
 

 أتيت ... ألبكي معك 

 

  املرة هذه هو  انه غالبا -

 نأ يريد صشخ كل فيه يسير  الذي الطويل الطريق ذلك في شديد ببطء بسيارته يسير قالها  اسعد السعيد وهو 

 داخل هذه املدافن بعينه شخص عن  يبحث أسعد السعيد كان ،الخاصة بمدينته املدافن لىإ يصل

 عندما وذلككما أنه لم يره اال مرة واحدة وللحظات قصفففيرة،  ، االول  اسفففمه سفففو   عنه يعرف يكن لم سففف األ  مع

 انك  الذي ابنه على مرتعب فيه كان الذي الوقت ذلك في املمرضففففففففففففة قالت

  كبفففففالففففف ليسفففففففففففتمع...  هو  أين يعلم ال  طبيفففففب وينتظر ...  واملوت الحيفففففاة بين

  عال بصوت  املمرضة

  وصل سليم د -

  سفففففففليم اسفففففففمه
 
 جاء أن بعد حتى عائلته، سفففففففمإ يعرف لم لكنه ،إذا

 سليم اسمه أن سو   يعرف لم البنه الالزم وعمل

  

### 

 ان بعد الضففففففففففي ة املدافن ممرات في يبحث أسففففففففففعد السففففففففففعيد ظل

 .ذهنه في هيئته  حفر 

 بهذه صشففخ على العثور  السففهل من تماما، صففلعوأ...  جدا ورفيع ربما، املترين لىإ يصففل طويال  سففليم أن يذكر  كان

 ..  املواصفات

انت ك  مرة...  احدهم يدفنون  ناسأ يجد مرتان... أثناء بحثه  حادث في أصففففيب الذي ابنه يدفن كان نهأ على عالوة

  بيته داخل احترق  لرجل كانت اخر   ومرة عجوز، سيدةامليتة 

  جموعةامل هذه في املدعو سليم سيكون  بالتاكيد ،املعزين من أخر   مجموعة هي هايسير بسيارته في إصرار ،  

 ليال،ق فففامتع  ،ي طع تركيزه الهففات  جرس رن اقترب من املجموعففة وهو يمعن النظر في هءالء الحزا، ، ولكن 

 . وانصت التليفون  فتح، لم يستطع تجاهلها فربما لديها الجديد حول ابنه، فاليزابيث زوجته كانت

 سيعيش ابننا وجه، أكمل على عمله املساعد أتم ل د العمليات، غرفة من أسعد يا ابننا خرج ل د -

 وهمس الصعداء أسعد السعيد تنفس 

  هلل الحمد -

 تطبيق الوصية: منهناك أصعب  ليس

 الباكين مع وبكاءا الفرحين مع فرحا

. الكثير البذل منتحمل  وصيةهي 

. . فرح قلب مع بصدق تبكي كيفف

  حزين؟ قلب مع بصدق تفرح وكيف

لكن أن تؤدي هذا  و سهلة المجامالت

 األصعب التحدي هوفهذا  صدقب



  الكالم في اليزابيث استمرت

 التق املمرضففة...   تاخر  نهأ ملجرد الطبيب وراء لتجري  الحال هذه في وابننا تغادر  نأ اسففتطعت كي  دري أ لسففت -

 تعذره ان وينبغي ظروفه لديه ان

  استمرت ولكنهالكي يركز في عملية البحث  التليفون  يغلق نأ رادأ

 الطبيب ذلك مع  مشاكل تصنع وال  عد ك ء، طبيب مع وتركه معه، ي صر  لم الطبيب -

  وجده ل د...   بعصبية التليفون  أسعد السعيد اغلق

 عليه  بلم الطبيب بينما ، جالس كان وهو  اسفففففففففففت بله النه ربما االولى، املرة في عليه بد  الذي الطول  بذلك يكن لم

 هو بالتاكيد لكنه.. اعلى من اليه وينظر 

 ...   املءملة تعزياتهمإلى  صبر  في ويستمع املعزين على يسلم ووق  الطفل دفن من انتهوا ل د

 وقال  أسعد السعيد عليه فسلم يده الرجل مد ، اليه واتجه ،، السيارة من بهدوء أسعد السعيد نزل 

 سليم؟ د -

  اجل -

 العملية اجراءات تكمل نأ دون  وتركته ساعتين، منذ العملية له عملت من هو  ابني كان...  أسعد السعيد انا -

 .  بهدوء عينيه الطبيب مسح

 ؟...جديد حدث هل.  يرام ما على ش يء وكل تركته ل د -

  يرام ما على ش يء كل...  سيدي يا كال  -

 ؟املشكلة ما اذا -

 ال  وانت . ابني بنجاة فرحأ لكي وتسفففاعد،ي عملك تمارس لكي ومصفففابك ابنك تركت ولكنك...  سفففيدي يا مشفففكلة ال  -

 . ابنك انت تركت مثلما ابني تاركا ليكإ بدوري تيآ نأ الالئق من نهأ وجدت وقد.. تعرفني

  أسعد السعيد فاكمل، وجهه على االستفهام وعالمة له الطبيب نظر 

  معك البكي اتيت ل د -

  عميق بكاء في وراحا الرجالن وتعانق

 

 ب لم: عماد حنا  

 


