمن ــم علين ــنَّ ِبِه ــن َم ــىل م ــام ع ــاة والس والص

ــزاء،  ــر والع الص

خــر خلقــه ســيد البريــة محمــد وآلــه الطيبــني 

املنتجبــني. وأصحابــه  الطاهريــن 

سبحان من يقتل أوالدنا والنزداد له إال حباً، 

الحمدهلل الذي مل يجعل مصيبتي يف ديني 

الحمــدهلل الــذي اختــار يل هــذا املصــاب فقربنــي منــه 

ــذي  ــه الحســني ال ــة حبيب ــده وخدم ــي منشــغاً بحم وجعلن

ــأىب أن تنطفــي. ــا ت ــا حــرارًة يف قلوبن أورثن

اليــوم أنــا أقــرب إىل هللا، إننــي يف كنــف الحســني الــذي 
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فارقنــي خادمــه..

ــا أحــرتق وألتــاع وال أدري كيــف يصــب عــيل  اليــوم أن

الصــر صبــاً.

» إمنــا يتفاضــل النــاس بحســن العــزاء، وصحــة التفكــر، 

يف الرغبــة يف اآلخــرة، ومــن مل يثــكل أخــاه، ثكلــه أخــوه، ومــن 

مل يعــدم ولــداً 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 للتاقي ! 

غدا ترون أيامي، 

ــو  ــي بعــد خل ــري، وتعرفونن ويكشــف لكــم عــن رسائ

ــي . ــام غــري مقام ــكاين وقي م
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اليوم انتظرته طويا، وانتظره معي الكثرون ..

اختمــرت األحــزان وال زال القلــب مثــا، وعــرت حاجــز 

الســنني ومل أشــعر، وأصبحــت نســيا بــني أحــداث النــاس 

ــه ملــك كلمــة العظمــة فأصبــح راســخا رغــم  ــة ولكن املتوالي

جريــان األيــام، محفــورا يف نفــوس البــر، الــكل يحرتمــه 

ــام..  ــراه يف املن ــكل ي ــه، ال ــكل يتحــدث عن ــه، ال ويشــتاق إلي

يطلــب منهــم أمــرا، يصلــح أمرهــم، يهديهــم إىل طريــق 

ــرون  ــتجيبون ويتغ ــرون ويس ــم يتأث ــل أنه ــاص والجمي الخ

وتتغــر حياتهــم لألفضــل، إال أنــا بقيــت هنــا بــا زيارتــه، ملــاذا 

ــا؟ أن

أخ أخ أخ …

ــزين  ــه ح ــي، ومل ينت ــف قلب ــي، ومل يش ــف دموع مل تج

وأيــام عــزايئ لــي أكتــب، انتظــرت ألكتــب وأنــا هــادئ البــال 

ــا  ــب بالعــذاب وليكــن م ــوم أكت ــي الي ــاح الضمــر، ولكن مرت

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 متامــاً، رافقتــه ظروف 

ــىل  ــي ع ــايت ولوعت ــل مأس ــة نق ــىل صعوب ــاوة ع ــة ع صعب

الــورق.

ــه  ــه وســأحاول أن أحب ــب ل ــاب ككات ــا كرهــت الكت أن

متنكــراً بصفــة القــارئ لــه، ال أنصــح أحــداً بقراءتــه والدخــول 

ــك  ــد تصيب ــار ق ــه، وأخــيل مســؤوليتي مــن أي آث يف تعقيدات

وأنــت تقــرأ وتعلــق يف صفحــة حــزن، حــاول أن تطــوي األمل 

وتبحــث عــن األمــل حتــى لــو مل أكتبــه حقــاً، كــن أنــت الجــزء 

الجميــل يف هــذه القصــة لعلــك تكــون حقيقــة أمامــي، ألين 

ماعــدت أملــك مايفــرح.

هذا الكتاب كتبته كرها 

ورسدته كرها 

وحمله وفصاله ثاثون فصا،
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كاألم التــي ُجّنــت وهــي تبحــث عــن ابنهــا الــذي ضــاع 

عنهــا أو ضيعتــه، رصت أبحــث عــن كتــايب .

» كام أنجبتيه ستتمكني من انجاب غره«

 هــي ذات العبــارة التــي قــد تقــال لكاتــب أضــاع 

كتابــه، ألنــه وهــو يكتــب خاصــة عــن تجربــة شــخصية فهــو 

يصهــر مــن روحــه أحرفــاً 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 ألشــرتي دفــرتا جديــدا لكتــاب يرفــض أن يولــد، أجمــع 

املذكــرات كــام تجمــع األم مابــس 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 كلــام قتلتنــي 

. كلمة

أظــن أنــه ميلــك مــاال ميلكــه غــره، لقــد وجــدت نفــي 

الضائعــة فيــه تعيــش وترتعــرع وتنــزرع مــن جديــد.

ــة  ــط البيئ ــر يل فق ــان مل يوف ــذا اإلنس ــل أن ه واألجم

املناســبة للكتابــة بــل صنــع يل كل يش ليكــون هــذا الكتــاب 

ــرد كام. ــة ال مج حقيق

فتــح يل بيتــه، كــام فتــح يل قلبــه وجعلني مــن أولوياته، 

أحبنــي كــام مل يحبنــي أحــد مــن قبــل، جعــل أصدقــاءه 

ــي ورصت  ــج آالم ــواين، وأرص أن يعال ــه إخ ــايئ، وإخوان أصدق

أحــي عنهــا وال أخــاف منهــا.

ــن  ــوى م ــة أق ــون عاق ــهر لتك ــا يف أش ــزت عاقتن قف

أخــوة الســنوات الطــوال.


