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بني احلقيقة والوهم خيط غري مرئي  
وبني احلب والعاطفه خطوة قصرية. مل 

مهنة الطب    يربع دان ترافورد ىف
وحسب بل وىف اغواء النساء ايضا .  
لكن جيسيكا الطبيبة الشابة القادمة  

حديثا اىل املدينة قررت ان تظل  
املغرية حىت   شباكهبعيدة عن 

اليضاف امسها اىل الئحه فتوحاته. 
املشكلة انه أىب ان ينظراليها كأمرأة, 



فتحدته. سالحها ثقتها بنفسها  
وقدرهتا على التحكم ىف 

طفها…لكنه مل يدخر جهدا  عوا
والحيلة ليجردها من سالحها. 

القلعة احملصنه جهدا تبقى , اال اذا  
طال احلصار.. وأييت االهنيار, عاده 

 من الداخل.
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جيسيكا نيل كانت عرضة   - 1
ملالحقة الكثريين من األطباء بسبب 

قلة الطبيبات اجلميالت مثلها . 
ولكن اهتمامها كان ينصب على 
التفوق يف مهنتها غري مبالية بكل  

 ماميت بصلة اىل أنوثتها…
هتادى جواناثن نيل على املقعد 

خلف مكتبه الفاخر   اجللدي
ابضطراب ومتلمل واضحني وألقى  



نظرة فاحصة على ابنته جيسيكا 
الواقفة يف وسط الغرفة, الحترك 

ساكنا لقد أاثر قرارها شجوان قدمية 
يف نفسه ونبش صفحات من املاضي  

طاملا متىن أال تعود فبدا مغموما يف  
عينيه أصداء قلق عميق وعلى شفتيه 

ا قدر أشباح كلمات حياول خنقه
 املستطاع



اليوم قررت ابنته التقدم لوظيفة  
شاغرة يف مدينة لويزفيل كطبيبة 

مساعدة للدكتور اوبراين وشريكه . 
جاءت لتعلمه خبطوهتا ال لتأخذ برأيه  

فهو أعلم الناس اببنته وبصعوبة  
 تراجعها عن قرار تتخذه.

زفر األب العجوز زفرة طويلة ورفع  
 حاجبيه سائال:



رك التخصص يف وماذا عن قرا -
 طب األطفال؟

اجابت جيسيكا جبزم ممزوج   -
 ابللوم:

كان هذا قرارك ايوالدي من غري    -
 ان تستشريين. 

تردد صدى كلماهتا يف ارجاء الغرفة  
وأحست اهنا أخطأت يف اختيار 

عبارهتا مل تقصد ان تنفض الغبار عما 



حدث يوم قرر أخوها جاميس الذي  
يكربها أبربع سنوات العدول عن  
اكمال ختصصه يف اجلراحة العامة  
كوالده مفضال االلتحاق بكلية 

اهلندسة . يومها مل ختف خيبة 
حد لكنه كتم جواناثن نيل على ا

غيظه وجاهد يف اخفاء قنوطه حىت  
اليشكل موقفه عثرة يف مستقبل ابنه  

البكر االبن الذي اراده ان جيسد  



احللم وحيمل اسم العائلة بعده يف 
 ميدان الطب.

منذ حداثتهما عمل الوالد الطبيب 
على تنشئة ولديه تنشئة صاحلة 

وحاول منذ بدئهما دراستهما الثانوية  
قل الطب وماان جذهبما اىل ح

أوشك على قطف مثرة حماوالته حىت  
فوجئ بقرار جاميس لكن خيبته مل 

تدم طويال وحلت مكاهنا فرحة عامرة 



عندما انبأته جيسيكا بعزمها على  
دخول معهد الطب وسلوك نفس  
 الطريق الذي بدأه منذ أربعني سنة.

واآلن وملا تكتمل الفرحة بعد هاهي  
ري تواجهه بقرار موجع آخر التد

 ماستكون عاقبته.
مسح جواناثن وجهه براحة يده وكأنه  

يطرد صورا قامتة من خميلته وتطلع 
 اىل ابنته احلسناء حبنان:



هل اسأت التصرف معك جيسيكا -
 ؟

أدركت ان الفرصة ساحنة لتكفرعن 
فظاظة عبارهتا السابقة فأجابت 

 بتودد:
ماهذا الكالم ايوالدي؟أنت نعم -

اداتك يل  األب ولن أنسى أبدا ارش
 واهتمامك مبستقبلي.



أكمل العجوز أبمل ماأحجمت ابنته 
 عن قوله:

وتعتقدين ان الوقت حان لتستقلي -
 أليس كذلك؟ 

علّى ان أشق طريقي مبفردي  -
 واختار ماأظنه األفضل.

خيم صمت ثقيل على القاعة وغرق  
االثنان يف سكوت وتردد. فجأة 

هنض الوالد عن مقعده ومشى حنو 



خرة بكتب الطب القيمة  املكتبة الزا
 وصاح بصوت أجش ختنقه الغصة:

وحيك ايجيسيكا اليعقل ان يهدر  -
شخص مبستواك الثقايف حصيلة 

علمه وجهده يف مكان مزر  
 كلويزفيل.

الأظن ان انتقايل اىل لويزفيل  -
بل سيتيح  سيهدر مستقبلي ايوالدي

يل االطالع على حاالت كثرية 



وخمتلفة تساعدين على اكتشاف 
 مدى تقدمي كطبيبة.

ابمكانك اكتشاف ذلك هنا يف  -
هذه املستشفى.اجابت االبنة بعناد  

كال فأان -عكسته عيناها البارداتن:
مل أفعل مايستحق الذكرطوال العامني  

املنصرمني ومل أعاين يف هذه 
يكرتث املستشفى سوى مرضى مل 

هلم بقية األطباء ألن حالتهم التدعو 



اىل القلق وابلتايل الفائدة هلم 
تدريب هنا مل -منهم.وأضافت مبرارة:
 يفدين على االطالق 

اهنا -هذا هتجم فاضح ايجيسيكا.-
 احلقيقة ايوالدي.

التقت عيوهنما للحظات قصرية 
التقطت خالهلا انفاسها واتبعت 

 بلهجة حانقة:



قون يلهثون وراء  األطباء هنا متشد -
املال والشهرة أبساليب قذرة ضاربني 

جبوهر هذه املهنة النبيلة عرض 
 احلائط.علق جواناثن بتحد:

أتعتقدين ان األمر خمتلف يف -
 لويزفيل؟

لدي من األسباب ماحيملين على -
 هذا االعتقاد.



أدرك العجوز عقم اجلدال فعاد اىل  
 املقعد وأسند رأسه اىل حافته:

ب يل أن أصاب ابخليبة يبدوانه كت-
 مرة بعد مرة.

أظن ان  -مل تبال جيسيكا مبا قال:
 وقع األمر على أمي سيكون قاسيا.

 هل تريديين ان أفاحتها ابألمر؟ -



رفعت رأسها داللة على الرفض  
مقرتبة من مقعده برشاقتها املعهودة  

 وقالت حبنان:
سأطلعها على األمر بنفسي الليلة  -

 بعد العشاء مباشرة.
عودهتا اىل املنزل اجتهت  عند

جيسيكا اىل غرفتها وارمتت ابرتياح  
على السرير. لقد ختطت لتوها العقبة  

األوىل ومل يبق امامها سوى والدهتا  



املعروفة بصعوبة مراسها لكنها لن  
تدخر جهدا لنيل موافقتها ولو كلفها  

 ذلك خماصمتها.
استحمت وبدلت ثياهبا مث وقفت 

 تعتد االهتمام امام املرآة الكبرية. مل
بنفسها او صرف وقت طويل يف  
التربج كغريها من الفتيات مفّضلة 

ارتداء مايرحيها من املالبس منغري ان  
أتبه يوما للون او للزي فلديها القدر  



الكايف من اجلمال وشعرها 
الكستنائي املتهدل بفوضى صارخة 

على كتفيها يزيدها انوثة واغراء  
ها الصغري  وعيناها الواسعتان فوق أنف

 تضفيان على حمياها سحرا وجاذبية. 
تذكرت أايم الدراسة عندما كانت 

حمط انظار الشبان وانتقاهلا اىل  
املستشفى حيث كانت عرضة 

ملالحقة الكثريين من األطباء بسبب 



قلة الطبيبات اجلميالت لكنها مل  
ترتك نفسها أبدا تنجرف يف عالقة 
مع أي منهم فقد انصب اهتمامها 

اء ختصصها يف أسرع وقت على اهن 
واثبات مقدرهتا يف التفوق على 

أقراهنا غري مبالية بكل ماميت اىل  
 األنوثة بصلة. 

جلست جيسيكا اىل املائدة من غري  
ان متد يدها اىل الطعام مكتفية 



سرتق بتناول كوب من العصري ت
النظر بني احلني واآلخر اىل والدهتا 

متحينة الفرصة ملفاحتتها ابألمر اخريا  
جاءها العون من والدها الذي اهنى 
طعامه وتوجه لتمضية عدة ساعات 
يف املكتبة كعادته يف كل مساء اتركا  

 اايمها مبفردمها. 
استمعت اميليا نيل اىل ابنتها وهي  

  تبني هلا فوائد االنتقال اىل مدينة



جديدة شاكية اليها راتبة العمل يف  
مستشفى والدها وملا انتهت  

جيسيكا من تعليل قرارها سألتها  
وهل يعلم والدك  -والدهتا بعصبية:

أجل لقد تباحثنا ابألمر  -ابألمر؟
 اليوم بعد الظهر. 

ازداد فضول األم ملعرفة موقف  
 زوجها فاستفهمت:



أظنه وافق يف  -وماذا كان جوابه؟-
 النهاية.

عجب يف ذلك فال احد جياريك  ال-
 يف عنادك ايجيسيكا.

مضت األايم سريعة مقربة موعد 
رحيل جيسيكا من غري ان يبدو منها  

ما يوحي بعدوهلا عن قرارها من  
جهتهما جتنب الوالدان اخلوض يف  

موضوع السفر مفضلني جتاهل األمر  



وحذت ابنتهما حذومها فصارت 
تتعمد التغيب عن املنزل وقضاء 

 قت ممكن يف املستشفى.أطول و 
ويف الليلة األخرية جليسيكا يف 

جوهانسربغ التقى الثالثة على مائدة 
العشاء يف جو مشحون ابلقلق والغم 

بعد ساعات معدودة سترتك االبنة 
الوحيدة املنزل خملفة وراءها فراغا  



من املستحيل ملؤه وشعورا ابخليبة 
 يصعب التغلب عليه.

 قطع صوت جواناثن األجش حبل
الصمت ضاراب بقبضتيه بعنف على 

 الطاولة:
انت جمنونة ايجيسيكا لتقدمي على -

هجر مدينة كجوهانسربغ والتخلي  
عن الفرص املتاحة لك فيها ان كنت 

تسعني للعمل مبفردك فأان مستعد 



لتدبري عيادة مستقلة لك لكن ان  
تدفين نفسك يف بقعة قصية فهذا 
 أسخف مامسعته أذاني حىت اآلن.

ضرب الطاولة بقبضته مطيحا وعاود 
 ابالطباق املوجودة امامه وأردف:

هذا عمل أخرق اليعقل ان يصدر -
 عن احد من ساللة جواناثن نيل.



تبادلت جيسيكا ووالدهتا نظرات  
قلقة ابتسمت بعدها الطبيبة الشابة  

 بفتور:
أشكر لك اهتمامك وتفانيك يف  -

االعتناء يب ايأيب لكن قبل البحث 
ستقالل يف ممارسة عن عيادة ةاال

املهنة علّي ان أحصل على اخلربة 
الالزمة مضى عامان على عملي يف 

املستشفى من غري ان تتاح يل  



الفرصة ألحتقق من قدريت كطبيبة 
 وهذا ماأتوق اىل حتقيقه يف لويزفيل.

وهل كان عليك االرتباط بعقد  -
 لسنة كاملة؟ 

انه أحد شروط الوظيفة وأان سعيدة -
 به … 

األم خوفا من انعكاس  قاطعتهما
اجلدل على صحة الوالد العجوز  

 وسألت ابنتها حبنان:



 وماذا عن موضوع الزواج ايابنيت؟-
 الزواج؟  -
اجل الزواج. خالل األعوام  -

املاضية كنت أكتفي ابالستماع 
اليكما تتناقشان امور الطب  

ومستقبل مهنتك كطبيبة واآلن 
اكتشفت ان كثرة اهنماكك يف 

 انك امرأة.عملك أنساك  



فوجئت االبنة ابلسؤال فردت من  
 غري تفكري:

 طبعا ايأمي امنا… -
اذن هال أوليت املوضوع جدية   -

واهتماما كافيني؟ستناهزين الثامنة  
والعشرين عما قريب ولن تبقي شابة  

 مدى العمر. 



ضاق جواناثن ذرعا ابلكالم عن 
الزواج وهناك أمر يفوقه أمهية فهتف  

 بتململ:
ليا أالميكن أتجيل هذا بربك ايامي-

املوضوع؟أمامها الوقت الكايف  
 للتفكري ابلزواج. 

التفتت األم اىل زوجها تستميحه 
 عذرا ملعارضتها كالمه:



ال جواناثن فالوقت ميضي بسرعة -
أتظن اين مل أحلظ خيبة أملك بعد  

ترك الطب؟ او اين مل   قرار جاميس
انتبه لتحولك اىل جيسيكا بعدما  

أحيت فيك حلمك األكرب وأمنيتك 
الغالية وقررت دراسة الطب؟ لكنك 

نسيت عامال يف غاية األمهية 
 ايعزيزي وهو كون جيسيكا امرأة.



ضحكت جيسيكا حتاول التخفيف 
 من حدة املوقف:

 وكم أان سعيدة بذلك!-
اذن بعريس الئق فتفرحني  مارأيك -

قليب والدين عجوزين أبحفاد مجيلني  
 مثلك؟

قريبا تتلقني هذا النبأ السار من   -
 زوجة جاميس.

 صرخت اميليا بعدما نفد صربها:



ليس جاميس من يهمين اآلن بل  -
 أنت.

نظرت جيسيكا اىل والدها والدمع  
 يكاد يفطر من عينيها:

الميكنين ان أعدكما بشئ قبل -
 على الشخص املناسب.عثوري 

وكيف ستعثرين عليه وأنت تعاملني  -
الشبان كما لو أهنم عينات صغرية 

 حتت عدسة جمهرك؟



أعتقد اين لن أفكر بعدسة اجملهر  -
 حني ألتقي الشاب املناسب.

أرجو ان تكوين صادقة يف ماتقولني  -
 ايدكتورة.

رمقت االبنة والدها بنظرة دالل 
ون  تستحثه على الكالم ومد يد الع

اليها وللمرة األوىل منذ أايم تلحظ  
يف عينيه بريقا ضاحكا وهو يطوق  

 خصر زوجته بذراعه يسأهلا بتحبب:



هل نظرت اليك يوما كعينة حتت -
 اجملهر؟ 

 ردت اميليا على الفور:
أبدا ايعزيزي فقد عملت منذ -

البداية على ان أكون دائما فتاة  
 احالمك فلم حتتج اىل جمهر أبدا. 

  انك …أمي أتعنني-



توردت وجنتا الوالدة خجال وارتباكا  
فسارعت اىل مقاطعة ابنتها بلهجة  

 انهية:
الجتنحي يف خيالك ايجيسيكا وال -

 حتاويل تغيري املوضوع.
سارع جواناثن اىل توضيح ماقالته 

 زوجته:
ماعنته والدتك يف كالمها اهنا مل  -

جتعلين يوما أشعر بتقدمنا يف السن  



وكأننا يف   فبعد هذه السنني أحس
 بداية عالقتنا أليس كذلك ايعزيزيت؟ 

حدجتهما اميليا بنظرة اثقبة ومتتمت 
 بتوعد:

احساس غريب ينبئين أبنكما -
 تسخران مين.

ضحكت االبنة بدالل وتقدمت من  
 والدهتا تغمرها:



مل نستطع جتاهل احلقيقة أليس  -
كذلك ايأيب؟فبالرغم من سنك 
مازلت تتمتعني بقسط وافر من  

 وخاصة حني تتورد وجنتاك. اجلمال
 التكوين سخيفة كنت أحاول…-

أيقنت جيسيكا ان األمر تعدى  
 حدود املزاح فقاطعتها بلطف: 

أعرف ايأماه فاحلب احلقيقي هو -
املعاملة قبل ان يكون الكالم انه  



توافق القلب والعقل على اختيار 
احلبيب هذا ما سأطبقه حني أقع  
على االنسان املناسب فاجنذاب 

واحد حنو اآلخر اليكون اتما اال  ال
حني يتأثر القلب والعقل يف آن معا  

لذلك أفضل عدم االرتباط أبحد 
حىت أعثر على من يتمتع هبذا القدر 

 من اجلاذبية.



بدا الوالدان مقتنعني بكالمها فتخليا  
عن مناقشة موضوع الزواج وعادت  

 اميليا تسأهلا عن السفر:
 أين ستقيمني يف لويزفيل؟-
الدكتور اوبراين الطابق   وضع-

السفلي من منزله يف تصريف انه كما  
وصفه صغري احلجم لكنه يفي 

ابلغرض لدي هاتف مستقل وأملك  



صالحيات واسعة الحداث تغيريات  
 فيه.

 علق األب حبسرة مل ينجح يف كتمها:
أرجو ان يكون القرار لصاحلك  -

 ايابنيت.
عاد الصمت يلقي بثقله على الغرفة  

جواناثن عن مقعده متوجها فنهض 
حنو احلديقة بينما اهنمكت ووالدهتا  
يف محل األطباق اىل املطبخ للتفرغ 



بعدها حلزم احلقائب اليت سرتسلها  
 االبنة يف القطار اىل لويزفيل.

يف صبيحة اليوم التايل وقفت 
جيسيكا أمام مدخل املنزل يلفح  

وجهها اهلواء البارد مودعة والديها مث  
ارهتا بني خطوط اجلليد  انطلقت بسي

املرسومة على حافيت الطريق وسطوح  
املنازل متجهة مشاال اىل لويزفيل 

حلظات الوداع صعبة ويد والدها  



تلوح هلا مازالت أمام انظريها ودعاء  
أمها هلا ابلتوفيق مابرح صداه يرتدد  

يف أذنيها لكنها لن ترتاجع عن قرارها  
ولن تدع العاطفة تقف حاجزا بينها  

  املستقبل.وبني
مل تكد تبتعد عن جوهانسربغ حىت  

شعرت أبطرافها تكاد تتجمد ابلرغم 
من تشغيلها جهاز التدفئة لكنها مل 

أتبه بذلك وراحت تشغل نفسها  



مبنظر الوشاح االبيض وقد غطى 
 البسيطة يف حياكة رائعة.

أحست بتغري طفيف يف الطقس فور  
اجتيازها السوتبانسربغ واحندارها يف  

العريض انحية الوادي حيث  الطريق
وجدت نفسها وسط غاابت من  

أشجار احلبحب مل يقو الثلج على  
اخفاء خضرهتا تذكرت مامسعته عن 
هذه املنطقة وعن شتائها اللطيف  



وصيفها احلار فلم تقطع عدة أميال 
حىت خلعت سرتهتا الصوفية وقفازيها  
السميكني مبقية على قميص حريري 

جلدية رقيق ارتدت فوقها سرتة 
 زرقاء.

يف هناية الغاابت سلكت جيسيكا 
طريقا متعرجا يصل اىل سفح اجلبل  
حيث تقبع يف هنايته بلدة لويزفيل  

مرت على حمطة للوقود عند أطراف 



البلدة فمألت خزان سيارهتا ودخلت 
مكتب االستعالمات لالستدالل 

 على منزل الدكتور اوبراين.
أشارت املسؤولة ابصبعها اىل الطريق  

 عام قائلة:ال
عليك ابلعودة مسافة نصف ميل -

واالنعطاف مشاال عند الصخرة 
الضخمة مث اجتهي اىل اليمني عند 

التقاطع الثاين وستجدين منزال مؤلفا  



من طابقني انه املنزل املنشود  
فالدكتور اوبراين وحده ميلك مثله 

 هنا.
عادت جيسيكا ادراجها اىل السيارة 

ضولية  ترافقها نظرات املسؤولة الف
وانطلقت تتبع التعليمات اىل ان  

وصلت اىل حيث الصخرة الكبرية 
فانعطفت اىل اليمني عمال بكالم 
السيدة لتجد نفسها بعد التقاطع  



الثاين امام املنزل ترجلت من السيارة 
وصعدت الدرجات القليلة امام  

مدخله الفخم تتأمل نوافذه الكبرية 
وحديقته املنمقة لقيت الباب مفتوحا 

طلت برأسها من غري استئذان فأ
وألقت نظرة سريعة على الرواق  

الفسيح املمتد امامها تغطي بالطه  
سجادة صينية مثينة لكنها أحجمت 

عن الدخول وتغلب حياؤها على 



الفضول وضغطت على اجلرس فعال 
 رنينه بنغمة حلوة يف أرجاء املنزل.

مضت حلظات قبل ان تسمع  
جيسيكا صوت امرأة قادمة من  

 على:األ
دكتور نيل على ماأظن أرجوك   -

 تفضل ابلدخول وسأوافيك حاال.
دخلت جيسيكا مرة أخرى تسرتق  
النظر اىل مصدر الصوت وخطت 



بضع خطوات يف الرواق حىت ابنت  
يف الطرف اآلخر امرأة هبية الطلعة  

ممشوقة القوام هتفت ابستغراب 
 خجول:

كنت   آه أرجو املعذرة ايآنسة-
 أتوقع قدوم الدكتور نيل و… 

 أان الدكتورة نيل. -
جحظت عينا السيدة تعجبا ورمقت 

ضيفتها بنظرة طويلة ختمتها 



بضحكة راننة تردد صداها يف أرجاء  
 الرواق وسألت غري مصدقة:

 أنت؟ انت الدكتور نيل؟-
مل يرق هذا االستقبال جليسيكا 

فقطبت حاجبيها ومهت ابلتوجه اىل 
لسيدة استدركت األمر الباب لكن ا

 قائلة:
أان آسفة ايعزيزيت لكن مل أقدر   -

 على متالك نفسي. 



يبدو انك مل تتوقعي ان يكون   -
 الدكتور نيل امرأة.

صحيح … أعين ال… اياهلي  -
اين أتصرف كالبلهاء متاما ارجوك  

 تعايل جنلس وسأشرح لك كل شئ. 
سارت السيدة امام جيسيكا اىل 

ابلتحف  غرفة جلوس انيقة زاخرة
 على انواعها وجلست قبالتها قائلة: 



مل يكف زوجي طيلة االسبوع -
املنصرم عن احلديث عن الرجل  

القادم للعمل معنا اين أحترق لرؤية  
وقع املفاجأة عليه حني يكتشف  

 انك امرأة.
أربك كالمها جيسيكا فهي مل تدرك  

ابدا اهنما يتوقعان رجال للوظيفة  
 عقيدا.الشاغرة فهذا سيزيد األمر ت



مل يسبق للدكتور اوبراين ان   -
استعلم عن هذا األمر وخلته  

اكتشف ذلك بنفسه بعد مراسليت  
 له.
انه حيب املفاجآت من حني آلخر   -

ارجو املعذرة ايعزيزيت اان فيفيان 
زوجة الدكتور اوبراين واآلن وبعدما  

اطلعتك على هوييت ارجو ان تشبعي  



فضويل وختربيين اىل ما يرمز احلرف  
 ج.
 جيسيكا. -
نسيت ان أقوم بواجب الضيافة  -

هل آتيك بفنجان من الشاي او  
 القهوة؟

شكرا لك لكن أفضل أخذ قسط  -
من الراحه أوال بعد هذا النهار  

 احلافل.



 بكل أتكيد سأرشدك اىل…  -
قطع رنني اهلاتف على فيفيان عبارهتا 
فاعتذرت والتقطت السماعة مديرة  

 ظهرها جلليستها.
اجل ايبيرت لقد وصل الدكتور نيل   -

وكنت على وشك ارشاده اىل حجرته  
سنكون يف انتظارك هنا اىل اللقاء  

 ايحبييب.
 أكان املتحدث الدكتور اوبراين؟ -



اجل وسيوافينا بعد قليل دعيين  -
 مكان سكنك. أدلك اىل

تبعتها جيسيكا على مهل جتتازان  
احلديقة الراقدة حببور يف أحضان 

 خيوط الشمس الذهبية.
ابمكانك موافايت اىل مسكنك   -

 ابلسيارة فهناك مرآب خاص هبا.
قادت جيسيكا سيارهتا عرب الطريق  

الرملي امللتف حول احلديقة وأوقفتها  



امام منزل خشيب فتحت فيفيان اببه 
ائبها مل يكن املنزل صغريا  لتدخل حق

كما خيل جليسيكا فيه غرفتان للنوم 
اضافة اىل قاعة للجلوس وأخرى  

للطعام ومطبخ ومحام صغريان جتولت  
مع فيفيان يف أرجائه تستمع اىل شرح  

 مقتضب عنه:
كان زوجي يشغل هذا املكان    -

كعيادة قبل ان حيوله اىل مسكن  



مستقل ينزل فيه ضيوفنا وعندما قرر 
ستعانة بطبيب آخر وجدانه اال

املكان األفضل لسكنه قد يبدو 
فارغا لكن ابمكانك اضفاء أي  

 تعديل داخلي ترينه مناسبا.
اجالت جيسيكا نظرها يف أرجاء  

قاعة اجللوس تتأمل ااثثها اخلشيب  
وكأهنا يف منزل والديها فأغمضت 

 عينيها متمتمة:



اان واثقة من أين سأهنأ بكل  -
 أسباب الراحه هنا.

هنا هاتف خاص ابملسكن ومنذ  -
اسبوعني أضاف بيرت مكيفا للهواء  
للتخفيف من شدة احلر يف الصيف 
ومبا انك ستكونني منهمكة ابلعمل 
معظم النهار فستنظمني اىل مائدتنا  

 كل ليلة لتشاركينا العشاء.



شكرهتا جيسيكا بنربة مهذبة لكن  
 حازمة:

أشكرك على حسن ضيافتك لكن  -
 وري بنفسي.أفضل تدبري أم

حسنا اعتذارك مقبول شرط ان   -
 تتناويل العشاء معنا هذه الليلة.

مل يسع جيسيكا غري القبول فتمتمت 
 حبياء:

 شكرا جزيال انت لطيفة للغاية. -



 اتفقنا اذن واآلن… -
احجمت فيفيان عن اكمال عبارهتا 

بعد ان مسعت وقع خطوات يف 
 اخلارج:

 اعتقد انه بيرت. -
م توقف امام املدخل  بدا وكأن القاد

 ومالبث ان عال صوته هاتفا: 
 هل انت هنا ايفيفيان؟ -



ابتسمت الزوجه بعد ان عرفت 
صوت زوجها وتطلعت اىل جيسيكا 

 بدهاء جميبة:
ادخل ايعزيزي اننا يف غرفة  -

 اجللوس.
فوجئ بيرت وهو يدخل الغرفة بوجود  

جيسيكا وتسمرت عيناه الزرقاوان  
 قبل ان يعلق: فيها لثوان



مرحبا) ورمق زوجته بنظرة تساؤل  -
مردفا( مل أدرك ان الدكتور نيل 

 متزوج.
علت ضحكة فيفيان مقهقهة  
 وتقدمت من زوجها موضحة:

الدكتورة  دعين أقدم لك ايبيرت -
جيسيكا نيل )والتفتت اىل ضيفتها(  

 زوجي الدكتور اوبراين.



تغلبت جيسيكا على اضطراهبا  
الناجم عن نظرات الطبيب املذهول 

 ومدت يدها مصافحة:
 كيف حالك ايدكتور اوبراين؟   -
 اين… اياهلي مل أتوقع أبدا ان… -

مدت فيفيان يدها بدالل تعبث 
 بشعر زوجها: 

االرتباك ايعزيزي   مل أرك يوما هبذا -
 انك هتذي كاحملموم.



 يف احلقيقة لقد صعقتين املفاجأة. -
حدجته جيسيكا بنظرة اثقبة وسألت 

 بعتاب:
هل كوين امرأة يغري من األمر   -

 شيئا؟
انتبه الطبيب اىل ماسببته تصرفاته 

 للضيفة اجلديدة فهتف قائال:
ابدا… ابدامؤهالتك ممتازة  -

همين  ايدكتورة نيل وهذا جل ماي



)وأردف جبدية( تصريف هذا عائد اىل  
ظين أبنك رجل ومل خيطر ببايل ابدا  

االستعالم عن هذا األمر أهال بك يف  
لويزفيل ايدكتورة وأمتىن لك أطيب 

 األوقات وأهنأها معنا.
بعثت كلماته يف نفسها شعورا  

 ابالرتياح فقالت مبتسمة:
شكرا ايدكتور اوبراين اان الأشك  -

 حلظة يف ذلك. 



 تدخلت فيفيان مقرتحة:
حسنا لندع جيسيكا اآلن أتخذ  -

محاما ساخنا وتراتح من عناء السفر  
 أمتانعني يف مناداتك جيسيكا؟

 المانع البتة. -
سيكون العشاء جاهزا يف متام   -

السابعة ايعزيزيت وان أردت اختصار 
املسافة اىل منزلنا فما عليك سوى 



سلوك املمر احلجري يف وسط 
 احلديقة. 

بطت فيفيان ذراع زوجها يهمان  أت
ابخلروج وقبل ان يغادرا الغرفة  

التفتت اىل جيسيكا وكأهنا تنبهت اىل  
 أمر ما: 

التعريي الثياب أمهية ابلغة فالعشاء  -
عندان يتم عادة يف أجواء بسيطة  

 وعائلية اىل اللقاء. 



بقيت جيسيكا دقائق طويلة يف  
مكاهنا مستسلمة لشعور عارم 

الظلمة املخيمة على  ابالرتياح تلفها
الغرفة مصحوبة بسحر اهلدوء  

الطاغي ابتت أكثر اقتناعا أبهنا 
ستحب عملها اجلديد خاصة بعد  
االهتمام واللطف اللذين أبدامها  

 مضيفاها.



خرجت اىل سيارهتا تكمل نقل 
أمتعتها اىل الداخل وماان فتحت 
الصندوق اخللفي حىت رأت امرأة  

وعلى جتتاز املمر مهرولة انحيتها 
ثغرها ابتسامة عريضة ملعت خالهلا 

 أسناهنا البيضاء الناصعة:
مساء اخلري ايسيديت أدعى كايت   -

وأعمل لدى السيدة اوبراين كلفت  
 مبساعدتك يف نقل احلاجيات.



مل متانع جيسيكا فأغراضها كثرية 
ويكفيها ماعانته من تعب يف طريقها  

اىل هنا فرتكت اخلادمة هتتم 
ىل غرفتها  ابألغراض وصعدت ا

فاستحمت ومتددت على سريرها  
 لفرتة قصرية.

اختارت لزايرة آل اوبراين ثواب رقيقا  
بسيط الشكل واللون وانتعلت  
صندال جلداي ابيض مث صففت 



شعرها بسرعة امام املرآة وغادرت 
الغرفة مرجئة توضيب امتعتها اىل يوم  

 غد.
للمرة الثانية وجدت نفسها يف غرفة  

منزل آل اوبراين  اجللوس األنيقة يف
امنا من غري ان يثري وجودها هذه  

 املرة دهشة احلاضرين.
هل ترغبني بكوب من العصري  -

 ايجيسيكا؟



 فكرة الأبس هبا شكرا ايدكتور. -
أرجوك انديين بيرت)وانوهلا كواب من   -

عصري الربتقال مردفا( مبا اننا سنعمل  
معا فمن األفضل رفع الكلفة بيننا 

 منذ اآلن.
ابتسمت جيسيكا موافقة ورشفت  

 قليال من العصري:
أتيت يف احدى رسائلك على  -

 ذكر طبيب مساعد آخر.



جلس بيرت على كرسي خشيب هزاز  
 يف مواجهتها وأجاب:

اجل هذا صحيح وامسه دان   -
 ترافورد… 

 تدخلت فيفيان مقاطعة:
انه شاب عازب وعيبه الوحيد هو  -

 مسعته السيئة يف لويزفيل.
 القول ايفيفيان؟ماهذا   -



نظرت فيفيان اىل زوجها مكملة 
 هبدوء:

من األفضل ان نطلع  -
جيسيكاعلى حقيقة الرجل الذي  

 ستعمل معه.
 دان طبيب انجح جدا. -

أصغت جيسيكا اىل النقاش الدائر  
 من غري تعليق.



الشك يف مهارته كطبيب لكن  -
حياته الشخصية صارت موضوع  
أحاديث كل سكان البلدة وهدفا 

 لتعليقاهتم وامشئزازهم.
 العالقة لنا حبياته الشخصية. -
بيرت انت تعلم مدى اعجايب بدان   -

فبالرغم من استهتاره فهو لطيف  
وحلو املعشر شرط ان يتخلى عن 

 نظرته التهكمية لبعض األمور.



أسباب خاصة ليكون  لديه  -
 كذلك.

ليس هذا بيت القصيد ايعزيزي   -
فأهل البلدة على علم بعالقته 

ابلسيدة سامرز وانتقاهلا خصيصا من 
 بريتوراي لتمضية هناية االسبوع معه.

ملعت عينا بيرت بربيق ماكر وضحك  
 معلقا:



سيلفيا سامرز تتمتع جبمال  -
 خارق.

 ردت الزوجه بعصبية ظاهرة:
ا فاتنة اان الأفهمكم طبعا سرتاه -

انتم معشر الرجال فأية امرأة تربز  
مفاتنها وترتدي من الثياب ماقل  

 ودل تصبح بنظركم آية يف اجلمال.
 هل تغارين منها فيفيان؟ -



ابتسمت الزوجه بدهاء حمدقه يف 
 عينيه الزرقاوين: 

ايعزيزي كنت أغار لوال يقيين من   -
انك هتيم يب وأعود فأكرر قويل  

ن بتلك الوقحة أساءت اىل  عالقة دا
مسعته كطبيب يف هذه البلدة واللوم  

 يقع عليه وحده.



ابهلل عليك ايفيفيان لقد رمست  -
صورة قبيحة للمسكني يف خميلة 

 جيسيكا وملا يتقابال بعد.
التفتت السيدة اوبراين انحية ضيفتها 

 الصامتة وقالت هبدوء:
عزيزيت جيسيكا انسي كل ماقلته   -

متع والشك بسحر  عن دان فهو يت
يسلب لب كل امرأة وجيعلها تشعر  

أبهنا مميزة والنسوة ينكرن عليه 



تصرفاته وابلرغم من ذلك يتدافعن  
اىل عيادته للتعرف عليه فكوين حذرة 

 ايحلويت.
خرجت جيسيكا عن صمتها 

 مستفهمة:
حذرة ممن؟دكتور ترافورد ام   -

 صديقته احلسناء؟ 
ا واايك ان تثقي أبي  من االثنني مع -

منهما طبعا ليست السيدة سامرز 



من يشكل خطرا حقيقيا فهي قد 
ختدش عينيك الأكثر بينما اخلطر  

األعظم سيأيت من دان فهو قد يقتلع  
قلبك من بني ضلوعك وهذا  

 ماأخشى حدوثه.
أجابت جيسيكا بلهجة الواثق من  

 نفسه:
التنسي اين طبيبة ايفيفيان وخربيت  -

 تعود اىل أايم الدراسه.يف الرجال 



لكنك امرأة ايضا جذابة وتتمتعني   -
 بكل ما يفتح شهية الرجل.

اخفت جيسيكا حياءها بضحكة  
 خفيفة معلقة:

ليت أمي هنا لتسمع كالمك فقد  -
دأبت طيلة السنوات املاضية على 

 نفي هذه الصفة عين.
ألهنا ككل األمهات تريد ان ترى   -

كانت  ابنتها تنشأ يف اجواء كاليت  



سائدة يف أايمها هتتم أبنوثتها اىل  
 جانب اهتمامها ابألعمال املنزلية.

ولكنك اخرتت الطب كمهنة فزادها  
هذا اقتناعا أبنك اغفلت كونك  

امرأة وأمهلت أنوثتك ألست حمقة يف  
 قويل ؟

مل تقو جيسيكا على االنكار فهزت  
 رأسها موافقة: 

 صحيح ماتقولني.  -



 على  هنض بيرت واضعا كوب العصري
 الطاولة وهتف:

عفوا لقطعي عليكما احلديث  -
 لكن عصافري معديت تزقزق جوعا.

 هزت فيفيان رأسها مازحة:
عجيب أمركم ايها الرجال   -

التفكرون سوى مبلء بطونكم فلم 
خيطئ من قال )عند البطون تضيع  

 العقول(



عند عودهتا إىل مسكنها، جلست 
جيسيكا على الشرفة الصغرية املطلة  

احلديقة تفكر يف واقعها اجلديد. على 
الدكتور أوبراين و زوجته يشكالن 
ثنائيا لطيفاً و ممتعاً للغاية. أمنا ما  
يشغل ابهلا ما مسعته عن الطبيب 

اآلخر و كيفية تصرفها معه، ستكون 
 قوية و ستحاول جتنبه قدر املستطاع.



عادت إىل غرفة اجللوس و اتصلت 
ري،  بوالديها تطمئنهما عن وصوهلا خب

مث حضرت فنجاانً من القهوة محلته  
معها إىل غرفتها. لديها عطلة أسبوع  

كاملة لتعتاد املكان، و ترتيبه كما 
حيلو هلا، و عليها استغالل بعضها 

لنيل قسط وفري من الراحة استعداداً  
لبداية أسبوع حافلة كما وعدها 

 الدكتور أوبراين خالل العشاء 



 الفصل الثاين 
لرواايت احلصرية  لتحميل مزيد من ا 

 زوروا موقع رواايت  
 www.riwaya.ga 

 
حاولت جيسيكا اقناع نفسها   -2

أن دان ترافورد ال خيتلف عن غريه 
من الرجال. لكنها مضطرة لالعرتاف 

http://www.riwaya.ga/


أبنه يتمتع مبيزة خاصة، ميزة النفاذ  
 إىل القلب بسرعة.

 
هناية األسبوع  امضت جيسيكا عطلة 

يف توضيب حاجياهتا و إعادة ترتيب  
أاثث املنزل بطريقة تتناسب و 

ذوقها. بدأت فكرة العيش وحدها  
يف مسكنها الصغري القابع على كتف  

حديقة آل أوبراين الغناء، فهنا 



ستحقق أمنية أمها و تكون طبيبة و  
 امرأة يف آن معاً. 

يف ساعة مبكرة من صباح االثنني،  
رت إىل املنزل القدمي يف اصطحبها بي

إحدى ضواحي املدينة و الذي  
يشغله كعيادة بعيداً عن الضوضاء و  

الزمحة. أول من التقت كانت 
املمرضة اميلي هانسن اليت ابلرغم 

من عالمات الدهشة الفاضحة اليت  



ارتسمت على وجهها عند تعارفهما،  
رحبت هبا حبرارة متمنية هلا التوفيق يف  

ت انحية الدكتور عملها، مث استدار 
 أوبراين:

اتصل الدكتور ترافورد منذ دقائق   -
 و سيتأخر يف اجمليء إىل العيادة.

 هل أعطاك سبباً لذلك؟ -
ذهب عند الفجر إىل مزرعة آل  -

 كرايسون.



 ماذا حصل؟ -
رفس ثور هائج أحد العاملني يف   -

املزرعة، و حالته تتطلب ادخاله  
 املستشفى الجراء عملية مستعجلة.

 التفت بيرت حنو جيسيكا قائاًل:
يبدو أنك ستمضني اليوم األول  -

مبفردك اي دكتورة. هل مبقدورك  
 تسيري األمور إىل حني رجوعي؟

 أجابت الطبيبة الشابة هبدوء و ثقة:



 بكل أتكيد. -
حسناً، إن اردت االستفسار عن  -

شيء، اندي اآلنسة هانسن و  
سأكون يف املستشفى ان احتجتما 

 إيل.
دخلت جيسيكا عيادهتا بعد رحيل 

بيرت، تلقي نظرة على حمتوايهتا و 
تتفحص خزانة امللفات و أمساء  



املرضى، حني دخلت عليها 
 املمرضة:

هل تودين القيام جبولة للتعرف  -
 على املكان؟

 مل ال؟ و -
سارات يف الرواق األبيض و قد زينت 

جدرانه لوحات هادئة األلوان و  
املناظر. توقفت املمرضة أمام إحدى 

 الغرف قائلة:



هذه الغرفة اتبعة لعيادتك )و   -
اشارت إبصبعها إىل الغرفتني  

اجملاورتني( و هااتن الغرفتان للدكتور  
 أوبراين. و تلك للدكتور ترافورد.

 ان؟و ملاذا غرفت -
 ابتسمت املمرضة معلقة:

لن تطرحي هذا السؤال بعد أن   -
 تشاهدي شدة االزدحام هنا.



مازلت ال أرى فائدة من وجود   -
 غرفتني لكل طبيب.

وجودمها يتيح لك الكشف على   -
 مريضني يف آن معاً. تعايل. 

 و أخرجت معطفاً قصرياً أبيض.
من املؤسف أنه ليس مقاسك،  -

 لرجل.فقد كان معداً 



فتحت جيسيكا حقيبتها اجللدية و  
تناولت سرتة بيضاء مطوية بعناية و  
 وضعتها على املقعد خلف مكتبها.

 ال أبس، فقد جلبت سرتيت معي. -
 ابتسمت املمرضة بلطف و علقت:

تصرف ذكي من جانبك اي  -
عزيزيت، فهذه السرتات اجلاهزة ال  

 تعجبين أبداً.
 مىت يبدأ املرضى ابلتوافد؟ -



اعتقد أهنم بدأوا لتوهم، فأان امسع  -
 جلبة يف غرفة االنتظار.

إذن، من األفضل أن تباشري   -
عملك يف احلال و ال تدعيهم 

 ينتظرون. أليس كذلك؟
 يف احلال اي دكتورة. -
إن أغلقت املمرضة الباب خلفها، ما 

حىت أسرعت جيسيكا إىل ارتداء  
سرتهتا البيضاء ملقية نظرة سريعة  



على الغرفة تتحقق من مكان وجود  
آالت الطبابة. إهنا عيادة صغرية و 
مرحية حتوي كل ما قد يلزمها أثناء  

الكشف على املريض. سرير جلدي  
طويل و عايل مكسو بغطاء أبيض، و  

ربعة تظهر عليها نتائج  خلفه شاشة م
الفحوص مباشرة. قرب املكتب، 

خزانة زجاجية صفت عليها آالت 
معقمة و بعض األدوية الضرورية. 



إهنا جتربة جديدة و غريبة متر هبا، 
فعملها هنا خيتلف متاما عما كانت 

 تقوم به يف جوهانسربغ.
لقيت جيسيكا بعض الصعوابت يف  

تعاملها مع الدفعة األوىل من  
ى، و راعها ما الحظته من املرض

تعابري متناقضة على وجوههم. فمن 
دهشة عند ولوجهم الغرفة إىل حرية 

و ارتباك خالل الكشف، لينتهي 



األمر ابذعان حذر الرشاداهتا. لكنها  
كانت تعلم يف قرارة نفسها ان  

حريهتم هذه ستزول فور مغادرهتم 
 العيادة و يف حوزهتم الوصفة الطبية.

تبقى من أمساء على تطلعت إىل ما 
الالئحة املعلقة أمامها، و اندت  

 أبعلى صوهتا:
 املريض التايل. -



دخل مزارع ضخم اجلثة لفحت 
وجهه مشس البيادر و فتلت ساعديه 

أعمال احلقل، خلع قبعة القش  
الكبرية عن رأسه الضخم بوقاحة 

 سائاًل بصوت أجش:
هل استعان الدكتور أوبراي مبمرضة   -

 أخرى؟
رضة اي سيد بوشوف، بل لست مم -

 طبيبة مساعدة.



 فتح املزارع فاه مشدوهاً:
 أأنت الطبيب اجلديد؟ -

 ردت جيسيكا بربود متعمدة:
هذا صحيح. مما تعاين اي سيد  -

 بوشوف؟
أشار ابصبعه الغليظة إىل صدره  

 شارحاً:
إهنا القحة اي... اي دكتورة. تكاد  -

تقتلين و تسبب يل أملاً مربحاً هنا. 



كانك اعطائي دواء انجعاً  هل إبم
 هلا؟

تقدمت منه على مهل ممسكة 
 بسماعتها:

 سأكشف عليك أواًل. -
انتفض الرجل فجأة و تراجع إىل  

 الوراء مزجمراً ابنفعال:
 تكشفني علي؟  -



مل أتبه جيسيكا لردة فعله، و أشارت  
 إىل العازل: 

اخلع قميصك اي سيد بوشوف و   -
 استلق على السرير. 

وحاً هبا و كأنه حيمي تناول قبعته مل
 نفسه:

لن أخلع قميصي أمام امرأة.  -
صفي يل الدواء و لن أزعجك بعد  

 ذلك. 



حدجته بنظرة فاحصة و هتفت 
 بتذمر:

امسع اي سيد، ليست املرة األوىل   -
اليت تقع عيناي على رجل كاشف 

الصدر، فاخلع قميصك و دعنا من  
 هذه احلركات السخيفة.

زوجيت. و  لن أفعل امام امرأة غري -
 أنت...



قحة مفاجئة صدرت خلف املزارع  
قاطعة عليه عبارته، فاستدارت 

جيسيكا انحية الباب، لتلتقي عيناها 
بعينني رماديتني ترمقاهنا بنظرة شرهة، 
أاثرت فيها ارتباكاً ختظى أتثريه حدود 

 املفاجأة.
مل هتتم بسؤاله عمن يكون، فهالة  
الرجولة احمليطة بقوامه الرشيق و  



كبيه العريضني، شلتها قبل ان  من
 تتمكن من الكالم.

 هل حدث سوء اي دكتورة؟ -
أريد أن اكشف على السيد  -

 بوشوف لكنه أييب خلع قميصه.
 تدخل املزارع معرتضاً ابنفعال:

 اهنا امرأة اي دكتور ترافورد. -
التفتت جيسيكا من جديد انحية 
املتطفل، عند مساعها امسه، متعن  



بذهول مشوب  النظر فيه 
ابالضطراب. ما برح واقفاً على عتبة 

الباب، يبادهلا النظرات بعينني  
 وقحتني ال يرف هلما جفن.

و ال تنس اي صديقي أهنا أيضاً  -
طبيبة، و من املؤكد أهنا رأت خالل 
عملها مئات الرجال الكاشفني عن  
صدورهم. ال تكن غبياً اي رجل و 

 اخلع قميصك.



انصاع املزارع ألوامر الدكور ترافورد  
 و خلع قميصه متلعثماً:

بئس هذه األايم اللعينة، فالعامل و   -
 الشك سائر إىل اخلراب.

غادر الطبيب الغرفة هبدوء كما 
ظهر، فالتقطت جيسيكا آلتها و  

بدأت الكشف على املريض من غري 
 ان يبدي اعرتاضاً. 



استغرق األمر دقائق قامت جيسيكا 
 لتغسل يديها: بعدها

ابمكانك ارتداء قميصك ايسيد  -
 بوشوف.

 ماألمر ايدكتورة؟ -
احتقان يف شعيباتك الرئوية،هل   -

 تدخن؟
 نعم. -
 كم سيكارة يومياً؟  -



 ادخن...ادخن كثرياً. -
اعادت جيسيكا السؤال بلهجة  

 آمرة:
 هيا ايسيد بوشوف،كم سيكارة؟ -

 اجاب املزارع بتذمر:
حوايل الستني على  -
ااعتقد،والحتاويل ان تسأليين  م

 التوقف عن التدخني.



لن اطلب منك التوقف عن  -
التدخني لكين سأسألك التقليل منه 
أو التوصل اىل تدخني نصف العدد  

 احلايل. 
 مث اردفت قبل ان تسمع اعرتاضه:

سأصف لك دواء وعد اىل هنا   -
 بعد اسبوع.

تناول املزارع قبعته بسخط واجته حنو 
 الباب:



األفضل ان ارى الدكتور  من  -
 اوبراين أو الدكتور ترافورد.

ابتسمت جيسيكا وهي تكتب نوع  
الدواء على ورقة صغرية امامها مث  

 متتمت بتهكم:
 كما تشاء ايسيد بوشوف.  -

علت ضحكة جيسيكا بعد خروج  
املزارع حانقاً من عيادهتا فالتحدي 
اخلفي بني كوهنا امرأة وعدم اعتياد 



ر جلياً منذ  املرضى على ذلك ظه
اليوم األول لكن ضحكتها هذه مل 

 تدم طويال مع دخول املريض التايل. 
هتادت جيسيكا على مقعدها بعد ان  
أتكدت ان املرأة اليت خرجت لتوها 

من الغرفة كانت آخر اسم لديها هلذا  
الصباح. لقد انلت ماكانت تسعى  

اليه منذ فرتة وأحست بتغيري يف 
عندما  حياهتا كطبيبة.كانت على حق



جتاهلت حتذيرات والدها وأقدمت  
على اجملئ اىل هذا املكان .أفاقت 

من شرودها عند مساعها وقع  
خطوات خلفها ،فاستدارت لتجد 

 نفسها مرة 
أخرى وجهاً لوجه مع دان ترافورد  
الذي مل يكتف هذه املرة ابلوقوف  

عند الباب بل تقدم من مقعدها  



بقامته الطويلة مسلطاً عليها نظرات  
 قحه.و 

ألقت جيسيكا نظرة سريعة على  
 الزائر اجلذاب من غري ابتسام.

حدق دان ترافورد فيها طويال ومل  
يرتك مكاانً من جسمها اال  

 وتفحصه.
من شعرها األشعث حىت حذاءيها مما  

بعث فيها رجفة خفيفة مل تقو على 



اخفائها فتململت حمركة كتفيها 
بعصبية واضحة.مث متتمت بصوت 

 خافت:
اللزوم للتعارف بعد ان اسدى ايّل   -

السيد بوشوف خدمة جلة، اريد ان  
 أشكرك ايدكتور.

التشكريين فرمبا احتجت  -
 ملساعدتك يوماً ما.



مل تدرك جيسيكا حقيقة مايرمي اليه  
لكن شعوراً داخلياً ينبئها أبن 

يتعلق ابلعمل ماقصده ال
 ابداً،فأجابت:

مبا اننا سنعمل معاً يف األشهر   -
القادمة فانين سأكون مسرورة ان  

 حنن تعاوان يف العمل.



ارتسمت على ثغرة ابتسامة ماكرة  
اثبتت جليسيكا صدق شعورها وقال 

 معلقاً:
 يسرين مساع هذا الكالم. -

حدقت جيسيكا طويال يف هاتني  
اول اقناع  العينني املسلطتني عليها حت

نفسها أبن صاحبها ال خيتلف عن 
غريه من الرجال الذين مروا يف حياهتا 

لكنها مضطرة لألعرتاف أبن دان  



يتمتع مبيزة خاصة مل تعرفها من قبل  
ميزة النفاذ اىل القلب بسرعة وقدرته  
العجيبة على جعلها حتس اهنا امرأة  

اذ ان كلماته اعادت اليها يف حلظات  
 شعورها ابألنوثة.

ارتبكت وأشاحت بوجهها حنو  
النافذة حماولة اخفاء قلق ارتسم 

فجأة على حمياها ومل ينقذها من هذا  



املوقف احملرج سوى دخول بيرت  
 اوبراين الغرفة. 

آه،انت هنا ايدان اراك قد تعرفت  -
 على زميلتنا اجلديدة .

رد دان بربودة من غري ان تطلق  
 عيناه سراح جيسيكا:

 اجل لقد تعارفنا. -
 هتف بيرت موزعاً نظراته بني األثنني:



حسناً هل سارت األمور على  -
 مايرام هذا الصباح؟

ابتسم الدكتور ترافورد بسخرية قاطعاً  
على جيسيكا فرصة اخبار بيرت مبا  

 حدث مع املزارع بوشوف.
 على أفضل مايرام ايبيرت. -

التفت بيرت حنو املمرضة اليت دخلت  
طاولة  لتأخذ ملفات املرضى عن 

 جيسيكا:



 هل اتصل أحد ايآنسة هانسن؟ -
كال. ابمكانك الذهاب اىل املنزل   -

 والتمتع بوجبة طعام هانئة.
 صفق دان هاتفاً بفرح:

مل امسع نبأ ساراً كهذا منذ   -
شهور)والتفت اىل جيسيكا 

 متسائاًل(هل ترافقينين؟
حافظت جيسيكا قدر االمكان على 

 هدوئها وأجابت متصنعة الرباءة:



 اتعين اىل الغداء؟ -
 رد بلهجة هازئة:

 طبعاً اىل الغداء دكتورة. -
 اعتذرت بتهذيب لكن حبزم:

اعمال كثرية علي القيام هبا قبل  -
ان يصبح ابمكاين القول اين اهنيت 

 ترتيب املنزل.شكراً على الدعوة.
اجاب دان بلهجة تعكس عدم 

 اكرتاثه: 



 .القاكم بعد الظهر.  ايلألسف -
خيم صمت طويل على القاعة بعد  
رحيل دان قطعته املمرضة هانسن  

 معلقة:
اعرف شيئا واحداً عن الدكتور  -

ترافورد وهو عدم ختليه عن احملاولة  
مهما حصل رمبا هذا سبب جناحه 

 كطبيب.



ضاعت تعابري وجه الدكتور اوبراين  
 بني العبوس واالبتسام:

ن وكالم  كالمك ايآنسة هانس  -
زوجيت سيجعالن جيسيكا تظن اننا  

 نؤوي رجال خطرياً يف عيادتنا.
 صاحت املمرضة مدافعة عن دان:

ال،ليس هذا ما قصدته ليس  -
الدكتور ترافورد من هذا النوع  



ابداً،امنا ميلك قوة غريبة جتعل منه  
 شخصاً التصده امرأة.
 ابتسم بيرت مبكر معلقاً:

آنسة  اتعنني انه جذاب للغايه اي -
 هانسن؟ 

توردت وجنتا املمرضة خجال 
واحتارت كيف ختفي 

 ارتباكها،فصاحت:



اذهبا لتناول الغداء واتركاين   -
 وشأين.

ماكادت جيسيكا تنهي غداءها حىت  
مسعت رنني اهلاتف يف غرفة اجللوس  

. 
اعتذر الزعاجك يف وقت الغداء   -

فالدكتور ترافورد غادر العيادة لتوه  
ور اوبراين يف  اىل املستشفى والدكت
 اجتماع هام للغاية. 



التقطت جيسيكا القلم وسألت 
 بقلق:

 مااألمر ايآنسة هانسن؟  -
 ردت املمرضة موضحة:

لقد تلقيت مكاملة من اوم هاين   -
دلبورت وهو اتجر مشهور يف البلدة 
يقول ان زوجته سقطت وتشكو من 

 أمل رهيب.



ارشديين اىل املنزل ألمضي  -
 حااًل.

 مالصقاً ملكتبة لوغان ميلكان حمالً  -
 ومنزهلما يقع خلفه مباشرة.

اعادت جيسيكا مساعة اهلاتف اىل  
مكاهنا ومضت بعد ان تناولت  
 حقيبتها اىل منزل آل دلبورت.

مل جتد صعوبة يف اتباع تعليمات 
املمرضة ويف دقائق كانت تقرع ابب  



املنزل فاستقبلها رجل مرتبك قدمت 
 له جيسيكا نفسها: 

 ،اان الدكتورة نيل.سيد دلبورت -
تنحى اوم دلبورت جانباً مفسحاً هلا  

 اجملال لتمر:
 اهال ايدكتورة ارجوك اتبعيين. -

حلقت جيسيكا بسيد املنزل بقامته  
النحيلة وعظامه النافرة اىل غرفة  

 النوم.



جعلتها تستلقي بعد ان غسلت  -
قدميها ابملاء الساخن ولكنه مل جيد 

 يف ختفيف املها.
الغرفة املظلمة متددت امرأة ويف 

ضخمة اجلثة رمادية الشعر على 
سرير خشيب قدمي تئن بصوت خافت  

وكأهنا حتتضر .وضعت جيسيكا 
حقيبتها على كرسي قريب وتقدمت  

 من املريضة مبتسمة:



مرحباً ايسيدة دلبورت.اان الدكتورة  -
 نيل.

نظرت السيدة بطرف عينيها اىل  
 :جيسيكا ومتتمت ابلرغم من املها

اليبدو عليك ذلك مازلت ايفعة   -
 ايصغرييت.

تقبلت جيسيكا كالم العجوز  
مبتسمة ابلرغم من كرهها الشديد  

 لتشبيهها ابلطفلة. 



ستسمحني يل ان اكشف   -
 عليك.أليس كذلك؟

افعلي ماتشائني لكن ازيلي عين   -
 هذا األمل املربح.

هم الرجل مبغادرة الغرفة لكن  
تباشر  جيسيكا استوقفته وهي 
 الكشف على العجوز:

ابمكانك البقاء هنا ايسيد  -
 دلبورت.



راحت يداها الصغرياتن تتلمسان 
بلطف وحذر معدة العجوز حتاول  

 حتديد موضع األمل.
منذ مىت تعانني هذه اآلالم ايسيدة  -

 دلبورت؟
قاطعتها العجوز بلهجة حمببة وهي 
 تعيد اتداء مالبسها مبعاونة زوجها: 

العمة ماراي فالكل   ارجوك انديين -
 يناديين بذلك.



وأشارت بسبابتها اىل العجوز اجلالس  
 على حافة السرير: 

 وزوجي يدعى اوم هايين.  -
انكما ثنائي لطيف اخربيين اآلن   -

 عن آالمك.
تنتابين هذه اآلالم ابستمرار منذ  -

عدة اسابيع تقوى اترة وختف اترة 
 اخرى لكن هذه هي األسوأ.



خمفقة يف اخفاء  وزفرت زفرة طويلة  
 املها عن الطبيبة الشابة.

ملاذا مل تعرضي نفسك على  -
 طبيب؟

ظننت ان األمر اليتعدى عسر  -
 هضم بسيط.

ساد صمت ثقيل التقت خالله 
 عيناها عيين جيسيكا:



مااألمر ايصغرييت؟صارحيين  -
 ارجوك.

الميكنين اجلزم يف الوقت  -
احلاضر،ايعميت لكين اعتقد ان  

 ن حصاة يف الكلية.اآلمك انجتة ع
صاحت العجوز ابمشئزاز اضحك  

 جيسيكا:
حصاة؟ومن اين جاءت هذه  -

 احلصاة؟



فتحت جيسيكا حقيبتها وشرعت يف 
 حتضري حقنة:

اهنا تتكون يف املثانة ايعميت لكين   -
لن اسهب اآلن يف تفسري ذلك  
سأعطيك ماخيفف املك واطلب  

منك ان متضي عدة أايم يف 
 املستشفى.



ز بذهول عبارة الدكتورة رددت العجو 
وما ان مهت ابالعرتاض حىت قلبتها 

 جيسيكا على بطنها
 لتغرز رأس االبرة يف جلدها.

اريد ان اصورك ابألشعة فبهذه  -
الطريقة نتأكد من صحة تشخيصي 

 للداء وبعدها نقرر ماجيب عمله.
الميكنين دخول املستشفى ماذا   -

 خالل مكوثي هناك؟ سيحدث هلايين



عال صوت السيد دلبورت للمرة 
األوىل منذ وصول جيسيكا ورد 

 بلهجة مطمئنة حازمة:
التقلقي علي ماراي سأتدبر اموري  -

الأبس ايدكتورة سأدخلها املستشفى  
 يف احلال.

حسناً ايسيد دلبورت سأقوم  -
 ابالجراءات الالزمة.



بعد حلظات قليلة كانت جيسيكا 
هتا البيضاء تواجه وراء مقود سيار 

مشكلة مضحكة ومزعجة يف آن معاً 
لقد اخربهتا اآلنسة هانسن عن وجود  
ثالث ابنية عالية يف لويزفيل .األوىل  

اهليكل احلجري والذي تعرفه  
جيسيكا جيداً لوقوعه يف الطريق  

املؤدي اىل العيادة والباقيتان املدرسة 
الرمسية واملستشفى وكالمها ابن 



هي تقود سيارهتا جليسيكا بوضوح و 
يف الطريق العام ولكن الصعوبة  
تكمن يف معرفة اي منهما هي 

 املستشفى.
مل يكن امامها وهي الغريبة عن البلدة 

سوى اتباع السهام املغروزة اىل  
جانب الطريق حيناً وسؤال املارة 

حيناً آخر اىل ان وصلت يف النهاية  
اىل الباحة الواسعة احمليطة ابملستشفى 



بىن اجملدد واحملاط أبشجار  ودخلت امل
الصنوبر وتغطي جدرانه نبااتت  

خضراء نضرة كانت تفكر يف حالة  
السيدة العجوز وصحة تشخيصها  

للمرض الذي تعاين منه عندما مسعت 
 صوت دان ترافورد خلفها مباشرة:

 ايللصدفة الرائعة!  -
أهو حظها العاثريفرض نفسه اليوم  
حىت تلتقي الرجل الذي منذ لقائها  



األول يتعمد جبسارة القضاء على  
 رصانتها والتأثري على ثقتها بنفسها؟

 .اقرتب منها مبتسماً بسخرية:
تبدين وكأنك اتئهة هل تبحثني   -

 عن أحد؟
كنت...اريد ان اقوم ابألجراءات    -

الالزمة الدخال احد املرضى قبل 
املساء فعليها ان ختضع لصور 
 األشعة يف اسرع وقت ممكن.



 دكتورة نيل.اتبعيين اي -
سارت جيسيكا خلفه يف الرواق  

 املؤدي اىل االدارة.
 مااسم املريضة؟ -
 السيدة دلبورت. -

استدار دان انحيتها وقد ارتفع  
 حاجباه دهشة:

العمة ماراي صاحبة البنية  -
 الضخمة؟ماابهلا هذه املرة؟



 اعتقد اهنا البحصة. -
متتم دان وهو يهم بدفع الباب  

 مكتب استقبال املرضى:املؤدي اىل 
هل انت متأكدة من اهنا   -

 البحصة؟
كل التأكيد)وأضافت بشئ من    -

التهكم(هل تشك يف صحة 
 تشخيصي ايدكتور ترافورد؟



مل أشك حلظة يف صحة  -
تشخيصك ايدكتورة نيل لكن قد  

 يكون األمر جمرد سوء هضم بسيط.
اين متأكدة من ان األمر ليس   -

 كذلك .اىل اللقاء.
ملكتب مقفلة الباب  دخلت ا

خلفها.مل تلتقي قباًل رجاًل مبثل مساجة 
دان ترافورد وأتثرية على مزاجها فقد  
كانت فيفيان على حق يف وصفها له  



لكن الوقت اآلن اليسمح اباثرة مثل 
هذه األمور خاصة وان السيدة 
دلبورت مرهونة بسرعة ادخاهلا  

 املستشفى.
امتت جيسيكا االجراءات الالزمة  

ن تعود ادراجها اىل السيارة وقبل ا
اسرتعى انتباها صوت خطوات 

سريعة تتبعها وأحست بقشعريرة 
 ابردة تسري يف احناء جسمها.



 دكتورة نيل. -
انه صوته يضج يف احناء الرواق بنربة  

 التهكم اليت التفارق عباراته.
مجدت يف مكاهنا واستدارت لتجد 

دان يسد عليها الطريق بطلته املؤثرة 
 وقامته املمشوقة.

هل لديك مانع يف محل جمموعة  -
من صور األشعة وتسليمها لبيرت فهو  

 يود االطالع عليها؟ 



 بكل أتكيد ايدكتور ترافورد.  -
انوهلا دان ظرفاً خمتوماً معاوداً  

 الكالم:
ابملناسبة ايدكتورة نيل ان احتجت  -

اىل استشارة اثنية بشأن العمة ماراي  
 فأان يف خدمتك.

جيسيكا غيظها ونظرت اىل   كتمت
 حمدثها مبتسمة هبدوء مصطنع:



شكراً على عرضك اللطيف   -
ايدكتور ترافورد لكين الأشك حلظة  

 يف تشخيصي.
مل يقدر دان على كتم ضحكة 

 اطلقتها شفتاه وقال هازائً:
 آه كم تعجبين هذه الثقة ابلنفس! -
كيف اتوقع من مرضاي ان    -

الثقة  مينحوين ثقتهم اذا مل اكن املك 
 الكافية بنفسي؟



اجاب حمافظاً على نغمة اهلزء نفسها  
 اليت غشت عباراته حىت اآلن:

 صحيح...صحيح. -
احست نفسها كربكان على وشك 

 قذف محمه وسألته جبفاء:
اهناك خدمة اخرى ايدكتور  -

 ترافورد؟ 
بقي ان تقبلي دعويت اىل العشاء   -

 الليلة.



بدا التحدي واضحاً يف كالمه جلياً 
 نظراته فاحجمت عن الكالم  يف

لثوان طويلة وكأن شلاًل اصاب  
دماغها لكنها متالكت نفسها جميبة 

 هبدوء:
اين واثقة من انك ستجد شخصاً  -

مسلياً اكثر مين متضي معه وقت 
 فراغك ايدكتور ترافورد.



هز رأسه موافقاً وقد اغاظه رفضها  
 املتكرر لدعوته: 

 الشك يف ذلك ايدكتورة نيل. -
ان يف هناية الرواق اتركاً اايها  غاب د

فريسة زوبعة هائلة من القلق واحلنق  
مرة اخرى تتجنب حتديه وتظهر جبناً 

متهربة من دعوته هلا فحملت 
افكارها املتعبة اىل سيارهتا واجتهت  



اىل العيادة لتستقبل من جديد سياًل 
 من املرضى .

فور دخوهلا عيادهتا القت نظرة  
ى املوضوعة  سريعة على ملفات املرض

على مكتبها وراحت تدقق فيها قبل  
املضي يف الكشف على اصحاهبا 
استوقفها ملف امرأة يف املراحل  

األخرية من محلها تدعى اوليفيا كينغ 
هلا من العمر تسع وعشرون سنة 



حازت على اعجاب جيسيكا فور 
ولوجها الغرفة بقامتها القصرية 

وشعرها احلريري الراقص على كتفيها 
ت االثنتان ابتسامة رقيقة تبادل

وهنضت جيسيكا عن كرسيها  
 مرحبة:

مساء اخلري ايسيدة كينغ تفضلي  -
 ابجللوس.

 هتادت السيدة احلامل على املقعد:



 شكراً ايدكتورة. -
امللف يدل على انك احدى  -

 مريضات الدكتور اوبراين.
هذا صحيح وفور علمي أبن  -

الطبيب اجلديد امرأة اخربته أبين  
عرض نفسي عليك من اآلن افضل 

 وصاعداً.
 ابتسمت جيسيكا بلباقة:



مل اظن اين سأمسع هذا الكالم من  -
 احد مرضاي اليوم.

 هتفت السيدة بتعجب:
 ملاذا؟  -
كينغ   معظم مرضاي ايسيدة -

اصيبوا بصدمة عندما علموا أبن 
امرأة ستقوم ابلكشف عليهم وللمرة 
األوىل منذ وصويل اىل هنا اجد من  

 يقصد عياديت ألنين امرأة.



يف احلقيقة كنت اخشى ان يسبب  -
توجهي اىل طبيب آخر اساءة اىل  

بيرت لكن لكونك امرأة اعطاين العذر  
 املناسب.

هم  عفواً ايسيدة كينغ لكين مل اف -
ماتعنني ملاذا حتتاجني العذر لتبديل 

 طبيبك؟
ارتسمت ابتسامة رقيقة على شفيت 

 املريضة واردفت شارحة:



فيفيان زوجة بيرت هي اخت زوجي  -
ومن غري الالئق التخلي عن طبيب 

 تربطين به صلة قرابة.
حسناً هال خلعت ثيابك ايسيدة  -

كينغ وارتديت هذا القميص األبيض  
 ألكشف عليك.سأعود بعد دقائق 

اجتهت جيسيكا اىل غرفة الطوارئ  
السعاف ولد اصيب جبرح عميق يف 

احد اصابعه وعادت مباشرة اىل  



عيادهتا حيث استلقت السيدة كينغ 
على السرير اجللدي مل يستغرق  

الكشف سوى دقائق قالت جيسيكا 
 بعده معلقة:

مل يبق امامك مدة طويلة ايسيدة  -
 كينغ.

جيسيكا  ابتسمت املريضة اتركة
 تساعدها يف النهوض:



انه طفلك األول أانت متحمسة   -
 للفكرة؟

جداً حىت اهنا ابتت تؤثر على  -
 اعصايب.

 الحاجة للقلق ايسيدة كينغ. -
 ضحكت اوليفيا ضحكة راننة:

هذا ماقاله يل بيرت ومع ذلك مل   -
اختلص من القلق متاماً انهزت  

الثالثني ومسعت قصصاً كثرية عما 



رأة يف هذه السن اثناء  تعانيه امل
 الوالدة األوىل. 

جلست جيسيكا اىل مكتبها تدون 
بعض املالحظات مث التفتت اىل  

 مريضتها:
الادري سبباً لشغف بعض الناس  -

 يف ااثرة هلع اآلخرين.



السبب هو وجود اشخاص اغبياء   -
مثلي يصدقون مثل هذه األخبار 

 اريد الطفل مهما كلف األمر. 
 سيدة كينغ.وستحصلني عليه اي -

اغمضت اوليفيا عينيها وأسندت  
 رأسها اىل حافة املكتب:

سيضفي على املنزل جوًامن احملبة   -
واأللفة وبه ستتوطد عالقيت بزوجي  
اكثر فأكثر لزوجي ابنة صغرية من 



زوجته األوىل رمحها هللا،ولكن هذا مل  
يؤثر على عالقتنا فهي اكثر من متينة 

زيدها وهذا الطفل ايدكتورة نيل سي
 روعة ومتانة.

 ماأسم ابنة زوجك؟ -
 فرانسني.  -

ارتسمت مسحة من القلق على وجه 
 اوليفيا:



محاسها غري معقول وهذا احد  -
 األسباب اليت تقلقين.

قلقك يف غري حمله ايسيدة كينغ  -
كل شئ سيسري على مايرام فأنت  

شابة وأان واثقة من انك تفوقينين قوة 
 وعزماً.

اشعر ابرتياح وأن احتدث اليك   -
وأرجو ان تقومي بزايريت يف املزرعة  



قريباً شرط عدم الكالم يف شؤون 
 العمل.

اشكرك على هذه الدعوة اللطيفة  -
 ايسيدة كينغ.

لنتخل عن الشكليات ادعى   -
اوليفيا وكما قالت فيفيان عند 

قدومي اىل لويزفيل كلنا عائلة واحدة  
 هنا وهي على حق يف ذلك. 

 حسناً اتفقنا.  -



ارجو ان تستمتعي ابلعيش بيننا  -
 فالناس هنا لطفاء جداً.

 وهنضت عن مقعدها متابعة:
 واآلن علي ان اذهب. -

 هنضت جيسيكا بدورها مذكرة:
جيب ان اكشف عليك من جديد  -

 بعد اسبوع.
بكل أتكيد شكرا على هذه  -

 اجللسة الرائعة. 



االستماع اىل مرضاي جزء من   -
 مهنيت.

انت لطيفة للغاية اىل اللقاء يف   -
 االسبوع املقبل ورمبا قبل ذلك.

حدقت جيسيكا طوياًل يف الباب بعد  
ان اغلقته اوليفيا وراءها تفكر يف  
هذه السيدة الفتية صاحبة الوجه 

الناعم والسحر الذي الخيفى على 
احد اعجبت برباءهتا ومحاسها ألن  



تكون اماً اهنا النوع الذي يؤثر يف  
خرين منذ الوهلة األوىل ويرتك  اآل

 حضوره عطراً فواحاً ملدة طويلة.
 

 الفصل الثالث 
 
ال تعرف خطوهتا التالية و كأهنا  -3

تسري يف اجملهول. تعرف أن اخلطر  
حيدق هبا و هي تشهد الوهن يّدب  



يف قدرهتا على مواجهة هذا الرجل  
 الغريب...

 
يف نفس الليلة، توجهت جيسيكا 

العمة ماراي يف  بعد العشاء لتعود 
 املستشفى.

كانت العجوز ممددة يف الفراش  
مسندة رأسها إىل عدد من  



الوسادات الصغرية، تنتظر السماح  
 لزوجها بزايرهتا.

رفعت رأسها مبتسمة جليسيكا و هي 
 تدخل الغرفة:

أهاًل حبلويت الصغرية. ما امسك  -
 األول اي دكتورة نيل؟

 جيسيكا. -
حسنا، امسعيين اي جيسيكا. زال  -

األمل اآلن، و أشعر بتحسن ملموس، 



فهل إبمكاين العودة إىل املنزل ألبقى  
 مع أوم هايين؟ 

لن نبحث هذا املوضوع يف الوقت   -
احلاضر، فزوال األمل مرده إىل الدواء  

الذي وصفته لك. غداً سنقوم 
 بتصويرك على األشعة.

 مههمت العمة العجوز بسخط: 
م أالعيبكم أيها األطباء، ما  أعل -

ان تضعوا أيديكم على مريض  



مسكني مثلي حىت تدخلوه 
املستشفى، فال خيرج إال و قد 
 عملت مباضعكم يف يف جسمه.

وضعت جيسيكا أصبعها على معصم 
 املريضة تتفحص نبضها مبتسمة:

لن جنري أية عملية جراحية ما مل  -
 تكن لصاحلك.



صغرييت، و ان كنت  أعلم ذلك اي  -
دائمة التذمر فألين قلقة على زوجي 

 العجوز. لقد اشتقت إليه.
و أان متأكدة من شوقه إليك   -

 أيضاً... أعدك أبن األمر لن يطول.
فتح الباب فجأة و أطل دان ترافورد  
 بطلته البهية، فهتفت العجوز حببور:



ها هو الدكتور ترافورد الطيب )و  -
( أليس نظرت إىل جيسيكا مضيفة

 جذااًب؟
 أجابت جيسيكا متلعثمة:

 ال... ال أدري. -
عال صوت الدكتور ترافورد بنربته  
التهكمية املعهودة و هو يتجه إىل  

 حافة السرير املواجهة جليسيكا.
 ما الذي ال تدرينه اي دكتورة نيل؟ -



 سبقت جيسيكا العجوز إىل االجابة:
كنا نناقش أموراً خاصة اي دكتور   -

 ترافورد. 
هتف دان موزعاً نظراته الساخرة بني  

 جيسيكا و العجوز. 
آه، ابت لديكما ما ختفيانه عن   -

اآلخرين و مل ميض على تعارفكما يوم  
واحد. ستخربينين كل شيء عندما 



تغادر الدكتورة نيل الغرفة، أليس 
 كذلك اي سيدة دلبورت؟

ردت العجوز بلهجة حازمة خفف 
 من حدهتا بريق ضاحك يف عينيها:

 لن أخربك شيئاً أيها الداهية. -
تصنع دان الكآبة و أمسك بيد  

 العمة ماراي معاتباً:
أهبذه اللهجة تلكمين فتايت  -

 املفضلة؟



 ضحكت العمة مبكر:
 من حظك أين ال أصفعك أحياانً. -
 إنك هتينين اي عميت العزيزة. -
مل أعهدك حساساً إىل هذا احلد اي   -

عن  دان ترافورد. حان لك أن تقلع 
طيشك و جتد لنفسك فتاة طيبة 

 تشاركك مستقبلك.
 ارتسمت على شفتيه ابتسامة ماكرة.



جدي يل فتاة طيبة مثلك اي عمة  -
 ماراي و سأتزوجها يف احلال.

لست حباجة ملساعدة أحد،  -
استعمل عينيك و عقلك إجياد الفتاة 
املناسبة. و لكنك لن تفلح يف ذلك  

يف  ما دمت دائماً هائماً على وجهك 
 االجتاه اخلاطئ.



أدركت جيسيكا ما تعنيه العجوز  
بكالمها و تذكرت ما قالته فيفيان 

 عن عالقة دان.
أطلق الدكتور ترافورد ضحكة قصرية 

 و أجاب: 
 لعلين راض ابلطريق الذي اخرتته.  -

مل جتد العجوز فائدة من متابعة  
 الكالم، فقالت مشفقة:

 أذن، إين أرثي حلالك اي عزيزي.  -



دان رأسه بتململ و تطلع يف  هز 
 عيين العجوز قائاًل: 

ال أدري ملاذا أمسح لك ابلتحدث  -
 إيل هبذه الطريقة.

ألين عجوز كفاية لتعتربين  -
كوالدتك، عدا عن أين معجبة بك  

 ابلرغم من سوء أخالقك.
قاطعتهما جيسيكا مودعة من غري  

 أن تلتفت إىل دان:



 سأراك غداً اي سيدة دلبورت. -
دان ذراعه قاطعاً عليها طريق  رفع 

 اخلروج.
 دقيقة واحدة اي دكتورة نيل -

ترافق دان و جيسيكا يف الرواق  
الطويل الفاصل بني الغرف. و قبل  
وصوهلما إىل املصعد، التفت إليها  

 قائاًل:



يقدمون قهوة لذيذة يف هذا  -
 املطعم.

فكرة جيدة، لكن الوقت متأخر  -
 و أفضل العودة إىل املنزل.

عت عينا دان بربيق شيطاين غريب مل
 بعث الرعب يف قلبها.

فكرة أخرى جيدة، فأان واثق من   -
 أن قهوتك أفضل من هنا.

 ردت جيسيكا حبدة:



 ال تفسر كالمي على أنه دعوة. -
ال بل إهنا ألطف دعوة )و أفسح   -

هلا اجملال للخروج من املصعد متابعاً( 
 لقد دعوت نفسي.

التفتت  توقفت جيسيكا عن السري و
 إليه ابنفعال: 

 إن كنت تظن أين... -
 قاطعها دان هبدوء: 



سأتبعك بسياريت و ال تسرعي،  -
 فالقانون صارم يف لويزفيل.

مل يكن بوسعها أن ترفض عرضه هذه 
املرة، فقد آن األوان لرتد له  

التحدي، و تشعره بقدرهتا على 
مقاومة هزئه و سخريته. ستثبت له 

دى ثقتها  أهنا ال هتابه و تريه م 
بنفسها. جلست خلف مقود سيارهتا 

تراقبه يستقل سيارته احلمراء... مث 



أدارت احملرك تتساءل إىل أين  
سيؤدي هبا األمرهذه املرة، إن حاول 

هذا الطبيب الوقح متضية بعض 
الوقت معها للتسلية مستغاًل سفر  
صديقته إىل بريتوراي، فسيلقى من 
الرفض و الصد ما يلقنه درساً لن  

غرب عن ابله أبداً. لن تدع عالقتها  ي
به تتعدى حدود املشاركة املهنية. 

حلق هبا يف الطريق املؤدي إىل منزهلا،  



و بقي خلفها إىل أن فتحت الباب و  
 أضاءت غرفة االستقبال.

أصبح املكان مجيال للغاية )و   -
تبعها إىل املطبخ مضيفاً( هل تعلمني  

أن بيرت استعمله كعيادة يف بداية  
 له يف لويزفيل؟عم

وضعت جيسيكا غالية القهوة على  
 النار بيدين مرجتفتني:

 أخربتين فيفيان ذلك. -



 علق دان بلهجة تقارب السخرية: 
 فيفيان. إهنا غري راضية عين أبداً. -
 ال شك أنك تعرف السبب. -
 و أنت، هل تعرفينه؟ -

فوجئت بسؤاله و احتارت مباذا  
مأزق  جتيب. لقد أوقعت نفسها يف 

حرج بسبب صراحتها، فتعمدت 
 تغيري احلديث إلنقاذ نفسها: 

 كيف حتب القهوة؟  -



من غري سكر... )و اقرتب منها   -
و هي تسكب املاء يف الفنجان حىت  

 كاد يالمسها( مل جتييب على سؤايل.
حياتك الشخصية ال هتمين اي  -

 دكتور ترافورد.
اراتحت أانمله على كتفيها تزحف 

ا مثرية يف جسمها ببطء إىل رقبته
شحنات كهرابئية جعلتها ترتعش  

 كعصفور يف خضم العاصفة.



 و مل ال اي جيسيكا؟ -
تلفظ ابمسها لسهولة و من غري  

تكلف هذه املرة، و احست بنربته  
حتضنها بدفء و نعومة، لكنها  

ليست على استعداد لالستسالم أو  
لالجنراف مع تيار جاذبيته أبداً. 

ان القهوة و  فاستدرات تقدم له فنج
التقت عيناها الضائعتان بعينيه 

 تسأالنه الرحيل:



أرجوك اي دكتور ترافورد، اشرب   -
 قهوتك و ارحل.

بغطرسة مزعجة كانت تتوقعها منه،  
 سأهلا:

 ملاذا؟  -
ألين تعبة و أريد أن آوي إىل   -

 الفراش.
جلس إىل الطاولة يرشف قهوته بربود  

 قاتلة و كأنه قرر متضية ليلته هنا.



هذا ما سأفعله أيضاً، هل لديك   -
 جواب حاذق هذه املرة؟

 تعليقك ال يستحق جواابً. -
و ما كادت جتلس إىل الطاولة قبالته  

حىت عال رنني اهلاتف ينقذها من  
ارتباكها، فهرعت إىل غرفة اجللوس  

 لتعود بعد ثوان معلنة:
 املكاملة لك.  -



و وقفت قرب ابب املطبخ غري 
، تسرتق  قادرة على جلم فضوهلا

 السمع إىل ما يقوله. 
أجل... أجل... ادخلوه غرفة   -

العمليات حااًل و سأوافيكم أبسرع 
 ما ميكن.

أعاد دان السماعة إىل مكاهنا و رجع  
 إىل املطبخ:



لقد بلع أحدهم غظمة دجاجة  -
فعلقت يف وسط القصبة اهلوائية. هل  

تودين مرافقيت؟ اهنا فرصة لتطلعي  
 على اجراءات الطوارئ يف

 املستشفى.
يف دقائق زالت الصورة اليت كونتها  

جيسيكا يف خميلتها، حىت اآلن، عنه 
لتحل حملها صورة الطبيب اجلاد و  

املخلص ملهنته، و احتارت كيف 



تفسر هذه االزدواجية يف الشخصية 
و سرعته يف التكيف مع الطروف، 
فأومأت برأسها موافقة و تناولت 

هبدوء إىل  مفاتيح سيارهتا و تبعته 
 اخلارج.

بعد قليل كانت جيسيكا تقف يف  
غرفة العمليات تراقبه ابعجاب يعمل 

بتأن و مهارة على سحب العظمة 
الصغرية. جناحه كطبيب جراح  



استحوذ على احرتام معارفه و  
اعجباهم، فتغاضى معظمهم عن 

 عيوبه األخالقية.
بقي دان يف املستشفى حتسباً ملا قد 

بينما طلب  يطرأ على صحة مريضه،
من جيسيكا العودة إىل املنزل،  

فأطاعته من غري اعرتاض، تريد وضع  
حد هلذا اليوم الطويل و املليء  

 ابملشاكل و املفاجآت.



علقت جيسيكا صورة األشعة أمام 
الشاشة املضاءة أمامها، و تراجعت  
قلياًل تتفحصها هبدوء. بدا واضحا  
أن شيئاً ما يسد القناة الصفراوية و  

أن يهدد املثانة نفسها.  يوشك 
وضعت يديها يف جييب سرتهتا 

البيضاء حتدق يف الصور مستعيدة 
 قول العمة ماراي هلا.



)ما ان تضعوا أيديكم على مريض 
مسكني مثلي حىت تدخلوه 

املستشفى فال خيرج إال وقد عملت 
 مباضعكم يف جسمه(

ارتسمت على حمياها امارات الغم،  
و  فاحلالة تتطلب عملية سريعة  

العجوز الطيبة كانت مصيبة يف 
 حدسها.



أفاقت جيسيكا من شرودها شبه  
مذعورة على صوت دان ترافورد  

 هاتفاً خلفها مباشرة:
 مساء اخلري.  -

ليست املرة األوىل اليت يتسلل فيها  
إىل مكان تواجدها و يفاجئها هبذه 

 الطريقة.
كادت تصرخ بوجهه عله يقلع عن  

هذه العادة الوقحة، لكنه كان 



مشغواًل ابلنظر إىل صورة األشعة فلم 
 يول انفعاهلا أي اهتمام.

 هل هذه صور العمة ماراي؟ -
 أومأت برأسها متمتمة:

 أجل. -
أريد أن أهنئك على دقتك يف  -

 التشخيص.



مل حتمل عباراته أية هتنئة بل نغمة من  
لكنها تغاضت عن  هزئه البغيض، 

 قصده و قالت بربودة:
 شكراً اي دكتور ترافورد. -
 هل تريدينين ان أجري العملية؟ -
إين واثقة من قدريت على اجرائها.   -

و إن كنت تشك يف قدريت فال أمانع  
 يف أن تعاونين. 



و ال مانع عندي أيضاً. مىت   -
 ستطلعينها على األمر؟

أطفأت جيسيكا ضوء الشاشة و  
 صور إىل مكاهنا.أعادت ال

سأعود اآلن و أخربها عن موعد  -
العملية مع علمي أن األمر لن  

 يروقها.



إهنا تثرثر كثرياً، لكنها امرأة   -
حساسة جدا و عاطفية أكثر من  

 الالزم.
الحظت ذلك، لكن ال مناص من  -

إجراء العملية بسبب خطورة انسداد  
 املثانة. أليس كذلك؟

لعيين  بكل أتكيد. ال تنسي أن تط -
 على املستجدات.

 سأفعل ذلك. -



بعد دقائق كانت جيسيكا تقف قرب  
العمة ماراي تطلعها على قرارها 

إبجراء العملية و موضحة هلا أمهيتها  
و خماطر أتجيلها، فلم تبد العجوز  
أتييداً للفكرة لكنها، و كما توقع  

 دان علقت جمربة على أمرها: 
إن كان البد من اجراء العملية اي   -

رييت، فمن البالهة أن اعرتض. و  صغ



لكن أريد أن أعرف... موعد 
 اجرائها.

يف أسرع وقت ممكن. رمبا غداً إذا   -
 أفلحت يف حجز غرفة العمليات.

موافقة، فأسراعنا يف اجرائها يعين   -
االسراع يف عوديت إىل املنزل. أليس  

 كذلك اي صغرييت؟
مل جتب جيسيكا مستلمة لسكوت  

أحناء الغرفة، و   ثقيل ترك بصماته يف 



حمدقة يف ابقة الزهر قرب سرير  
 العجوز. 

 أوضحت العمة مبتسمة:
 جلبتها أوليفيا هذا الصباح. -
 أوليفيا كينغ؟ -

أومأت العجوز إجياابً و أغمضت 
عينيها تستعيد صفحة من املاضي  

 القريب.



إهنا امرأة رائعة. مل تشهد هذه   -
املدينة يوماً زاهياً كيوم زفاف أوليفيا 

 و برانرد كينغ.
 أكان احتفااًل كبريًا؟ -

شبكت العجوز يديها فوق صدرها  
 هاتفة:

اي صغرييت. يف ذلك اليوم بلغ   -
عدد املدعوين املئات حىت ضافت 
هبم قاعة البلدية. و ساعة الزفاف  



فاق عدد الذين يف اخلارج املوجودين  
يف القاعة. دمعت عيون اجلميع حني  

دخلت أوليفيا القاعة متأبطة ذراع  
 بيرت أوبراين.

أرادت جيسيكا أن تصرف العمة  
ماراي عن التفكري ابلعملية 

 اجلراحية،فسألتها متعمدة االهتمام:
يبدو أنك تكنني حمبة خاصة  -

 ألوليفيا.



 ما قبل  عالقيت هبا تعود إىل -
زواجها من برانرد. كانت متلك  

مكتبة و تقطن يف شقة فوقها. لكن  
األمور تبدلت اليوم و أصبحت 

الشقة جزء من املكتبة. مضى على 
معرفيت هبا ثالث سنوات و كأهنا  
البارحة، فأان ما زلت أذكر اليوم  

الذي وصلت فيه أوليفيا إىل  



لويزفيل، بقامتها النحيلة و نظرهتا  
 الضائعة. 

لقد طلبت مين االشراف على  -
 والدهتا.

أخربتين بذلك، عندما رأيتك  -
للمرة األوىل ذكرتين هبا. فأنتما 

 تتشاهبان قامة و حنافة.
و هل هناك أفضل من اجلسم   -

 النحيف اي عميت؟



غشت مسحة من القلق وجه العجوز  
 و متتمت بتأفف:

حىت األطباء أحياانً يهملون   -
بصحتهم. ملاذا مل تتزوجي  االهتمام 

 حىت اآلن اي جيسيكا؟
مل أجد الوقت الكايف للتفكري  -

 ابلزواج.
عذر أقبح من ذنب. الوقت  -

 متوافر دائماً للتفكري ابلزواج. 



هذا صحيح، شرط وجود   -
 الشخص املناسب.

 و ما أدراك أنك مل جتديه؟ -
أعتقد أين سأعلم بذلك فور   -

 حصوله.
لويت. هنا يكمن خطؤك اي ح -

أحياان تلتقني رجاًل ما و تعتقدين أنه  
ال يناسبك أبداً، لكن عندما تزداد  



معرفتك به تكتشفني أنه يف النهاية  
 رجل أحالمك.

بدأ النقاش يغوص يف أمور شخصية 
ال حتبذ جيسيكا اخلوض فيها اآلن، 
و ذكرها كالم العجوز بوالدهتا يوم  

كانت تكلمها عن الزواج و الرجال، 
 ململ:فقالت بت

سأختار الزوج الذي يشاركين   -
 امليول و االهواء نفسها.



 أتعنني شخصاً مثل دان ترافورد؟  -
 انتفضت جيسيكا كمن لسعته أفعى:

 أرجو أن ال يكون مثله أبداً.  -
 دافعت العجوز عن دان قائلة:

سيكون زوجاً صاحلاً ان صادف  -
 الفتاة املناسبة.

. ال أظن أنين هذه الفتاة املناسبة -
و اآلن اقرتح أن ختلدي للراحة قبقل  

 أن حيني موعد زايرة أوم هايين. 



للمرة األوىل منذ سنوات أحست  
جيسيكا بتورد وجنتيها و هي يف  

طريقها إىل اخلارج. فنظرات رفاق 
العمة ماراي من املرضى اتبعتها حىت  

الباب و كأهنم مسعوا كل ما دار بينها  
و بني مريضتها العجوز. أيعقل أن  

صبح دان ترافورد زوجاً مثالياً؟ أبداً.  ي
و ضحكت يف سرها مستعيدة 

 عبارات العمة عنه.



كيف يكون رجل مبثل مسعته زوجاً 
صاحلاً و هل يتخلى عن مطاردة 

النساء و هو الذي يعترب العالقة بني  
الرجل و املرأة مقصورة على اهلوى 
العابر؟ اهنا متأكدة من أهنا ستتفق 

تفاقها مع هذا  مع مسكري أكثر من ا
 الطبيب املهاتر.

مل تسنح الفرصة جليسيكا يف فرتة ما 
بعد الظهر للتفكري أكثر حبديثها مع  



العمة ماراي. لكنها ما ان عادت إىل  
منزهلا تلك الليلة، حىت عادت  

كلمات العجوز عن دان ترافورد  
تضج يف رأسها ابلرغم من أن العملية 

اجلراحية اليت ستجريها للعمة يف  
باح الباكر تشغل حيزاً كبرياً من  الص 

ابهلا. سيعاوهنا دان غداً و هي على 
يقني من أنه لن يتواىن عن انتقادها  

 كلما سنحت له الفرصة لذلك.  



كانت جيسيكا صائبة يف خماوفها من  
معاونة دان هلا، فما ان التقت  

عيوهنما يف غرفة العمليات حىت 
أحست ابالرتباك. نظراته الباردة  

خرية و االستخفاف. وقف حتمل الس
قبالتها حول جسم العمة ماراي، 

بقناعه األبيض،فحاولت جيسيكا 
قدر املستطاع جتاهل وجوده معها، 

لكنه ليس من الذين يسهل جتنبهم. 



شعرت و كأهنا ما زالت طالبة يف  
معهد الطب، و تقوم ابجراء العملية  

األوىل حتت مراقبة استاذها، فزال 
اجلها قباًل و  الشعور ابلثقة الذي خ

اغمضت عينيها علها تستعيد ثباهتا  
و مل تتحرك إال لدى مساعها صوت  

 املضابع و عربة آلة ضغط الدم.
استعادت بعضاً من الراحة فور 

تناوهلا املبضع من يد املمرضة و  



بدئها العملية. مل تعد هتتم لوجوده 
معها، و ال تبايل بنظراته املسلطة  

العملية على يدها. مهها أن تتم 
بنجاح، و تثبت له أهنا ال تقل كفاءة  

 عنه كطبيبة.
خرج االثنان من غرفة العمليات و  

توجها معاً إىل الكافترياي لتناول 
 فنجان من الشاي. 



كانت عملية انجحة جداً اي   -
 دكتورة نيل.

نظرت إليه تدقق يف بريق عينيه. مل 
يهزأ منها هذه املرة بل بدا جاداً و  

انته مل تدم طوياًل بل  عفوايً، لكن رص
 أردف بشيء من التهكم القاتل:

و ال يسعين سوى أن أنوه بتفوق   -
الطبيبات على األطباء يف عملية 



التقطيب. فالعملية ال تتعدى اخلياطة  
 العادية ابلنسبة اليهن.

مل تستسلم هلزئه البارد و قررت  
 اجملاهبة:

أهذه طريقتك للتعبري عن عدم  -
 رضاك؟

يه خيفي ابتسامة  رفع دان حاجب
 أوشكت أن تفضح حقيقة قصده:



ال ميكننا جتاهل بعض النقاط   -
 اجليدة، أليس كذلك؟

 ابتسمت جيسيكا بلؤم:
شكراً اي دكتور ترافورد على هذا   -

 التشجيع اللطيف.
ما أريد قوله اي دكتوره نيل أن  -

هناك فارقاً بني الطبيب و الطبيبة يف 
من  اجراء العملية فالطبيب يتجاهل 

يكون املريض املمد يف غرفة 



العمليات أما ابلنسبة للطبيبة فاحلالة  
ختتلف متاماً. هذا ال يعين أن املرأة  

فشلت يف أن تكون طبيبة أو جراحة  
انجحة، لكنها من غري أن تشعر  
تقحم عاطفتها يف عملها مما يؤثر  

على تشخيصها و أحياانً كثرية على 
 نتيجة اجلراحة.

 أتعتقد ذلك؟  -



ل أعرفه متام املعرفة. كنت تتأملني ب -
و أنت تعملني مبضعك يف جسم 

 العمة ماراي.
كالمك عن املرأة يف حقل الطب    -

غري صحيح، لكين أعرتف بكراهييت 
للجوء إىل املبضع عند انتفاء  

الضرورة امللحة. عرفت حاالت كثرية 
فقد أصحاهبا أجزاء من أجسامهم 

 إرضاء لنزوات مبضع اجلراح. 



وض يف هذا املوضوع اآلن، لن أخ -
ما يهمين هو قدراتك كطبيبة جراحة 

 فقط.
اعتقد أنك ستلقي علي حماضرة  -

حول كيفية اجراء عملية جراحية، 
 أليس كذلك؟ 

كال فال مأخذ على مهارتك الفنية    -
 يف اجرائها. 



ابتسمت بربودة حتاول اخفاء نربة  
 احلنق يف صوهتا:

 حقاً؟ -
اثناء اجراء  حالتك العاطفية   -

 العملية هي اليت تقلقين.
أظن اننا ندور يف حلقة مفرغة   -

تصرفايت خالل العملية عاطفية جداً 
 أهذا ماتود قوله؟

 متاماً.  -



وقفت جيسيكا معلنة انتهاء احملادثة  
 ورمقته بنظرة اثقبة:

الأوافقك الرأي ايدكتور ترافورد  -
فأان يف النهاية امرأة وال اعتقد انه  

 تغيري ذلك. مبقدوري
هذا مالن أسألك فعله أبداً فأان   -

 معجب ابنوثتك ايدكتورة نيل.
فعلت فيها نعومة عبارته فعلها  

السحري وأحست بقشعريرة لذيذة 



تسري يف جسمها فتبعث فيه الفرح 
وتزرع يف احنائه شعوراً اخاذاً مل حتسه  

منذ زمن. التفتت اليه بعد تردد  
مل   وليتها مل تفعل فالربيق الغريب

يهجرعينيه الرماديتني ابداً اهنما عينا 
دان ترافورد الرجل اخلبري ابلنساء  
وكيفية اشعال النار يف اجسامهن  

والبد انه يدرك كل االدراك ماتفعله  
 اآلن كلماته فيها. 



قالت بصوت خافت يزرح حتت ثقل  
 انفعاهلا:

سألقي نظرة أخرية على العمة  -
 ماراي قبل ان اطمئن أوم هايين. 

أتضايقك نظريت اليك كامرأة بداًل   -
 من طبيبة ايجيسيكا؟

أذكت نربته النار يف وجنتيها من 
 جديد.



الابداً ايدكتور ترافورد فهذا من   -
شأنه ان يسعد والديت عندما تعلم ان  
ابنتها مل تفقد كل انوثتها ابلرغم من  

 يارها الطب مهنة هلا.اخت
مد يده خبفة اتركاً اانمله تطوق  

 معصمها قبل ان تتمكن من التحرك:
امنحيين فرصة ألثبت لك أبي   -

 قدر من األنوثة تتمتعني.



ختلصت جيسيكا من قبضته 
وتراجعت بضع خطوات حماولة  

اخفاء اضطراهبا املتزايد واجابت  
 هبدوء شبه مصطنع:

لكين  الأشك يف حلظة يف قدراتك  -
 لست راغبة يف اكتشاف ذلك. 

توجهت اىل جناح العمة بوجه عابس 
يزرح حتت أتثري جلستها مع دان لن  



تكون ابداً املرأة اليت ستلعب ذلك  
 الدور يف حياة هذا الطبيب املخادع.
كانت واثقة من قدرهتا التامة على 
كبت مشاعرها والتحكم بعواطفها  

لكن هذه املرة وبطريقة مل تعهدها من  
قبل متكن دان من اضعاف هذه 

القدرة لديها ستلزم جانب احلذر منه  
يف املستقبل وتتجنب قدر استطاعتها 



االختالط به ابلرغم من استحالة هذا  
 األمرالضطرارها للعمل اىل جانبه.

يف بداية اسبوعها الثاين يف لويزفيل 
جلست جيسيكا يف عيادهتا تتأهب 
الستقبال مرضاها حني دخل عليها  

س بوشوف حاماًل قبعته جامي
املعهودة بيديه اخلشنتني.جنحت 

جيسيكا يف منع نفسها من االبتسام  
 وقالت مرحبة:



أهاًل ايسيد بوشوف أظنك تود   -
 رؤية الدكتور اوبراين او ترافورد. 

 أجاب املزارع بصوت خافت:
آه...جئت ألخربك ان الدواء   -

الذي وصفته يل كان انجعاً جداً ومل 
 التدخني كالسابق. أعد أكثر من  

 يسرين مساع هذا ايسيد بوشوف. -
 سكت املزارع للحظات مث قال:



السيدة دلبورت تتحدث عنك  -
ابستمرار وعن معاملتك الرائعة  

 هلا.لقد طرأ حتسن كبري على صحتها.
ادركت جيسيكا ان العجوز تقوم  

 حبملة دعائية هلا يف لويزفيل.
 اهنا سيدة ممتازة. -
 يت اآلن؟هل تريدين معاين -



ضحكت جيسيكا يف سرها ملا 
الحظته من تبدل يف تصرفات هذا  

 املزارع الفظ.
مل تدم املعاينة طويالً نزعت جيسيكا 

السماعة الطبية ووضعتها على 
 الطاولة.

 فسأهلا جاميس بوشوف مستوضحاً:
ألست أفضل حااًل من املرة  -

 السابقة؟



نعم هناك حتسن يف صحتك لكن  -
ى الدواء بصورة عليك ان تثابر عل

منتظمة والتنس ان تقلل من التدخني 
 اىل ادىن حد.

شكرا ايدكتورة هل اعود للمعاينة   -
 مرة اخرى؟

اذا مل يطرأ حتسن على حالتك  -
 واال فالحاجة لذلك.

 حسناً اىل اللقاء.  -



اغلقت جيسيكا الباب خلفه 
وعادت اىل مكتبها تعيد توضيب 

 وهناك.امللفات املتناثرة هنا  
يبدو ان املزارع املعتوة لقي  -

صعوبة يف االبتعاد عن ملساتك  
 احلنونة. 

التفتت جيسيكا انحية مصدر 
الصوت لتفاجأ بدان وقد اصبح يف 

وسط الغرفة يتقدم منها بعضالته  



املفتولة وقامته اليت تطفح رجولة  
وجاذبية من حتت ردائه األبيض . 

 وجوده يف مكتبها يربكها فنظرهتا اليه
تتغري يوماً بعد يوم...مل تعد نظرة حتد 

بل نظرة ضعف واضطراب امام  
هاتني العينني املسلطتني عليها 

 بربيقهما التهكمي الوقح.
اظن ان السيد بوشوف اكتشف  -

 يف النهاية اين لست طبيبة فاشلة.



لوكنت جاميس ملا كانت مهارتك   -
 الطبية السبب الوحيد لعوديت.
جميبة  هنضت جيسيكا عن مقعدها

 بنربة حادة:
 لقد حان موعد عوديت اىل املنزل. -

تراجع دان حنو الباب معرتضاً  
 طريقها:

ليس هبذه السرعة فقد تلقينا  -
خمابرة عن اصابة احد العمال يف  



مزرعة جماورة وارأتى بيرت ان ننتقل  
معاً اىل هناك لتعذر نقل املريض  

املصاب يف عموده الفقري اهنا فرصة  
 لتتعريف على املزارع.لك 

تبخر حلمها بقضاء ليلة هانئة يف  
منزهلا فخلعت ثوهبا األبيض وتناولت  

 احلقيبة الطبية:
 حسنًاهال ذهبنا ايدكتور ترافورد؟ -
 سنذهب يف سياريت. -



بعد فرتة قصرية كانت سيارة دان 
تشق طريقها بني غاابت كثيفة من 
القصب تلقي بظالهلا على املمر 

جلست صامتة ترقب  الرملي الضيق
غروب الشمس وتنصت اىل شرح 

دان عن املزارع وحالة مالكيها  
 والعمال فيها. 

يعترب برانرد كينغ شقيق فيفيان من  -
أغىن املزارعني يف هذه املنطقة وتقع 



مزرعته اىل الشمال من لويزفيل غناه 
يفوق كل تصور حىت الناس يلقبونه  

 هنا مبلك القطعان.
ت شفة كانت مل تنبس جيسيكا ببن

تفكر يف فيفيان وأوليفيا وكم مها 
حمظوظتان يف وقوعهما على شخصني 

مثل برانرد وبيرت .سلكت السيارة 
طريقاً جانبية وعرة انتهت اىل فسحة  

رملية امام مزرعة صغرية جتمهر يف 



ساحتها مجع من العمال تقدم 
أحدهم من السيارة فور توقفها  

وأخربمها ان احد العمال سقط عن 
ح االسطبل اثناء نقلة أكياس  سط

 العلف. 
سارع دان اىل اجراء االسعافات  
االولية قبل حلول الظالم تعاونه  

 جيسيكا والتفت اليها قائاًل: 



اان حباجة اىل االسعاف اتصلي  -
 ابملستشفى وأعلميهم حبالة املصاب.

اجرت جيسيكا املكاملة من منزل 
صاحب املزرعة...اصابة العامل ابلغة  

رف مدى خطورهتا اال بعد لكنها تع 
 اخذ صور األشعة له.

تشخيصها الفوري اظهر ان الصدمة  
أثرت على عاموده الفقري ورمبا  



أتلفت احد االعصاب االساسية 
 فيه.

عندما عادت اىل قرب دان ادركت  
من نظرته اىل العامل انه يشاطرها  
رأيها يف حالته الصحية فجلست 

قربه هتدئ من روع الرجل الطريح  
 ا تصل النجدة.ريثم

بدأ الظالم يرخي ستاره على املكان 
عندما وصلت سيارة االسعاف 



خارقة السكون املخيم على املزرعة 
بدوي منبهها مطلقة اشارات ضوئية  
متالحقة فتفرق العمال مفسحني يف  
اجملال للمسعفني لنقل املصاب اىل  

داخل السيارة بينما أعاد دان  
 اآلالت الطبية اىل حقيبته.

ابمكانك قيادة السيارة   هل -
فسأضطر ملرافقة العامل يف سيارة 

 االسعاف؟



 أظن ذلك. -
 انوهلا دان عالّقة مفاتيحه:

 سألقاك يف املستشفى اذن. -
صعد اىل داخل سيارة االسعاف 

ووقفت جيسيكا برهة ترقب غياب 
اضواء السيارة املسرعة عن انظريها  
مث استقلت سيارة دان متوجهة اىل  

 املستشفى.



اوقفت السيارة يف املوقف املخصص 
لألطباء واجتهت بسرعة اىل غرفة  

الطوارئ حيث التقت دان فبادرته  
 مستفهمة:

 كيف حاله؟   -
مرر دان يده على شعره الداكن  

 مطلقاً زفرة طويلة.
 إنه يف غرفة األشعة. -
 ما رأيك يف االصابة؟ -



ال أريد أن أتسرع يف إعطاء الرأي   -
قليل من احلظ و  لكين اعتقد أنه مع  

الرعاية سيستعيد عافيته يف وقت 
 قريب.

من حظه أهنم مل يعملوا على نقله   -
 قبل وصولنا.

ستتأخر نتيجة األشعة بعض   -
الوقت، هل تشاركينين فنجاانً من 

 القهوة؟



 سأقبل دعوتك هذه املرة. -
 أمسك دان بيدها معلقاً بسخرية: 

 كنت متأكداً من موافقتك.  -
غري واثقة من   سارت إىل جانبه

صواب عملها، فهي ال تعلم شيئاً 
عن خطوهتا التالية و كأهنا تسري يف  

اجملهول. جل ما تدركه هو اخلطر  
احملدق هبا و هي تشهد الوهن يدب  
يف قدرهتا على التحكم بعواطفها و  



شعورها حنو هذا الرجل الغريب  
 السائر بقرهبا. 

 
 الفصل الرابع 

 
ال شك انه الحظ اهنيار   -4
اومتها لنظراته الوقحة.كيف يقدر مق

على ااثرة اعصاهبا واللعب  



أبحاسيسها ! عليها ان تسرع يف  
 التصرف قبل ان يفوت اآلوان...

جلست جيسيكا يف مقهى  
املستشفى ترشف على مهل فنجان 

القهوة مستمعة اىل عبارات دان  
 اجملبولة بنربة اهلزء املعتادة:

ان مل ختين الذاكرة فنحن مل  -
اكمال قهوتنا يف جلستنا  نستطع

 األخرية هنا.



 الشعورايً ضحكت جيسيكا معلقة:
قد يتكرر األمر اآلن فلنتمّن ان  -

 ننهي قهوتنا قبل حدوث أي طارئ. 
 اين اشاركك هذه األمنية. -

فوجئت جيسيكا مبسحة القلق اليت  
غشت عينيه وهو حيتسي قهوته  
ولكنها احجمت عن اخلوض يف  

 عالقة به. موضوع قد التكون هلا 



ماالذي دفعك اىل اختيار الطب   -
 مهنة لك ايجيسيكا؟

أظنه نفس السبب الذي يدفع أي   -
 شخص اىل ذلك.

من جهيت لدي أسباب كثرية قد  -
كلها وجيهة )وعال وجهه   التكون

جتهم مفاجئ( قررت ان اكون طبيباً 
بعد ان قتل والداي على يد ارهابيني  

يف احدى مزارع زميبابوي لوكنت 



ملماً حينها ابألمور الطبية كما اان 
اليوم لرمبا متكنت من انقاذ حياهتما 

)قدم هلا سيكارة وملا اعتذرت شاكرة 
اشعل واحدة مردفاً( كنت قد 

صيدلة لكن تلك احلادثة  اخرتت ال
 حولتين اىل الطب.

أحست جيسيكا برغبة جاحمة 
ملشاركتة هذه الذكرى احلزينة لكنها  



مل تكن واثقة من ان مواساهتا ستلقى 
 قبواًل منه يف هذه اللحظة.

الشك ان تلك احلادثة وقعت   -
 أابن احلرب األهلية يف زميبابوي .

 ابتسم دان فجأة وقال بدهاء:
ولني معرفة عمري ان كنت حتا -

فسأوفر عليك مشقة ذلك أان يف  
 اخلامسة والثالثني. 

 مل أقصد... -



مل يدعها تكمل عبارهتا ومحلق يف  
عينيها جبسارة توردت بفعلها  

 وجنتاها:
ال بل قصدت واآلن بعد ان   -

عرفت سبب اختياري الطب اخربيين  
 عن أسبابك.

احست جيسيكا جبفاف يف حلقها  
 ان جتيب:فرشفت قهوهتا قبل 



الاذكر ابداً اين متنيت مهنة  -
 أخرى.

أتعنني انك مل تفكري يف مهنة   -
 اخرى قد تناسبك اكثر؟

امتنعت عن اطالعه على دور والدها  
وأتثريه عليها يف اختيار مهنة الطب  

 فأطبقت عينيها جميبة:
الأظن ان هناك مهنة اخرى   -

 تناسيب اكثر من الطب.



جئت عندما نظرت اليه من جديد فو 
بربيق ينبعث من عينيه مل تستطع 

 حتديد معناه.
هناك مهنة اخرى كانت لتناسبك  -

اكثر يف هذه الفرتة من حياتك وال  
 حتتاجني فيها اىل شهادة جامعية.

راقبته وهو يطفئ سيكارته وعلقت 
 جبفاء:



أخالك ستمضي قدماً يف  -
مالحظاتك حىت ولو اظهرت لك  

 عدم اهتمامي.
ظات وأحست  التقت عيوهنما للح

بنظراته خترتق جلدها الرقيق لتغوص  
يف داخلها وتتّسمر يف صدرها 

 الصغري.
ابتسم هلا من غري ان يرفع نظره عن  

 صدرها معلقاً:



 مايناسبك اآلن هو عالقة محيمة. -
 اجابت جيسيكا بنربة ساخرة:

عالقة محيمة معك على ما اعتقد  -
 أليس كذلك؟ 

يسعدين كثرياً ان متنحيين هذه  -
 الفرصة الرائعة.

 أتقصد اين جمربة على ذلك؟ -
يؤسفين ان تسيئي احلكم علّي  -

 ايجيسيكا.



ويؤسفين اين هدرت وقيت يف   -
 االستماع اليك.

عال صوت املذايع يف احدى زوااي  
القاعة مطالباً الدكتور ترافورد ابلتوجه 

 حااًل اىل غرفة األشعة.
هرول االثنان يف املمر الفسيح 

الغرفة ولدى وصوهلما اىل  املؤدي اىل  
 الباب امسك دان بيدها قائاًل:



خسارة ان النتمكن من اهناء هذه   -
 احملادثة املثرية.

مل جتب مكتفية بسحب يدها بعنف  
من بني اانمله ودخلت الغرفة على  

 عجل.
أكدت الصور ظنوهنا حبالة العامل  

 املصاب فبادر 



دان اىل اعطاء التعليمات 
يسيكا لثوان للممرضات مث اختلى جب

 يتناقشان األمر:
أعرف طبيباً خمتصاً جبراحة  -

االعصاب يف لويس تريشارد  
 وسأستشريه يف الصباح.

اوقف دان سيارته قي ساعه متأخرة 
من الليل قرب جيسيكا واستدار 

 انحيتها بعينيه الالمعتني:



هل  تصبحني على خري ايجيسيكا -
يل ان أمتىن لك ليلة هانئة يف سريرك  

 املوحش؟
أجابت جيسيكا موضحة بلهجة  

 صارمة:
الأجد سريري موحشاً ابداً   -

ايدكتور ترافورد وأان بكل صراحة من  
 الذين يفضلون النوم وحدهم.



لكنك بعملك هذا تضيعني فرصة   -
 مثرية للغاية ايدكتورة نيل.

ترجلت جيسيكا من السيارة حاملة  
 تها:حقيب

هذه وجهة نظرك ولكن األمر   -
 اليضايقين ابداً. 

ستغريين رأيك يف املستقبل  -
 القريب.



الأعتقد ذلك على كل حال طبت  -
 مساًء وشكراً على ايصايل اىل هنا. 
مل تكن واثقة من جواهبا وتراءى هلا  

دان وهي تدير سيارهتا ضاحكاً 
يسخر من عبارهتا وميين نفسه بنيل 
مأربه منها واضافة امسها اىل الئحة  
ضحاايه من النساء الشك يف انه  

الحظ ضعفها وسرعة اهنيار مقاومتها  
لنظراته الوقحة مل تصدف شخصاً 



مثله يف حياهتا قادراً على ااثرة 
ا واللعب أبحاسيسها انه يف  اعصاهب 

نظرها طبيب ماهر لكنه جيمع اىل  
جانب مهارته يف الطب اجادته فنون  

اغواء النساء وزاد من غطرسته انه  
يعرف متام املعرفة مدى أتثريه عليها 
وجعلها تعجب به كرجل أكثر منه 

كطبيب اقلقها استنتاجها هذا وبعث  
اكتشافها حقيقة أحاسيسها يف 



وتصميماً على االسراع نفسها خوفاً 
 يف التصرف قبل فوات األوان. 

ثالثة اسابيع مضت متكنت جيسيكا 
خالهلا من زايدة معرفتها للويزفيل  
وتوثيق عالقتها بسكاهنا وبدأت  
تعتاد منط عملها والتغلب على 
احلاالت الطارئة اليت مابرحت 

تصادفها منذ وصوهلا واليت سامهت  



ها يف يف حمو الراتبة اليت رافقت عمل
 جوهانسربغ. 

مشكلة وحيدة مل تقو على اجياد حل  
هلا: دان ترافورد فهو مل ييأس ابداً  

من حماولة اغرائها وايقاعها يف  
 شباكه.

حىت اآلن مل يقم خبطوة خاطئة جتاهها  
لكنها كانت متأكدة من انه سيفعل 

 عاجاًل ام اجاًل.



غادرت جيسيكا عيادهتا متوجهة اىل  
ابملرضى  املرآب بعد هنار حافل

وابملعاينات واستقلت سيارهتا متين 
نفسها بقضاء ليلة هانئة تلجأ فيها  

اىل كتاب جيد تدفن تعبها وارهاقها  
 بني صفحاته.

لكنها ما ان أوقفت سيارهتا أمام 
مسكنها حىت شاهدت فيفيان هترول 



يف اجتاهها وعالمات القلق والغم  
 على وجهها.

مل تعط جيسيكا فرصة للسؤال بل  
 يف السيارة قائلة ابرتباك:  جلست

االمر يتعلق ابوليفيا سأرشدك اىل   -
منزهلا يف ماونتني فيو وأشرح لك  

 األمر يف الطريق.



سارعت جيسيكا اىل ادارة حمرك  
سيارهتا من جديد وأقلعت هبا 

 بسرعة.
لقد أتخرت اوليفيا عن موعد والدهتا 
عشرين يوماً والبد وان االنتظار قد  

 أثر على اعصاهبا.
ابدرت فيفيان اىل شرح ماحصل 

الوليفيا ومها يسلكان الطريق املؤدي  
 اىل املزرعة:



طلبت اوليفيا من فرانسني ان   -
تتصل بك لكن الفتاة املسكينة 

اصيبت ابلذعر عندما اخربوها انك  
غادرت عيادتك فاتصلت يب ولسوء  

حظها مل يكن برانرد يف املنزل فقد 
خرج للصيد والتعتقد اوليفيا انه  

سيعود ابكراً هذا كل مااستطاعت 
الصغرية اخباري به اضافة اىل ان  



اوليفيا ارسلت يف طلبك على جناح 
 السرعة اىل املزرعة.

التفتت جيسيكا اىل مرافقتها  
 املضطربة تسأهلا: 

 امازال املكان بعيدًا؟ -
 مسافة مخسة كيلومرتات تقريباً. -

يف هناية الطريق الرتابية الوعرة بدا  
يفيا يف اجلهة االخرى قابعاً  منزل اول

بني اشجار السرو وقد ابنت شرفاته 



ذات اللون االبيض تطل على 
السهل االصفر الفسيح كحبة لؤلؤ  

 تزين جيد حسناء مسراء. 
ماان اوقفت جيسيكا السيارة يف ظل  

احدى االشجار حىت فتح الباب  
الرئيسي وخرجت فتاة مل تتجاوز 
حية  الثالثة عشرة من عمرها مهرولة ان

فيفيان وشعرها الكستنائي يطري على 
 كتفيها.



 وارمتت يف احضاهنا هاتفة بتأثر: 
عميت فيفيان كم اان سعيدة  -

 لقدومك.
التقلقي ايعزيزيت هذه الدكتورة  -

نيل وكل شئ سيكون على مايرام  
اخرجي ايحبيبيت اىل الشرفة وانتظري  

 والدك. 
 قطبت فرانسني حاجبيها معرتضة:

 مساعدة أمي.لكين اريد  -



تقدمت جيسيكا من الصغرية 
 وغمرهتا حبنان:

أعدك ايفرانسني أبن اانديك اذا   -
 احتجت ألية مساعدة.

ابتسمت الصغرية حبياء وأجابت 
 راضخة:

 حسناً كما تشائني ايدكتورة نيل. -
يف غرفة النوم الكبرية بدت اوليفيا  

شاحبة الوجه وقد متددت على 



اان  السرير من غري حراك لكنها م
مسعت الباب يفتح حىت فتحت 
عينيها وارتسمت على شفتيها 
ابتسامة ارتياح ورضى ومتتمت 

 بصوت منخفض ترحب ابلقادمتني:
تسرين رؤيتكما اىل جانيب مل أقو   -

على التحرك من مكاين واال لكنت 
 وفرت عليكما مشقة القدوم اىل هنا.

 صاحت فيفيان هبلع:



اايك والتحرك قد تعرضني نفسك   -
 جلنني خلطر حمتم.وا

وضعت جيسيكا حقيبتها على 
األرض وجلست ابلقرب من اوليفيا  

 مستوضحة:
 مىت أحسست ابألمل؟ -
سأكون صرحية معك شعرت أبمل   -

يف الصباح لكين حسبته تشنجاً يف 
املعدة كالعادة وعندما زال أيقنت من 



أين مصيبة يف ظين والشئ يدعو 
  للقلق لكن األمل عاودين منذ اكثر من 

 نصف ساعة و...
عاودهتا نوبة األمل جمدداً فلم تكمل  

عبارهتا فوضعت جيسيكا يدها على 
 جبينها هتدئ من روعها:

اسرتخي والتقلقي وتنفسي هبدوء   -
 وعمق.



انتظرت جيسيكا زوال األمل وابشرت 
يف معاينة مريضتها لكنها ماان انتهت  

من ذلك حىت عاد الوجع أشد 
 وأقوى.

 ب:هتفت فيفيان ابضطرا
 اياهلي.ماذا سنفعل اي جيسيكا؟ -

فتحت الدكتورة نيل حقيبتها 
تتفحص حمتوايهتا وأجابت هبدوء 

 كلي:



اعتقد ان الوالدة ستتم يف هذه  -
 الغرفة. 

جحظت عينا فيفيان وصاحت 
 برعب:

تقولني ذلك وكأن األمر سيحصل  -
 بعد حلظات.

ستحصل الوالدة قريباً لكن أمامنا   -
متسعاً من الوقت الجراء الرتتيبات  

 الضرورية.



اصدرت جيسيكا تعليماهتا هبدوء 
وثقة مما بعث الطمأنينة يف نفس 

 فيفيان:
ايّل بوعاء من املاء الساخن وبعض   -

املناديل النظيفة وأعملي على ابقاء  
الصغرية خارجاً لن يستغرق األمر  

 اعة.اكثر من نصف س
جلست جيسيكا اىل جانب اوليفيا  

 متسح جبينها املتصبب عرقاً:



الختايف ايعزيزيت كل شئ يسري   -
 بصورة طبيعية.

 
أغمضت احلامل عينيها متأوهة وقد 

 ازداد شحوب وجهها.
 اياهلي ليت برانرد هنا. -

اجابت فيفيان وهي تضع وعاء املاء  
 الساخن قرب السرير:



ماذا حيدث لطار اىل هنا   لوعرف -
ليكون بقربك يف هذه اللحظة فانت  

 تعلمني مقدار حبه لك.
عاودهتا نوبة األمل مرة أخرى 

فأمسكت بغطاء السرير تشده بني  
 يديها: 

أجل...أجل أعلم ذلك وجوده   -
اىل جانيب يرحيين وجيعلين أشعر  

 ابألمان.



جثت فيفيان على ركبتيها عند حافة 
 اىل اوليفيا:السرير ومدت يديها 

امسكي بيدي ايعزيزيت واتركي   -
 الباقي جليسيكا.

وضعت اوليفيا مولوداً صبياً كامل  
النمو عملت جيسيكا على لفه 

ووضعه قرب اوليفيا بينما اهتمت 
فيفيان بتنظيف املكان بعد قليل 



وصلت فرانسني ووقفت عند الباب 
 تسأل ابرتباك:

لقد مسعت صراخ الطفل هل   -
 ه واالطمئنان على أمي؟ابمكاين رؤيت

 ضمتها فيفيان اىل صدرها هاتفة: 
 بكل أتكيد ايحبيبيت. -

هرعت الطفلة اىل أمها تقبل وجنتيها  
مث حدقت ابملولود اجلديد طوياًل  

 وقالت:



 انه صغرياً جداً هل سينمو اياماه؟ -
أشرق وجه اوليفيا بعد شحوب وهي 

 تغمر ابنتها:
سينمو ايعزيزيت حىت يصبح يف  -

 قامتك يوماً ما.  مثل
ضربت الطفلة كفاً بكف وكأهنا 

تذكرت شيئاً والتفتت انحية جيسيكا 
 وفيفيان هاتفة:



حضرت ايفيلنا القهوة ووضعتها   -
يف غرفة اجللوس سأبقى مع أمي اىل  

 حني عودتكما.
ترددت فيفيان يف الذهاب لكن  

 جيسيكا ربتت على كتفها موافقة:
فنجان كبري من القهوة هوأفضل   -
 احنتاجه اآلن.م

جلست االثنتان يف غلرفة اجللوس  
ترشفان القهوة هبدوء وارتياح  



فالعشرون دقيقة اليت استغرقتها  
عملية الوالدة كانت صعبة على 
اجلميع رفعت فيفيان رأسها جتيل 

 النظر يف ارجاء القاعة وقالت بتأثر:
لقد ترعرعت يف هذه املزرعة ويف  -

هذا املنزل ابلذات وشهدت 
ت كثرية تلد ويف كل مرة كنت حيواان

اخرج مندهشة اليوم عندما شاهدت 
والدة الطفل شعرت بفراغ يف حيايت  



واكتشفت ان أحلى مرحلة من  
 مراحل الزواج قد فاتتين.

بدا التأثر على وجه جيسيكا 
واحتارت مبا جتيب فاألمل الساكن يف  

عيين حمدثتها أكرب من ان يزيله  
 سؤال او ختفف منه مواساة.

أ الظالم يدب يف احناء املزرعة بد
مبشراً هببوط الليل وخيم سكون 

ثقيل على غرفة اوليفيا حيث 



جلست جيسيكا وحيدة تراقب األم 
 وطفلها. 

فجأة عال هدير شاحنة يف اخلارج  
وسرعان ماهتادى اىل مسامع  

جيسيكا وقع خطوات سريعة يف  
الرواق املؤدي اىل الغرفة وصوت  

 رجل يسأل ابضطراب:
 هي؟اين اوليفيا؟ أين -

 طمأنته فيفيان بنربة هادئة: 



اهنا يف غرفتها ايبرانرد والشئ  -
 يدعو للقلق. 

صعد برانرد كينغ السالمل املؤدية اىل  
غرفة النوم وهو يلعن الصيد 

والصيادين بصوت عال مما محل 
جيسيكا واليفيا على تبادل نظرات  
ضاحكة قبل ان يفتح الباب بقوة  

وقف برانرد عند الباب بقامتة  
الطويلة وشعره األسود وقد خططه  



الشيب متجهم الوجه يوزع نظراته  
 زوجته وجيسيكا النارية املضطربة بني

فجأة عال صراخ الطفل فتبدلت 
سحنة األب وغاب احلنق والقلق من  

عينيه فمسح وجهه بيده وكأنه  
 اليصدق ماتراه عيناه.

وتقدم من زوجته وجثا قرب السرير  
 يغمرها والطفل حبنان هامساً بتأثر: 

 أوليفيا؟ -



التفتت جيسيكا اىل فيفيان فرأهتا 
حتدق يف  مأخوذه بذلك اللقاء املؤثر 

العائلة الصغرية بعينني دامعتني  
وابتسامة حزينة وتشاركهم احساساً مل 

 يراود قلبها من قبل.
نظرت اوليفيا اىل جيسيكا وقد 

 امسكت بيد زوجها:



أرجو املعذرة ايجيسيكا اقدم  -
زوجي برانرد)وتطلعت اىل برانرد  

 مردفة(اهنا الدكتورة نيل.
هب الزوج السعيد واقفاً ومد يده 

 افحاً جيسيكا حبرارة وقوة.مص 
معرفتك تشرفين ايدكتورة وشكرًا  -

 على مساعدتك الوليفيا.
 الشكر على الواجب. -

 تطلعت اوليفيا اىل زوجها سائلة: 



 ألن حتمل الطفل ايبرانرد؟ -
ثالثة أزواج من العيون راقبت برانرد  

وهو يقرتب من السرير الصغري  
لفته  وينحين ليحمل الطفل الغارق يف 

 القطنية يغط يف نوم عميق.
 هتف األب مازحاً:

 ايله من طفل بشع. -
 جارته اوليفيا يف مزاحه:



هذا شئ طبيعي فهو يشبه والده   -
 متاماً.

علت ضحكة برانرد مدوية وجلس  
 من جديد قرب زوجته:

اين استحق جواابً كهذا أليس  -
 كذلك؟

 أجابت فيفيان مبتسمة:
يكا بكل أتكيد )ونظرت اىل جيس -

توضب اغراضها يف احلقيبة تتهيأ  



للرحيل واردفت( لقد اتصل بيرت  
وسيوافينا بعد قليل وطلب مين ان  

امنعك من مغادرة املزرعة قبل تناول 
 العشاء.

 مّهت جيسيكا ابالعتذار:
 اين مضطرة... -

 لكن اوليفيا قاطعتها بلطف:
 ارجوك البقاء ايجيسيكا. -



 مل تقو على مقاومة نربة التحبب يف
 عبارة اوليفيا فأومأت برأسها موافقة. 

جلس اجلميع ماعدا اوليفيا اىل طاولة  
العشاء يف جو من املودة افتقدته  

جيسيكا منذ مغادرهتا جوهانسربغ  
يستمعون اىل فرانسني تعيد عليهم 
ماحدث خالل غياب والدها عن  
املنزل وحدها جيسيكا الحظت 

مدى أتثر فيفيان وهي تصغي بشغف  



ة ومتسح بني احلني واآلخر  اىل الطفل
 دموعها. 

احتارت كيف تفسر احجام هذه 
املرأة عن االجناب ابلرغم من ولعها  

الشديد ابالطفال البد من وجود  
سبب وستسعى اىل اكتشافه بطريقة  

 او أبخرى. 
اشارت عقارب الساعة اىل الثامنة  

فنهضت جيسيكا عن كرسيها  



معتذرة وتوجهت اىل غرفة اوليفيا  
وجدهتا مازالت مستلقية يف  لتودعها ف

 فراشها واالبتسامة مل تفارق شفتيها.
 كيف حال األم الصغرية؟  -
جيسيكا... مل تسنح يل الفرصة   -

 الشكرك.
مهست الدكتورة بنربة حنونة ممررة 

 يدها على رأس مريضتها:



مل أقم سوى بواجب الصداقة   -
 ايعزيزيت. 

  بل اكثرمن ذلك بكثري الادري -
 ماكنت سأفعل لوالك.

عليك ابلراحه عدة أايم حىت  -
تستعيدي نشاطك فكما اعتقد 

لست حباجة ملستشفى.سأزورك يومياً  
لالطمئنان عنك وعن الطفل ماذا  

 ستسمينه اياوليفيا؟



 مل نقرر بعد.  -
 عال صوت برانرد قرب الباب: 

 لدي االسم الناسب له. -
ايلك من جاسوس ايحبييب.ماهو  -

 اسب له.األسم املن
 مل أجد أفضل من لوغان امساً له.  -

علت الدهشة وجه الزوجه بينما 
 التفت برانرد اىل جيسيكا موضحاً:

 انه اسم عائلة اوليفيا قبل الزواج.  -



انه اسم مجيل ويليق هبذا  -
))السيد((النائم هنا.حسناً ايلوغان 

 سأراك غداً.
التقت جيسيكا اثناء خروجها بيرت 

اجللوس فنهض اوبراين يف غرفة  
 مودعاً:

 سأرافقك اىل السيارة يلجيسيكا. -
وما ان صارا يف اخلارج حىت سأهلا  

 ابهتمام:



هل متت الوالدة على مايرام؟هل   -
 من مضاعفات؟

 ال ابداً. -
بدا االرتياح على وجه الطبيب 

 فهتف:
عظيم انت تعلمني ان اوليفيا   -

مازالت فتية واعرتف اين مل أتوقع هلا  
عية ولكن...عندما يتعلق والدة طبي

األمر ابحد األقارب اجد نفسي يف  



حالة يرثى هلا من القلق واالضطراب  
اهنا احدى نقاط ضعفي على ما 

 اعتقد.
هذا شئ طبيعي ايدكتور ارجو ان  -

تكرر شكري لفيفيان وفرانسني فقد 
 ساعداتين كثريًا.

وصلت جيسيكا اىل منزهلا بعد 
التاسعة بقليل وما ان مهت 



ستحمام حىت رن اهلاتف وهتادى  ابال
 صوت دان ترافورد بوضوح معاتباً:

حاولت االتصال بك طوال   -
 السهرة.أين كنت؟

احست خبفقات قلبها تتسارع  
 وأجابت بطريقة عفوية:

كنت يف مزرعة آل كينغ فالسيدة   -
 كينغ وضعت مولوداً بعد الظهر.

 أتعنني ان الطفل ولد يف املزرعة؟ -



 أجل. -
 يتمالك دان نفسه عن الصراخ:مل 
 وملاذا مل تنتقل اىل املستشفى؟ -
مل يكن هذا ممكناً فزوجها خرج   -

 للصيد منذ الصباح.
كان ابمكانك تدبري سيارة اسعاف   -

 لنقلها اىل املستشفى.
 مل يكن لدي الوقت الكايف. -

 سأهلا بنربة حانقة:



 ماذا تعنني ابلوقت الكايف؟ -
 ودة:ردت جيسيكا بربودة مقص 

كانت اوليفيا على وشك الوضع    -
 حني وصلت اىل املزرعة.

ليس هذا سبباً مقنعاً ايدكتورة  -
نيل.أتعلمني نوع املضاعفات اليت قد  

 حتصل يف حاالت مماثلة؟
 أعلم لكن... -



اذن ملاذا مل تعمدي اىل ادخاهلا اىل   -
 املستشفى؟

جاهدت جيسيكا يف السيطرة على 
 نفسها: 

االعتبار ايدكتور  ألين اخذت بعني  -
ترافورد ان مريضيت ستفضل 

االستلقاء يف سريرها على التمدد يف  
صندوق سيارة االسعاف وهي تلد 

 طفلها. 



 علق بلهجة ساخرة:
كالم مقنع يبدو انك حتملني يف    -

حقيبتك غرفة للطوارئ تدخلني اليها  
 املريض عند الضرورة.

 الحاجة للهزء اآلن. -
 ك.اياهلي.أان ال اهزأ من -
ماذا تفعل اذن؟أتقصد اين عاجزة  -

 عن معاجلة احلاالت الطارئة؟
 وكيف أعلم ان كنت قادرة أم ال؟ -



حسناً اقرتح ان حتتفظ آبرائك   -
لنفسك ايدكتور ترافورد اىل ان تتأكد  

 من مقدريت. 
التسيئي فهمي ايجيسيكا اردت  -

ان أبني لك استحالة التغلب على 
أية مضاعفات عند عدم وجود 

 الت املناسبة.اآل
اعرتفت يف قرارة نفسها بصواب  
كالمه لكنه لوكان حملها وعاين  



اوليفيا لوافقها على ان طلب سيلرة 
 االسعاف مل يكن ضرورايً.

 فعلت ماظننته األفضل ألوليفيا. -
 كنت أتوقع تعليالً كهذا من امرأة.  -
 ماذا تعين ايدكتور ترافورد؟  -
من املعلوم ان النساء ينجرفن   -
راء العاطفة عند اختاذ قراراهتن  و 

 وانت خري اثبات على ذلك.



العالقة للعاطفة بقراري ايدكتور  -
ترافورد)وأحست اهنا تكاد تفقد  
السيطرة على نفسها(هل هناك 

 ماتضيفه ايدكتورد ترافورد؟
 أجل لكين سأحتفظ به.  -

اقفلت اخلط بيدين ترجتفان سخطاً  
 واضطراابً وهتفت أبعلى صوهتا:

 لعنة هللا على الرجال. -



احست ابحتقان مؤمل يف عينيها 
 وبرغبة جاحمة يف البكاء.

مل هتنأ جيسيكا ابلراحة طوال الليل 
تلقت بعد منتصف الليل خمابرة من  
املستشفى تدعوها بسرعة اىل غرفة  
الطوارئ ومل تعد اىل منزهلا اال عند 
الفجر فاستحمت وبدلت ثياهبا مث  

شروق  جلست على الشرفة ترقب 
 الشمس وتتناول فطوراً خفيفا.



حاولت قبل توجهها اىل العيادة  
اخفاء عالمات االعياء على وجهها  
ابلتربج واالكثار من املساحيق لكن  

ما ان صادفت املمرضة هانسن حىت  
 ابدرهتا االخرية مستوضحة:

يبدو انك قضيت ليلة رهيبة  -
ويؤسفين ان اخربك ان الصباح لن  

دكتور اوبراين يكون أفضل حااًل ال 
توجه اىل املستشفى والدكتور ترافورد  



منهمك يف معاينات خارجية مما يعين 
انك مسؤولة عن املكان أبكمله اآلن 

خاصة ان غرفة االنتظار تعج  
 ابملرضى.

ارتدت جيسيكا سرتهتا البيضاء 
 متصنعة االبتسام:

اذن هال ارسليت املريض األول   -
 ايآنسة هانسن؟ 



النهار متعبة للغاية وبدا  كانت بداية 
 وكأن عدد املرضى لن ينتهي ابداً.
مل تصادفها حاالت مرضية كاليت  
تراها والسبق هلا ان كشفت على 
مثل هذا العدد من املرضى اثناء  

عملها مع والدها ولسوء حظها ما  
ان كادت تنتهي من معاينة الدفعة  
األخرية حىت وصلت حافلة كبرية 



فندا  مزدمحة مبرضى من منطقة
 اجملاورة.

نزلت جيسيكا الستقباهلم حمدقة يف 
تلك الوجوه السوداء احمليطة هبا 

تتهامس فيما بينها وتذكرت قول  
أحد احملاضرين يف كلية الطب عن ان  
الطبيب قد يصادف أايماً يتمىن فيها  

 لو ميلك أكثر من يدين اثنني.



واآلن هي يف أمس احلاجة اىل حتقيق  
 عيادهتا حتمل هذه األمنية فعادت اىل

الالئحة اجلديدة وتتهيأ مرة أخرى  
ملعاودة العمل بينما تولت اآلنسة  
هانسن أمر تنظيم دخول املرضى 

اجلدد ودعت املمرضة املريض  
األخري ودخلت غرفة جيسيكا 

لتجدها وقد أسندت رأسها اىل حافة  
 مكتبها أتخذ قسطاً من الراحة.



مر عليك صباح رهيب ايدكتورة  -
تصورين كيف كانت احلالة  نيل هل ت

 قبل قدومك؟
رفعت جيسيكا رأسها ونظرت اىل  

 املمرضة مبتسمة:
أقر أبين تعبة لكين راضية عن   -

ذلك هذا هو نوع العمل الذي طاملا  
نشدته النوع الذي يتعبك ويرحيك يف  



آن معاً لورآين والدي يف تلك احلالة  
 لطار صوابه.

أمل حيبذ والدك اختيارك مهنة  -
 الطب؟

بلى لكنه اليوافقين على طريقة   -
 ممارستها.

مل يبد على املمرضة اهنا فهمت ومل 
تتكبد جيسيكا عناء التفسري بل  



خلعت سرتهتا وصففت شعرها بيديها  
 قائلة:

اعتقد اين سأستغل فرتة الغداء   -
ألعود أوليفيا كينغ وطفلها يف املزرعة  

بعدها سأكون يف املستشفى ان 
 احتجت ايّل.

نسة هانسن بشفقة اىل  تطلعت اآل
وجه جيسيكا الشاحب وهزت رأسها  

 معاتبة:



االطباء ينصحون مرضاهم بعدم   -
امهال صحتهم واالهتمام بطعامهم 

 ولكن اندراً مايعملون هبذه النصيحة.
هزت جيسيكا كتفيها وغادرت  

عيادهتا تقود السيارة على مهل اىل  
مزرعة آل كينغ فامامها متسع من  

 موعد رجوعها الوقت قبل ان حيني 
اىل املستشفى فكرت بفيفيان فأمرها  
مابرح يشغل ابهلا منذ ان أفضت هلا  



مبكنوانت صدرها وخطرت هلا فكرة  
قد تنجح يف التخفيف من مشاكل  

هذه املرأة الطيبة لكنها قبل ان  
متضي قدماً يف تنفيذها ستحاول 

التقرب منها قدر االمكان واوليفيا  
در  كينغ هي الشخص الوحيد القا 

 على ذلك.
 الفصل اخلامس

 



تعلم اهنا ستندم غداً على  -5
ماتفعله اآلن وستكره نفسها كلما  
فكرت به. لكنها يف هذه اللحظة  
ملكه وملك هذا االحساس الرائع  

 والكلمات الدافئة اليت يهمس هبا...
 

مل يكن يف املزرعة عند وصول 
جيسيكا سوى ربة املنزل واخلادمة  

طابق العلوي  فتوجهت مباشرة اىل ال



حيث كانت اوليفيا ترضع طفلها يف  
 غرفة النوم.

كيف حال األم وطفلها اليوم؟    -
دعيين القي نظرة على الصغري مث  

 انتظرك يف غرفة اجللوس.
استغرقت املعاينة دقائق معدودة  

ألم وخرجت تنادي طمأنت بعدها ا
اخلادمة كي حتضر القهوة لقد  



اعجبت أبوليفيا منذ زايرهتا األوىل 
 للعيادة.

وجدت فيها الوجه اآلخر 
لشخصيتها الوجه الذي اضطرهتا  
الظروف لبرته من حياهتا والظهور  

دائماً مبظهر الطبيبة اجلادة والرصينة 
تود لو تسرتجع بعضاً منه قبل ان 

 يفوت األوان. 



دها اىل اوليفيا ذكاؤها اكثر ماش
وسعة اطالعها اضافة اىل حبها  

للحياة واملرح اهنا مثال املرأة اليت  
الترتك فرصة االوتغتنمها لتضيف اىل  

 حياهتا مزيداً من اهلناء والسعادة.
وافت اوليفيا ضيفتها اىل غرفة  

اجللوس مرحبة وسكبت لنفسها 
 فنجاانً من القهوة.



عادتين فيفيان هذا الصباح   -
واقرتحت ان حتمم لوغان وما ان  

اهنت حتضري مايلزمها حىت فوجئت 
 ابخلادمة وقد سبقتها اىل ذلك. 

وجدت جيسيكا الفرصة ساحنة  
لتعرف املزيد عن فيفيان فقالت 

 متعمدة البساطة:
يبدو اهنا مولعة ابألطفال اىل حد   -

 بعيد.



اهنا تعشق فرانسني ومن الواضح   -
 اً.  ان لوغان بدأ حيظى حببها ايض 

مل يسبق ان اتت على ذكر هذا  
املوضوع لكن برانرد اخربين اهنا  

عرضت نفسها على اكثر من  
اخصائي مشهور قبل ان تقتنع أبهنا  

 عاقر.
 وهل فكرت ابلتبين؟ -



الميكنين االجابة على هذا  -
السؤال،لكن فيفيان من الذين  

 يسلمون ابألمر الواقع.
 اليبدو انك مقتنعة مبا تقولني. -
ا صحيح فأان اعتقد اهنا ختفي هذ -

يف داخلها رغبة جاحمة للحصول 
على طفل لكن برانرد ينتمي اىل  

عائلة عريقة وحمافظة سرتفض فكرة 



التبين وهذا ماجعل فيفيان تصرف 
 النظر عنها متظاهرة بعدم االكرتاث.

 سكتت جيسيكا لثوان مث متتمت:
 هكذا اذن. -
 ماذا يدور يف خلدك ايجيسيكا؟ -

اىل عيين حمدثتها اهلادئتني  تطلعت 
 مبتسمة:

 عندي فكرة جيدة اذا جنحت... -
 من األفضل ان ختربيين عنها. -



وضعت الدكتورة نيل فنجان القهوة 
الفارغ على الطاولة على مهل وكأهنا  

 ختتار عبارهتا:
يف دار االيتام يف جوهانسربغ فتاة   -

تعيسة تناهز العاشرة من عمرها جنت 
ضى فيه يف حادث سيارة ق

والداها.تعرفت اليها حني كانت يف  
املستشفى قيد املعاجلة توطدت  

عالقتنا بعد ان عرفت ان الأقارب  



هلا ووعدهتا منذ اايم أبن اجلبها اىل  
 هنا لتمضية عطلتها املدرسية معي.

اظن اين بدأت اعّي ماترمني اليه   -
ايجيسيكا.ان احبت فيفيان الفتاة 

 فقد تبقيها معها. 
ي طفلة رائعة وكل من  ميجان ال -

صادفها احبها اهنا تتعلق ابلناس 
بسهولة وحتتاج اىل من يهبها حبه 

 وحنانه.



صدقيين ايجيسيكا امتىن لك   -
 النجاح يف مسعاك. 

هل امضي قدماً يف خطيت وأجلب   -
 ميجان اىل هنا لقضاء العطلة؟

فاق محاس اوليفيا محاس حمدثتها 
 فهتفت:

اسرعنا يف بكل أتكيد فكلما  -
احملاولة كلما اسرعنا يف معرفة  

 النتيجة.



يسرين ان اانقش هذه القضية  -
 معك اياوليفيا.

هذا يسعدين كثرياً ولن اطلع احد   -
على األمر وخاصة فيفيان ألهنا ان 

اشتبهت بشئ ستكون عواقب 
 حماولتنا وخيمة على اجلميع.

 وقفت جيسيكا مودعة:
سنبقي األمر سراً بيننا اىل  حسناً  -

 اللقاء ايعزيزيت.



بعد يومني متكنت جيسيكا من 
االتصال ابملسؤولة عن دار االيتام 

واحلصول على اذن مليجان لتمضية 
عطلتها املدرسية مبعيتها يف لويزفيل  
ومل يبق اال ان تتصل بوالدها ليتدبر  

امر انتقال الطفلة ابلقطار من  
 جوهانسربغ. 

لى مايرام وستدخل سيسري كل شئ ع
الفرحة اىل قلب هذه الفتاة التعيسة  



وتزرع األمل من جديد يف دار آل 
 اوبراين.

كانت يف عيادهتا عندما دخل عليها  
دان ترافورد ليفاجأ ابمارات الفرح  

 تعلو وجهها.
ماهذه البسمة احللوة اليت تزين   -

وجهك؟هل ستطلعينين على السبب  
 ام هي احد اسرارك الدفينة؟



على كرسيها خلف مكتبها  ظلت
حتدق به مذهولة كعادهتا يف كل مرة  

 يفاجئها بزايرته.
جنحت يف حماوليت جللب فتاة  -

 يتيمة لتمضية العطلة معي.
 هل كانت احدى مرضاك؟  -
 تقريباً. -
هذا يثبت صحة كالمي عن تورط  -

 الطبيبات عاطفياً مع مرضاهن. 



دفعت كرسيها اىل الوراء وهنضت 
مسافة كافية بينها وبينه حمافظة على 

بعد ان تقدم وجلس اىل حافة  
 مكتبها:

اان الاهتم حبالة مرضاي اجلسمية   -
فحسب بل حبالتهم النفسية ايضاً 
واليسبب يل اعرتايف هبذا االهتمام 

 أي خجل.



من الطبيعي ان يصدر هذا الكالم   -
 عن امرأة.

 العجب يف ذلك.فأان امرأة. -
ا اكتشفت اهنا تسرعت يف جواهب 

فعيناه الشرهتان بدأات تتفحصاهنا 
بوقاحة جنحت مراراً يف بعث 

 االضطراب جبسمها. 
 بدأت االحظ ذلك منذ مدة. -



تفوه بعبارته ومضى قبل ان تتمكن 
من الرد.تركها فريسة احاسيس غريبة 
مزعجة فراحت توضب اغراضها يف  
احلقيبة بيدين مرجتفتني قبل ان تودع  

 ملنزل.املمرضة هانسن وتعود اىل ا
مل تشعر ابالرتياح اال بعد ان اتصلت 
بوالدها يف املساء وحصلت منه على 

وعد ابالهتمام مبيجان الي وحجز 



مقعد هلا يف اول قطار قادم اىل  
 لويزفيل.

سنزورك يف عطلة االسبوع  -
ونناقش األمر معاً بكل تفاصيله  
سنصل ليل اجلمعة ونعود صباح  

 االثنني.
 هتفت جيسيكا فرحة:

 له من نبأ رائع اي ايب!اي -
 هل يتسع منزلك لنا؟ -



 اجل ففي املنزل غرفة للضيوف. -
حسناً هذا سرييح ابل والدتك   -

 فأنت تعلمني كراهيتها للفنادق.
وسكت الوالد وكأنه ينتظر منها ان  
 تقول شيئاً وملا طال صمتها اردف:

على كل حال سيكون لنا حديث  -
 طويل معك اىل اللقاء.

جيسيكا السماعة اىل مكاهنا  اعادت 
 والزمت مقعدها من غري حراك.



كلمات ابيها بعثت يف نفسها قلقاً  
واكتئاابً وستجد صعوبة ابلغة يف  

اقناع والديها ابهنا مراتحة يف عملها 
هنا ولكنها لن تعدم وسيلة لتحقيق 

 ذلك. 
ستمضي بقية النهار هنا للمرة األوىل  
منذ وقت طويل فتحّضر غداءها مث  

عد اىل غرفتها لتستلقي وتطلع  تص 
 على اجملالت املكدسة قرب سريرها.



لكن ما ان اخرجت قطعة اللحم من  
الثالجة حىت دخل دان ترافورد غرفة  

اجللوس من غري استئذان وتوجه 
 مباشرة اىل املطبخ قائاًل جبدية:

اتركي كل شئ واتبعيين اهنا حالة   -
 طارئة. 

اعادت اللحم اىل مكانه من غري  
 :تردد

 سأجلب حقيبيت. -



 هتف حمافظاً على هلجة اآلمر: 
 دعيها فلدي كل ماقد حنتاجه. -

اطاعته من غري سؤال وأغلقت ابب 
املنزل خلفها لكنها مل تتمكن من جلم 

فضوهلا وقتاً اطول فما ان جلست 
 قربه يف السيارة حىت سألته بقلق: 

 ما األمر؟ماذاحصل؟ -
بل ماذا   ليس مهماً ماحدث -

 سيحدث.



اخافتها عبارته فاستوضحت جمدداً  
 بنربة متقطعة:

 ماذا تقصد مبا سيحدث؟ -
هال سكت ألمتكن من االهتداء   -

 اىل الطريق الصحيح؟
قاد دان السيارة أبقصى سرعة ممكنة 

وما ان شارف حدود املدينة حىت  
انعطف مييناً وسلك طريقاً فرعية 
تفضي اىل منزل قدمي قابع على  



ة صغرية حتيط به مساحات  هضب
 شاسعة من الغاابت.

لقيت جيسيكا صعوبة يف حتديد  
موقع املكان بسبب الظلمة وكل ما  

متكنت من مالحظته كان ملعباً لكرة  
املضرب وحوضاً للسباحة بدا  

واضحاً ان املنزل قد اعيد ترميمه 
حديثاً واألنوار املتأللئة يف املمر  



املؤدي اىل مدخله التوحي بقرب  
 وع كارثة. وق

فتح دان الباب اخلشيب الكبري من  
غري ان يقرع اجلرس ووجدت نفسها  
بعد حلظات يف قاعة واسعة تدلت يف  

وسطها ثراي هائلة احلجم انعكست 
 انوارها على البالط الرخامي.

 اهاًل بك يف منزيل ايجيسيكا. -



التفتت اليه بعينني جاحظتني وبقيت 
صامتة لثوان غري قادرة على تقبل 

لواقع اجلديد.مث سألته بربودة لتتأكد ا
 من صحة مامسعته:

 اهذا منزلك؟  -
 اجل. -
هل ابمكاين السؤال عن احلالة   -

 الطارئة؟



انك تنظرين اليها فأان مل امتكن من   -
 تناول العشاء وحيداً الليلة. 

اشتعلت عيناها بربيق غاضب 
 وهتفت مبرارة:

 قد خدعتين اذن. -
من  وهل كنت ستلبني الدعوة  -

 تلقاء نفسك؟ 
 كال بكل أتكيد.  -
 على كل حال انت هنا اآلن. -



متنت لو تصفعه لكن يديها املرجتفتني  
 مل تساعداها:

 انت جمنون. -
 اطلق ضحكة قصرية معلقاً:

 اعتقد ذلك.  -
 ارجعين اىل منزيل يف احلال. -
سأعيدك اىل املنزل بعد تناول   -

 العشاء.
 األقدام.اذن سأعود سرياً على  -



اسرع دان اىل الباب مينعها من  
 الوصول اىل املفتاح: 

املسافة طويلة اىل منزلك عدا عن   -
ان الطريق حمفوفة ابخلطر ابلنسبة اىل  

 فتاة وحيدة.
جاهدت يف مقاومة نظراته الوقحة  

املسلطة عليها جبسارة مل تعهدها من  
 قبل:



الاحفل بذلك الحيق لك جليب   -
اخلادعة وان   اىل هنا هبذه الوسيلة 

كنت ترفض ايصايل اىل املنزل 
 فسأقدم...

 قاطعها حبدة:
 جيسيكا هل انت خائفة مين؟  -

اشاحت بوجهها بعيداً عن نظراته  
 الثاقبة.

 التكن سخيفاً. -



 اذن تناويل العشاء معي. -
كادت عزميتها ختور امام جاذبيته  

الساحرة لكنها امهلت نداء شعورها  
 ا: رافضة االستسالم لعاطفته

من حقي ان اختار الشخص   -
الذي امضي معه اوقات فراغي ومل  

 اخرتك انت.
مل اتوقع مساع هذا الكالم منك  -

 ايجيسيكا.



لست حبالة تسمح يل بقول شئ  -
 آخر.

رفع وجهها أبحد اانمله فارضاً عليها  
 مواجهة عينيه الساخرتني: 

الاطلب منك سوى مشاركيت   -
  العشاء وبعدها سأكون رهن اشارتك
 ألوصلك اىل منزلك ساعة تشائني. 

مل يسبق ان اقرتب منها اىل هذا احلد 
فتسارعت خفقات قلبها وشعرت  



وكأن األرض متيد حتتها لكنها تفضل  
املوت على ان تدعه يدرك حقيقة  

 مشاعرها.
رفضك مرافقيت اىل املنزل اليرتك   -

 يل اخليار.اليس كذلك؟
سحب يده بلطف عن وجهها  

مفسحاً هلا اجملال اللتقاط انفاسها  
 وسار امامها حنو غرفة اجللوس:

 هل تعجبك؟  -



تفحصت الغرفة بنظرة سريعة غري  
 مكرتثة أباثثها النفيس مث اجابت:

 رمبا.  -
امسك بيدها يقودها اىل وسط  

 الغرفة وعلق مبتسماً:
سعى  سألتك رأيك يف الغرفة ألين ا -

ملعرفة احلقيقة ما الذي اليعجبك 
 فيها؟



عاودت النظر اىل حمتوايت الغرفة  
 وأجابت متعمدة السخرية: 

الغرفة أبكملها التعجبين فهي   -
تصلح لتصوير مشهد يف احد 

 األفالم الرخيصة.
وماذا تدري فتاة رصينة مثلك عن  -

 امور كهذه؟
 لست طفلة. -



ال،لست طفلة.من املؤسف ان   -
الغرفة فأان اجدها مرحية  التعجبك 

للغاية.اضواؤها خافتة وموسيقاها  
انعمة ) وضغط على احد األزرار  
فتهادى اىل مسمعيها نغم انعم ( 

اكثر مايعجبين فيها مقاعدها املرحية  
 جداً.



مقاعد؟ اية مقاعد؟ اين الارى   -
سوى اريكتني،ومها بنظري تصلحان 

 لكل شئ اال للجلوس.
ر كانت  انك تنبهينين اىل امو  -

 خافية علّي.
لست حباجة اىل تنبيه احد فهذه  -

 األمور تدور يف خلدك منذ البداية. 
التقت عيوهنما لثوان احست 

جيسيكا خالهلا ابرتعاش لذيذ ابلرغم 



من حماوالهتا املستمرة ملقاومة جاذبيته 
 فأردفت بصوت خافت:

 هل دعوتين اىل هنا لتغريين؟  -
 هل تصدقينين ان نفيت ذلك؟  -
 كال.  -

ارتسمت ابتسامة ساخرة على 
 شفتيه:

اذن انت فتاة حكيمة.وهذا احد  -
 اسباب اعجايب بك.



 اراك تعرتف بذلك. -
لنقل اين احاول ان اكون الئقاً   -

 معك وماتبقى عائد اليك وحدك.
اتعين ان يل ملء اخليار يف رفض   -

 اقرتاحك؟
سكب دان كوبني من العصري مث  

 : ًً  تقدم منها قائاًل



صعب عليك تصديق  قد ي -
ماسأقوله لكين اؤكد لك انه مل يسبق  
 أن فرضت نفسي على امرأة ابلقوة.

 هل تقول هذا لتشعرين ابألمان؟ -
قصدت بعباريت ان اخفف من   -

 تشنجك.
قدم هلا كوابً من العصري تناولته منه 

وجلست على األريكة مسندة ظهرها  



اىل الوسادات الصغرية احمليطة هبا من 
 كل جانب.

لس دان قرهبا من غري ان يرفع  ج
نظره عنها حلظة واحدة. الحظت 

حماولته اغرائها يف كل نظرة رمقها هبا  
ويف كل كلمة قاهلا.لكن مايثري هلعها  
هو احساسها أبهنا بدأت تستجيب 

رويدًأ رويداً حملاوالته مأخوذة بسحره 



وجاذبيته.عليها ان تضع حداً ملا 
 حيدث قبل فوات األوان.

قعدها ووضعت كوب  هنضت من م
 العصري على الطاولة هاتفة: 

هذا مستحيل!الاستطيع البقاء   -
 هنا.

ومل ال؟بيرت يف املستشفى وهذا  -
 يعين ان الليل أبكمله لنا.

 اليسعين قضاء الليل هنا. -



 هل ختشني كالم الناس؟ -
التدع جهلك ملايقوله الناس عنك  -

 يف هذه البلدة.
شيئاً لكن اود ان   اانالادعي -

اذكرك انك جئت اىل هنا يف سياريت  
فلم يران احد نصل ولن يراان احد  
نرحل.عدا عن ان سيارتك امام  

 منزلك وسيظن من يراها انك انئمة. 



بقيت على عنادها ابلرغم من علمها 
 انه الجيدي مع رجل مثل دان:

 مازلت افضل العودة اىل منزيل.  -
 مد ذراعيه يطوق خصرها فأحست
بلهيب يسري يف احناء جسمها.مث 
دفعها بنعومة اىل الوراء فسقطت 

على األريكة وجلس قرهبا يقدم هلا  
 كوب العصري جمدداً:



اشريب العصري والجتزعي.مازالت  -
 السهرة يف بدايتها. 

تناولت الكوب بيد مرتعشة حماولة  
 الكالم:

 دكتور ترافورد... -
وضع ذراعه على حافة األريكة  

 خلفها:
 انديين دان هذه الليلة. -
 انك التستسلم بسهولة ايدان.  -



فقط عندما اقع على شئ يستحق  -
 العناء. 

 اتعين وقوعك علّي ؟ -
 اجل. -

رشفت بعض العصري لتحرر عينيها 
 من اسر نظراته:

 طلبك غري متوافر عندي. -
 وما ادراك ماهو طليب؟ -



مضى على وصويل اىل لويزفيل   -
ومامسعته وشاهدته  اكثر من شهر

 يكفي ألعرف مبتغاك.
 انك والشك تعنني سيلفيا سامرز. -
اصبت يف ظنك ولكن...حياتك  -

الشخصية الهتمين مادمت مصراً  
 على توريطي فيها.

حبركة مفاجئة احنىن فوقها مطوقاً  
خصرها بذراعيه مينعها من احلراك او  



املقاومة فأحست بلهاثه الدافئ 
فيها احاسيس يغمرها بنعومة ويبعث 

لذيذة وغريبة يف آن معاً.لكنه اكتفى 
 ابلكالم:

 اهذا رأيك يب؟  -
ارجعت رأسها اىل اخللف حتاول 

 التملص من اانملة: 
مل اعتد االهتمام ابلرجل الذي   -

 يستغل املرأة من اجل نزوة فحسب.



 ابتسم مبكر معلقاً:
امرأة مثل سيلفيا التطالب الرجل   -

 أبكثر من ذلك.
اوافقك الرأي لكن حىت امثال   -

سيلفيا حباجة لالستقرار والزواج يف  
 حياهتن.

الزواج! وهل سيوفر يل ما ال   -
 املكه اآلن؟



اجل سيوفر لك عائلة.اال تريد   -
 اطفااًل ايدان؟

علّي ان اجد الزوجة قبل ان افكر   -
ابألطفال. على كل حال لست 

مستعداً ألرتبط مع امرأة واحدة طيلة  
 حيايت.

حست ابملرارة من غري ان تدرك  ا
السبب فتناولت كوب العصري تطفئ  



مبحتواه انر احلسرة املتأججة يف 
 داخلها. 

 نظر اليها قائاًل بتململ:
كيف اجنرفنا اىل هذا احلديث    -

 اآلن؟
ال ادري ولكن من األفضل ان   -

 ننهي املناقشة.
اقرتب منها مرة اخرى لكن قرعاً  

من   خفيفاً على ابب الغرفة منعه



حتقيق مأربه.التفتا ليجدا اخلادم 
األسود بسرتته البيضاء واقفاً عند  

 الباب.
 العشاء جاهز ايسيد دان. -
 شكراً ايجوانس. -

انتقال اىل غرفة الطعام حيث اعد 
اخلادم املائدة بطريقة مثرية لالعجاب 

وقام خبدمتهما خالل العشاء.بدا  
وكأنه اعتاد يومياً القيام ابعداد 



وخدمة زوار سيده فأحست املائدة 
جيسيكا بشئ من الغرية وهي 

تتساءل عن عدد اللوايت جلسن اىل  
 هذه املائدة ورمبا على كرسيها.

قررت ان تصرف نفسها عن التفكري  
مبا يزعجها فأكملت التهام قطعة  
اللحم يف طبقها بينما بدأ جوانس  

بتقدمي القهوة.نظرت اىل دان آخذة 
 املبادرة ابحلديث:



راح ممتاز ايدان، فهل  انت ج -
فكرت يوماً ابلتخصص يف جراحة 

 معينة؟
جراحة األعصاب تثري اهتمامي  -

وحاملا اشعر ابمللل يف عملي هنا 
 فستكون خطويت التالية.

يف هذه احلالة عليك ابلتحدث اىل   -
 والدي. 

 رفع حاجبيه ابندهاش وسأهلا:



 والدك؟  -
والدي خمتص جبراحة األعصاب  -

 نة املاضية.لكنه تقاعد الس
 ملاذا مل ختربيين بذلك من قبل؟ -
 مل ادر ان املوضوع ذو امهية. -
هل ستسنح يل الفرصة ملقابلة   -

 والدك؟ 
نظرت اليه خلسة لتفاجأ به جاداً  

 للمرة األوىل، فأجابت:



 اجل هذا ممكن.  -
 حسناً سأعترب كالمك مبثابة وعد. -

عند عودهتما اىل غرفة اجللوس اختار 
دان احد اشرطة التسجيل من 

جمموعته اهلائلة وأدار اآلله فانبعث 
نغم هادئ اضاف اىل الغرفة جواً من  

الشاعرية. مث استدار حنوها مسلطاً  
 عليها نظراته الساحرة:

 تعايل نرقص ايجيسيكا. -



مل تقو على الرفض واستسلمت 
ريكة وتضماهنا ليديه تنتشالهنا عن األ

اليه خبفة ورشاقة. لقد رقصت مع 
العديد من الشبان لكن الرقص مع  
دان شئ مميز. امتدت ذراعه تطوق  

ظهرها ابعثة فيها شىت انواع  
األحاسيس وحبركة الشعورية مدت 
يدها لتستلقي ابرتياح على صدره 

الدافئ شعرت اهنا تسبح يف الفضاء  



 الواسع بعيداً عن كل ماحوهلا ومتنت
 لوتبقى هناك اىل ماالهناية.

مل تدرك كم من الوقت بقيت بني  
ذراعيه فالزمن توقف حينما ضمها 
اليه ومل تعد تكرتث ابملوسيقى وال 
حىت خبطواهتا ترغب فقط ابلبقاء  

اسرية هذا الطوق من العضالت اىل  
األبد لكن اانمله عاودت التحرك من  

جديد حول عنقها حبركات تبعث 



بتعدت عنه غري آهبه على االرتياب فا
 بنداء اعماقها. 

 ابتسم حبنان قائاًل بنربة عاطفية:
اين اجد صعوبة ابلغة يف جلم  -

 تصرفايت معك. 
االتظن ان الوقت حان لتعيدين  -

 اىل املنزل؟ 
 لست جادة فيما تقولني.  -



لقد فقدت ثقتها بتلك االرادة اليت  
 طاملا صدته هبا فتمتمت:

 بل اان مصرة. -
ناه بريق السخرية وقال  استعادت عي

 راضخاً:
حسناً لقد وعدتك أبن اعيدك اىل   -

 املنزل ساعة تشائني اليس كذلك؟ 
مل خيرج دان عن صمته خالل 

عودهتما اىل منزل جيسيكا فاحتارت 



كيف تعلل سكوته. اهو غاضب؟ ام 
انه مل يعد يكرتث هبا بعد ان يئس 

من نيل مأربه؟ نساء عديدات  
ليهبنه  ينتظرن منه اشارة منه
 مارفضت هي تقدميه.

ما ان توقفت السيارة امام مسكنها  
 حىت مهت ابلرتجل قائلة:

 لن ادعوك للدخول ايدان. -
 لكنه امسكها بكتفيها قبل ان خترج:



 سأدخل على كل حال. -
وتبعها اىل داخل املنزل وأغلق الباب  

 خلفهما.
صاحت حبنق وهي تضئ غرفة 

 اجللوس:
 كفاية.لقد متاديت مبا فيه ال -

رمى املفاتيح على الطاولة مومئاً  
 برأسه:



بربك ايجيسيكا ملاذا تتصرفني   -
 هكذا؟

مل تكرتث لنظرة التهديد يف عينيه 
 وابتعدت عنه متجهه اىل املطبخ:

سأحضر لك فنجاانً من القهوة   -
 ومن مث تعود اىل منزلك.

اشعلت النار حتت غالية القهوة  
ها  لكنه اسرع اىل اطفائها حابساً ااي

 بني جسمه والفرن احلديدي.



فاستدارت حتاول االفالت لكنها مل 
تفلح وماتت الكلمات عند 

شفتيها.بدا الفارق بني القامتني كبرياً  
وأحست ابهنا امام مارد مبنكبيه 

العريضني حيجبان الضوء عنها. دب 
اهللع يف نفسها واحتارت كيف 

تتخلص من مأزق خطري سعت اليه 
ان تكتشف  مبلء ارادهتا. وقبل

مايدور يف خلده رفعها عن األرض  



حىت التقت عيناها اجلاحظتان بريق  
عينيه فراحت تنتفض كالعصفور بني  

يديه ويداها هائمتان يف اهلواء يف  
حركات هستريية من غري ان تصيب 

 هدفها:
 انزلين على الفور. -
 طوقي عنقي بذراعيك. -

كانت تعلم انه لن يفعل ماتطلبه منه  
عرتاضها وعيناه املسلطتان أو أيبه اب



عليها خري دليل على ذلك.متنت ان 
تصفعه لكنها خشيت العاقبة  
 فصاحت بصوت مضطرب:

 لن افعل ذلك ابداً. -
 اضحكه اضطراهبا فرد بسخرية: 

 وزنك خفيف للغاية ايجيسيكا -
وأان على استعداد للبقاء هبذا الوضع  

 حىت تنفذي ما اطلبه منك.
 انت رجل بغيض ايدان ترافورد. -



 وأنت امرأة رائعة عندما تغضبني. -
مل يرتك هلا اخليارفاضطرت مكرهة  

 ألن تنفذ طلبه.
 قالت وقد عال االمحراروجهها:

 واآلن افلتين حااًل. -
 هز دان رأسه وقال بنربة حازمة:

ن تعانقيين بطريقة صحيحة  جيب ا -
 اواًل.



كادت ان تيأس من رايئه وقررت  
جماراته يف جنونه اىل النهاية مادامت  

هذه الطريقة الوحيدة للتخلص 
منه.اغمضت عينيها الثائرتني فانتهز  
الفرصة وعانقها بطريقة انعمة ااثرت 

اعصاهبا مشعلة فيها انراً 
مستعرة.كان ابمكاهنا ابعاده لكنها مل  

فقد شل فيها كل اثر للمقاومة  تفعل 
 فاستسلمت بعد طول عناد.



 تراجع دان متمتماً بتهكم:
 كانت جتربة انجحة اليس كذلك؟   -

توقع ان تثري نربته الساخرة غضبها 
من جديد لكنها بداًل من ان تثور  

مدت يدها اىل رأسه تداعب شعره 
الداكن أبانملها مما شجعه ااثر فيها  

األحاسيس املمتعة مل تفطن زوبعة من  
اليها يف السابق افلتها من غري ان  

يطلق سراحها من براثن نظراته  



الالمعه والغريبة وقبل ان تلتقط  
انفاسها وجدت نفسها مرة اخرى  
اسرية ذراعه الفوالذية واستسلمت 
لتلك العاصفة القادمة غري مكرتثة. 

تغلب نداء الشوق على حتذير العقل  
قاومة فلمسات اانمله  هلا ابلتوقف وامل

شلت فيها كل قوة تعلم اهنا ستندم 
غداً على ماتفعله اآلن وستكره 

نفسها كلما فكرت به لكنها يف هذه 



اللحظة ملكه وملك هذا االحساس  
الرائع والكلمات الدافئة اليت  

 يهمسها يف اذهنا:
 اريدك يل ...اريدك اآلن،اآلن.  -

ااثرت عبارته ريبتها وكأنه سكب ماء  
رداً فوق عواطفها امللتهبة اب

فانتفضت مفلتة نفسها من ذراعه  
واغمضت عينيها ختفي حياء وأملاً  

 الحا فيهما:



 اهبذه البساطة؟  -
 صدته بيديها وأدارت له ظهرها. 

اان آسفة ايدان لست مستعدة  -
 هلذا النوع من العالقة.

وأردفت بعدما اسرتجعت بعضاً من 
 ثقتها بنفسها.

كان يف لن يكون للحب م -
عالقات كهذه وستكون النتيجة 

 وخيمة علّي.



 هل انت متأكدة من النتيجة؟ -
 اين اعرف نفسي ايدان. -

تقدم منها فتوردت وجنتاها وحاولت 
االبتعاد لكنه امسك خبصالت من 

شعرها وأجربها على االستدارة 
 لتواجه عينيه:

 ال ادري ما افعل بك ايجيسيكا. -



تك الغ امسي عن الئحة فتوحا -
وأحبث لنفسك عن امرأة اخرى مثل 

 سيلفيا سامرز.
انقلبت نظراته الساخرة اىل اخرى  

تقدح شرراً تركت آاثرها على وجهها  
 شحوابً وارجتافاً. 

 عمت مساًء ايجيسيكا. -
 الفصل السادس 

 



حبها له ضرب من املستحيل .  -6
فهو ليس الرجل الذي تنشده . لكن 

امرأة  ملاذا يؤملها التفكري أبنه مع  
 أخرى ... اىل هذا احلد ؟

 
وصل جواناثن واميليا نيل اىل  

لويزفيل بعد ظهر هنار اجلمعة وانتقال  
على الفور اىل دار آل اوبراين ملبني  

دعوة للعشاء بعدما اتفقا مع  



جيسيكا على موافاهتما بعد انتهائها  
 من عملها.

فوجئت األبنة عند دخوهلا منزل  
املخيم على فيفيان جبو املودة واأللفة 

 اجملتمعني وكأهنم على معرفة سابقة. 
بدا والداها مسرورين جداً يف  

التحدث اىل مضيفتهما مأخوذين  
بسحرها وحسن ضيافتها ومل يطل  

األمر حىت انضم اليهم بيرت فجلسوا  



اىل مائدة حفلت بكل ماتعلمت  
فيفيان حتضريه من مأكوالت 

يتبادلون األحاديث ويتناقشون يف 
 أمور الطب.

ادركت جيسيكا خالل السهرة ان  
والديها ابات مقتنعني متاماً بصواب  
انتقاهلا اىل لويزفيل فلم يتطرقا اىل  

 املوضوع أبداً. 



وعند عودهتم اىل املنزل اعرتف 
الوالدان جليسيكا أبهنما اساءا الظن  

بلويزفيل بعد مامسعاه من الدكتور  
اوبراين وماشاهداه خالل مرورمها  

 فيها.
التايل اصطحب بيرت يف الصباح 

ضيفه يف جولة اىل املستشفى اتركني 
اميليا تستمع اىل ابنتها حتدثها عن  
 عملها وطريقة عيشها يف لويزفيل.



 اين خبري اي أماه فالتقلقي علّي. -
 هل هتتمني أبكلك؟ -

 ضحكت األبنة وقالت مطمئنة:
بدأت اتعلم الطهي عدا عن ان  -

  فيفيان حتيطين برعايتها كم من مرة
عدت فيها متأخرة ألجدها قد 

 حضرت يل العشاء. 
 اهنا سيدة رائعة. -



اجلميع هنا لطفاء معي وأان   -
 مسرورة ابلعمل.

مل تسنح الفرصة جليسيكا للتحدث 
اىل والدها على انفراد حىت بعد ظهر  

 اليوم التايل.
جلسا يف غرفة اجللوس بينما متددت 
اميليا يف غرفتها حيدثها ابعجاب عن  

 ى وعن جولته يف ارجائها: املستشف



اعرتف ايجيسيكا أبين اعجبت  -
كثرياً ابلدكتور اوبراين.مل اعرف شيئاً 

 بعد عن شريكه.
فوجئت جيسيكا بعبارة ابيها  

واحتارت كيف ختفي انفعاهلا جميبة 
 بتلعثم:

دان ترافورد؟ آه، انه ... انه   -
طبيب المع وجراح ماهر ويبدي  

 اهتماماً جبراحة األعصاب.



ف جواناثن عن مراقبة الدخان  توق
املتصاعد من غليونه والتفت اليها  

 سائاًل ابهتمام:
 أصحيح؟ هل ستتسىن يل مقابلته؟ -
استبعد ذلك فهو ... ) الحظت  -

عالمات اخليبة على وجه والدها  
فاستدركت( هل اتصل به وادعوه 

 لتناول فنجان من الشاي؟
 رحب جواناثن ابقرتاح ابنته هاتفاً: 



 ؟ومل ال -
من حسن حظها اهنا نقلت اهلاتف  

من غرفة اجللوس فلم ير والدها  
ارجتاف يدها وهي تدير قرص اهلاتف  

يف غرفة نومها. هتادى اىل مسمعها  
صوت انثوي هادئ النربات  

فأحست بقشعريرة تسري يف جسمها  
 وسألت:

 أهذا منزل الدكتور ترافورد؟ -



أجل لكنه يف اجازة عطلة  -
األسبوع ابمكانك االتصال بشريكه  

 الدكتور اوبراين.
قطع اخلط قبل ان تسنح الفرصة  

جليسيكا لالستيضاح فاعادت  
السماعة اىل مكاهنا وعادت ادراجها  

اىل غرفة اجللوس بعينني اتئهتني  
يعتصرمها األمل.ابدر جواناثن 

 ابلسؤال:



 هل سيأيت؟ -
شاردة الذهن  هتادت على مقعدها 

 ومتتمت:
ال اعتقد ذلك فهو ... مرتبط  -

 مبوعد آخر.
 علق األب خبيبة:

أمر مؤسف ) وحدج ابنته بنظرة   -
اثقبة متابعاً ( أراك شاحبة الوجه 

 ايجيسيكا هل تشعرين بشئ؟ 



 تعمدت االبتسام قائلة:
جمرد أمل خفيف يف املعدة. سأهيئ  -

 الشاي قبل ان تستيقظ أمي.
بنفسها يف املطبخ  ما ان انفردت 

حىت راحت تؤنب ذاهتا على بالهتها  
وهتورها يف عالقتها مع دان.كيف 

تركت نفسها تتورط مع شخص 
عرفت غايته منها منذ البداية؟ مل تعد  
تدرك حقيقة شعورها حنوه. هل حتبه 



ام ال؟ واقتنعت يف هناية األمر أبن  
حبها له ضرب من املستحيل فهو 

. لكن ليس الرجل الذي تنشده ..
ملاذا التفكري أبنه مع امرأة أخرى  

يؤملها اىل هذا احلد؟ أهي الغرية اليت  
حتز يف نفسها أم امشئزازها من  

 تصرفاته؟ 
انقضت عطلة األسبوع بسرعة ومل 
تلتق جيسيكا الدكتور ترافورد اال  



مساء االثنني يف العيادة حيث 
اضطرت النتظار بيرت اىل حني عودته  

يف حالة أحد من املستشفى للتباحث 
املرضى.كاان يتكلمان عن والديها  

حني دخل عليهما دان ابانقته 
 املعهودة.

 ابدره بيرت وهو يهم ابخلروج:
من املؤسف انك مل تقابل والدي   -

جيسيكا يف عطلة األسبوع فجواناثن 



نيل واحد من أشهر االطباء الذين  
صادفتهم.كنت والشك ستسر 

  مبعلوماته عن جراحة االعصاب اليت
 تعطيها الكثري من اهتمامك.

بقي دان صامتاً اىل ان أغلق بيرت 
 الباب خلفه،فسأل بربودة:

 ملاذا مل تعلميين بقدوم والديك؟  -
هنضت جيسيكا عن مقعدها واضعة  

يديها يف جيبيت سرتهتا خمافة ان 



يالحظ ارجتافهما وسارت اىل النافذة 
 تنظر اىل اخلارج: 

اتصلت بك بعد ظهر السبت  -
ك لتناول الشاي لكين  الدعو 

 اكتشفت انك كنت مشغواًل جداً.
تقدم منها جميباً بنربة هادئة ال أثر  

 فيها لالعتذار أو لألسف:
آه، سيلفيا. أهي اليت تلقت   -

 املخابرة؟



اعتقد ذلك، مامل تكن قد  -
 امضيت عطلتك مع أكثر من امرأة.

كلمة منك ايجيسيكا وتصبح   -
 سيلفيا سامرز صفحة من املاضي.
 استدارت تواجهه قائلة بسخرية: 

اتساءل مىت ستعاود قول هذه  -
 العبارة اىل فتاة أخرى؟

جيسيكا! مل أمتن امرأة قبلك كم  -
 أمتناك انت.



يفرتض ان اشعر ابالطراء لكين   -
أحس العكس متاماً. وان اردت  

معرفة حقيقة شعوري اآلن فيمكنين 
 اختصارها بكلمة حقارة.

رفقيها  شحب وجهه فجأة وامسك مب
 يهزها بعنف: 

اي اهلي. اراهنك على انك كاذبة   -
يف حقيقة شعورك، فانت مل تشعري  
ابحلقارة تلك الليلة.ماأحسست به  



ساعتها كان عاطفة جاحمة الختفى 
على احد. الحتاويل التالعب معي 
ايجيسيكا نيل واال اثبت لك اآلن  

 ويف عيادتك كم انت كاذبة. 
 انك ... انك تؤملين. -
امحدي ربك على ان يدي ليستا   -

حول عنقك ألين مافكرت يوماً  
 ابزهاق روح انسان كما افكر اآلن.



افلتها فرتاجعت اىل النافذة تدفن  
وجهها يف راحتيها بينما غادر الغرفة  
مغلقاً الباب خلفه بقوة جعلتها هتتز 
يف مكاهنا لقد خرج من حياهتا خملفاً 

فيها جرحاً يصعب على األايم 
 اته.مداو 

كان شعورها يف حمله،فخالل 
األسابيع اليت تلت عاملها دان كأي  

شخص غريب.افتقدت مالحظاته  



اجلارحة هلا افتقدت هزءه املعتاد مل  
تعد تالحظ ابتسامته الساخرة بل  
وجه عابس يلعب دور رب العمل  

اهنا حتبه كما مل حتب انساانً يف  
حياهتا.وتشعر هبذا احلب يضج يف 

يف عروقها.لكنها  اعماقها ويهدر 
أتخرت يف االعرتاف هبذا املارد  

السجني يف فؤادها ومل يعد ابمكاهنا 



االفصاح عن حبها النسان القيمة 
 للحب عنده.

كانت جيسيكا عائدة من زايرة احد 
مرضاها يف احدى املزارع اجملاورة 

فعرجت على منزل اوليفيا لالطمئنان 
عليها وعلى الطفل فقد شعرت اليوم  

ىل حمادثة شخص يفهمها  حباجة ا
ويساعدها فلم جتد أفضل من هذه 



الصديقة الوفية اليت طاملا اعجبت 
 آبرائها وعملت بنصائحها. 

جلستا على الشرفة تتناوالن الشاي  
بينما غط لوغان يف نوم عميق يف 

سريره الصغري ابلقرب من والدته.مل  
ختل لقاءاهتما يف املدة األخرية من 

دمة اىل  احلديث عن الطفلة القا 
لويزفيل فسألت اوليفيا ضيفتها 

 حبماس:



 مىت تتوقعني وصول ميجان؟ -
ستصل غداً صباحاً يف أول قطار   -

 قادم من جوهانسربغ.
 هل اخربت فيفيان بذلك؟ -
اكتفيت ابعالمها بقدوم الطفلة   -

لتمضية بعض الوقت معي وسألتها  
السماح هلا ابللعب يف احلديقة خالل  

 عملي يف العيادة.
 ماذا كان جواهبا؟ -



تعرفني فيفيان مل تبد أي اعرتاض   -
بل رحبت ابلفكرة واعدة ابحاطة 
الطفلة بعنايتها طوال النهار اذا  

 اضطررت للتغيب عن الغداء. 
 ارجو ان تنجح اخلطة. -
 هذا ما امتناه أيضاً. -

كانت تعلم اهنا عملية رهان ال اكثر 
 من غري ضماانت اكيدة لنجاحها.



جيسيكا ليلتها تصارع االرق  أمضت 
تتساءل ان كان تصرفها صائباً يف  

تدبر اللقاء بني فيفيان وميجان؟فقد 
التتفقان معاً وتضيع فيفيان على 
 نفسها وعلى الطفلة فرصة اندرة.

أو قد تسري األمور على مايرام  
وتتحاابن ولكن هل يبقى دورها  

خافياً على االثنني فتتفادى احراجاً  
 هي بغىن عنه؟



اقتنعت بعد ان غلب الكرى اجفاهنا  
ابلكف عن تساؤالهتا فالعملية كلها  

جمرد جتربة وان فشلت فلن تلحق  
 االذى أبحد.

استيقظت قبيل الفجر على غري 
عادة فارتدت ثياهبا على عجل 

وتوجهت اىل حمطة القطار تنتظر  
 وصول ميجان.



اجاب موظف احملطة على تساؤالهتا 
خبطى القلقة وهي تذرع الرصيف 

 سريعة:
سيصل القطار بني دقيقة وأخرى   -

 ايدكتورة نيل.
ومل متض دقائق حىت شاهدت دخان 

 القطار وهو يقرتب من احملطة.



وقبل ان يشارف على التوقف أطلت  
الطفلة برأسها من احدى النوافذ 

 تلوح بيدها جليسيكا هاتفة: 
دكتورة جيسيكا ، دكتورة  -

 جيسيكا.
ميجان  وماهي االحلظات حىت كانت 

ترمتي يف حضن جيسيكا بقوة كادت  
ان توقعها لكنها جنحت يف استعادة 

 توازهنا وطوقت ميجان بذراعيها.



يسرين ان اراك اثنية  -
 ايميجان.كيف حالك ايصغرييت؟

 اشتقت اليك ايدكتورة. -
وأان أيضاً ) ومحلت احلقيبة  -

الصغرية متابعة ( لنذهب اآلن 
سنتكلم يف الطريق فأان متشوقة 

 ألريك منزيل. 
مل تكف ميجان عن الكالم طوال  

الطريق فاخربت جيسيكا كيف 



رافقها جواناثن نيل من امليتم يف 
سيارته الفخمة حمملة بقطع احللوى  

اليت ارسلتها اميليا هلا وحكت هلا عن 
الرحلة املمتعة يف القطار من  

جوهانسربغ اىل هنا اصغت اليها  
 جيسيكا حبنان من غري ان تقاطعها مل

تعهدها هبذا احلماس اىل الكالم  
والضحك فقد عرفتها كئيبة اليعرف 

 وجهها االبتسامة. 



اهنمكت جيسيكا فور وصوهلما اىل  
املنزل بتحضري الفطور بينما راحت 

ميجان تتحرى املنزل غرفة بعد 
 االخرى.

الحظت جيسيكا عند جلوسهما اىل  
املائدة شهية الطفلة اهلائلة اىل األكل  

 فسألتها بتودد:
 أمل أتكلي شيئاً يف القطار؟  -



بلى لكين مل أذق البيض منذ فرتة  -
طويلة فاملسؤولون عن امليتم 

 اليقدمونه اال يف املناسبات اخلاصة.
دفعت بطبق البيض أمام الطفلة من  
غري ان تسأهلا عن ماهية املناسبات 

اخلاصة وراحت تراقبها تلتهم البيضة 
  معقولة. تلو االخرى بشهية غري



ما ان اهنت جيسيكا غسل الصحون  
حىت مسعت طرقاً على ابب املنزل 

 وصوت فيفيان سائلة:
 هل ابمكاين الدخول؟ -
 ابلطبع فيفيان حنن يف املطبخ. -

وضعت الزائرة طبقاً من احلاوى على 
 الطاولة قائلة: 



حضرت بعض احللوى مساء   -
البارحة ) واردفت اىل ميجان ( فقد 

 ا مع الشاي.تودين تناوهل 
شكراً ايفيفيان ) وربتت على  -

كتف الطفلة متابعة( ميجان اهنا 
 السيدة اوبراين وزوجها طبيب ايضاً.

 مدت الصغرية يدها مصافحة:
 مرحباً ايسيدة اوبراين. -



امسكت فيفيان بيد ميجان حبرارة 
 وقالت مبتسمة:

يسرين التعرف عليك ايميجان  -
وارجوك انديين العمة فيفيان ) 

والتفتت حنو جيسيكا تسأهلا ( هل  
 لديك عمل بعد ظهر اليوم؟

 تنهدت جيسيكا جميبة:
 أجل ايفيفيان. -



سأزور اوليفيا اليوم وابمكاين اخذ  -
ميجان معي لتتعرف على 

فرانسني.الشك يف اهنا ستجد سلوى 
 يف املزرعة.

 سألت الطفلة حبماس:
 هل متلكني مزرعة ايعمة فيفيان؟ -
ي ولديه ابنة تدعى  اهنا مزرعة أخ -

فرانسني تكربك بثالث سنوات لكين  
متأكدة من اهنا ستسر بلقائك  



ستتجوالن يف املزرعة ومتضيان وقتاً 
 ممتعاً هل تودين مرافقيت؟

رفعت ميجان عينيها الزرقاوين حنو  
 جيسيكا تسأهلا بتهذيب:

هل استطيع الذهاب ايدكتورة  -
 جيسيكا؟

 طبعاً ايحلويت.  -
صطحبك بعد حسناً سأمر ال -

 الغداء مباشرة.



تنفست جيسيكا الصعداء بعد  
خروج فيفيان كانت قلقة للغاية من  

نتيجة حمادثة ميجان مع جارهتا  
فاملرحلة األكثر صعوبة تكمن عند 

 التعارف.
راقبت الطفلة فيفيان تعود ادراجها  

يف املمر احلجري وسط احلديقة  
 وقالت:

 اهنا سيدة لطيفة. -



طيفة للغاية.تعايل نرتب  اجل اهنا ل -
 اغراضك.

افرغت جيسيكا حقيبة ميجان 
الصغرية من حمتوايهتا البسيطة  

وراحت تستعرض املالبس القليلة  
املوضوعة فيها بغري ترتيب اهنا كل  

مامتلكه ميجان يف هذه الدنيا اضافة  
اىل فرشاة اسنان واخرى للشعر  

 ومنشفة.



أظن اننا حباجة لساعتني من  -
حباجة لفساتني جديدة التسوق.انت 

وبعض القمصان والسراويل لرتتدينها  
 اثناء اللعب. 

 هل ستبتاعني يل ثياابً جديدة؟ -
أجل فلنقفل ابب املنزل ونبدأ   -

 جولتنا بني أسواق لويزفيل.
ومل ترتكا حماًل اال ودخلتاه أو توقفتا  

امام واجهاته تستعرضان الثياب  



وتتفرجان على آخر ما ابتكرته  
 ياطني وأذواق املصممني.مقصات اخل

عثرات يف هناية املطاف على حمل 
أللبسة االطفال لتخرجا بعد قليل 
حمملتني ابالكياس والعلب محلت 

 ميجان قسماً منها هاتفة:
 قضينا وقتاً ممتعاً أليس كذلك؟ -
لديك اآلن مايكفيك هل نسينا  -

 شيئاً آخر؟



ابداً مل احصل على هذه الكمية  -
وقت طويل شكراً  من اهلدااي منذ 

 ايدكتورة جيسيكا.
علت قحة مصطنعة خلفهما مباشرًة 

فاستدارت جيسيكا لتجد نفسها  
وجهاً لوجه مع دان ترافورد يلقي  

 التحية:
 صباح اخلري. -



لو مل تكن تعلم انه مستحيل طبياً 
ألقسمت على ان قلبها قد انتقل  

 من مكانه من شدة خفقاته.
 صباح اخلري ايدكتور. -

 ه اىل ميجان مبتسماً:قدم نفس
 أان دان ترافورد.ما امسك؟ -

حدجته الصغرية بنظرة خجولة  
 واجابت:



ميجان الي. هل انت طبيب  -
 أيضاً؟

 نعم هل يزعجك ذلك؟  -
طبعاً ال) والتفتت حنو جيسيكا  -

قبل ان تعاود السؤال ( هل انت  
 صديق الدكتورة جيسيكا؟

الحظ دان ارتباك جيسيكا وتورد 
 اب غامزاً بعينيه مليجان:وجنتيها فاج



ال هتتمي لتعابري وجه جيسيكا اهنا  -
حتبين لكنها تريد ابقاء األمر سراً )  
وتعمد تغيري املوضوع مثرياً دهشة  

 جيسيكا( هل ترغبني بتناول البوظة؟
 وافقت ميجان بسرور:

 اجل. -
ساعدمها يف محل االغراض وساروا  

 معاً حنو كافترياي قريبة.



شرتيتما اغراضاً كثرية يبدو انكما ا -
 اليوم.

 اجابت ميجان ابعتزاز:
اشرتت يل الدكتورة جيسيكا  -

 جمموعة كبرية من الثياب.
رمق جيسيكا الصامتة بنظرة سافرة 

 وهم يدخلون القاعة املربدة:
العجب يف ذلك فهي صاحبة  -

 ذوق رفيع.



هتفت الصغرية مشرية ابصبعها اىل  
 احدى الزوااي:

 شاغرة.هناك طاولة  -
اسرعي اليها ايميجان ) وتطلع اىل   -

جيسيكا مردفاً ( تفضلي ايدكتورة 
 نيل.

تقدمت جيسيكا بصمت وما ان 
جلسوا اىل الطاولة حىت سأهلا دان  

 بتهكم:



ماذا تطلبني ايجيسيكا بوظة مثل   -
 ميجان؟

تعلم انه يسعى الاثرة غيظها 
 فحافظت على هدوئها واجابت:

 شاي شكراً.سأتناول فنجاانً من ال -
اندى دان اخلادم ابشارة من يده 

 وطلب:



نريد صحناً كبرياً من البوظة   -
للسيدة الصغرية وفنجانني من الشاي  

 شكراً.
وملا ابتعد اخلادم نظر اىل ميجان 

 مردفاً: 
هل ستمضني اجازتك مع   -

 الدكتورة جيسيكا؟
أجل فقد سبق للدكتورة ان  -

اىل هنا لتمضية  وعدتين ابحضاري



العطلة وكعادهتا فقد وفت بوعدها  
 يل.
عظيم! انه وعد يستحق الوفاء   -

 حقاً.
هل انت طبيب انجح مثل  -

 الدكتورة جيسيكا؟
توردت وجنتا جيسيكا من جديد 

وهي تستمع ابنزعاج اىل احلوار  
 الدائر امامها.



 امتىن ذلك.مارأيك ايجيسيكا؟ -
 ابتسمت جميبة بدهاء:

ان يتناقش يف مقدرة  وهل الحد -
جهاز كومبيوتر على تقدمي معلومات  

 صحيحة؟
جهلها خلفيات احلديث مل يسمح 
مليجان ابن تدرك حقيقة ماقصدته 
جيسيكا يف كالمها لكنها الحظت 

نربة العداء الواضحة يف كلماهتا 



فنظرت بذهول اىل االثنني حتاول 
 اكتشاف حقيقة ماجيري.

فبادر  مل تغب حركتها عن انتباه دان 
 اىل ايضاح األمر هلا:

ماعنته الدكتورة جيسيكا هو اين  -
 طبيب المع ان مل أقل أفضل منها.

 ونظر اىل غرميته بتحد مردفاً:
هذا ماعنيتيه يف كالمك أليس   -

 كذلك؟



ترددت جيسيكا يف االجابة لكنها ما  
ان الحظت نظرات ميجان احلائرة  

وانتظارها للرد حىت تنهدت مبتسمة 
 ها:رغماً عن

 وهل ميكن ان أعين غري ذلك؟  -
مل يشكرها على جواهبا بل اكتفى 

ابالبتسام وهو يتناول اقداح الشاي  
من اخلادم فوجئت جيسيكا خالل 
جلستهم بتعلق دان ابالطفال حىت 



ميجان اراتحت له وختلصت من 
احلياء الذي قيد حركتها يف لقائها  
اآلخرين.ابمكانه ان يكون لطيفاً  

ن لطافته مع ميجان حينما يشاء لك
ختتلف متاماً عن اللطافة اليت أبداها  
حنوها يف املاضي مل تتصور ابداً ان  

شخصاً كدان ترافورد يبدي اهتماماً  
ابالطفال اال يف مايتعلق مبهنته  

وتساءلت ان كانت قد تسرعت يف 



احلكم عليه من خالل مامسعته من 
أقاويل واخبار؟لكن الوقائع كلها  

لفيا سامرز متنعها  ضده وعالقته بسي
من مراجعة حساابهتا وطرد االوهام  

 من خميلتها.
رافقهما دان اىل حيث اوقفت 

جيسيكا السيارة وتقدم من الصغرية 
 قائاًل حبنان صادق:

 سررت مبعرفتك ايميجان. -



 شكراً ايدكتور دان على البوظة.  -
وضعت جيسيكا االغراض يف 

يف املقعد  السيارة واجلست ميجان
 االمامي مث تقدمت من دان خماطبة: 

اشكرك على تصرفك اللطيف مع   -
 ميجان.

ابمكاين ان أكون أكثر لطافة   -
 لوحاولت ان تكتشفي ذلك.



احتارت كيف تفسر شعورها حنوه يف 
هذه اللحظة ونظرت اليه قائلة  

 بصوت عال:
لن نشغلك اكثر شكراً على  -

 الدعوة.
 ريته املعهودة: احنىن امامها قائاًل بسخ

 هذا من دواعي سروري. -
ما ان ابتعدت بسيارهتا مسافة قصرية 

حىت نظرت ابملرآة لتجده واقفاً  



حيث تركاه ومالبث ان لوح بيده 
مودعاً وكأنه أحس بنظراهتا فتوردت 

وجنتاها وضاعفت من سرعة السيارة  
 كي تتخلص من أتثريه عليها.

قالت ميجان ومها هتمان بدخول 
 املتني العلب واالكياس:املنزل ح

أمل يعجبك الدكتور ترافورد كما   -
 اعجبين؟

 بلى أظن ذلك.  -



 سألتها الطفلة بفضول:
اذن ملاذا بدوت غاضبة عند بداية  -

 حديثنا معه؟
مل أكن غاضبة بل فوجئت  -

 بقدومه.
مل تشأ جيسيكا االسرتسال يف هذا 

االستجواب احملرج فطلبت من 
تيب حاجياهتا الصغرية ان تبادر اىل تر 



اجلديدة يف اخلزانة اخلشبية الصغرية 
 يف غرفتها.

وقفت جيسيكا تراقب فيفيان 
والصغرية تبتعدان يف السيارة يف  

طريقهما اىل مزرعة آل كينغ كل شئ 
يسريعلى مايرام حىت اآلن ومن  
املؤكد ان خطتها ستنجح كما 

 توقعت هلا. 



مضى الوقت بطيئاً بعد الظهر  
ادرة املنزل مرة واضطرت جيسيكا ملغ

واحدة حينما استدعيت على عجل 
للكشف على احد مرضاها يف  

 اجلوار. 
قضيت معظم وقتها يف التفكري مبا  
جيري اآلن يف املزرعة تنتظر بقلق  

 عودة ميجان.



رن اهلاتف يف غرفة اجللوس فرفعت 
السماعة لتسمع صوت اوليفيا 

 بوضوح: 
جيسيكا؟ لقد غادرات املزرعة اآلن   -

رغبني مبعرفة كيف تصرفت وأظنك ت
فيفيان. اطمئين ايعزيزيت بدت أماً  

حقيقية. وفرانسني أيضاً أحبت 
الصغرية. اعتقد ان خطتك قد 

 جنحت.



هذا مامتنيته منذ البداية فميجان  -
 طفلة لطيفة.

اهنا اكثر من لطيفة واذا مل تقرر   -
فيفيان شيئاً حياهلا فأان على استعداد 

 لتبنيها.
 قلب اياوليفيا.انت رقيقة ال -
انت تفوقني اجلميع رقة   -

 ولطافة.سأراك الحقاً.



اهنمكت جيسيكا ابلعمل يف األايم 
التالية فبقيت ميجان مبعية السيدة 

طوال فرتة غياهبا عن املنزل.  اوبراين
حىت ان فيفيان أصرت على ان تنام 
الصغرية معها عندما تضطر جيسيكا 

للعمل لياًل. فمانعت جيسيكا يف 
ابدئ االمر حىت التثري شكوك  

فيفيان لكنها وافقت يف النهاية امام  



محاس ميجان وتعلقها الشديد  
 ابلدكتور اوبراين وزوجته.

بعد مرور أسبوع على وجود ميجان  
يف لويزفيل توجهت جيسيكا برفقة 
دان اىل مستوصف خارج املدينة  

دأب على زايرته شهرايً. ويف الطريق  
خارج لويزفيل اخربها دان ابقتضاب 

عن املستوصف وعن أهل القرية  
 احمليطة به.



احلاالت املرضية كثرية هناك  -
ابلرغم من الطقس اجلميل واهلواء  

 نعش النقي.امل
كان املستوصف يعج ابملرضى فباشر 

دان عمله ابالهتمام ابلرجال منهم 
بينما تولت جيسيكا الكشف على  

النساء واالطفال. بدت يف قمة 
السعادة وهي تزور للمرة االوىل 
مستوصفاً وبقيت يف عملها حىت  



مابعد الظهر عندما غادرا القرية  
عائدين اىل لويزفيل سالكني هذه 

لطريق الزراعية بني اشجار  املرة ا
الصنوبر وغاابت القصب. متددت 
جيسيكا منهوكة يف مقعدها لكن  

فرحة خلوضها جتربة جديدة يف 
عملها. بعد دقائق وصال اىل الطريق  
الرئيسية املارة يف سفح اجلبل فسلكا  



درابً شديد االحندار تتخلله  
 منعطفات قاسية.

وعند احد املنعطفات فوجئ دان 
الناس متحلقني حول  جبمهرة من 

شاحنة لنقل املاشية يرتاكضون يف  
 ذعر وفوضى.

فاضطر اىل الضغط على مكاحبه 
بكل ماأويت من قوة وأوقف السيارة  



اىل جانب الطريق وترجل من السيارة  
 هاتفاً: 

جيسيكا استيقظي. اظنه حادث   -
 اصطدام.

استقرت الشاحنة عند حافة املنحدر 
صوبة  بعدما حطمت أواتد األمان املن

على جانيب الطريق مقدمتها تتأرجح 
يف ذلك الفراغ الرهيب بينما 

الدواليب اخللفية مازالت عالقة  



أبعجوبة بعدد من االواتد وبعض  
 احلجارة.

 صاح رجل من بني الفضوليني: 
أان سعيد برؤيتك ايدكتور ترافورد  -

هذا الرجل حباجة ملساعدة ) وأشار 
بيده اىل رجل جالس يف اجلانب  

ر للطريق واضعاً يديه فوق رأسه  اآلخ
مث اردف ( لقد استطاع ان يقفز من  

الشاحنة قبل ارتطامها اما السائق  



فمازال يف مقصورة القيادة والندري  
 أحي ام ال.

 اصدر دان اوامره بسرعة:
اجته فوراً اىل املستوصف القريب   -

واخربهم مبا حدث واطلب منهم ان  
جيلبوا رافعة أو أي شئ آخر لسحب 

ذه الشاحنة بعدها اتصل  ه
ابملستشفى يف لويزفيل لريسلوا لنا  

 سيارة اسعاف حااًل.



 سأذهب أبقصى سرعة. -
توجهت جيسيكا اىل حيث جلس 

املصاب حاملة حقيبتها الطبية  
 وابشرت ابالسعافات األولية.

مث استدارت حنو دان وهو يراقب  
 عملها قائلة:

لقد اصيب برضوض خمتلفة  -
ه وحالته التدعو وبتمزق يف عضل يد



للقلق. ماذا بشأن الرجل يف 
 الشاحنة؟

ليتين أعلم مدى اصابته. فنحن  -
عاجزان عن القيام بشئ قبل سحب 

 الشاحنة.
فكت جيسيكا املنديل من حول  

عنقها وتناولت من حقيبتها قطعاً من 
القطن لفتها مث احكمت ربطه وقالت 

 هبدوء:



الأظن ان الوضع يتحمل  -
 االنتظار.
ان حبدة وهو يراقبها تربط  صاح د 

 املنديل حول خصرها:
 ماذا ستفعلني؟  -
سأتسلق سطح الشاحنه يف حماولة  -

للوصول اىل مقصورة القيادة ) 
وأردفت جبدية ابلغة ( دان جيب ان  
 أصل اىل السائق قبل فوات األوان.



هل جننت؟ قد تنزلق هذه  -
 الشاحنة يف أية حلظة.

ن.  على احدان ان يصل اليه ايدا -
 سأحاول أان أواًل.

 صاح مزجمراً من شدة غضبه:
علّي اللعنة ان تركتك تقومني هبذا   -

 العمل اجملنون. 
مل يؤثر صياحه فيها وبقيت على 

 عنادها:



حبق السماء ايدان التؤخرين. ان مل  -
يكن قد مات هذا املسكني فانه  

 والشك حيتضر.
 لن ختاطري حبياتك ايجيسيكا. -
أفضل ان اخاطر هبا النقاذ حياة  -

انسان بداًل من أن اقف مكتوفة 
 اليدين. 

تدخل أحد الرجال كان يسرتق  
 السمع اليهما مقاطعاً:



لدي حبل يف السيارة نستطيع ان  -
نربط به مؤخرة الشاحنة جبذع احدى 

االشجار يف اجلانب اآلخر من  
الطريق.بعضنا يتوزع على الطريق  

ادمة والبعض  لتحذير السيارات الق
اآلخر يقوم مبلء صندوق الشاحنة  
بعدد من االحجار لتتوازن مع ثقل  

 السيدة.
 نظر دان اىل الرجل شزراً وهتف:



 امسع ايهذا... -
 قاطعته جيسيكا بسرعة:

اعجبين اقرتاحك ولكن اسرع   -
 ابلتنفيذ.

ابدر الرجل فوراً اىل توزيع املهام على 
بقية الرجال. مث اومأ اىل جيسيكا 

لصعود اىل الشاحنة وما ان مهت  ل
 بذلك حىت استوقفها دان قائاًل:

 أتدركني خطورة ماتفعلني؟  -



 أجل أدرك ذلك.  -
انت ختاطرين حبياتك ألجل  -

 شخص قد يكون ميتاً.
أعلم هذا لكن علي ان اأتكد.  -

هذه الشاحنة تتأرجح بني املوت  
 واحلياة ولن تتحمل ثقل وزنك. 

 هذا صحيح امنا... -
هال ساعدتين فالوقت ليس يف  -

 صاحلنا.



 أرجوك، احرتسي! -
 ------------------
------------------
------------------
------------------

-------- 
 

دفعها من الوراء برفق حىت طالت 
يدها الزاوية احلديدية للصندوق، 



فتأرجحت الشاحنة حتت ثقلها حمدثة  
اخ  صواتً خميفاً دفع دان إىل الصر 

جللب املزيد من األحجار العادة 
 التوازن.

مرت الثواين ثقيلة احسها دان  
دهوراً، راحت جيسيكا خالهلا تسري  

على مهل و حبذر يف الصندوق 
الضخم ابجتاه مقصورة القيادة. 

العرق يتصبب منها غزيراً، و شعرت  



خبوف مل حتسه من قبل. لكنها لن  
ترتاجع أبداً عن حماولة الوصول إىل  

ائق، و لو سيكلفها ذلك حياهتا. الس
مل أتبه برائحة رذاذ املاشية املنبعثة من 

زوااي الشاحنة فقد كانت مشغولة  
بقطع تلك املسافة القصرية و 
اخلطرية يف آن معاً. أمتار قليلة  

تفصلها عن السقوط إىل قعر الوادي  
 السحيق.



وصلت بعد جهد إىل مكان السائق  
ها حيث املرحلة االصعب يف حماولت

اخلطرية. فتسلقت سور الصندوق 
ووقفت على حافته لتجد نفسها يف  

اهلواء تنظر إىل اهلاوية، و دواليب  
الشاحنة األمامية ما زالت يف دوراهنا 

 حمدثة صواتً رهيباً.



احست بدوار مفاجئ و جبفاف 
شديد يف حلقها، فاملناطق املرتفعة  

 تشكل احدى نقاط ضعفها. 
فاألمر   أما اآلن فال جمال للرتاجع

يتعلق حبياة انسان، فاحكمت 
قبضتها على حديدة انتئة يف مقدمة 

صندوق الشاحنة واضعة رجليها 
ابضطراب عند النافذة و متجنبة 

النظر إىل األسفل. مث دفعت نفسها  



ببطء إىل األمام حتاول قدر االمكان 
االحتفاظ بتوازهنا و ضغطت على 
حلقة الباب حىت فتحته، فدخلت 

ئق و اتكأت هبدوء مقصورة السا
قرب الرجل املغمى عليه خلف 

 املقود. 
أغلقت جيسيكا ابب الشاحنة عّل  

ذلك يزيدها شعوراً ابألمان، و 
استدارت انحية الرجل تتحقق من  



اصابته. الحظت جرحاً ابلغاً يف  
صدغه ينزف بغزارة، فمدت يديها  

 تتفحصه برفق حبثاً عن جروح اخرى.
 :مسعت دان يناديها ابعلى صوته

 جيسيكا.... جيسيكا؟ -
 صاحت من الداخل جميبة:

إين بقرب السائق و هو ما يزال   -
 حياً، حىت اآلن على األقل.



خلعت منديلها احلريري امللفوف  
حول عنقها و ربطت به رأس  

 املصاب لتمنع سيالن الدم.
مرت الدقائق بطيئة، لكنها مل تعد  

تكرتث للوقت أو هتتم للخطر 
احملدق هبا. انصب اهتمامها على 

اسعاف املصاب شاكرة رهبا على أنه  
فقد وعيه كي ال يشعر ابآلم اجلرح. 

 عال صوت دان من جديد:



ابقي مكانك، فسيارة املستوصف  -
 يف طريقها إىل هنا. 

و مل متض دقائق حىت مسعت جيسيكا 
به السيارة مدوايً ابلقرب من  من

 الشاحنة و صراخ دان:
اسرعوا بربكم، فالشاحنة تكاد   -

 هتوي.
تنفست جيسيكا الصعداء، فالنجدة 

وصلت و عما قليل ستخرج 



املصاب من هنا و يتم نقله إىل  
 املستشفى.

الزمي مكانك اي جيسيكا،  -
سيقومون بسحب الشاحنة حنو 
 الطريق و لن يكون األمر سهاًل.

مسكت بطرف املقعد، و ثبتت أ
رجليها يف أرض الشاحنة ملقية 

بثقلها فوق جسم املريض و هتفت 
 بنربة وجلة:



 إين مستعدة. -
اهتزت الشاحنة لثوان بدأت بعدها  

يف الرتاجع حنو الطريق، و عاد  
اخلوف يدب يف أوصاهلا، فاغمضت 
عينيها حىت ال ترى ما حيدث. أقل 

خطأ و تنتهي الشاحنة يف قعر  
 لوادي.ا

فجأة توقفت احلركة و خيم هدوء  
غامض على املكان، فتحت جيسيكا 



عينيها لتجد نفسها حماطة برجال 
االنقاذ و قد أصبحت الشاحنة يف  
وسط الطريق. سارع دان إىل فتح  

 الباب ليطمئن عليها:
 جيسيكا؟ -

يف صوته حنان مل تعهده من قبل، و 
وجهه الشاحب يعكس اضطرابه و  

ألبيض تلطخ ابلبقع  قلقه. قميصه ا
السوداء، و سرواله الرمادي يعلوه  



الغبار. مرر أانمله املرجتفة على شعره 
ابنفعال، و أوشكت أن متسك بتلك  
األانمل الواجفة و حتضنها براحتيها  

لتطمئنها، لكن الوقت ال يسمح 
 بذلك.

عليك أن تساعدين اي دان،   -
جنحت يف وقف النزيف لكنه أصيب 

 ضعيف.ابالغماء و نبضه 



أحاطت ذراعاه خباصرهتا يساعدها  
على الرتجل من الشاحنة، و أصدر 

تعليماته إىل رجال االسعاف بنقل 
 املريض فوراً إىل املستشفى.

 تناولت حقيبتها تلحق ابملسعفني:
 سأرافق املصاب إىل السيارة. -
 سأحلق بك إىل املستشفى. -

صعدت إىل جانب املصاب و قبل 
الباب، أن يقفل رجل االسعاف 



نظرت إىل دان الواقف إىل جانب 
 سيارته مبتسماً، و لوحت له بيدها.

 الفصل السابع 
 
مل تشعر هبذا القدر من الفرح و   -7

االرتياح منذ أمد بعيد. إنه حتديها  
الثاين لدان ترافورد و لكنه ما زال  

 متفوقاً عليها بنقاط كثرية...
 



 
مل يكن الوقت يف صاحل جيسيكا، 

د يف غرفة العمليات  فالرجل املمد
مصاب بنزيف داخلي، و املمرضة 

املساعدة تشري إىل أن نبضه يضعف 
بصورة مطردة. ما حتتاجه هو مخس 

دقائق أخرى قد تنقذ حياة إنسان و  
 تنشله من براثن املوت.



حىت دان الواقف قرهبا مل يستطع أن  
يفعل شيئاً، فتفادى االثنان النظر إىل  

م بعضهما البعض و حىت التكل
منهمكني يف حماولة ايئسة النقاذ  

املصاب. و دأبت على االلتفات بني  
احلني و اآلخر إىل جهاز التنفس 

خيف تدرجيياً منذراً بوقوع الكارثة.  
يداها املغطتان بقفازين ملوثني  

ابلدماء، مل تتوقفا عن العمل لثانية  



واحدة حتاول يف احدامها إبقاء جمرى  
ية واحدة  الدم مفتوحاً بني العمل لثان

حتاول يف احدامها ابقاء جمرى الدم 
مفتوحاً حتطم االعصاب و القلب، و  

يف االخرى معاجلة التمزق الذي  
احدثه حتطم االضالع من جراء  

السقطة. لكن الوقت ال يرحم متضي 
ثوانيه بسرعة مقربة املصاب من 

 حتفه.



رفعت املمرضة كمامتها امللطخة  
 ابلدماء و مهست بيأس و خيبة:

 قد مات اي دكتورة نيل.ل -
التفتت جيسيكا هبلع إىل الشاشة  
السوداء املعلقة قرهبا، تطلق صواتً  

رتيباً متواصاًل معلنة توقف قلب  
ريض عن اخلفقان. لقد خذهلا  امل

الوقت فلم ميهلها دقائق مخساً  
لينتصر يف النهاية، فرتاجعت مهزومة  



تغسل يديها. بينما أعطى دان 
 تعليماته إىل املمرضة املساعدة:

لقد انتهى األمر، فاجري الالزم اي   -
 آنسة، و اعملي على ابالغ ذويه. 

حلق دان جبيسيكا إىل غرفة املالبس  
منادايً ابمسها، لكنها مل تشعر برغبة 

يف التكلم معه، و ضاعفت خطواهتا 
هترابً من مواجهته. تريد أن ختتلي  

بنفسها و لو لدقائق معدودة تلتقط  



فيها انفاسها، فما ان وصلت إىل  
احلمام حىت قفلت الباب خلفها بقوة 

 ة.حابسة نفسها مع احلزن و اخليب
استعادت هدوءها رويداً رويداً من  
غري أن تتمكن من مساحمة نفسها  
على ما فعلته يف غرفة العمليات. 
البد من أهنا أخطأت. لكن كيف؟ 

حدقت يف يديها تستعيد مراحل 
العملية علها تكتشف شيئاً، لكن 



ذاكرهتا أبت التعاون اتركة اايها 
فريسة الندم و الشرود. فجأة و هي 

راحة، تذكرت حادثة  ختلع ثوب اجل
بسيطة سبقت صدور ذلك الصوت  

عن آلة التنفس، و الحت صورة 
املصاب امامها من جديد تعيدها إىل  
واقعها احلزين. لقد غاب عن ابهلا ما  
رأته قبل أن تعلن تلك اآللة اللعينة  

اخلرب املشؤوم. لقد تلوث قميصها و  



قفازاها ببقع الدم اجملمد يف الوقت 
ع يشق طريقه يف  الذي بدأ املضب

صدر املصاب. مما يعين أن عنصر 
الوقت هو الذي قضى على املريض 

و ليس مضبعها. لو كان ابمكاهنا 
إيقاف الزمن أو اختالس بضع دقائق  

أخرى فرمبا كانت كافية ملنع قلب 
 ذلك املسكني عن التوقف.



عند خروجها وجدت دان واقفاً يف  
وسط الرواق قاطعاً عليها املرور. ما  

ال مرتدايً ثوب اجلراحة امللوثة و  يز 
 على وجهه أكثر من سؤال:

 هل أنت خبري؟ -
 إين... إين على ما يرام.  -
هذه األمور حتدث دائماً اي  -

 جيسيكا.
 أعلم ذلك. -



 لقد فعلت ما بوسعك. -
أدارت وجهها انحية النافذة و  

 عيناها تكادان تدمعان:
لكن... آه، علي أن أمأل بعض   -

أهتيأ ملقابلة ذوي   املستندات و
 املريض.

حط يده على كتفها متنعها من  
 التحرك: 



جيسيكا... إايك أن ختاطري   -
 حبياتك مرة أخرى.

التقت نظراهتما لثوان اعادت إليهما  
تلك الدقائق الرهيبة اليت قضتها يف 

الشاحنة املتأرجحة على حافة 
 الوادي.

احست أنه يقامسها خوفها على  
يف عينيه رمبا  نفسها، فالقلق البادي



كان صادقاً و ارتعاش أانمله فوق  
 كتفها يؤكد ظنها. 

 طبت مساء اي دان. -
شعرت بنظراته تتبعها حىت هناية  

الرواق لكنها مل جترؤ على االستدارة، 
خمافة أن يالحظ الدمع و قد خطط  

أهداهبا بعد أن لبت عيناها نداء  
 قلبها املوجوع.



يف صباح اليوم التايل، جلست 
ا على شرفتها ترشف قهوهتا  جيسيك

و تنظر إىل الصحيفة املوضوعة  
أمامها مربزة يف صفحتها األوىل خرب  
قيامها بذلك العمل البطويل النقاذ  

 سائق الشاحنة.
مل حتتمل قراءة تفاصيل النبأ، فهي ال 

تعترب ما قامت به عماًل خارقاً 
يستحق كل هذه الضجة، لقد أدت  



اعدة، واجبها جتاه انسان حباجة للمس
لكنها فشلت يف انقاذ حياته. فأين  

 البطولة يف ذلك؟
مل ينقطع هاتفها عن الرنني طوال  

النهار، فالناس تريد معرفة تفاصيل  
احلادث منها شخصياً. فاهنمرت 

عليها اسئلتهم ابحلاح مستفسرين  
حيناً و مهنئني حيناً آخر. لكنها يف 

هناية املطاف اضطرت إىل نزع شريط  



بقسط ضئيل من اهلاتف لتهنأ  
 الراحة.

عند املساء مسعت جيسيكا طرقاً 
خفيفاً على ابب منزهلا، و ملا فتحته 

وجدت دان ترافورد متكئاً على حافة 
 الباب. ابتسم ملقياً التحية:

 مرحباً اي جيسيكا. كنت... -
 قاطعته قبل أن ينهي عبارته:



دعين اتكهن مبا ستقول. لقد  -
مضاءة   كنت ماراً فرأيت أنوار املنزل

و فكرت أبن تعرج لتناول القهوة. 
 أليس كذلك؟ 

مل ينتظر دعوهتا له و دخل الغرفة و  
 االبتسامة ال تفارق وجهه:

 أنت تقرأين أفكاري اي جيسيكا. -
 سارت أمامه حنو املطبخ هاتفة:

 هذا ما لن أفعله أبداً. -



وقفت ابلقرب منها يراقبها حتضر  
 القهوة مث سأل مبكر:

 هل انمت ميجان؟ -
أجل لكن ليس هنا. قد  -

يستدعونين إىل املستشفى يف أية  
حلظة،فارأتيت أن تقضي ليلتها عند 

 بيرت و فيفيان.



جلس على كرسي قريب من الطاولة  
فوضعت فنجان القهوة أمامه و  

 جلست يف مواجهته.
يبدو أن ميجان متضي معظم  -

عطلتها مع فيفيان بداًل من ان  
 متضيها معك.

هذا ألين منهمكة ابلعمل هذه  -
االايم وفيفيان مولعة ابالطفال عدا 

ان بقاءها مع فيفيان كان احلل  



املناسب يف الوقت الذي اضطر فيه  
 للبقاء يف العيادة. 

 الشك يف ذلك.  -
مل تعجبها هلجته الساخرة فانتفضت 

 ابنفعال سائلة:
 اىل ماذا ترمي ايدان؟ -
اعتقد ان جلب ميجان اىل هنا   -

 كان خطة مدروسة.
 حقاً؟ -



اجل ففيفيان وبيرت مل يرزقا اوالداً   -
وميجان فتاة يتيمة وان حنن مجعنا  

 احلالتني معاً نكّون عائلة مثالية. 
 لكين ايدان... -

قاطعها وكأنه يدرك ماجيول يف  
 خاطرها:

لن أضيف كلمة أخرى ان كان   -
ما أريده هو   هذا ماختشينه.كل

 التأكد من صحة ظين.



 متلملت جيسيكا يف مقعدها:
 كيف عرفت؟  -
األمر يف منتهى البساطة فبيرت مل  -

يرتك مناسبة اال وحتدث فيها عن 
ميجان وعن االوقات املمتعة اليت  

يقضياهنا معاً وهذا مادفعين اىل  
التساؤل عن حقيقة املدة اليت  

أمضتها معك اهنا أدلة كافية على 
 حاكت يداك.ما



حل رائع لكال الطرفني. أال   -
 توافقين الرأي؟

بكل أتكيد امنا اليغربن عن ابلك   -
استحالة التالعب مبشاعر العامل كما 

 حيلو لك.
تعلم انه على حق يف مايقول لكنها مل  

ترد االعرتاف بذلك واحست  
 بكرهها له فأجابت بعناد:

 انه احلل االفضل. -



دفعه افرغ فنجانه دفعة واحدة و 
 بعيداً عنه مث تطلع اليها ساخراً:

وماذا سيحصل يف حال فشلت  -
 خطتك الذكية؟

 سيخيب ظين طبعاً. -
والصغرية املسكينة سرتسل يف  -

أول قطار اىل امليتم الذي جائت منه  
 كطرد بريدي غري مرغوب فيه.

 التتكلم عنها هبذه الطريقة. -



واجهي احلقيقة ايجيسيكا جعلت  -
معىن احلرية وترى   الصغرية تدرك

مايوجد خارج جدران سجنها أعدهتا 
اىل اجواء العائلة اليت عرفتها مرة  

واحدة منذ زمن بعيد ومن االجحاف 
ان تعيديها من جديد اىل واقعها  

 املرير يف امليتم.



استدارت لتواجهه لكنها فوجئت به 
وقد وقف خلفها مباشرة فاستندت 

 اىل احلائط تربر موقفها:
لقد حسبت حساب كل شئ ان   -

اخفقت خطيت فأان من ستتحمل 
 أتنيب الضمري وال احد غريي.

يسعدين مساع ذلك ألين للمرة   -
 االوىل لن أشاركك هذا العبء.



أجابت حبدة من غري ان تتمكن من  
 السيطرة على ارتعاشها:

 مل أتوقع ان يشاركين احد ذلك. -
 انت مجيلة حني تغضبني! -
ن هنا وأتركين  اصمت. ارحل م -

 وشأين.
هل ميكنين ان اخفف من أتنيب   -

 ضمريك؟
 رفعت وجهها بثقة: 



 ضمريي مراتح. -
حقاً؟ لن يظل طوياًل على هذه  -

 احلالة. 
اجابت بسرعة حتاول مقاومة نظراته  

 املزعجة:
 أرحل قبل ان ... -

مل تقو على اكمال هتديدها فقد 
عانقها حبرارة طال هليبها كل 

 جسمها.



االفالت لكن يده انسلت  حاولت 
اىل عنقها متنع عليها احلراك فوضعت  

راحتيها على صدره جتاهد يف 
االمتناع عن التجاوب. لكن 

مقاومتها مل تدم طوياًل واختلطت 
دقات قلبيهما بعدما فقدت السيطرة  

على أحاسيسها لكنها ما ان افلتها  
من طوق ذراعيه حىت احست  

 جبسامة ما ارتكبته.



 بارتك ايجيسيكا.مل تكملي ع -
احست ابالهانة اليت محّلها مجلته  

فرتاجعت خجلة جتاهد يف السيطرة  
 على اضطراهبا:

 من األفضل ان ... ان تذهب. -
تقدم منها وكأنه مل يسمع ماقالت  

 هامساً يف اذهنا:
 أهذا أمر؟ -



أحست بشحنات كهرابئية تسري يف  
عروقها دفعتها اىل دفن وجهها يف  

وقف ويدرك متاماً  صدره. انه سيد امل
 مايفعله فهتفت بصوت متهدج:

 أرجوك ايدان... أرجوك توقف.  -
سلط عليها نظرات سافرة وقال وهو 

 يرتك يديها املرجتفتني:
 حسناً، كان االمر يستحق احملاولة. -



خرج من غري ان يزيد كلمة أخرى  
وبقيت جيسيكا مسمرة حيث تركها 

تلعن نفسها على الضعف الذي  
هذا الطبيب املراوغ اهنا اظهرته مع 

تشعر مبيل هائل اليه وقد يكون حباً 
لكنه اليشكل مربراً الستسالمها له  
هبذه الطريقة السهلة. اتكأت على 

الكرسي اخلشيب خلفها تتكهن برأيه  
فيها بعد الذي حصل منذ دقائق. مل 



تفكر يوماً ان تنافس فتاة أخرى على 
قلب رجل وخاصة سيلفيا سامرز. 

تحكم أكثر بعواطفها يف  وان مل ت
املستقبل فان دان سيظن اهنا تسعى 

 النتزاعه من حياة سيلفيا.
يف األايم اليت تلت اهنمكت جيسيكا 

ابلعمل فلم تسنح هلا الفرصة لتهتم  
مبشاكلها العاطفية لكن الشئ  

الوحيد الذي مل تستطع التخلي عن  



التفكري به كان قضية ميجان وكالم 
تها فعطلة دان عن امكانية فشل خط

الصغرية شارفت على االنتهاء من  
 غري ان تفاحتها فيفيان برأيها فيها. 
ارأتت التحقق من حقيقة األمر  
بنفسها فدعت ميجان اىل منزهلا  

لتمضية السهرة وبعد العشاء انتقلتا 
اىل غرفة اجللوس حيث متددت 
جيسيكا على االريكة الطويلة  



وطوقت الصغرية بذراعيها مستفهمة  
 حبنان:

كنت عابسة الوجه طوال الوقت    -
 هل هناك مايزعجك؟

أجابت ميجان من غري تردد وقد  
 ازداد جتهم وجهها: 

 سأغادر هذا املكان غداً. -
 هل استمتعت بعطلتك؟ -

 اغرورقت عينا الصغرية ابلدموع:



آه كثرياً لكن ... كم امتىن ان   -
 أبقى اىل األبد.

رفعتها جيسيكا بذراعيها تضمها اىل  
 صدرها برفق ومتسح دموعها: 

ما الذي اعجبك اكثر يف هذه  -
 العطلة؟ 

كل شئ لكن صداقة فرانسني    -
تبقى األفضل فهي حقاً نعم الصديقة  
واتفقت معها على تبادل الرسائل و  



... آه لقد نسيت العمة فيفيان 
والعم بيرت لقد احببتهما كثرياً وكأهنما 

 والداي.
هل انت متأكدة من أحساسك   -

 ا؟هذ
اسندت الطفلة رأسها إىل كتف  

 جيسيكا و طوقت عنقها بذراعيها:



ليتين أبقى هنا و ال أعود إىل   -
ذلك امليتم الكريه. سأشتاق إليهم و  

 إليك أنت أيضاً. 
ضمتها جيسيكا إىل صدرها اتركة 
شعر الصغرية الناعم خيفي دموعاً  

 ترقرقت على وجنتيها.
و أان أيضاً سأشتاق إليك،  -

  سريرك.سآخذك إىل



أدخلت جيسيكا الصغرية إىل 
غرفتها، و بعد أن أتكدت من أهنا  
غفت نزلت إىل الطابق السفلي و  

تسللت من ابب املطبخ إىل احلديقة  
متجهة إىل منزل آل اوبراين. مل تقرر  

بعد كيف ستفاتح بيرت ابألمر و  
لكنها لن تلغي خطتها و ترتك األمور  

 كما هي عليه.



مضاءة، فأجتهت ما زالت مكتبة بيرت 
على مهل إىل انفذة املكتبة ووقفت 

تسرتق النظر اىل الداخل. فيفيان بني 
ذراعي زوجها تشهق ابلبكاء كمن 
حلت به مصيبة. مل يسبق أن رأهتا  
هبذه احلالة فالصقت أذهنا ابلنافذة 

حتاول التنصت إىل ما يدور بني  
 الزوجني.

 ال ميكنين أن ادعها تعود اي بيرت. -



سيكا هبذا القدر من  اكتفت جي
التجسس خشية أن ينتبه أحدمها 

لوجودها، و قفلت راجعة إىل  
مسكنها. ال بد و أن فيفيان تعين 
الطفلة بكالمها، فأغلقت الباب  
خلفها هبدوء و جلست يف غرفة 
اجللوس تتوقع أن يقرع ابهبا بني 

 اللحظة و األخرى.



و حدث ما توقعته، فبعد نصف 
على ابب  ساعة مسعت قرعاً خفيفاً 

املطبخ فسارعت إىل اشعال النار  
حتت غالية املاء قبل أن تفتح  

 الباب.
 ابتسمت للزائرين مرحبة:

تفضال، كنت أحضر فنجاانً من  -
 الشاي و يسعدين أن تشاركاين. 

 سنشربه معك هنا، يف املطبخ. -



حضرت األكواب بينما جلس بيرت و 
 فيفيان إىل الطاولة ساكتني.

زالة آاثر الدموع  جنحت فيفيان يف إ
عن عينيها، من غري أن تفلح يف  

اخفاء اضطراهبا عن جيسيكا و هي 
 تقدم هلا كوب الشاي.

جيسيكا... يف ما خيتص  -
 مبيجان...



كتمت جيسيكا انفعاهلا و سألت  
 متصنعة جهلها سببب زايرهتما:

 ما هبا ميجان؟ -
 سارع بيرت إىل االجابة بلهجة حازمة:

 نرغب بتبّنيها. -
انفرجت أسارير جيسيكا فجأة و 

 هتفت بسرور: 
 اي له من قرار!  -



مل يلحظ أي من الزوجني وقع اخلرب  
على جيسيكا، و أردفت فيفيان 

 مستوضحة:
هل هناك من قد يعرتض على  -

ذلك؟ أعين... أحد أقرابئها أو أي  
 وصي عليها؟

 لن يعرتض أحد اي فيفيان. -
 التفت بيرت إىل زوجته مبتسماً:



ذه احلالة ال اعتقد أننا  يف ه -
 سنواجه أية مشكلة. 

أرادت فيفيان أن تتأكد من أن كل  
شيء سيكون على ما يرام فقالت  

 مقرتحة:
علينا ابلتحدث إىل ميجان أواًل،  -

 فقد ال تروق هلا الفكرة.
سأانديها حااًل، فأان أعرف ميجان  -

 و هي و ال شك ما زالت مستيقظة.



ب أوقفها بيرت قبل أن تتخطى اب
 الغرفة: 

قبل أن تفعلي ذلك جيسيكا، نود  -
أن خنربك مبا قرران أن نفعله. ال 

نريدها أن تعود إىل جوهانسربغ غداً  
فبامكاهنا اكمال سنتها الدراسية هنا 

 يف لويزفيل.
علت شفيت جيسيكا ابتسامة عريضة  

 و أجابت موافقة:



إين واثقة من إمكانية تدبري ذلك.  -
لدي صالت وثيقة مع أحد  فلوا

 النافذين هناك، و ابمكانه مساعدتنا.
تبادل الزوجان نظرات الرضى قبل 

 أن تلتفت فيفيان إىل جيسيكا:
هل ميكننا التحدث إىل ميجان   -

 اآلن؟
 سآيت هبا يف احلال. -



احننت جيسيكا فوق سرير الطفلة  
 هامسة برفق:

ميجان حبيبيت، يسعدين أنك مل  -
 و فيفيان يودان  تنامي بعد. بيرت
 التحدث إليك. 

مل جتب جيسيكا على اسئلة الصغرية 
و هي ترتدي خفيها بسرعة واعدة 
اايها أبهنا ستعرف كل شيء عما 

قريب. و أمسكتها بيدها و نزلتا معاً  



إىل املطبخ، حيث تبادلت الصغرية 
مع الزائرين نظرة سريعة، التفتت 
 بعدها فيفيان حنو زوجها سائلة: 

حت االمر مليجان اي هال أوض -
 بيرت؟

 رد الدكتور أوبراين حبنان:
 سأترك االمر لك اي عزيزيت.  -

فتحت فيفيان ذراعيها و اندت  
 ميجان بتودد: 



 تعايل اي حبيبيت. -
هرولت الطفلة تطوق عنق عمتها 
بذراعيها الصغريتني بينما اردفت 

 فيفيان بتأثر:
 ما رأيك ابلبقاء هنا معنا؟ -
 عمي بيرت؟تعنني معك و مع  -
 أجل اي حبيبيت. -

 ملعت عينا ميجان فرحاً مستفهمة:
 بصورة دائمة؟  -



أجل، فنحن نرغب أبن تكوين   -
 ابنتنا.

 مل تصدق الطفلة أذنيها فهتفت:
 أتريدان أن تتبنياين؟ -
أجل... )و الح طيف الشك يف   -

عيين فيفيان للحظات مث أكملت( 
 يف ذلك أيضاً.  شرط أن تكوين راغبة

دمعت عينا الطفلة و غمرت فيفيان 
 متمتمة:



 أجل، أجل أرجوك! -
اختلطت دموع السيدة اوبراين 

بدموع الصغرية و ضمت الطفلة  
بقوة إىل صدرها تدفن وجهها يف  

 الضفائر الناعمة:
ميجان، حبيبيت لقد أدخلت   -

السعادة إىل قلبينا بعد سنني طويلة  
 من الغم و التعاسة.



جيسيكا تنظر إىل املشهد  وقفت 
املؤثر بعينني تشعان فرحاً. فخطتها 

لقيت النجاح الذي توقعته هلا و  
 أفلحت يف تكوين اسرة سعيدة.

 رفعت الطفلة رأسها تسأل فيفيان:
أهذا يعين أين لن أعود إىل   -

 جوهانسربغ غدًا؟ 
 رد بيرت حبزم:



من اآلن و صاعداً ستبقني معنا يف  -
 لويزفيل.

 ة هاتفة بفرح:قفزت الطفل
آه، كم أحبك اي عميت فيفيان، و  -

 أنت أيضاً اي عمي بيرت!
و اآلن جيب أن ختلدي للنوم اي  -

ميجان و يف الصباح الباكر سآيت  
 ألصحبك إىل منزلنا.

 أجابت الطفلة مطيعة:



حسناً،تصبحون على خري... و  -
 أشكركما على تبنيكما يل.

مل تعد جيسيكا قادرة على كبت 
فأشاحت بوجهها انحية  دموعها،

النافذة اتركة لعينيها حرية التعبري عن 
فرحها و أتثرها. و ما ان غابت  
الطفلة عن انظري فيفيان حىت 

 اتكأت على ذراع زوجها متمتمة:



و اآلن ميكنين أن أسرتسل يف  -
 البكاء.

 اعرتض بيرت حمذراً:
ال لن تفعلي، فقد بكيت كفاية  -

 هذه الليلة.
 انملها موافقة: مسحت عينيها اب

أظنك على حق اي بيرت، أان آسفة  -
 اي عزيزي.



أمام زوجته و    احنىن الدكتوراوبراين
احتواها بذراعني، و مرة أخرى  

أشاحت جيسيكا بوجهها عن مشهد  
 عاطفي، امنا من نوع آخر.

سأتكلم الليل مع والدي و   -
سيطلعين على نتيجة اتصاالته يف  

 الصباح.
أمسك بيرت بيد زوجته و توجها حنو  

 الباب:



حسناً، األمر بني يديك اآلن اي   -
 دكتورة نيل.

جيسيكا الباب خلفهما، و  أغلقت 
ما أن خلت بنفسها حىت راحت 
تقفز فرحاً و زهواً، و هرعت إىل  

 غرفة اجللوس لتتصل بوالدها.
وفت فيفيان بوعدها يف اليوم التايل،  

و جاءت يف ساعة مبكرة 
الصطحاب ميجان و مساعدهتا يف 



نقل حوائجها إىل منزهلا اجلديد. و ما  
ان اقفلت جيسيكا الباب خلفهما  
حىت رن اهلاتف يف غرفة اجللوس و  

 كان املتحدث والدها.
أنباء سارة اي جيسيكا، أوراق   -

التبين ستكون جاهزة غداً و سرتسل 
يف أسرع وقت ممكن إىل احملكمة يف 

 لويزفيل.



احتارت جيسيكا لشدة فرحها كيف 
تشكر والدها، و أقفلت السماعة  

بسرعة و توجهت مباشرة إىل العيادة  
ى الفور غرفة بيرت  حيث دخلت عل

 لتعلمه ابألمر.
تراخى الدكتور أوبراين على كرسيه 

 مبتسماً:
شكراً اي جيسيكا ) و ملعت عيناه  -

بربيق غريب مردفاً( مل تبد عليك 



عالمات االستغراب ليلة البارحة  
حني أنبأانك بعزمنا على تبين ميجان 

 و كأنك على علم بقراران.
أدركت جيسيكا القصد من عبارته، 

فأجابت بصدق متجنبة النظر يف  
 عينيه:

بعد أن وضعت أوليفيا طفلها، و   -
خالل تبادل احلديث مع فيفيان 



اكتشفت لديها توقاً إىل أن يكون هلا  
 طفل.

لذلك تعمدت جلب ميجان إىل   -
هنا، و كل ما حيدث اآلن هو نتيجة 

 خظة رمستها بنفسك!
لقد راهنت ابلرغم من فداحة  -

 املقابل كنت  اخلسارة، و لكين يف 
أعلم أين لو جنحت سأدخل السعادة  

 إىل قلوب ثالثة.



أنت انسانة مميزة اي دكتورة  -
 جيسيكا.

و هنض عن كرسيه ليقف يف مواجهة  
النافذة، من غري أن ينجح يف إخفاء  
دموعه عنها. و سادت الغرفة دقائق  

صمت طويلة احتارت جيسيكا 
خالهلا ماذا تفعل، أتبقى أم خترج؟ 

ته عال من جديد بنربة لكن صو 
 حزينة:



طوال السنني املنصرمة حاولت و   -
فيفيان أن نتظاهر أمام بعضنا و أمام  
الناس بعدم اكرتاثنا ابجناب األوالد، 
و أظن أننا جنحنا يف ذلك، إىل أن  

دخلت ميجان حياتنا. ابتسامة  
واحدة منها كانت كافية لتصب 

الزيت على النار كنت أخال سعريها 
 قلبينا. ابتسامة واحدة قد مهد يف

كشفت لنا الفراغ اهلائل الذي تعاين  



منه حياتنا. كلنا وقعنا يف حب 
ميجان منذ النظرة األوىل وهي ابدلتنا 

الشعور ذاته يف وقت قصري وكأهنا 
فرد من العائلة الأدري كيف أشكرك  

 على صنيعك هذا ايجيسيكا.
اللزوم للشكر ايدكتور اوبراين   -

 حراجي.ألنه سيزيد من ا
ومل تعطه الفرصة ليتفوه بكلمة أخرى  
وخرجت عائدة اىل عيادهتا. مل تشعر 



هبذا القدر من الفرح واالرتياح منذ 
أمد بعيد. لقد كسبت الرهان  

واعادت احلياة اىل منزل بيرت وفيفيان 
وخلصت تلك الطفلة من براثن ذلك  

امليتم الكريه انه حتديها الثاين لدان  
متفوقاً عليها   ترافورد ولكنه مازال 

 بنقاط كثرية...



ما ان مضى على دخوهلا عيادهتا 
دقائق حىت فوجئت بدان واقفاً  

 كعادته قرب الباب:
آه ، الدكتورة نيل صانعة   -

األعاجيب. ضربة من عصاك 
السحرية قلبت عائلة اوبراين رأساً 

 على عقب.
 اال تشاركهما سعادهتما ايدان؟ -

 فاً: افرت فمه عن ابتسامة هازئة هات



وكيف ال؟ لكن جيب ان تشكري   -
حسن طالعك على ان االمر انتهى  
اىل هذه النتيجة واال لكانت الطفلة  

اآلن يف طريقها اىل حياة تكره كل 
حلظة فيها وتالحقك لعنتها اىل  

 األبد.
اجابت هبدوء وعيناها التفارقان  

 عينيه:



لقد شكرت حسن طالعي على   -
شئ آخر أيضاً وهو انه لن تسنح 

ك الفرصة لرتدد على مسمعي ل
 ذلك التحذير الذي مابرحت تردده.

انك تسيئني فهمي ايجيسيكا فأان  -
الأقلل من أمهية ماقمت به لكن  

 رهانك كان خطرياً. 
اتظن اين اغفلت خطورته؟ لقد  -

امضيت ليال طويلة اصارع اخلوف  



واهلواجس انهيك عن القلق من  
امكانية فشل خطيت. لكنها يف 

حت. فارجوك احتفظ من  النهاية جن
اآلن وصاعداً مبالحظاتك الساخرة  

 لنفسك.
مهنتك كطبيبة تفرض عليك  -

االعتناء حبالة مرضاك اجلسمية وليس  
حالتهم النفسية وان كنت ستنجرفني 

يف املستقبل وراء عاطفتك يف 



تعاملك معهم فأان اقرتح ان تقلعي 
عن مزاولتك الطب وتبحثي لنفسك 

ه املشاكل عن مكتب تعاجلني في
 االجتماعية والنفسية لدى الناس. 
انتفضت جيسيكا حبنق ظاهر و  

 هتفت مبلء صوهتا:
أنك على حق، فقد أقوم بذلك   -

 قريباً.



التقت نظراهتما للحظات، مث طوق  
خصرها بذراعيه مقرابً إايها منه بقوة  

كادت متنع عليها التنفس، و قال 
 اببتسامته املعتادة:

جيسيكا؟ تبدين أكثر  أتعلمني اي  -
 إغراء عندما تغضبني.

مهت ابلكالم لكنه أحىن رأسه و  
عانقها، فحاولت التملص من ذراعيه 

لكنه أمسك بيديها وراء ظهرها مث  



راح حبنكة اخلبري يهمس ابمسها قرب 
اذنيها. و مل تعد قادرة على املقاومة 
فاستسلمت راضخة إىل تلك الكتلة  

 من اللهب.
لباب فافلتها دان  مسعا طرقاً على ا 

بسرعة و استدارت انحية مكتبها 
حتاول إخفاء امحرار وجنتيها عن 

عيين املمرضة هانسن و هي تدخل  
 الغرفة لتجمع ملفات املرضى:



 آه، مازلتما هنا؟ -
أجاب دان هبدوء حسدته عليه 

 جيسيكا املضطربة:
 كنا على وشك الرحيل.  -
لقد اتصلوا بك من املستشفى اي  -

فورد، فالسيدة روكس تعاين  دكتور ترا
من أمل حاد يف الصدر و صعوبة يف  

 التنفس.



سأذهب يف احلال )و توقف عند   -
الباب ملقياً نظرة أخرية على 

 جيسيكا( سأراك الحقاً.
وقفت املمرضة عند الباب ترقب  

 دان يبتعد يف آخر الرواق، و قالت:
ابلرغم من صغر سنك كطبيبة،  -

كان و  فقد فرضت نفسك يف هذا امل
ملّا ميض على وصولك أكثر من ثالثة  
شهور. لقد حظيت ابعجاب اجلميع 



و تقديرهم، مما سيسبب كدراً للبعض 
 يف هذه املدينة الصغرية.

أجابت جيسيكا و هي تدقق يف  
 حمتوايت حقيبتها اجللدية:

لقد بذلت ما يف وسعي ألقوم  -
 بواجيب كاماًل. 

أنت تقومني أبكثر من ذلك.   -
تعاملني الناس بطريقة خمتلفة. أي 
أنك تنظرين إليهم كبشر و ليس  



كسلعة. لنأخذ الدكتور اوبراين  
 مثاًل...

قاطعتها جيسيكا تدافع عن رجل 
 بدأت تعجب به و بعمله:

 بيرت اوبراين طبيب رائع. -
 ردت املمرضة مبتسمة:

ال جمال للمجادلة حول هذه  -
لكن أنظري ما صنعت به. مل النقطة. 

أره يف حيايت فرحاً كما كان اليوم. 



كلنا يعرف حالة زوجته و قصة 
اصابتها ابلعقم، لكن مل أيت أحد  
على ذكر ذلك ألننا الحظنا أن 

حرماهنما من األوالد ال يسبب هلما 
أية مشكلة. إىل أن جئت و 

اكتشفت حاجتهما فلم تقفي 
مكتوفة األيدي مثلنا، بل حاولت  

 املساعدة و أفلحت.



آنسة هانسن أنك ختجلينين. لقد  -
ساعدتين الظروف و اال ملا جنحت 
يف مسعاي. فال ميكنين ان أطالب  
اآلخرين بتبين طفل، فمن املرجح 
أهنم سريفضون طالبني مين عدم 

التدخل أبمور ال تعنيين، لكن صدف 
أين أعرف طفلة تدعى ميجان 

ي  تشاركهما احلاجة نفسها. أما الباق
 فقد حتكمت به العاطفة وحدها.



ما زلت اعترب عملك رائعاً و لن   -
 أغري رأيي.

و خرجت من الغرفة بينما أمضت 
جيسيكا بضع دقائق يف ترتيب 
مكتبها قبل أن تعود إىل منزهلا.  

أخجلها كالم املمرضة هانسن عن  
عملها و احست ابحلرج و متنت يف  

قرارة نفسها لو حيذو دان حذو  



تخلى عن مالحظاته  اآلخرين و ي
 اجلارحة.
        

------------------
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------------------
------------------
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 الفصل الثامن 
 
تعد   نسيت كل ما حوهلا و مل -8

تكرتث مباضيه أو بسمعته. اهنا تريده 
ابلرغم من مساوئه و عيوبه. تريده هلا  

 يف هذه اللحظة و يف كل حلظة...
 
 



كانت جيسيكا تقوم جبولتها  
األسبوعية يف املستشفى، عندما 

طلب منها عرب املذايع التوجه فوراً 
ملقابلة الدكتور اوبراين يف العيادة.  

طارائً، أدركت على الفور أن هناك 
فابدلت مالبسها و قادت سيارهتا 
بسرعة جنونية غري مبالية بقوانني  

السري. و خالل دقائق وصلت أمام  
العيادة و توجهت مباشرة إىل مكتب 



بيرت لتجده جمتمعاً إىل دان. ما أن  
أغلقت الباب خلفها حىت ابدرمها  

 الدكتور اوبراين موضحاً:
تلقيت مكاملة هاتفية من ممرضة   -

تعمل يف مقاطعة فندا، خاصة 
أخربتين أن سيدريك كابوفو زعيم 

املقاطعة مريض و حيتاج لرعاية طبية 
عاجلة، و نظراً لسنه ارأتت املمرضة 
عدم نقله من منزله إىل املستوصف  



الذي يبعد عنهم حوايل العشر كيلو  
 مرتات.

 سأله دان ابهتمام:
 مما يشكو اي دكتور؟ -
لدودية.  تظن املمرضة أهنا الزائدة ا  -

الوقت مير بسرعة و اقرتح أن  
 ترافقك جيسيكا.



يلزمنا ساعتان أو ثالث لنصل إىل   -
هناك يف السيارة، فأنت تعلم حالة  

 الطرقات يف تلك املنطقة.
قد أطلب من برانرد إيصالكما   -

بطائرته، لكنها ال تتسع ألكثر من  
 راكبني.

تدخلت جيسيكا للمرة األوىل منذ 
 وصوهلا مقرتحة: 



مكاين قبادة الطائرة ان وافق  اب -
 برانرد على اعاريت اايها.

التفتا إليها ابندهاش و ذهول، و  
ًً بسخرية:  تقدم دان منها سائاًل

 هل جتيدين قيادة الطائرة؟ -
 ردت جيسيكا ابلنربة نفسها: 

أجل و أمحل أجازة يف الطريان.  -
 هل تود رؤيتها؟

 قاطعهما بيرت قائاًل:



مل أحظ   سأتصل ابملزرعة و ان -
 بربانرد سأدع أوليفيا تبلغه الرسالة. 

تناول بيرت مساعة اهلاتف على الفور،  
و ماهي إال دقائق قليلة حىت استدار  

 انحيتهما مبتسماً ابرتياح:
سيهىيءبرانرد الطائرة لتكون   -

مستعدة لالقالع فور وصولكما. و  
يف هذا الوقت سأتصل ابملمرضة يف 



ة  فندا الختاذ التدابري الالزم
 الستقبالكما.

هتف دان حبزم متجهاً حنو الباب  
 تتبعه جيسيكا:

حسناً، فلنتحرك بسرعة قبل  -
 فوات األوان.

وصلت سيارات الطبيبني معاً إىل  
املزرعة، حيث كان برانرد يف  

انتظارمها على املدرج الضيق بقرب  



طائرة صغرية خمططة ابللونني األمحر  
و األبيض. مل حياول برانرد  

ر عن تفاصيل املهمة، االستفسا
مكتفياً ابرشاد جيسيكا إىل اخلط  

الواجب اتباعه أثناء حتليقها. مث تقدم 
من دان الواقف بعيداً و ربت على  

 كتفه ممازحاً:



تشجع اي دان فان كانت جيسيكا  -
جتيد التحليق كاجادهتا الطب، 

 فستكون يف أيد أمينة.
أبمكاين التفكري أبماكن أخرى   -

 أكثر أماانً.
 خرت جيسيكا منه معلقة:س
 اي لك من جبان. -
و كيف ال أخاف و مصريي بني   -

 يدي امرأة؟



جتاهلت عبارته و التفتت حنو برانرد 
 مصافحة:

شكراً جزياًل على مساعدتك اي  -
 برانرد. 

و توجهت خبطى اثبتة حنو الطائرة و  
جلست خلف املقود، بينما هتادى 

ى املقعد املخصص للركاب  دان عل
إىل جانبها. أشارت إليه بربط حزام  



النجاة قبل أن تضع جهاز االتصال  
 على أذنيها، فانصاع سائاًل بقلق: 

 هل أنت متأكدة مما تفعلني؟  -
 أدارت احملرك ضاحكة:

ال ختش شيئاً فستصل إىل هناك   -
 كتلة واحدة.

 حياً أو ميتاً؟ -
لعت  حيا كما أمتىن، و اآلن هال اق -

 عن املزاح؟ 



عال صوت احملرك مدوايً و بدأت  
الطائرة هتتز هبما، بينما أجرت  

جيسيكا اتصااًل جتريبياً مع أقرب  
قاعدة إىل املزرعة، مث زادت من طاقة  
احملرك لتنطلق الطائرة هبما يف سرعة 
هائلة على املدرج املعّبد. و ما أن  

أشار عقرب ساعة السرعة إىل احلد  
عت جيسيكا االقصى، حىت ارج

املقود إىل الوراء و ارتفعت الطائرة  



الصغرية عن األرض منطلقة كالسهم  
 حنو السماء الزرقاء الصافية.

متتم دان و قد اسند رأسه إىل حافة  
 املقعد:

 ال أبس اي جيسيكا. -
شغلها الفرح ابلتحليق من جديد عن  

االنتباه إىل تعليقاته، فبالرغم من 
يزعجها  كرهها لألماكن العالية مل 

الطريان أبداً، بل امتت قبل قدومها 



إىل لويزفيل ما يقارب املئيت ساعة 
من التحليق بطائرات خمتلفة 

 االحجام و األنواع.
اجلو صحو و مناسب لرحلة كهذه، 
ال غيوم و ال رايح بل امتدادأزرق  

نقي متوج يف وسطه أشعة مشس 
 –ساطعة. اجتهت إىل الشمال 

ليقها  الشرقي و تستدل على خط حت
بواسطة خارطة صغرية معلقة يف 



سقف الطائرة. و ان سارت األمور  
طبيعية فستحط يف أرض فندا بعد 

 ثالثني دقيقة من اآلن.
خرقت جو الصمت املخيم عليهما 

 منذ االقالع سائلة:
هل لديهم غرفة للجراحة يف   -

 املستوصف؟
ال أعتقد ذلك، بل لديهم ما   -

 يكفي للحاالت الطارئة.



سنفعل إذا تعذر علينا نقل ماذا  -
 املريض؟

 عندها سنجري العملية يف املنزل. -
 ابتسمت بسخرية معلقة:

يبدو أنك حتمل غرفة اجلراحة يف   -
 حقيبتك!

ماذا تعنني بكالمك هذا؟ تعلمني   -
جيداً أننا قد نضطر إىل اجراءالعملية  

 مبا قد منلك من جتهيزات بدائية.



ختلت عن مراقبة اجتاهها لتواجه  
 عينيه الغاضبتني:

أعلم ذلك. لكين أردد ما قلته يل   -
 مرة، أتذكر؟

آه فهمت. تقصدين مالحظيت   -
لك لعدم نقلك أوليفيا إىل  

املستشفى أثناء والدهتا. أليس 
 كذلك؟

 أجل. -



 لكن الظروف خمتلفة اآلن. -
ال أرى أي أختالف بني ما قد   -

نضطر للقيام به و ما قمت به مع  
ملخاطرة أكرب بكثري  أوليفيا. ال بل ا

 هذه املرة.
 أجاب بتململ ظاهر:

 دعينا من املناقشة اآلن. -
حسناً، لن أتكلم من اآلن و   -

 صاعداً.



 هل أنت غاضبة؟ -
لست غاضبة اي دان. لكين ال   -

 أفهم حتديدك للحالة الطارئة.
األمر يف غاية البساطة. عندما  -

بعد  تصادفك حالة كاليت ستواجهنا
قليل فتسمى حالة طارئة. أي  

ابمكانك التصرف مبا هو متوافر  
 لديك.



حالة أوليفيا كانت من احلاالت   -
الطارئة اليت تتكلم عنها، فتصرفت 
مبا توافر عندي من أمكاانت طبية، 

 و ال أفهم ملاذا انفعلت يومها. 
ألنه يف مثل هذه احلاالت،حيتفظ  -

 الرجال ببصريهتم أما النساء...
 عته ضاحكة ابلرغم من حنقها:قاط
ال تكرر علي هذا القول اثنية.  -

أنت ختيب ظين اي دان، فأان مل أتوقع  



أن تكون من الذين مييزون بني  
 اجلنسني.

كل رجل خيفي يف داخله نزعة    -
للتمييز. إمنا ليس هذا ما قصدته. 

النساء ينظرن إىل األمور مبنظار 
العاطفة و أنت أصدق مثال على 

 ذلك. 
ان من الصمت نظرت خالهلا إىل  ثو 

 لوحة القيادة، مث علقت بربودة:



لو كانت يداي حرتني يف هذه  -
 اللحظة، ملا توانيت عن صفعك.

 قهقه دان معلقاً: 
لديك يدان انعمتان اي جيسيكا و  -

تسرين مالمستهما، غاضبة كنت أم 
 لطيفة.

أيقنت أهنا عاجزة عن جماراته يف  
 بغضب:الكالم و نظرت إليه 



من األفضل أن تساعدين يف  -
العثور على مدرج اهلبوط قرب  

املستوصف، فال شك يف أنه يقع يف  
 مكان ما هنا.

حطت الطائرة الصغرية بنجاح يف 
املدرج الوحيد يف فندا، و ما أن  

ترجال منها حاملني حقيبتيهما 
الطبيتني، حىت هرول يف اجتاههما  

رجل أسود قدم نفسه على أن 



بوفو شقيق الزعيم املريض،  ابتريك كا 
فقادمها على جناح السرعة إىل  

سيارته السوداء الفخمة لتنطلق هبم 
 إىل منزل آل كابوفو.

فوجئت جيسيكا لدى وصوهلم 
ابلبساطة الغالبة على منزل الزعيم و  

هو منزل خشيب أشبه ابلكوخ، و 
مقسم إىل مطبخ و غرفة جلوس و  

غرفيت نوم، و مبين على الطريقة  



ة و أاثثه شبه بدائي، لكنه القدمي
نظيف و مرتب و سقفه املكون من  

القش و أغصان الشجر، يبعث 
برودة منعشة ابلرغم من احلر الشديد  

 يف اخلارج.
بدا الزعيم بقامته املديدة و جسمه 

الضخم ككتلة من الشحم معدة 
للشواء، راح يتلوى من اللم و قد  
غطى الزبد فمه و جحظت عيناه، 



لى حافيت السرير  يضغط بيديه ع
مطلقاً أنيناً خافتاً. بدا واضحاً أنه  

من الذين يولون بطوهنم أمهية ابلغة 
حىت أوشك السرير أن يتحطم حتت 

 ثقله.
اقرتبت منهما امرأة سوداء و قدمت  
نفسها على أهنااآلنسة رافيل ممرضة 
الزعيم اخلاصة. و مهست يف أذن  
دان عدة كلمات توجه على أثرها  



و جثا ابلقرب منه واضعاً  حنو السرير  
 يده على جبني الزعيم امللتهب.

 األمل اي دكتور، أنه يكاد يقتلين. -
أعلم أنه أمل رهيب أيها الزعيم  -

 لكنه سيزول بعد قليل.
مد الزعيم يداً مرتعشة انحية 

 جيسيكا سائاًل:
من هذه السيدة؟ زوجتك اي  -

 دكتور؟



رمق دان جيسيكا بنظرة ساخرة 
 جميباً:

 أيها الزعيم، فأان لست كال  -
متزوجاً. أهنا الدكتورة جيسيكا و قد 

 جاءت لتعاونين.
 على كل رجل أن يتزوج.  -

مل يعلق دان على كالم الزعيم، بل 
أمسك بيد جيسيكا و أومأ للمرضة  

 أبن تتبعهما إىل خارج الغرفة. 



تطلعت جيسيكا إىل وجهه العابس  
 مستوضحة:

 ماذا سنفعل اي دان؟ -
نستطيع نقله من هنا فالوقت  ال  -

مير بسرعة عدا عن أن حياته ستكون 
 خبطر ان حنن حركناه قيد أمنلة.

التفتت إىل غرفة املريض مث استدارت  
 حنوه بذعر:



هل ستجري العملية يف تلك   -
 الغرفة؟ 

ليس لدي خيار آخر )و التفت   -
إىل املمرضة رافيل يعطيها تعليمات  

  سريعة( سنحتاج إىل طاولة لوضع
الزعيم عليها، ضوء قوي، ماء 

ساخن، و الكثري من اخلرق املعقمة. 
ابدرت املمرضة إىل تنفيذ التعليمات 

بسرعة مدهشة، بينما تدبر شقيق  



الزعيم أمر املصباح و أوصله إىل  
طاولة مستطيلة فتولت املمرضة 

 التحضري للعملية.
نظر الزعيم بقلق إىل الطبيبني 

يتفحصان آالت اجلراحة و قال  
 خماطباً دان:

أشفين و سأعطيك عشر بقرات   -
 مهراً لعروسك. 



ضحكت جيسيكا يف سرها الحلاح  
الزعيم على فكرة الزواج، لكن دان  

بقي على عبوسه و أجاب و هو  
 يتفحص قوة الضوء:

ال تنَس أن تقاليدان ختتلف أيها   -
 الزعيم.

هناك أمور ال خيتلف رأاين حوهلا.  -
)و جيب أن يكون لكل رجل زوجة 



التفت حنو جيسيكا مستطرداً( و  
 لكل امرأة رجل. إهنا سنة احلياة.

عليك ابالقالع عن الكالم اآلن   -
أيها الزعيم. ستخلد إىل النوم لفرتة،  

و عندما تستيقظ ستكون أفضل 
 حااًل.

متتم الزعيم ابللغة احمللية كلمات مل 
يفهمها غري املمرضة رافيل و مل 



  يكرتث هبا دان، بل أشار إىل
 جيسيكا.

غرزت جيسيكا رأس احلقنة يف أحد  
عروق ساعد الزعيم و انتظرت  

حلظات قبل أن ترفع رأسها خماطبة  
 دان:

 إبمكانك البدء ابلعمل اي دان.  -
 أأنت مستعدة آنسة رافيل؟ -
 رهن إشارتك اي دكتور ترافورد. -



 حسنا فلنبدأ اجلراحة. -
مل يسبق جليسيكا أن أجرت جراحة  

مماثلة، فأحست  يف ظروف بدائية
بشيء من االضطراب خبالف دان، 
الذي بدا هادائً و هو يعمل مبضعه 
يف جسم الزعيم حىت ابنت الزائدة  

الدودية امللتهبة فتطلع إىل جيسيكا 
 و العرق يتصبب من جبينه:



األمر أخطر مما كنت أعتقد،  -
فالزائدة قد انفجرت. علينا أن مننع 

 استفحال االلتهاب. 
ساعة، خلع دان قفازيه  بعد حوايل ال

امللطخني ابلدم و ساعد جيسيكا 
على نقل الزعيم إىل غرفة جماورة، 

حيث أعدت له املمرضة سريراً مرحياً  
فغطياه جيداً و تناوال حقيبتيهما 



بعدما عهدا إىل اآلنسة رافيل ابلعناية  
 به.

خرجا إىل الساحة الصغرية أمام 
املنزل حيث التقيا بباتريك كابوفو، 

 انه إىل صحة أخيه.فطمأ
هل ستغادراننا على الفور اي   -

 دكتور ترافورد؟



لن نرحل قبل التأكد من زوال   -
االلتهاب متاماً، و قد يستغرق ذلك  

 يوماً كاماًل.
فوجئت جيسيكا جبواب دان ال  

سيما و أن أايً منهما مل جيلب معه 
ثياابً أضافية. فقد توقعا عملية 

 جراحية بسيطة و مل حيسبا حساابً 
لاللتهاب. هتف شقيق الزعيم 

 ابرتياح:



عظيم، فالليلة نقيم احتفااًل هاماً  -
و يشرفنا حضوركما. ستشاهدان 

رقصة الدومبا تؤديها الفتيات اللوايت  
حتضرن للزواج و املعروفة برقصة 

 األفعى لدى البيض.
 انفرجت أسارير دان شاكراً مضيفه:

 شرف لنا أن نكون ضيفيك. -
إذن، سأرشدكما إىل  تعاال   -

 كوخيكما.



مل تعلم جيسيكا ما جيول يف خلد 
دان. ففكرة النوم يف كوخ بدائي 

أاثرت يف نفسها قلقاً و هلعاً، لكن  
ما ان وقع نظرها على املكان الذي  

ستمضي فيه ليلتها، حىت علت 
 الدهشة وجهها. 

كوخ حديث الشكل، سقفه متقن 
الصنع و أاثثه من خشب الصنوبر،  



على محام جمهز أبحدث   و حيتوي
 أساليب الراحة.

الحظ ابتريك اندهاشها فقال  
 موضحاً:

ما زال سيدريك يفضل العيش يف   -
السابق، أما هذه األكواخ فقد  

صممت و أثثت خصيصاً لراحة 
 ضيوفه.

 توردت وجنتاها خجاًل و قالت:



ال شك يف أننا سننعم ابلراحة  -
 فيها. شكراً جزياًل.

 :التفت حنو دان سائالً 
هل اتصل ابلدكتور اوبراين ألخربه  -

 ببقائكما هنا الليلة؟
 سنكون لك من الشاكرين. -
أمرت إحدى زوجات أخي  -

ابلسهر على راحتكما و أتمني كل  
احتياجاتكما. سأانديكما حاملا يظهر  



القمر، ألن االحتفال يبدأ فقط عند 
 حلول الظالم.

احنىن امامهما ابحرتام و انصرف  
كا مع دان أمام ابب اتركاً جيسي

 كوخها.
يبدو أننا مقبالن على سهرة  -

 مسلية.
هل شاهدت رقصة األفعى من  -

 قبل؟



أجل امنا يف أحد األفالم  -
 السينمائية، و أنت؟ 

سنحت يل فرصة مشاهدهتا بعد   -
وصويل إىل لويزفيل أبايم، و هي 

 تستحق املشاهدة مرة أخرى.
 إين أحترق شوقاً لرؤيتها!  -

بتسامتها، فقد استدار من  مل يلحظ ا 
غري أن يلتفت إليها متوجهاً إىل  

كوخه. فدخلت الكوخ املخصص هلا  



و أقفلت الباب خلفها، فاحلر  
الشديد يسبب هلا دواراً، و التعب  
بدأ ينهش أوصاهلا. ما أن متددت  

على السرير حىت مسعت طرقاً على 
الباب ففتحته لتجد نفسها أمام عربة  

اق الطعام و  صغرية صفت عليها أطب
أبريق كبري من عصري الربتقال املثلج. 

شكرت جيسيكا الفتاة اليت جلبت 
العربة و أقفلت الباب من جديد، 



لتمأل معدهتا اخلاوية هبذه الوجبة 
اللذيذة. بعدما أخذت محاماً ابرداً و  

 اخلدت للنوم بعد هنارها املضين.
مل تدر كم من الوقت غفت، لكنها 

حنياً استيقظت لتجد دان من
فوقها... للمرة األوىل يراها من غري  

 تربج.
مهس دان بسخرية بعد أن الحظ 

 ارتباكها و تورد وجنتيها:



 العشاء جاهز. -
و كأنه قرأ ما جيول يف خاطرها، توجه  

 حنو الباب مردفاً:
طلبت من زوجة الزعيم أن ال  -

تزعجك، فقامت بتحضري مائدة 
 لشخصني يف كوخي.

ء و هي  تنفست جيسيكا الصعدا
 تراقبه يهم ابحلروج و قالت:

 سأكون جاهزة بعد عشر دقائق. -



فتح الباب و قبل أن خيرج استدار  
حنوها يتأمل مرة أخرى كل جزء من  

 جسمها:
فلتكن مخس دقائق، فأان ال أحب  -

 اللحم ابرداً. 
استعادت هدوءها بعد أن أغلق  

 الباب خلفه، فارتدت ثياهبا بسرعة.
كان الظالم قد بدأ يرخي ستاره 
الداكن عندما انتهيا من تناول  



العشاء، فخرجا إىل الفسحة الصغرية 
أمام الكوخ يتنزهان على احلشيش 
األخضر و يرقبان بصمت ظهور 

 القرص الفضي يف قبة السماء. 
بعد قليل، انضم إليهما ابتريك و  

توجهزا مجيعاً عرب املمر الصخري إىل  
شتعلت النريان ضفة النهر، حيث ا

 استعداداً لبدء االحتفال.



أمام الساحة املخصصة للرقص وقف  
 ابتريك يشرح هلما: 

يف كل عام، أتيت الفتيات من   -
املناطق اجملاورة و البعيدة للمشاركة 

ابالحتفال الذي يرعاه الزعيم 
سدريك. و الليلة لدينا ما يقارب  

املئة و اخلمسني مشرتكة، و هي أكرب 
 بدء ابقامة االحتفال.نسبة منذ ال



مل يقتصر احلضور على جيسيكا 
ودان بل غصت الساحة ابملشاهدين  

وقد حتلقوا حول النار يرتقبون بدء  
 االحتفال.

فجأة اخرتق املتجمهرين رجل طويل  
القامة زين رأسه بريش الطيور، و  
يرتدي ثوابً غريباً صمم خصيصاً 

لالحتفال، فخيم صمت كلي على 
تهم الرجل و قد  احلاضرين عند رؤي



وقف يف وسط احللقة، و مهس دان  
 يف أذن جيسيكا:

إنه قائد الدومبا، و الدومبا تعين   -
 احلياة الضخمة.

حلقت الفتيات بقائدهن و قد ارتدين  
مالبس شفافة و علقن يف أعناقهن  
عقوداً من الزهر األمحر و األبيض. 
حتلقن حوله بطريقة منظمة و إبشارة 

ركات، من يده رحن يقمن حب



استعانت جيسيكا بباتريك لتدرك  
 معناها:

قبل الزواج تتابع الفتيات دروساً   -
يف الزواج، يتعلمن خالهلا أصول  

احلياة الزوجية، و هن حياولن اآلن 
 إظهار ما تعلمنه.

اثبرت الفتيات على القيام بتلك  
احلركات الغريبة لفرتة قصرية، مث بدأ 
قرع الطبول بوترية متناسقة و راحت 



تعلو رويداً رويداً، و دب احلماس  
ابملتفرجني عند رؤيتهم قائد الدومبا  
يرفع يديه حبركة شبه هستريية هاتفاً  

بكلمات مبهمة، اضطر ابتريك  
 لتوضيح معناها جليسيكا:

 خرجت احلية من جحرها. -
اصطفت الفتيات الواحدة تلو 

األخرى متخذات شكل األفعى و  
 بدأن ابلرقص أمام انظري جيسيكا



املشدوهة. مث رحن يتلّوين أمام ألسنة 
النار املشرئبة حنوهن، و يرتحنن  

حبركات منظمة على وقع الطبول و  
 كأهنن شخص واحد.

مأخوذة بسحر االحتفال، اتكأت 
جيسيكا إىل كتف دان و أحست  

بذراعه تطوق خصرها. مل تبال 
بتصرفاته و بقيت مشدودة إىل منظر  

األفعى تلهب األرض حبركاهتا 



نونة، و كأهنا يف عامل آخر. إهنا اجمل
ليلة غري اعتيادية و كل ما فيها ال  

 ينتمي إىل املعقول.
مخدت النريان بعد ساعتني من 

اجلنون الفاتن و استسلمت الساحة  
إىل هدوء ثقيل مرمتية يف أحضان 
 الظالم، فانسحبت فتيات الدومبا

إىل أكواخهن طلباً للراحة، و سكتت 
أصوات الطبول. و بعدها رافق  



ابتريك ضيفي األمسية إىل  
مسكنيهما متمنياً هلما ليلة هانئة، و  

عاد ادراجه إىل منزل الزعيم 
 سدريك.

ما زال صدى نغمة الطبول يضج يف 
رأسها فتحسها شالاًل هادراً يف  

دمائها. ما برحت نشوة الرقص ختدر  
و أتسر خياهلا، فلم تقاوم أحاسيسها 

حماولة دان لعناقها فاحتمت به بقوة 



و هو يرفعها بذراعيه و يتوجه هبا إىل  
 كوخه.

مل تشعر يوماً حباجتها كما حتتاج دان  
 اآلن.

نسيت كل ما حوهلا و مل تعد تكرتث  
مباضيه أو بسمعته، إهنا تريده ابلرغم 
من كل مساوئه و عيوبه، تريده هلا يف  

 و يف كل اللحظات... هذه اللحظة



فجأة طرق ابب الكوخ بقوة، 
فانتفضت جيسيكا مذعورة. لكن 

دان سارع إىل وضع يده على فمها 
مانعاً إايها من االنفعال أو الصياح، 
فوجودمها معاً يعد أمراً منافياً لتقاليد  

املقاطعة، عدا عن أن كوهنما معاً 
سيسبب حرجاً ملضيفهما الزعيم، 

أبدى اعرتاضاً  خاصة و أن دان قد 
على الزواج و قبول اهلدية. رفعت  



يدها حترر فمها من قبضته و هزت 
 رأسها هامسة: 

لن أصيح، فأان أدرك مغبة وجودان   -
 معاً.

ربت دان على كتفها مبتسماً و صاح  
 سائاًل:

 من هناك؟  -
أجابت املمرضة رافيل بنربة 

 مضطربة:



أصيب الزعيم حبمى قوية، هال  -
  دكتور ترافورد؟ أتيت يف احلال اي

 سأحلق بك فوراً. -
توردت وجنتا جيسيكا حياء و هي  

تسمع خطوات املمرضة تعود  
 أدراجها إىل منزل الزعيم.

 إين آسف اي جيسيكا! -
احتارت مبا تفسر أسفه. فأجاب 

 بنربة يغلب عليها احلياء:



األفضل أن تذهب، و سأحلق بك   -
 بعد دقائق.

غادر الكوخ على عجل، 
اتركًاجيسيكا ترتعش ابلرغم من 

دفء املكان. و ملا أيقنت أنه أغلق  
الباب، هنضت واقفة تفكر مبا تفعله  

 هنا.
ماذا كان مصريها لو مل أتت املمرضة  

يف تلك اللحظة؟ كانت ستصبح 



بكل بساطة ذكرى عابرة يف إحدى 
صفحات مغامراته، أو فتاة مسكينة 

اتئهة يف هذا   جترر أذايل خطئها
العامل. خرجت من كوخه كاللص 

حتاول االختباء كلما مسعت صواتً أو  
حملت خيااًل، و توجهت مباشرة إىل 

 منزل الزعيم.
رائحة األدوية متأل الغرفة، و النور 

الشاحب املنبعث من القنديل القدمي  



يضفي على املكان جواً من الرهبة، 
فدخلت متفادية النظر إىل دان الذي  

ره مل يول وصوهلا أي اهتمام. بدا  بدو 
خمتلفاً عما كان عليه منذ دقائق  

يضمها إليه و يهمس هلا بكلمات  
عذبة، فقد عاد إىل رزانته يعاملها  

كطبيبة مساعدة ال أكثر، فنفذ 
أوامره و تعليماته. لن تعرتض على 

حتوله املفاجئ، فهي حباجة ماسة إىل  



ما يصرفها عن التفكري مبا حصل يف 
. فتناولت احلقنة من يد دان  الكوخ

و غرزهتا يف ذراع الزعيم يرقبان بقلق 
ردة فعله للدواء. بقيا قرب املريض  

حىت منتصف الليل حينما هنض دان 
عن مقعده و أمسك بيده يتفحص 

 نبضه مث علق ابرتياح:
إبمكاننا أن نراتح اآلن، فقد زال  -

 اخلطر. 



 مهست املمرضة مقرتحة:
رتة مث استدعي سأبقى إىل جانبه لف -

 من حيل مكاين.
أومأ دان برأسه موافقاً و محل حقيبته 

حياول اللحاق جبيسيكا قبل أن 
تغيب عن انظريه، و سار إىل جانبها  

صامتاً و كأنه فقد القدرة على 
النطق. متنت لو يقول هلا شيئاً، أي 
شيء يساعدها على التخلص من  



قلقها و خوفها، أن يتفوه بكلمة 
يل الفتور القائم بينهما. تطمئنها و تز 

لكنها مل تسمع سوى حتطم االغصان 
اليابسة حتت أقدامهما جتّرح السكون  

 املخيم على القرية ابسرها.
وصال إىل أمام كوخها فوقفت عند 
الباب و متنت له ليلة هانئة. لكنه 
طوقها بذراعيه حياول ضمها إليه،  

 فدفعته عنها هبلع قائلة بنربة حازمة:



ن. ما حصل منذ ساعات ال اي دا -
 كان غلطة ال أريدها أن تتكرر. 

أمسك بكتفيها ضاغطاً أبانمله على 
جلدها الطري حىت كادت تصرخ من  

 األمل:
مل تكن غلطة اي جيسيكا. كنت  -

 تريدينين بقدر ما كنت أريدك.
ال أنكر ذلك. كانت نزوة و ال   -

 أكثر و أان اندمة على ذلك.



أن رفع يديه عنها بقوة فأوشكت 
 تقع و سأهلا حبنق: 

 هل أنت جادة يف ما تقولني؟  -
يف كلماته شيء من القلق اجملبول  
ابلصدق، لكنها مل تشأ اجملازفة و  
اتكأت إىل الباب ترفع خصالت 
شعرها عن وجهها جميبة بصوت 

 متهدج:
 أجل... إين أعين ما أقول.  -



بقي صامتاً للحظات كربكان يستعد 
 دا: لالنفجار، مث عال صوته متوع

يف هذه احلالة، ال أرى داعياً  -
خلوفك مين بعد اآلن فأان لن أملسك  

 اثنية.
أاثرت كلماته القشعريرة يف جسمها  

و كأهنا كتل من اجلليد اخرتقت 
أعماقها، و راقبته يبتعد عنها 

 خبطوات اثبتة و األمل حيز يف نفسها. 



هجر الكرى عينيها تلك الليلة  
ة  فراحت تتقلب يف فراشها مستسلم
لدوامة من األفكار، تراجع ما مر  
عليها طوال اليوم. منذ بدء رقصة 
الدومبا و اللحن املثري الذي سرى  

يف عروقها، ال تعي سوى حاجتها إىل  
حب رجل تدرك كل االدراك أنه  

سيتخلى عنها فور نيل مأربه منها. 
حاولت منذ البداية أن تنظر إليه  



كطبيب فقط و ليس كرجل قادر  
ية امرأة، لكنها اكتشفت على إغواء أ 

استحالة جتاهل أتثريه إىل األبد، فهو  
رجل يصعب جتنبه ملا يتمتع به من  

رجولة و قوة. انه يتمتع مبقدرة هائلة  
على حتريك مشاعرها و أاثرهتا، و قد  

أثبت هذا منذ لقائهما األول، 
فوجدت نفسها يف وسط التيار  

اجلارف تقاوم شيئاً أقوى منها بكثري. 



بسرعة و بسهولة و تركته أحبته 
 يقلب حياهتا رأساً على عقب.

أمر واحد يغيظها و يقلقها يف آن، و  
هو حياؤها الشديد منه. أحست 

جبدار خفي يفصلها عنه و يبقيه لغزاً  
غامضاً. ال تنكر أنه كان لطيفاً معها،  

لكن لطافته ليست سوى وسيلة 
للوصول إىل مبتغاه فهو ليس من  



ة و العنف لنيل الذين يتوسلون القو 
 مآرهبم.

أحست بضياع رهيب عاجزة عن 
تفسري أحاسيسها، فلجأت إىل  

البكاء تدفن بدموعها سخطاً هائاًل  
على نفسها و أملاً مربحاً يفجر  

أعماقها. و للمرة األوىل منذ سنوات 
تبكي لتنام، و لكن حىت النوم مل  

خيفف من وجعها. فصورة دان غزت 



أمامه   أحالمها و رأت نفسها جاثية
متوسلة حنانه و حبه و هو يضحك  
ساخراً منها يرفسها برجله بتعجرف  

 و سطوة.
استيقظت يف الصباح الباكر على 

تغريد الطيور و الدموع تبلل  
وجنتيها، ففتحت انفذة الكوخ 

ترحب بدفء الشمس يلفح وجهها  
 بعد ليلة من العذاب و القهر.



ارتدت ثياهبا بسرعة و وقفت أمام  
ل وجهها الشاحب و  املرآة تتأم

عينيها اللتني اذبلهما احلزن. مث  
تناولت حقيبتها الطبية و اجتهت إىل  

 منزل الزعيم سدريك.
 الفصل التاسع 

 
ما قامت به ال يغتفر أبداً. و   -9

هي يف قرارة نفسها مل تقصد أن 



تؤذيه. لكن خوفها منه أعمى 
 بصريهتا. هل يكتفي ابالعتذار؟

 
 

شقت جيسيكا طريقها وسط احلشد  
اهلائل من القرويني الذين جتمهروا  

أمام منزل زعيمهم يتسقطون األخبار  
عن صحته بقلق ووجوم. و اضطرت  
للتوقف مراراً لتجيب على أسئلتهم 



من غري أن تسدي إليهم خدمة 
تذكر، فهي ال تفهم حرفاً مما يقولون.  

وصلت إىل املنزل شبه منهارة و 
غالق الباب خلفها،  سارعت إىل إ

جتاهد يف منع الفضوليني من اقتحام  
 الغرفة. 

كان دان جالساً إىل جانب الزعيم و  
قد انتهى للتو من معاينته، فلم 

يلتفت إليها حينما دخلت، و مل 



يعرها أدىن اهتماما و هي تستوضح  
حالة املريض. اكتفى أبجوبة مقتضبة 

فظة متفادايً اخلوض يف التفاصيل، 
فلزمت الصمت و جلست قرب 

املمرضة ترتقب بشوق ساعة العودة  
ملنزهلا يف لويزفيل. ال حاجة لبقائها  

هنا بعد اليوم، فصحة الزعيم يف 
حتسن و ميكن أن يعهد االعتناء به  

 سة رافيل.إىل اآلن



وقف دان و كأنه أدرك ما جيول يف  
 خلدها و خاطب املمرضة:

زال اخلطر كلياً و من اآلن   -
سيكون يف عهدتك. سأطمئن 

 األهايل.
واجه يف اخلارج عشرات العيون  

احلائرة متطره بنظرات قلقة، فطلب 
من ابتريك أن يطمئنهم على صحة 
زعيمهم و زوال اخلطر عنه. و بعد  



ات املتجمهرين  حلظات علت صيح
و تقدم منه شيخ جليل متكلماً ابسم 

الباقني و طلب منه و من جيسيكا 
مشاركة أهل القرية االفطار، فقبل 

 دان الدعوة شاكراً.
بعد الفطور حزم الطبيبان حقيبتيهما 

و عرجا على خيمة الزعيم مرة أخرى 
 لتوديعه قبل عودهتما إىل لويزفيل.



ن  لفت انتباههما و مها يقرتابن م
اخليمة، صخب شديد يف االسطبل 
اجملاور و صيحات الرعاة تدوي يف  
كل مكان. و على بعد عدة أمتار 

من االسطبل وقف ابتريك يراقب ما  
حيدث مصدراً بني احلني و اآلخر  

 أوامره.
كل ما حيدث كان لغزاً ابلنسبة إىل  

جيسيكا و لكن ما ان دخال اخليمة 



حىت أدركت سبب الضجة بعد أن  
 ا الزعيم العليل قائاًل:ابدرمه

لقد اختار أخي خنبة قطعاننا،  -
أريدك أن ختتار منها عشرة رؤوس 

مقابل ما بذلته من جهد النقاذي. و  
ال تنَس اي دكتور أن جتد لنفسك 

 عروساً.
اختلفت وقع عبارته هذه املرة على 
جيسيكا، فالغبطة اليت أحستها املرة 



األوىل حلت مكاهنا غصة خانقة بعد  
ف دان معها ليلة البارحة. حىت تصر 

دان بدا منزعجاً من مالحظة الزعيم 
 عاتذر بنربة مهذبة:

أقدر لك اهتمامك مبوضوع   -
زواجي أيها الزعيم، أما املاشية  

فاعذرين عن عدم قبوهلا جلهلي أمور  
تربيتها و االعتناء هبا. و عن بدل 



األتعاب فأان أترك مناقشة ذلك  
 لشريكيت.

على رد دان مكتفياً مل يعلق الزعيم 
ابالبتسام، و صفق مرتني هرولت 

على األثر زوجته و كأهنا كانت تنتظر 
اشارته، حاملة علبة كبرية وضعتها 
أمام زوجها و جثت على األرض 

 قرب فراشه.



راقبته جيسيكا بفضول و هو حيل  
رابط العلبة و خيرج منها جلد أفعى، 

و ازدادت عيناها اتساعاً حني مد 
 جتفتني إليها قائاًل:يديه املر 

أفعى الدومبا جتلب اخلري و احلظ.   -
 اهنا تساعد على اجناب ذرية جيدة.
توردت وجنتاها و ازداد ارتعاشها  

عندما الحظت نظرات دان املسلطة  
 عليها، فأجابت بصوت متهدج: 



 لست متزوجة أيها الزعيم. -
عاود الرجل املريض االبتسام و  

 هتف:
ل أيها  ال أمهية لذلك، فالرج -

الطبيبة يشبه أفعى الدومبا عندما 
يتهيأ للبحث عن عروس. و يزداد  

شراسة و هنماً كلما متعن يف البحث، 
و ال يرتك لفريسته أية فرصة للهرب  

 حينما يضرب ضربته.



مل يبد على جيسيكا أهنا فهمت ما  
 يقوله فرفع يده مودعاً:

أبمان هللا اي دكتور ترافورد و   -
قكما أخي إىل  دكتورة نيل، سرياف

 املطار.
جلسا يف املقعد اخللفي لسيارة 

ابتريك السوداء الكبرية و نظر دان  
 إىل اهلدية يف حضنها معلقاً:



لقد أحسنوا اكرامك، فجلد  -
األفعى هذا ال يقدمونه سوى يف  
املناسبات النادرة، و لألشخاص 

 املميزين.
شعت عيناه القامتتان بربيق اعتادت  

أن يسخر  مالحظته كلما حاول 
منها، فحولت نظرها عنه ابنزعاج و  

قد عاودهتا فجأة ذكرى الليلة  
املاضية، و أتججت انرها يف فكرها 



من جديد تلسعها و تؤملها. ستحتاج 
إىل بعض الوقت لتنسى خجلها بعد  

السماح له ابلتمادي يف تصرفاته  
 معها.

مل تكن رحلتهما يف الطائرة إىل  
ا أن لويزفيل مرحية كما متنت جيسيك

تكون. فالطقس الغائم جعل الرؤية  
شبه معدومة، و تسبب يف مطبات 



هوائية بذلت جيسيكا جهداً كبرياً  
 لتفاديها. 

 ما الذي دفعك لتعلم الطريان؟ -
رافقت أخي مرة يف متارينه و   -

 أعجبتين الفكرة.
هل حتتفظني مبفاجآت أخرى غري  -

 إجادتك الطريان؟
التحديق يف  أقلعت جيسيكا عن 

 ساعات القيادة مبتسمة:



 ال أعتقد. -
حطت الطائرة يف املدرج املخصص 
هلا يف جو ممطر و عاصف اكتنزت 

فيه السماء بغيوم سوداء ثقيلة، يشق  
احشاءها بني احلني و اآلخر ملعان  
برق كألسنة اللهب يصحبه رعد 

 خميف.
وصلت جيسيكا إىل سيارهتا و قد 

أمخص  بللها املطر من رأسها حىت 



قدميها، فجلست خلف املقود  
تنشف شعرها و يديها. و بعد  

حلظات وصل برانرد بشاحنة صغرية 
و ترجل منها متوجها حنو سيارة دان 

مث عاد أدراجه إىل الشاحنة مشرياً  
هلما، فقيادة السيارة يف جو عاصف 
كهذا و يف شوارع متلؤها السيول و  
الوحول، يعد ضرابً من اجلنون. سار  

على مهل يف شوارع املدينة  الثالثة



العابقة ابلضباب و قد حتولت اىل  
حبريات من شدة غزارة املطر املنهمر، 

و رافقهما برانرد حىت مشارف  
لويزفيل حيث أطلق منبه شاحنته 

عدة مرات مودعاً و قفل راجعاً من  
حيث أتى. فأكمال طريقهما كل يف  

سيارته إىل أن وصلت إىل منزهلا  
اخن كان أفضل فاستسلمت حلمام س

 ما حصلت عليه هذا الصباح.



و انتظرت حىت هدأت العاصفة مث  
توجهت إىل العيادة حيث كان 

الدكتور اوبراين يف انتظار مساع أخبار  
 الزعيم سدريك.

تنبهت جيسيكا خالل رحلتها إىل  
مقاطعة فندا إىل وجوب جتديد  

رخصة الطريان، فعملت، يف األسبوع 
فيل، على الذي تال عودهتا إىل لويز 

حتضري ملفها الطيب و ضمنته كل ما 



حتتاجه من مستندات و أوراق و  
قدمته إىل بيرت أثناء تناوهلما الغداء يف  

 العيادة.
ال ينقصه سوى توقيعك اي دكتور  -

اوبراين قبل أن أقدمه للدوائر  
 املختصة.

ابتسم بيرت و هو يقطع شرحية اللحم 
 يف طبقه:

 لن يستغرق األمر طوياًل.  -



عظيم، فبودي أن أعاود ممارسة   -
 هواييت املفضلة.

قطع عليهما حديثهما هدير شاحنة 
و جلبة قوية يف الشارع أمام املبىن، 
 فنهض بيرت عن مقعده هاتفاً حبدة:

 ما هذه الضوضاء املزعجة؟ -
و هرول االثنان إىل النافذة املطلة 

على الطريق ليقع نظرمها على شاحنة 
املبىن،  ضخمة متوقفة أمام مدخل



حمملة بعدة رؤوس من املاشية تتناحر 
 و تتدافع يف الصندوق احلديدي.

ماذا تفعل شاحنة كهذه يف وسط  -
 املدينة؟

بدأ الشك يساور جيسيكا، لكنها 
أحجمت عن ذكر شيء أمام بيرت و  

هو حياول ابنفعال ظاهر فتح 
 النافذة.



أان متأكدة من أن املمرضة هانسن   -
 ستتدبر األمر بسرعة.

ال يبدو أهنا تلقى جناحاً يف  -
مسعاها، فالسائق مصّر على البقاء  

 يف مكانه.
من األفضل أن نذهب و نتحرى   -

 األمر.
انضما خالل ثوان إىل املمرضة  

 احلانقة و ابدرها بيرت سائاًل:



هل تواجهني متاعب اي آنسة  -
 هانسن؟ 

أعتقد أن الدكتور ترافورد يواجه   -
أبنه من   مشكلة، فهذا الرجل يّدعي

قبل الزعيم سيدريك الذي أوكل إليه  
مهمة تسليم هذه املاشية إىل الدكتور 

 ترافورد مقابل انقاذ حياته.
متتم الدكتور اوبراين حماواًل كبت 

 انفعاله:



حسناً، من األفضل أن نطلب من   -
 دان احلضور إىل هنا.

 ابتسمت املمرضة مبكر:
سأقوم بذلك يف احلال اي دكتور  -

 اوبراين.
نظر بيرت إىل محولة الشاحنة مث التفت  

 إىل جيسيكا سائاًل:
 أتعرفني شيئاً عن هذا األمر؟  -



مل تقو على متالك نفسها فانفجرت  
 ضاحكة:

طلب الزعيم من دان أن خيتار   -
بنفسه هديته من املاشية، لكن دان  
حاول التهرب من ذلك. كما أصر  
الزعيم سدريك على أن يبتاع دان  

 عروساً هبذا القطيع.لنفسه 
شاركها بيرت الضحك لكنه أقلع  

 فجأة عندما ملح دان قادماً:



اي له من طلب غريب! ها قد أتى   -
 دان.

ألقى الدكتور ترافورد نظرة سريعة  
 على الشاحنة مستوضحاً:

 ما املشكلة دكتور اوبراين؟  -
ال مشكلة البتة اي دان، كل ما يف   -

األمر أن ملكية هذه احليواانت  
 الثائرة تعود إليك.



جاهدت جيسيكا يف كبت ضحكتها 
و هي تشهد تبدل مالمح دان  

 هاتفاً: 
 ماذا؟ -
من الواضح أن الزعيم سدريك  -

يعترب أن الوقت حان لتجد لنفسك  
 عروساً.

للمرة األوىل تشهد جيسيكا دان يف 
هذه احلالة من االرتباك و االحراج،  



فلزم الصمت و قد خانته الكلمات  
املفاجأة لسانه. مث التفت  و عقدت 

حنوها و كأنه أدرك املصدر الذي 
استقى منه الدكتور اوبراين معلوماته  

عن العروس و القطيع، فأشاحت 
بوجهها تتظاهر ابلنظر إىل سائق  

الشاحنة و قد اشعل سيكارة غري 
مكرتث مبا يدور بينهم من نقاش،  



فكل ما يهمه هو تنفيذ أوامر زعيمه 
 مشيئته.  و السهر على امتام

 سأل بيرت هبدوء و جدية:
هل أطلب من السائق إيصال   -

 املاشية إىل منزلك؟
انتفض دان بغضب كمن مسه تيار  

 كهرابئي:



تعلم كل العلم أنه من املستحيل  -
أن احتمل هذه املاشية و هي تتجول  

 يف حديقيت.
تدخلت جيسيكا مقرتحة بنربة 

 ساخرة:
ابمكانك ارساهلا إىل أهل   -

  جنوب أفريقيا. صديقتك يف
 صاح دان و الشرر يتطاير من عينيه:



ايللعنة! ال أريد زوجة و عندما  -
أقرر الزواج فلن أبتاعها بقطيع من  

 البقر. 
استعاد بيرت رصانته موجهاً كالمه إىل  

 دان:
جيب أن تقرر ما ستفعله هبا اي  -

دان، فال أظن أن األبقار املسكينة 
رية  ستقوى على حتمل تلك احلالة املز 

 وقتا أطول.



بصراحة ال أحفل البتة مبا قد   -
 يصيبها يف هذه الشاحنة اللعينة.

أيقنت جيسيكا أن فرصة الثأر من  
دان و نظراته الساخرة قد حانت، 

فعلقت بنربة هازئة متعمدة التحديق 
 يف عينيه الثائرتني: 

تصرفك ال يليق هبذه اهلدية  -
اجلميلة اي دان، عدا عن أن رفضك 

 نة للزعيم سدريك.يعترباها



ان كنت معجبة هبا اي دكتورة،  -
 فلماذا ال هتتمني هبا بنفسك؟

مل تقدر جيسيكا على كبت ضحكة 
 قصرية زادت من جنون دان: 

الرجل هو الذي يقدم املهر إىل   -
املرأة اليت خيتارها و ليس العكس. 

أنسيت قانون القبيلة اي دكتور 
 ترافورد؟ 



إىل شعر بيرت أبن النقاش سيتحول 
مشادة حقيقية فتدخل حماواًل هتدئة 

 شريكه:
لدي اقرتاح اي دان، دع السائق   -

يفرغ محولته يف السهل لرتعى و  
تراتح، و سأطلب من برانرد أن  
أيخذها يف ما بعد إىل مزرعته و  

يبقيها هناك إىل أن تقرر ما ستفعله  
 هبا.



 هتفت جيسيكا موافقة:
فكرة ممتازة، لكن هل ستلقى  -

معاملة جيدة مع وجود قطيع برانرد  
 يف اجلوار؟ 

التفت بيرت إىل دان يطمئنه و حيول 
 دونه و االجابة: 

سأطلب من برانرد االهتمام هبا  -
 كاهتمامه بقطيعه.

 شكراً دكتور اوبراين.  -



 
 ------------------
------------------
------------------
------------------

-------- 
 

تطلع بيرت إىل املمرضة قائاًل بلهجة  
 آمرة:



آنسة هانسن، أرشدي هذا الرجل   -
 إىل السهل بينما اتصل أان بربانرد.

أطاعت املمرضة األمر فورا وتوجهت  
إىل حيث جيلس السائق و راحت 

لغته اخلاصة ما سيفعله تشرح له ب
 ابملاشية.

أمسك بيرت بذراع جيسيكا متوجهني 
 حنو العيادة:



تعايل اي جيسيكا، سأخابر برانرد   -
 و بعدها ننتهي من ملفك.

توجه الدكتور اوبراين إىل مكتب 
اآلنسة هانسن الجراء املخابرة بينما 

جلست جيسيكا يف عيادته تعيد  
 تصفح ملفها. 

خلفها يفتح   فجأة مسعت ابب الغرفة
فالتفتت ظانة أن الداخل هو بيرت  

نفسه، لكن االبتسامة الناعمة  



املرتسمة على ثغرها تالشت عندما 
وجدت نفسها تواجه دان. عقدت  

الدهشة لساهنا فلم تقو على الكالم  
و هي تراقبه يغلق الباب خلفه و  
يدس املفتاح يف جيبه. ظنت أهنا 

تتخيل فصاحت بصوت يشبه  
 احلشرجة:

 اذا تفعل هنا؟م -



سار دان خبطى بطيئة انحية املكتب 
و راح يتفحص األوراق املكدسة، مث 

 قال:
تلقى بيرت مكاملة طارئة من   -

املستشفى و طلب مين امتام ملف  
 اجازة الطريان بنفسي.

 ماذا؟ -
عندما أريد أن أعيان أحداً  -

 فأفضل أن يكون عملي كاماًل.



شبكت يديها خلف ظهرها و قالت 
 :حبزم

 لن حيدث هذا أبداً. -
تالقت نظراهتما لثوان و أحست  

بعينيه الرماديتني توشكان على 
االنقضاض عليها، و هو يتقدم منها  
مبتسماً ابتسامة غريبة مل تلحظها من  

 قبل.



هنضت عن مقعدها مذعورة، و 
تراجعت حنو الباب خبطى متعثرة و 

 يداها على وجنتيها امللتهبتني:
سي فسأمأل إذا جترأت على مل -

 املكان صياحاً.
 ابتسم جمدداً و ازدادت عيناه ملعاانً:

أصرخي ما استطعت، فاآلنسة  -
هانسن ذهبت لتناول الغداء )و  

أشار ابصبعه إىل ابب الغرفة خلفها  



مردفاً( عدا عن أين أقفلت ذلك  
 الباب و املفتاح يف جييب.

تراخت يداها و حتول لون وجنتيها 
 :القرمزي إىل أصفر شاحب

 اي لك من ماكر نذل. -
 هتف بتململ:

إنك تسببني يل الضجر اي  -
 جيسيكا. هيا.



مل ختشه كما اآلن. و قد حتولت إىل  
هدف سهل لعينيه جتوابهنا من رأسها  

إىل أمخص قدميها بنهم و وقاحة. 
شعرت جبفاف هائل يف حلقها، و  

عاد الدم يلهب وجنتيها فالتصقت 
 ابلباب صائحة:

حسناً اي دان، لقد أثرت لنفسك.  -
أعرتف أين أخطأت ابهلزء منك و  

انت تتلقى هدية الزعيم. و أعرتف 



أين أخربت بيرت عن مغزى اهلدية.  
لقد أخطأت و انت اآلن حتاسبين 
على خطئي، و أظن أننا تعادلنا. 

 أليس كذلك؟ 
بدا و كأنه مل يسمع حرفاً مما قالت و  

 ة:خطا حنوها مردداً بنربة ابرد
يبدو أنك حقاً تريدينين أن   -

 أعاينك بطريقيت. 



ما ان أصبح قرهبا و هم مبد يده 
إليها، حىت رفعت ذراعها و صفعته 
على وجهه صفعة تردد صداها يف  

احناء الغرفة. تسمرت يف مكاهنا 
حتدق به بعينني ضائعتني، و حاولت 
الكالم لكنها بدت عاجزة عن فعل 

أبداً، أي شيء. ما قامت به ال يغتفر  
و هي يف قرارة نفسها مل تقصد  



صفعه. لكن خوفها منه دفعها إىل  
 ذلك بعد أن أعمى بصريهتا.

اشتعلت عيناه و قد هاله ما فعلت، 
فأمسك هبا ضاغطاً أبانمله على 

كتفيها و صائحاً كربكان اثئر يقذف  
 محمه يف كل اجتاه:

أقسم أال أملسك بعد اآلن، لكن   -
تدفعني مثن   علّي اللعنة إن مل أجعلك

 ما فعلته.



فجأة، دفعها بقسوة بعيداُ عنه، 
فاستندت إىل أحد املقاعد مغمضة 

العينني فريسة الدوار و االرتعاش، و  
سار إىل الباب يفتحه على مصراعيه 

 قائاًل بنربة متوعدة:
إبمكانك الذهاب اي دكتورة، لقد  -

 تعادلنا اآلن.
مل تصدق للوهلة األوىل أنه جاد يف  

فبقيت للحظات مث هرعت كالمه، 



حنو الباب تتحقق من فتحه و  
خرجت ال تلوى على شيء، حتمل 

إىل منزهلا زوبعة من القلق و  
االضطراب و دموعاً سخية تبلل 

 وجنتيها.
من الواضح أنه مل يستسغ سخريتها  
منه أمام بيرت و املمرضة، فثأر منها 

يف العيادة و البد أهنا متادت يف  
ا العقاب. هزئها حىت استحقت هذ



رمبا لو تقبلت ردة فعله بربودة ملا 
كان حصل كل هذا، لكن اهللع  
متلكها و شبح ليلة الكوخ غشى 

عينيها ففقدت صواهبا. تعلم جيدًا 
أنه لن يسكت عن فعلتها و لو  

كانت انمجة عن خوف. إهنا تدين له  
ابالعتذار، و لكن هل يكتفي 

ابالعتذار و ينسى ما حدث، هل 
 ر أانملها عن وجهه؟ميحو أسفها آاث



يف مساء اليوم التايل كانت جيسيكا 
تسرتيح يف عيادهتا، بعد هنار حافل 
ابملعاينات و املرضى، عندما دخل 

 بيرت حاماًل ملفها الطيب.
جيسيكا خبصوص ملفك الطيب،  -

 هل...
 قاطعته جيسيكا معاتبة:

ملاذا طلبت من دان االهتمام به   -
 اي بيرت؟



شيئاً من أحد. سألته أن  مل أطلب  -
خيربك عن اضطراري للذهاب إىل  

املستشفى و أين سأهني امللف اليوم  
 بعد الظهر. 

 هكذا إذن. -
 ملعت عيناه بربيق ماكر يسأهلا:

 هل احتال عليك؟ -
يبدو أنه مل حيتمل سخرييت فأراد   -

 أن يثأر مين...



 و هل أفلح يف ذلك؟ -
ال وجود للفشل يف قاموس هذا   -

 .الرجل
غادر بيرت بعد أن وضع امللف على  

الطاولة، بينما خلعت جيسيكا 
سرتهتا البيضاء و تناولت حقيبتها 

متجهة إىل عيادة دان، حيث وقفت 
برهة تستجمع قواها قبل أن تقرع  

 الباب و تدخل.



كان دان يرتدي سرتته و يتهيأ  
 للرحيل حني ظهرت أمام الباب:

 هل من خدمة أؤديها لك؟  -
بكلمات سريعة قبل أن تفقد  أجابت 
 هدوءها: 

تعلم كل العلم أين هنا ألعتذر عن  -
 الصفعة.

ال تكوين سخيفة اي جيسيكا. فأان  -
 أعلم انك استمتعت هبا.



و أنت هل وجدت متعة يف  -
 العقاب؟ 

أجل يف حينه )و أردف مبتسماً(  -
لقد استحقيت عقابك أما اآلن 

 فأنت تستحقني شيئاً أفضل.
نواايه سارع إىل إغالق   قبل أن تدرك

الباب و وجدت تفسها أسرية عناقه. 
املقاومة كانت آخر ما فكرت فيه 
بعد أن واجهها بطريقة ختتلف عن 



املرة السابقة. لكن ما أن مضت 
حلظة، حىت انتفضت بني ذراعيه و  
 تراجعت متمتمة بعبارات متقطعة:

 ال... ال تفعل... -
مل يعرتض دان على تراجعها بل لزم 

 كانه مستوضحاً بوجه عابس:م
مما ختافني هذه املرة اي جيسيكا؟  -

 من نفسك؟ 



و محل حقيبته و مضى من غري أن 
يفسح هلا اجملال لالجابة. لقد ذكر  

اخلوف قبل أن يرحل و ما أدراه عن  
مقداره يف نفسها؟ انه يعلم فقط  

حقيقة اهللع الذي سببه هلا البارحة، 
ه لكنه جيهل حجم اخلوف الذي تثري 

 أحاسيسها يف نفسها.
بعد اسبوعني، وصل والدا جيسيكا 

لتمضية عطلة االسبوع معها، حاملني  



أوراق التبين الالزمة اليت على بيرت و  
فيفيان توقيعها لدى احملكمة يف 

 لويزفيل.
و يف نفس الليلة، أقيمت حفلة 

خاصة يف منزل آل اوبراين، احتفاء  
بقدوم جواناثن و زوجته، ضمت 

دعوين حتلقوا حول  عشرات امل
حوض السباحة يف احلديقة، و من  



بينهم أوم هايين، و العمة ماراي 
 دلبورت و برانرد و أوليفيا كينغ...

جلست جيسيكا إىل جانب أوليفيا  
حتدثها و تداعب الطفل اجلالس يف  

حضنها، عندما رأت دان يدخل 
احلديقة و يتوجه مباشرة إىل حيث 

 جيلس بيرت.
ليلة، فهي على متنت لو مل أيت ال

يقني أنه سيفسد عليها احلفلة و  



حيرجها أمام أهلها و املدعوين،  
فلزمت مكاهنا تراقبه من بعيد ينضم 
 إىل والديها بعد أن قدمه بيرت إليهما.
مل يستغرق دان وقتاً طوياًل حىت حيوز  
على اعجاب السيدة نيل و زوجها،  

أبانقته املعهودة و سحره املتألق. 
بسرعة بني الثالثة  فزالت الكلفة 

يتسامرون و يضحكون. مث انسحب  



بيرت متوجهاً إىل وسط احلديقة ممسكاً 
 بيد ميجان و هتف ابحلاضرين قائاًل:

أسألكم مجيعاً الرتحيب اببنتنا  -
ميجان اوبراين، اليت يسعدان كثرياً أن  

تنضم إىل عائلتنا. أشكركم مجيعاً 
 على مشاركتنا فرحتنا.
من كل  علت عبارات الرتحيب

صوب و دارت ميجان مع والديها  
بني احلاضرين للتعارف، و عند 



وصوهلم إىل حيث جتلس جيسيكا 
رفع بيرت يده طالباً من احلاضرين  

 االصغاء:
كلمة أخرى أود إضافتها. شكر   -

خاص للدكتورة نيل اليت ندين هلا  
 بكل ما نتمتع به من سعادة.

وقفت جيسيكا و قد تورد وجنتاها  
ي تسمع صيحات خجاًل و ه

املوجودين تعلو من جديد مرحبة هبا 



و أنظارهم مسلطة عليها. تالقت 
عيناها و عينا دان الواقف يف الطرف  
اآلخر للحديقة يراقب املشهد، فلوح 

هلا بيده و االبتسامة تعلو وجهه. مل  
تتمكن من مالحظة تعابري وجهه،  
لكنها على ثقة أبهنا تعابري هزء و  

ادت إىل مقعدها  سخرية كالعادة، فع
بقرب أوليفيا تالعب الطفل يف  



حماولة خلنق شعور ابالضطراب 
 ساورها فجأة.

أشكرك بدوري اي جيسيكا على  -
 ما قمت به لسكان هذه املدينة.

ال اظن أين فعلت ما يستحق كل   -
 هذا اي أوليفيا.

 مهست العمة ماراي مقاطعة:



حان الوقت لتجدي لنفسك  -
وان رائعني  عريساً اي حلويت. ستبد

 أنت و طفلك.
 أيدت اوليفيا قول العجوز هاتفة: 

العمة على حق اي جيسيكا. أنت  -
تعشقني األطفال فال تضيعي وقتك، 

و ابدئي ابالهتمام جدايً بفكرة 
 الزواج.

 علّي أن أجد الزوج املناسب أواًل. -



أنفرجت أسارير العمة ماراي و قالت  
 بلهجة ماكرة:

قلت لك  ما رأيك بدان؟ سبق و  -
 أنه زوج مثايل. 

تنبهت أوليفيا إىل أن احملادثة بدأت  
تتطرق إىل أمور شخصية حبتة، 

 فالتفتت إىل العجوز مقرتحة:



علينا أال نستعجل األمور اي عمة،  -
فجيسيكا ستجد الرجل املناسب يف 

 الوقت املناسب.
نظرت جيسيكا إليها شاكرة و 

 انولتها الطفل قائلة: 
من األفضل أن أتخذي لوغان.  -

 أريد أن أحتدث قلياًل إىل ميجان.
توجهت إىل مكان ميجان و 

فرانسني، و اضطرت يف طريقها  



للمرور بقرب دان الواقف مع  
جمموعة من الرجال مديراً هلا ظهره  

يستمع إىل برانرد يتحدث عن 
الصيد. و ما أن ابتت خلفه مباشرة 

و   حىت استدار انحيتها يبتسم هلا،
تالقت نظراهتما للحظات طويلة قبل  

أن تتمكن بعد جهد من االفالت  
 من سطوهتا و متابعة طريقها. 



مرحباً أيتها اجلميلتان. كيف حال  -
 ميجان اوبراين؟

 ملعت عينا ميجان جميبة بزهو كبري:
إين سعيدة جدا اي دكتورة نيل  -

وبت واثقة اآلن من أين لن أغادر  
 هذا املكان أبداً.

ت جيسيكا إىل ابنة برانرد  التفت
 سائلة:

 ما رأيك اي فرانسني؟ -



ابتسمت الصغرية ابتسامة عريضة  
 كشفت عن أسنان انصعة:

رائع أن يكون يل ابنة خال. و   -
خالل العطلة القادمة سأعلمها 

 ركوب اخليل.
ال شك يف أنكما ستمضيان وقتاً  -

 ممتعاً.
قفزت ميجان إىل حضن جيسيكا 

 هاتفة:



 اراً عظيماً.سيكون هن  -
عال صوت دان خلف جيسيكا 

 سائاًل:
 أي هنار هذا اي ميجان؟ -

جاهدت جيسيكا يف احلفاظ على  
هدوئها و هي تلتفت ملواجهة الزائر  

اجلديد، بينما أجابت ميجان و 
 االبتسامة مل تفارق شفتيها:



اليوم الذي ستعلمين فيه فرانسني   -
 ركوب اخليل.

جثا دان أمام فرانسني يستوضح  
 ابهتمام:

هل جتيدين ركوب اخليل اي  -
 فرانسني؟ 

أجل دكتور، لقد دربين والدي و   -
 هو فارس ماهر.



طوقت ميجان عنق جيسيكا بيديها 
 تسأهلا بدالل:

هل تركبني اخليل اي دكتورة  -
 جيسيكا؟

 ال اي عزيزيت. -
 تدخلت فرانسني قائلة:

و أوليفيا ال تركب اخليل أيضاً،  -
هوة جواد.  فقد سقطت يوما عن ص

يقول والدي أن على من ال حيبذ 



ركوب اخليل أن يبقى بعيدا عنها، 
 فهي حساسة جداً.

نظر دان إىل جيسيكا معلقاً  
 بسخرية: 

و هناك أيضاً أشخاص حساسون  -
للغاية، و يف الواقع أان أعرف واحداً  

منهم خيجل من احلقيقة إىل درجة  
 كبرية.



و مّد ذراعه تستلقي حول خصرها 
 فانتفضت مبتعدة عنه.

أرجو املعذرة، أظن فيفيان تود   -
 التحدث إيل. 

أفلحت يف التخلص من ذراعه لكنها  
بقيت هدفاً لنظراته الساخرة و هي  

 جتتاز احلديقة. 
 ابدرهتا السيدة اوبراين قائلة:



أريد التحدث إليك على انفراد   -
منذ وصول والدك البارحة مع أوراق  

ى ما فعلته  التبين. نود أن نشكرك عل
ألجلنا و يف احلقيقة ال أدري من أين  

 أبدأ. 
ال تقويل شيئاً اي فيفيان. يهمين أن   -

 أراك سعيدة.
 آه، إننا سعداء، سعداء جدا. -
 إذن هذا يكفيين. -



جففت السيدة اوبراين دموعها  
 مبتسمة حبنان:

مبا أننا نتكلم عن السعادة، فقد  -
الحظت أن دان يبدو مكتئباً هذه 

م. هل تعتقدين أنه يواجه  األاي
مشاكل مع تلك السيدة من 

 بريتوراي؟
تصنعت جيسيكا الالمباالة مشيحة 

 بوجهها إىل البعيد:



 ال أدري اي عزيزيت. -
ليست مفاجأة أن يقع أخرياً يف   -

غرامها، و ستؤدي له خدمة كبرية إن 
 ختلفت عنه بعد ذلك.

شعرت جيسيكا ابلغرية متزقها، انه ما  
زال يقابل سيلفيا سامرز. و حاولت  

اقناع نفسها بنسيان األمر، لكن  
السؤال راح يكرب يف رأسها حىت كاد  

 يتحول إىل صراخ. 



طوال السهرة، جتنبت جيسيكا قدر 
املستطاع التحدث إىل دان مكتفية 

ابلنظر إليه بني احلني و اآلخر  
واضح أنه  يتحدث إىل والديها. 

حظي ابعجاهبما فقد امضيا السهرة 
أبكملها يستمعان إليه. و جتاهلت 

عدة مرات اشارة والدهتا هلا 
ابالنضمام إليهم مفضلة البقاء بعيدة 
 وحيدة مع هواجسها و تساؤالهتا...



 الفصل العاشر 
لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  

 زوروا موقع رواايت  
 www.riwaya.ga 

" قد تدوم عالقتكما سنة أو -10
سنتني و بعدها تتحولني إىل صفحة  

ابلية يف دفرت ذكرايته. و تقييده 
بسالسل الزواج حيتاج إىل امرأة 

 خارقة تعرفه حق املعرفة."

http://www.riwaya.ga/


 
 

فاجأ جواناثن نيل ابنته ابلسؤال و 
هي هتم ابشعال النور يف غرفة 

 اجللوس:
ين الرأي أبن دان  أال توافقين -

 ترافورد شاب لطيف و ذكي؟
قاطعتهما إمييليا حبماس ممعنة النظر 

 يف جيسيكا:



إين أراه جذاابً أيضاً، و قد دعوته   -
 لتناول العشاء غداً مساًء.

 هتفت جيسيكا ابستياء واضح: 
 أماه! ملاذا؟  -

 فوجئت الوالدة بردة فعل ابنتها: 
ال أرى مربراً الستيائك اي  -

 جيسيكا.
 هل قبل الدعوة؟ -



بكل سرور. يف احلقيقة اي جيسيكا  -
ال أدري كيف أفسر موقفك منه. 

فهو هبي الطلعة، جذاب و ميلك من  
الرجولة قدراً يستحيل عليك جتاهله 

أو معاملته كواحد من مرضاك. ال  
امرأة، و حىت أنت تستطيع النظر  

إليه من غري أن تشعر بشيء غريب  
 يف داخلها.



لتجد تعزية و راحة يف قول  كانت 
أمها، لو أهنا مل تلق من دان تلك  

 الصدمات املتتالية فأجابت بعصبية:
 أنت حمقة يف ما ذكرت. لكن... -
 لكن ماذا؟  -

تنهدت جيسيكا و الغصة تكاد  
 ختنقها:

كل ما يف األمر، أننا ال نتفق يف    -
 أمور كثرية.



 و مل ال اي ابنيت؟  -
 النقاش قائاًل:انضم الوالد إىل 

رمبا هناك تفسري كيميائي، فكل  -
مركبني عند وضعهما معاً يتجاوابن 

 أو يتباعدان.
حدجت إمييليا زوجها بنظرة اثقبة 

 معلقة:



كنت دائماً امقت نظرايتك    -
العلمية، أما اآلن فأجدها مناسبة و 

 منطقية.
الحظ األب صمت ابنته و ارتباكها  

 فتقدم من زوجته مقرتحاً:
وقف هذا التحقيق اآلن، لن -

 فالوقت متأخر و مجيعنا متعبون.



مهت إميليا ابالعرتاض، لكن 
جيسيكا متنت هلما ليلة هادئة و  

 توجهت إىل غرفة نومها.
أبت عيناها االستسالم للرقاد طوال  
الليل فبقيت تصارع األرق من غري  

حدوى. دعوة دان إىل العشاء تشغل  
و  فكرها و تقلقها. قد خيطئ بكلمة أ

حبركة أمام والديها و تقع الطامة  
 الكربى.



يف الصباح، لزمت فراشها إىل أن  
مسعت جلبة يف الطابق األسفل، 

فأيقنت أن والديها استيقظا، 
فتحاملت على نفسها ابلرغم من  

تعبها و انضمت إليهما لتناول 
 االفطار.

وقفت جيسيكا و والدهتا يف املطبخ 
تضعان اللمسات األخرية على 

الطعام قبل نقلها إىل الطاولة، اطباق 



عندما طرق الباب اخلارجي، 
فوضعت إميليا ما يف يديها و هتفت  

 حبماس كلي:
 ال شك يف أنه دان. -

 متتمت االبنة متصنعة الالمباالة:
 أظن ذلك. -
 حسناً ألن تبادري إىل استقباله؟ -
والدي يف غرفة اجللوس و سيفتح  -

 له الباب.



اد ابنتها  ضاقت إميليا ذرعاً بعن
 فصاحت بسخط:

 ميكنك على األقل إلقاء التحية. -
 هتادى صوت جواناثن مرحباً:

 أهاًل دان، تفضل ابلدخول. -
أرجو أن ال أكون قد بكرت يف   -

 احلضور.
أبداً، النساء يف املطبخ و أان أكره  -

 اجللوس مبفردي. 



توجها إىل غرفة اجللوس، يف حني 
قالت  أصلحت إمييليا هندامها و 

 قبل أن تغادر املطبخ:
إذا كنت قد نسيت اللياقة و   -

 حسن الضيافة، فأان مل أنسها.
بقيت جيسيكا وحيدة حتاول هتدئة 

نفسها قبل مواجهتها دان أمام  
والديها. حاولت التنصت إىل ما  

يدور بينهم يف الغرفة األخرى، فلم 



تسمع سوى قهقهات و مهسات غري  
واضحة ضاعفت من ارتباكها،  

تمنت فجأة لو أن السهرة يف  ف
هنايتها فيضطر دان إىل الرحيل قبل 

 أن تقابله.
عادت إىل العمل علها تنسى  

الضيف الذي جاء يقلق راحتها، و  
لكنها فوجئت بدان يدخل املطبخ 

 هبدوء و يقف قبالتها قائاًل:



 ال أظنك متانعني ابالنضمام إلينا. -
كادت تطيح ابألطباق من شدة 

ندت إىل حافة الطاولة  اضطراهبا فاست
 متمتمة:

ال أبداً، لكين منهمكة ببعض  -
 األعمال هنا.

أظن أن دعويت إىل العشاء مل ترق   -
 لك.



أدركت أنه الحظ اضطراهبا، و ابت 
 من املستحيل اخفاء حقيقة شعورها:

 أصبت يف ظنك. -
 ملاذا اي جيسيكا؟ -
صحيح أننا نعمل معاً و لكن هذا   -

ركة يف احلياة ال جيربان على املشا
 االجتماعية.

تقطب وجهه فجأة و رمقها بنظرة 
 حتد قائاًل:



يبدو أنك ال حتبني كشف أوراقك   -
 كاملة.

 هذا ينطبق عليك أيضاً. -
هذا صحيح، فأان أحب االحتفاظ  -

ببعض السرية و خاصة املمتع منها، 
كالليلة الرائعة اليت قضيناها يف أحد 

 أكواخ الزعيم سدريك مثاًل.
ظتها طريقته يف الكالم عن تلك أغا

االمسية املشؤومة، فعال االمحرار  



وجهها من شدة الغضب و مدت 
يديها متسك بطبق أمامها متمنية لو 

تضربه به. لكنه ابتسم وكأنه أدرك ما  
 جيول يف رأسها و قال:

هل ستتلفني طبقاً جيداً كهذا اي   -
 جيسيكا؟

استدارت حنو النافذة تذرف دمعاً مل 
ى حبسه يف مقلتيها، و قالت  تقو عل

 بصوت خينقه الغضب و احلسرة:



من اخلساسة أن أتيت على ذكر   -
 تلك الليلة.

ال أنكر أين أبدو يف بعض   -
األحيان فظاً و حقرياً، و هذا يعود  

لصراحيت املفرطة. هل سبق و 
أخفيت عنك ما يدور يف خلدي 

 جتاهك؟
مل يعطها فرصة لتجيب على سؤاله، 

بل تقدم منها بسرعة و أمسك  



بكتفيها برفق، فشعرت ابالرتياح و  
متنت لو تستسلم مرة أخرى لتلك  

األحاسيس الرائعة اليت ترافق  
مالمسته هلا. لكنها و بعد كل ما  

 حدث مل تعد جترؤ على ذلك. 
 أرجوك اي دان، أان... -

أدارها حنوه  مل يدعها تكمل عبارهتا و 
 ابسطاً هلا يده:



هدنة؟ سنعلن هدنة هذه الليلة   -
إذا أردت، و غداً ابمكانك أن  
 تنعتيين مبا حيلو لك من صفات.

ترددت لربهة يف االجابة قبل أن  
 تضع يدها يف يده موافقة:

حسناً، لكن أن تفهم أين قبلت   -
اقرتاحك حىت ال أزيد من مهوم  

 والدّي. 



اي لنعومة  إين أتفهم موقفك...  -
 هاتني اليدين اجلميلتني!

أدركت أهنا ارتكبت خطأ فادحاً يف  
تسليمه يدها و حاولت سحبها من  

براثن قبضته. لكنه شد على 
معصمها و مرر اصبعه حبركات  

انعمة على راحة يدها، فتالشت 
مقاومتها بسرعة و كادت ترمتي  

جمددا بني ذراعيه لكنها استطاعت 



لت يدها،  يف اللحظة األخرية أن تف
و تبتعد عنه هامسة بصوت يقارب  

 احلشرجة:
 ال تفعل هذا! -

 احنىن أمامها حبركة هازئة:
أرجو أن تقبلي اعتذاري. ألن  -

ترتكي العمل و توافينا إىل غرفة  
 اجللوس؟



أومأت برأسها إجياابً بعد أن  
 استعادت بعضاً من هدوئها: 

لبضع دقائق فقط، فالعشاء   -
 هنا.  سيفسد ان ترك مدة أطول

مرت بقية السهرة بسالم، وزع دان 
اثناءها اهتمامه بني جواناثن و إمييليا 

بطريقة زادت من اعجاهبما به. 
فبالرغم من شغف الدكتور نيل 

ابلكالم عن جراحة األعصاب، متكن 



دان من اختصار احلديث متجنباً 
ازعاج إمييليا، و خاض معها يف  

مواضيع تروقها و تثري اهتمامها. بقي  
كامل هتذيبه و لياقته حىت اللحظة    يف

األخرية، و ما ان دقت الساعة  
العاشرة حىت هنض مستأذانً 

لالنصراف. حاولت إمييليا ثنيه عن 
 قراره لكنه اعتذر بلطافة:



أعلم أن الوقت ما زال ابكراً،  -
 لكن امامكما رحلة طويلة يف الغد.

رافقته جيسيكا إىل اخلارج، متعجبة 
لقد تصرفا بتودد  من صمته املفاجئ. 

أمام والديها و تبادال أطراف احلديث  
معهما، و فجأة مل يعد هناك ما  

يقوالنه لبعضهما. وصال إىل السيارة  
الغارقة يف الظالم، فأمسك بيديها  

 هامساً:



 تصبحني على خري. -
أدركت أنه يعلن هناية اهلدنة، 

فسحبت يديها من يديه و تراجعت  
 عدة خطوات تبحث عن األمان:

 طبت مساء اي دان. -
أطلق احدى ضحكاته الساخرة  

فرتدد صداها يف أرجاء احلديقة، و  
 مضى يشق طريقه بسرعة هائلة. 



ما ان انضمت إىل والديها يف غرفة  
 اجللوس حىت ابدرهتا إمييليا قائلة: 

تصرفك الليلة خيالف ما قلته عن   -
 عالقتك بدان اي جيسيكا.

 أجابت االبنة حبذر: 
 حياانً و ليس دائماً.اننا نتفق أ -
أظنه شاابً لطيفاً للغاية. أليس  -

 كذلك اي جواناثن؟
 أجاب الوالد و هو ميأل غليونه:



كلمة لطيف ليست الصفة    -
 املناسبة لشخص مثل دان اي امييليا.

 كيف تصفه إذن؟  -
ال أعلم، فأان كما تعلمني ال أجيد   -

 اختيار الكلمات املناسبة.
 :قاطعتهما جيسيكا مقرتحة

لنقل أنه جيمع بني الذكاء اخلارق   -
و التعجرف ليحصل على ما يريده  

 يف احلياة.



أرى أنك تظهرين بعض الكره  -
ابلرغم من دقة وصفك له. انه و ال  
شك حاد الذكاء، لكن من الطبيعي  
أن حيتاج املرء بعضاً من الكربايء يف  

 هذه الدنيا.
 تنهدت جيسيكا مبرارة:

 والدي. قد تكون على حق اي  -
 التفتت إليها إمييليا قائلة:



آمل أن تدعيه إىل هنا عندما أنيت   -
 مرة أخرى.

ان كنت معجبة به إىل هذا احلد   -
 فسأفعل ما تطلبينه اي أمي.

انك حتريينين اي جيسيكا. دان  -
ترافورد هو أروع رجل رأيته منذ زمن  

 طويل. 
 إين أوافقك الرأي. -



 إال  الرجل ال يعري الزواج اهتماماً  -
 عندما تدفعه املرأة املناسبة إىل ذلك. 

 هتفت جيسيكا بيأس:
من قال إين هذه املرأة املناسبة  -

اليت ستجعل دان يفكر ابلزواج؟ عدا  
 عن أين لست مهتمة ابحملاولة.

 هنض جواناثن عن كرسيه مقاطعاً:
إنه جواب كاف الهناء النقاش.  -

 سآوي إىل الفراش.



 بدورها قائلة: قامت إميليا
انتظرين اي جواناثن )و تطلعت إىل   -

ابنتها بشفقة مردفة( أمتىن لو أستطيع  
 فهمك اي جيسيكا.

يف االسبوع التايل، شغل العمل  
جيسيكا عن مكاملة دان، فأمضت 
معظم أمسياهتا يف املستشفى، و مل 

ترتد منزهلا اال اندراً لنيل بضع 
 ساعات من النوم و الراحة.



مسكنها مساء اجلمعة  وصلت إىل 
آملة بقسط من الراحة بعد هنار 

طويل قضته يف املعاينات و استقبال 
املرضى. لكنه آماهلا تبخرت عندما 

رأت سيارة غريبة متوقفة أمام املنزل، 
ترجلت منها سيدة غريبة، طويلة  

القامة تتمتع جبمال و سحر خارقني،  
و تقدمت من جيسيكا سائلة  

 بصوت انعم:



 يل؟دكتورة ن -
رمقتها جيسيكا بنظرة شاملة قبل أن 

 جتيب:
 نعم. -

سلطت الزائرة الغريبة عينيها 
اخلضراوين على جيسيكا بطريقة  

 وقحة قائلة:
كنت آمل أن أراك. أان سيلفيا   -

 سامرز.



 عقدت املفاجأة لسان جيسيكا:
 آه! -
 أخالك قد مسعت ابمسي من قبل. -

جنحت جيسيكا يف اخفاء اضطراهبا  
 هبدوء مصطنع:و أجابت 

اعتقد أن الدكتور ترافورد أتى   -
 على ذكرك. تفضلي ابلدخول.

راحت جيسيكا تتأمل ضيفتها الفاتنة  
 اجلالسة على األريكة يف مواجهتها. 



مجاهلا ال خيفى على أحد و أنوثتها  
البالغة تسلب العقول و األلباب، و  

ال عجب من أن تتفق رجولة دان  
البديعة. و  اجلذابة مع هذه التحفة 

 بعد سكوت سألتها بتهذيب:
هل من خدمة أؤديها لك اي آنسة   -

 سامرز؟
ًً فوق األخرى   وضعت الزائرة رجاًل

 و أجابت: 



ليس أنت من سيؤدي اخلدمة بل   -
أان اي دكتورة. اعتربي ما سأقوله اآلن  

 نوعاً من التحذير.
 مهت جيسيكا ابالعرتاض:

 آنسة سامرز، أظنك... -
 هبدوء:قاطعتها سيلفيا 

ال تسيئي فهمي. لست هنا  -
أللعب دور عاشقة تلتهمها الغرية أو  

ألخدش عينيك حملاولتك سليب ما  



اعتربه خاصاً يب. جئت ألحذرك من 
أن زواجك من دان حلم لن يتحقق  

أبداً، فهو ال يصلح لذلك. و إن  
كنت تظنني أن حتولك إىل صديقة له  

سيمهد لك الطريق للنفاذ إىل قلبه  
طئة. قد تدوم عالقتكما فأنت خم

سنة أو سنتني و بعدها تتحولني إىل  
صفحة ابلية من دفرت ذكرايته. هذا  
هو دان ترافورد، و تقييده بسالسل 



الزواج حيتاج إىل امرأة خارقة تعرفه  
 حق املعرفة.

أدركت جيسيكا أن حمدثتها مل تعنها  
يف بعبارهتا األخرية، فهي منذ لقائها  

لكنها مل  دان تستعد هلذه الصدمة
 تتوقع أن تكون هبذه القوة. 

ما الذي دفعك لالعتقاد بوجود   -
 عالقة بيين و بني دان؟



دان أخربين بذلك، و ال شك يف  -
أنك بت تعلمني أنه ليس من الذين  

يلتهون ابلكالم، و عندما ينوي اهناء 
عالقة ما، فهو يعلن ذلك بكل  
 بساطة و من مث يذكر األسباب.

عالقة بيين و   دان أخربك بوجود -
 بينه؟

 ابتسمت سيلفيا بربودة:



كال، لكنه قال ما يعين:"أريدها و    -
سأحصل عليها"، فكوين على حذر 
اي صغرييت. أنت هدفه اآلن و ان مل  

تتصريف بذكاء فستتلقني ضربة موجعة 
 للغاية. 

تتكلمني و كأنين طريدة سهلة   -
 املنال!

بل هو الصياد البارع )و هنضت  -
رمق جيسيكا بنظرة عن مقعدها ت



ساخرة و أردفت( أمر مضحك... مل 
 أخله سيء االختيار إىل هذه الدرجة.

قطع الصمت الذي خيم بينهما 
هدير سيارة توقفت أمام الباب، و  

وقع خطوات سريعة تقرتب من  
 املدخل.

 جيسيكا... هل أنت يف الداخل؟ -
مجدت جيسيكا يف مكاهنا و قد 

عرفت صوت القادم فالتفتت إىل  



ضيفتها لتلقاها متجهمة الوجه  
 عرضة لالرتباك. 

التقت عينا دان بعيين جيسيكا 
للحظات طويلة قبل أن يلتفت إىل  

 سيلفيا قائاًل بنربة ابردة:
 ظننتك عائدة إىل بريتوراي. -
هذا صحيح، فأان على وشك  -

الرحيل )و لوحت بيدها ضاحكة( 
 استمتعا بوقتكما.



،  مرت مبحاذاهتما متجهة حنو الباب
خملفة وراءها رائحة عطرها الذكية  

 كحاجز بينهما.
ران الصمت على الغرفة لفرتة قبل 

 أن يقطعه دان قائالً:
مل أتوقع أبداً أن أتيت إىل هنا. ماذا   -

 أخربتك؟



مل تكن يف حالة تسمح هلا ابعادة ما  
دار من حديث بينهما، فاكتفت 

 ابالجابة بعصبية:
 مل حتمل أخباراً جديدة. -

 دان على سؤاله:أصر  
هذا يرتك جمااًل واسعاً للخيال، و  -

 من األفضل أن ختربيين.
ال أخالك حباجة لاليضاح فيما   -

يتعلق بشخصيتك، لكين سأطلعك  



على رأيي فيك )و استدارت انحيته 
بعينني تقدحان شرراً و أردفت( أنت  

سافل و متوحش، و كل ما أحسه  
 جتاهك اآلن هو االزدراء و الكره.

ن أنت اآلن تكرهينين، أليس اذ -
 كذلك؟

بدا كفهد شرس يستعد لالنقضاض  
على فريسته، فانكمشت على 

نفسها ترتقب هجومه. لكن شيئاً مل 



حيصل، بل مجد كل منهما يف مكانه  
اثر مسعها رنني اهلاتف يف زاوية  

 الغرفة. 
تنفست الصعداء و تراجعت عدة 

خطوات من غري أن ترفع نظرها عنه  
 عة جميبة:و رفعت السما

الدكتورة نيل تتكلم. ما األمر اي  -
 سوزان؟



أصغت جيسيكا ابنتباه إىل حمدثها مث  
أعادت مساعة اهلاتف إىل مكاهنا  

بعجلة، و استدارت انحية دان فلم 
جتده. فاستقلت سيارهتا و اجتهت  

مباشرة إىل املستشفى. مل تر دان مبثل  
هذا الغضب من قبل، و ارجتفت  

حلظة تفكريها مبا  يداها على املقود 
كان سيحصل لو مل ينجدها رنني  

اهلاتف يف الوقت املناسب. قادت 



السيارة كاجملنونة دامعة العينني، دامية  
القلب، تفكر بكالم سيلفيا عن 

الرجل الذي ابلرغم من كل ما مسعته  
عنه و ذاقته منه، بقيت حىت اليوم  

حتتفظ بنذر قليل من األمل يف صدق  
األمل تبخر  شعوره حنوها. لكن 

اآلن، و زالت معه صور مشرقة  
ملستقبل كانت معامله قد بدأت  

 ترتسم أمام عينيها.



قضت جيسيكا عدة ساعات يف 
غرفة العمليات، جتري عملية والدة 

قيصرية الحدى السيدات. و 
توجهت بعدها مباشرة إىل مكتبها  

بعد أن أعطت تعليماهتا إىل  
املمرضات لالهتمام ابلطفل و أمه  

 الليل. خالل



الحظت أحدى املمرضات عالمات  
االرهاق على وجهها فتقدمت منها 

 سائلة:
تبدين هزيلة هذه الليلة اي دكتورة،  -

 هل أكلت شيئاً هذا املساء؟ 
 مل تسنح يل الفرصة بعد. -
هذا ما ظننته. سآتيك ابلعشاء إىل   -

 هنا.



عادت املمرضة بعد قليل حتمل 
فنجاانً من الشاي و بعض  

ات، وضعتها على املكتب السندويش
و غادرت الغرفة اتركة جيسيكا 

غارقة يف مقعدها مغمضة العينني، 
شاردة الذهن. نظرت إىل نفسها يف  

املرآة فبدت حنيلة متعبة بعكس 
سيلفيا ذات اجلمال الباهر و  

االطاللة الساحرة. لن تفوز أبداً  



بقلب دان و حبه، و لن تكون أبداً  
تكلمت عنها تلك املرأة اخلارقة اليت 

سيلفيا سامرز... اكتفت بتناول 
قطعة صغرية من اجلنب، مث محلت 
حقيبتها و غادرت مكتبها خبطى 

متثاقلة بطيئة ابجتاه مرآب 
السيارات. كل ما حتتاجه اآلن هو أن  

ترمتي يف سريرها لتنعم بقليل من  
 الراحة بعد هذه الليلة املضنية...



وصلت إىل منزهلا بعيد منتصف 
رتجلت من السيارة بسرعة  الليل، ف

مهرولة حنو الباب. و ما أن مهت 
ابلدخول حىت فوجئت بصوت دان  

 هامساً خلفها: 
 جيسيكا؟ -

مل حترك ساكناً، تراقبه قادماً من  
الظلمة بقامته الطويلة و منكبيه 

العريضني. و متلكها اخلوف عندما 



الح هلا وجهه الباسم فوضعت يدها  
ضح على فمها ختنق صيحة كادت تف

 أمرها. 
 اعتذر عما سببته لك من خوف.  -

حدقت يف عينيها الرماديتني تعكسان  
النور القادم من الداخل و سألته  

 حبرية:
ماذا تفعل هنا و يف مثل هذا   -

 الوقت؟ 



 جيب أن أكلمك. -
 أال ميكن ارجاء ذلك إىل الغد؟ -
 ما أريد قوله ال حيتمل التأجيل. -

رفة  أغلقت الباب خلفه و تبعته إىل غ
اجللوس حيث رمت حقيبتها على 

أحد املقاعد و وقفت تعبث بشعرها  
 متثائبة:

 قهوة؟ -



ليس اآلن. جيسيكا، جئت  -
 ألوضح لك...

التقطت أنفاسها تتحضر للمناقشة و  
 علقت ضاحكة:

توضح يل؟ ال أعتقد ان هناك   -
 شيئاً يستحق التوضيح.

يراودين شعور أبن سيلفيا مل ختربك  -
 ابحلقيقة كاملة.



يكفيين ما مسعته اي دان، سبق و   -
قلت يل مراراً أنك تريدين و سيلفيا 
كشفت يل عن عزمك الستدراجي 

إىل عالقة معك تسهل عليك 
 احلصول على مرامك.

علت ضحكة مدوية لتزيد من  
 غيظها:

 هل هذا ما قالته لك؟ -



بربك اي دان، هل تريدين أن أعيد  -
 حرفياً ما قالت؟

بد من أن أعرف متاماً ما نسبته  ال -
 من أقوال إيل.

حسناً، فيما يتعلق يب. قلت هلا   -
أنك تريدين و ستحصل علي مهما 

كلف األمر )و رمقته بنظرة حتد 
متابعة( و ابملناسبة أود أن ألفت  

انتباهك إىل أنك لن تنجح أبداً يف  



مسعاك اي دان. تظن نفسك قادراً  
على اختيار اية امرأة تريد و  

ابلسهولة نفسها اليت ختتار ثيابك.  
فاعلم ايها املتعجرف أين سأخيب 

 املك...
 جيسيكا... -
اايك أن تلمسين. حظي السيء   -

هو الذي مجعين برجل مهاتر و عدمي 



االحساس مثلك. و اآلن اطلب  
 منك االنصراف حااًل.

تبدلت مالمح وجهه فجأة و تطاير  
 الشرر من عينيه:

قبل أن أقول ما  لن أرحل من هنا   -
 جئت ألجله.

 ال أحفل اطالقاً مبا ستقول... -
مل ميهلها فرصة أخرى بل انقض  

عليها ممسكاً بذراعيها و ضمها إليه  



بقوة خارت معها قواها فأحست  
حباجة إىل البكاء. و هي حتدق بعينيه 

 املتأججتني بنريان الغضب.
إن كانت كلمايت ال تفي ابلغرض   -

 يلة أخرى.اي جيسيكا فسأجرب وس
فانتفضت كاجملنونة حتاول التخلص  
من قبضتيه من غري فائدة. مل حيفل 

ابلدموع الساخنة اليت بللت  



وجنتيها. و مل يدعها إال بعد أن شل  
 كل مقاومة فيها فأبعدها عنه قائاًل:

و اآلن، هل ستستمعني إىل ما   -
 سأقوله؟

وقفت قبالته ترجتف كورقة ايبسة، 
 تكفكف دموعها بعصبية.

أكرهك اي دان ترافورد! اكرهك.   -
 هل تسمعين! 



هل توافقني على الزواج مين اي   -
 جيسيكا؟

سرت نفحة من الغضب يف أحناء 
 جسمها و صاحت بيأس:

هل جننت؟ تعرض على الزواج   -
اآلن ألنك عجزت عن نيل مأربك  

 مين ابلطرق األخرى؟
 مل أفكر بطرق اخرى اي جيسيكا. -



موعها و  رفعت يداً مرتعشة متسح د
نظرت إليه تتمىن ان تصدقه. لكن 
وجهه القاسي خال من أية مسحة  

 حنان أو عطف.
إنك ال تعي ما تقول اي دان، و   -

تظن أنه ابمكانك اقناعي مبثل هذه 
الكلمات. اقر أبنك واسع احليلة. 

تعرف مىت ترمي شباكك لكين  
 لألسف لن أقع فيها.



أفقده كالمها صوابه فرفع قبضته 
ى هبا على حافة األريكة  فجأة و هو 

 القريبة:
وحيك اي جيسيكا! ملاذا ال  -

 تصدقينين؟
هل تذكر حمادثتنا يوم استدرجتين  -

إىل منزلك لتناول العشاء؟ سخرت  
ليلتها من فكرة الزواج و أوضحت 

يل أنك تريدين... كصديقة لك. 



رفضت عرضك ساعتها، فأمضيت 
عطلة األسبوع التالية مع سيلفيا 

 سامرز.
 ؤكد لك...أ -

 اتبعت كالمها و كأهنا مل تسمعه:
بعدها سألتين بك وقاحة أن أقول   -

نعم حىت تلغي سيلفيا سامرز من  
حياتك. و ال تسألين عن رأيي يف  

رجل يتصرف هبذه اخلساسة مع امرأة  



تقامسه شقته و متضي برفقته أايمأ  
 محيمة؟

 مل أملسها قط. -
ارتسمت ابتسامة هازئة على 

 شفتيها:
أهذا صحيح؟ أتتوقع مين تصديق   -

 ذلك؟ 
حاولت جتاهل ما أحسه حنوك،   -

لكين مل أقدر. كنت بيين و بينها  



طوال الوقت و صورتك يف عيين  
كيفما حتركت. صدقيين اي جيسيكا 

 مل أقو حىت على ملسها.
تغريت مالحمه فجأة و غشت عينيه 

مسحة من الرباءة و الصدق، جعلتها 
ب من جديد، فريسة االضطرا

فأغمضت عينيها تنصت إليه متابعاً  
 كالمه:



أخربهتا بعزمي على اهناء عالقيت   -
هبا لكنها مل تصدقين. و جاءت إىل  

منزيل بعد ظهر اليوم من غري أن  
ادعوها، فاطلعتها على احلقيقة كاملة  

بطريقة اعرتف أهنا كانت قاسية و  
 فظة بعض الشيء.

 سألته بنربة تقارب احلشرجة:
 ل قلت هلا أنك تريدين؟ه -



قلت هلا أين أريد الزواج منك   -
)الحظ دهشتها فابتسم مردفاً(  

أردت أن أكون صرحياً و عاداًل معها  
و لكنها مل تبادلين حسن الصنيع. 

فسعت جاهدة الظهاري مبظهر  
 الكاذب أمامك. 

 ملاذا تريد الزواج مين؟ -
ألنك امرأة متفوقة و خمتلفة اي  -

بداية كنت مبثابة  جيسيكا و منذ ال



حتد ابلنسبة ايل. لست خارقة يف 
الطب و حسب بل أيضاً يف قيادة  
الطائرات، و كان علي أن اكتشف  

الناحية االنسانية فيك. سخرت 
منك ألنك تقحمني عاطفتك يف 

معاجلتك للمرضى لكنك علمتين ما 
كنت أجهله، و أدركت أن يف الطب  

ما هو أبعد من الدواء و اجلسم 
بسببك صرت أعّي أمهية  العليل. 



الناحية النفسية لدى املريض، و  
أكثر ما أعجبين فيك شجاعتك 

و... )تقلصت عضالت وجهه فجأة  
و ابن اخلوف يف عينيه و كأنه تذكر  
شيئاً فتابع ابرتباك( اي اهلي، مل أخف 

يف حيايت كلها كما يف ذلك اليوم  
الذي تسلقت فيه تلك الشاحنة  

يف ملساعدة السائق احملجوز 
مقصورته. أصبت ابهللع يومها مبجرد  



تفكريي ابحتمال انزالق الشاحنة و  
أنت بداخلها، ففقدانك حيول حيايت  

 قفراً مقيتاً اي جيسيكا، صدقيين.
تركت أانمله تعبث خبصرها، تشعر  
بفيض من الفرح يغمرها و أدنت 
 جسمها منه مطلقة تنهيدة طويلة:

 دان... -
تقرب منها هامساً بصوت عذب 

 ادق:ص



 أحبك اي جيسيكا. -
كانت تظن أهنا لن تسمع هذه 

الكلمة منه، و هاهو اآلن يقوهلا  
 حبنان كما متنتها و حلمت هبا.

أحب كل شيء فيك، مشيتك و  -
البحة اليت تنتابك حني تضطربني. 

أحب هاتني العينني الرائعتني تنشران  
السعادة حني تضحكني و أحبهما  

و رفع  تقدحان شرراً عندما تغضبني )



رأسه فجأة و تسمرت عيناه يف 
عينيها و كأنه حياول النفاذ إىل  

مكنوانت صدرها و اتبع ابلنربة 
احلنونة نفسها( اشفقي علي اي 

جيسيكا، فأان مل أحس حباجيت إىل  
حب امرأة كحاجيت اآلن، و ال سبق 

أن ربطت مصريي حبب كما أفعل 
 اآلن.



ادهشها ما تسمعه منه فلم تقو على 
و لكن الشك يف قلبها ابن الكالم، 

جبالء يف عينيها، فزجمر خائفاً مما  
 يراه:

أرجوك اي جيسيكا ال تعذبينين   -
 هكذا.

أحبك. أمل تالحظ ذلك يف   -
 مناسبات عديدة؟

 ملعت عيناه فرحاً و انفرجت أساريره:



كيف يل أن اأتكد و أنت مل تقويل    -
 كلمة واحدة؟

 و أنت ايضاً مل تقل شيئاً. -
 أخربتك أبين أريدك. -
مل يكن كالمك مشجعاً و خاصة   -

ابلنسبة إىل فتاة مثلي. حترتم مبادىء 
معينة يف احلياة. لكين ال اخفي عنك 

أين أصبحت جشعة فيما بعد و 



أردت احلصول على اضعاف ما  
 تعرضه علي.

أظن أنك ستحصلني على أكثر   -
 مما كنت تتوقعني اي حبيبيت.

و ضمها إليه حبنان فاسندت رأسها 
ابرتياح إىل صدره الدافئ و أحست  
بلهاثه يتسارع حول أذنيها، لكنه مل 
حياول التمادي حمجماً عن احراجها  



كما يف السابق، فارمتى على األريكة 
 و جذهبا إىل جانبه قائاًل:

تلك الليلة يف فندا، و بعد رقصة   -
 األفعى مل أنو احراجك، لكن...

ذلك. لقد كانت ليلة   أعلم  -
ساحرة جمنونة، و ما كنت ألشعر 
ابخلجل مما أقدمت عليه لو كنت 

أعلم ان حبك يل يوازي حيب لك.  
 لكين ظننت..



 أكمل العبارة عنها مبتسماً بسخرية:
لو مل أتت املمرضة رافيل لكنت  -

 علمت ليلتها كم أحبك اي جيسيكا.
انقذتين مبجيئها من موقف حرج   -

 للغاية. 
تظنني أن والديك سيعرتضان أ -

على زواجنا ان قررانه يوم السبت  
 املقبل؟



ال اعتقد ذلك و لكن ماذا عن   -
 عملي مع بيرت؟

ال مانع لدي يف أن تتابعي عملك  -
 حىت هناية العقد.

شبكت يديها حول ساعده تسأله 
 برقة:

 و بعد ذلك؟ -
 سندع للوقت االجابة على ذلك.  -



ينان تشعان  و رفع رأسه ينظر إليها بع
حناانً حىت أحست بعظامها تذوب  

 حتت أتثريمها و اتبع قائاًل:
أتظنني أن والدك سيكتفي  -

ابلقطيع الذي اهداين اايه الزعيم 
 سدريك ليكون مبثابة مهر لعروسي

 عقدت حاجبيها بدالل جميبة:



ال تكن سخيفاً اي دان، فهو ال   -
يويل هذه األمور أية أمهية. ابملناسبة. 

 علت بذلك القطيع؟ماذا ف
اعطيته جوانس اخلادم الذي يعمل   -

يف منزيل منذ سنوات و اقرتحت 
عليه أن يبادر إىل الزواج من امرأة 

جتيد االهتمام ابملنزل و االعتناء 
ابألطفال يف حال أردت ممارسة 

 الطب بعد زواجنا.



دفنت وجهها يف صدره متمتمة 
 بتأثر: 

 آه اي دان، كم أحبك! -
 ده يتأملها:رفع وجهها بي

مل أعد احتمل غياب وجهك عين.   -
 لقد توردت وجنتاك...

أعلم ذلك، فأان مل أعتد بعد  -
 التغلب على أتثري كلماتك يّف.



تذكرت كالم الزعيم سدريك عن 
الدوما و تشبيهه الرجل عند البحث 
عن عروسه ... "انه يزداد شراسة و  

هنماً كلما متعن يف حبثه و ال يرتك  
ة للهرب حينما يوجه لفريسته فرص

 ضربته".
 دان، حبييب أرجوك.. -

اتكأ على مرفقه مسلطاً عليها 
 نظرات جاحمة:



 أتطلبني مين التوقف؟ -
أكثر ما يسعد الفتاة العاشقة هو   -

أن تكون بني ذراعي حبيبها، تسند 
رأسها إىل صدره و تستمع إىل  

كلمات قلبه. أان ال أحبث عن املتعة 
ة الروح، و  بقدر ما أحبث عن سعاد

يكفيين ان تضمين إىل صدري و  
هتمس يل بكلمات عذبة حىت أنسى  

 كل ما حويل.



 أحبك... -
قل يل اي دان، هل أزعجك طليب   -

 منك ابلتوقف؟
 حدجها بنظرة ملؤها احلب و احلنان:

بل على العكس، أنت على حق   -
يف كل ما قلته. حان موعد النوم، و  

حياتنا  لست على استعداد ألن أبدأ 
ابستغالل فتاة تكاد تنهار من شدة  

 النعاس.



مرر أانمله بنعومة على خديها و  
 مهس مودعاً: 

 سأراك غدا اي مالكي. -
و تناول سرتته و خرج مغلقاً الباب  

 خلفه هبدوء.
أوت إىل سريرها حتضن صدى 

كلمات دان العذبة الرقيقة، حتلم 
ابملستقبل و ما حيمله من أحالم و  
آمال. غداً ستشرق مشس جديدة 



حاملة معها حرارة احلنان و دفء  
السعادة، و ستفتح هلا ذراعيها  

مرحبة و تدفن يف هليبها مرارة املاضي  
و دموعه، و تضيء بنورها مشوع  

 ... األمل و احلب
حميل مزيد من الرواايت احلصرية  لت

 زوروا موقع رواايت  
 www.riwaya.ga 

 متت

http://www.riwaya.ga/

