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كالي كوسات بطل بلدة هادئه  

متشوق للمغامرات واالحبار يف كل  
 مرفء...

 
الدكتوره مويل فاكس اتت لزايرة 
عائلتها ولكن بصورة غري متوقعه 

 اعجبت ابلبلدة الصغرية....
 



وبكالي الذي كان اسوء كابوس يف  
 حياهتا.

 
النتيجة كان كالي شااب مناسبا ولكن 
رفضت مويل ان تكون جمرد فتاة يف 

 مذكرة رحلته ماذا 
 



ميكنها ان تصف من دواء لعازب  
متجول كي يصبح رجال متزوجا 

 سعيدا؟
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انسكبت القهوة على الطاولة فهز  
كالي كوساك رأسه منزعجا ال بد أن  
هذه املوسيقى املزعجة ستدوم طوال 
السهرة كان يعتقد أنه سيمضي سهرة 

ساعة تقريبا لكنه فقد كل مجيلة منذ 
 محاس لالحتفال.

عكست املرآة الكبرية اليت تغطي  
احلائط يف جناح الفندق جتهمه و  
الحظ خيوطا رفيعة تتجمع حول 



زوااي عينيه و يعود هذا إىل قضاء  
وقت كثري حتت أشعة مشس فلوريدا  

 احلارة.
مل تكن تلك اخلطوط واضحة عندما  
يضحك و هذا ما جعله يشعر أبنه  

فضل نظر إىل نفسه منتقدا على أ
األقل مل يتغري لون شعره بعد أو أنه  
كذلك؟ ال إنه ال يزال بين فاتح و  
هذه اخلصالت الشقراء تعود إىل  



حرارة الشمس و ليس للتقدم يف 
 العمر. 

أراد أن يؤكد ثقته بنفسه أم مالحمه  
قوية و منسجمة الشكل و ليست  

سيئة لرجل ميضي مخسة أايم و  
سبوع يف صيدلية نصف يف اإل

مسؤوال عنها ابلطبع ما تبقى من  
اليوم و من كل أايم العطل كان  



ميضيها يف اإلحبار أو القيام برايضة 
 السباحة.

أدار ظهره إىل املرآة ماذا حدث له؟  
مل يشعر يوما ابألسى أو احلزن على  

نفسه فهو ليس من النوع الذي  
أيسف على نفسه رمبا سبب ذلك  

ا لقد مسع من  املناسبة حبد ذاهت 
أشخاص يصابون ابلتشائم يف ذكرى  

 مولدهم الثالثني. 



الثالثون انه ال يبدو عجوزا ابلنسبة 
إىل بعض الناس لكن كالي توقف  

عندها فلقد فاجأته مرحلة النضوج و  
هو اآلن يعيشها بغموض ما انه  

 خيشى انه يفتقد ألي شيء يف حياته.
ما كان يدري ما الذي سيفقده و 

ء فحياته تسري بشكل  بعد كل شي
جيد انه على طريق االكتفاء املادي  
و هذا ماسيسمح له ابالبتعاد عن 



بلدته مورغانز بوينت مؤخرا أصبح 
يشعر أن هناك أشياء يف العامل أكثر  
مما تقدمه هذه البلدة الصغرية و ما  
أن اقرتب من الثالثني حىت أصبح  

 أكثر رغبة يف التغري.
ملدة مخس سنوات كان يشعر  

ابلرضى يف عمله الذي اشرتاه بعد  
مدة قصرية من خترجه من معهد  
الصيدلة و اآلن يتساءل أن كان  



استقر بعمله بسرعة رمبا يعيش بكل  
أمان من غري أن يقدم على أي 

خماطر قد جتلب له اإلاثرة و احلماس 
 يف حياته.

أساسا لقد اشرتى الصيدلية ألهنا 
كانت معروضة للبيع و هو حائز  

هادة و لقد ورث بعض  على الش
املال و أعجبته الفكرة أن يكون  

مسؤوال عن عمله و احلقيقة إن هذا  



املكان يف بلد أمه و أصدقائه كانت 
 رحبا إضافيا ال يقاوم.

انه رجل أعمال بكل األحوال فلقد 
طور كالي املتجر إبضافة املياه 

املعدنية و عدة مستحضرات 
للتداوي يف املنزل و عندما أصبحت 

حه واضحة وضع خطة مالية  أراب
خلمس سنوات كانت مشاريعه  

تقليدية كاستثمار ارض زراعية صغرية 



بعدها التقى ابمرأة قوية وحدث إن  
لديها خربة كافية يف هذه األعمال 
 فشاركته و لقد تعلم منها الكثري .

حىت اآلن فهو يشعر أبنه رجل 
حمظوظ لقد مر عام واحد على ذلك  

برانجمه بشكل  و هو يشعر أبنه حيقق 
جيد لكن عليه الرتكيز دائما على 

عمله أحياان ينشغل كثريا مبشاكل و  
حياة زابئنه حىت انه ينسى كم انه غري  



راض عن حياته لكن هناك دائما  
 أوقات كهذه لتذكره بذلك. 

عليه أن يعتاد على ذلك اآلن مع أن  
لديه الكثري من األصدقاء لكنه 
مع   اختار أن ال حيتفل بذكرى مولده

احد ملاذا يعطيهم إحساس التدخل 
يف حياته و هو ال نية له ابن يسمح  

 ألي شخص مبشاركته فيها؟



انه سعيد مبجرى األمور و هو يشعر  
ابلرضى ابلقيام مبا حيبه عندما يريد  

ذلك طموحه األكرب أن يصبح 
عجوزا مسنا عازاب فظا يتسكع يف  
منطقته و يتصيد طوال النهار هذا  

متجوال يف قارب  هو يريد العيش
 كبري.

هذا كل ما خيطط له يف حياته و أن  
عاش ببساطة و استثمر معظم 



مدخوله سينجح األمر إال إذا فقد  
متجره عندها يستطيع التقاعد و هو  

 شاب و ال يزال يستمتع حبياته.
لن يسمح لنفسه أن يعيش مثل 

والده الذي عمل جبهد طوال حياته  
ع من غري أن أيخذ أي وقت ليستمت

بعائلته أو أبي شيء أخر منتظرا سن  
التقاعد عندما يصل إىل اخلامسة و  
الستني بعد العمل ملدة أربعني عاما  



يف ذات الشركة عندها فقط سيتسىن 
له الوقت ليفعل كل ما يريده لكن  

احلظ مل حيالفه فقد تويف والرت  
كوساك يف الرابعة و الستني قبل  

ثالثة أشهر فقط يف يوم أحالمه و  
يش أرملته اآلن من تقاعده تع

 الكبري.
ذكرى حياة والده جعلت كالي اشد 
تصميما على تنفيذ خمطط حياته انه  



ليس من النوع املدمن على األعمال 
حىت انه ال يشعر بتحقيق أي طوح  

كبري لكنه حي الضمري و هو  
يستمتع ابحلرية اليت يقدمها املال لقد  
قرر منذ فرتة طويلة انه من األفضل 

 ام ابألشياء بدال من تكديسها.القي
حياته املرحة جعلته مقراب من  
الكثريين امل يقل احد ما أن  

األصدقاء هم جائزة احلياة الطويلة ؟  



و كالي حيب اجلميع و اجلميع 
 حيبونه.

عندما اتكأ على مقعده الوثري  
انعكست صورته يف املرآة و كأهنا 
تسخر منه فرفع حاجبه مستفهما 

نا رمبا ليس كل  اعرتف قائال:"حس
شخص فليس هناك أي ود بيين و  

بني مويل فوكس ". و ابتسم انه أمر  
جيد أن يتذكر ذلك الكره بينه و بني  



مويل شقيقة راشال زميلته يف 
املدرسة. بعدها قال بصوت قلق :" 

آه مويل أنت الفتاة الوحيدة اليت  
 تكرهين".

مث ابتسم و هو يستعيد بفرح سبب 
ه كان هناك قدومه إىل ميامي. آ

اجتماع للصيادلة و حماضرة قيمة 
عند الصباح ال يريد أن خيسرها لكن  
السبب احلقيقي للقيام هبذه املرحلة 



هو انه لدية فرصة لرؤية قارب كبري 
و حسب كالم صديقة القدمي حيتاج  

املالك لبيعه و انه حبالة جيدة مع انه  
لن يتسىن له احلصول عليه حاال 

 .لكن ال ميانع لرؤيته
 

مل يكن هناك من وقت إال ال لقاء  
نظرة سريعة على القارب فعليه 

اللحاق ابلطائرة للعودة إىل  



جاكسنوفيل و يسرع من هناك  
ابلرجوع إىل مورغان بوينت . لقد  

وعد صديقته راشال أبنه سيعود يف  
الوقت احملدد الستقبال شقيقتها مويل  

. عادة هو حيب احلفالت و لكن  
اب إليها اخذ  هذه يفضل عدم الذه

يفكر بلقائه مبويل لقد أصبحت 
طبيبة و ماهرة جدا مل يرها منذ حفلة  
خترجه ابملرحلة الثانوية فلقد ذهبت  



بعد ذلك إىل كلية الطب لقد كانت 
دائما تسبب له املشاكل يف حياته 

رمبا ألهنا مل تعطه أي انتباه كان يعتقد  
انه يستحقه و مهما حاول القيام به  

ها كانت تتجاهله و مل  ليلفت انتباه
تضحك يوما على مزاحه املشهور و  

يف احلقيقة كانت تعامله بربودة و  
جتاهل ال يستحقه كل الذي أيمله أن  



تكون طباعها قد حتسنت مع 
 السنني. 

الكره الذي كاان يعيشانه كان من  
جانبها و مل يستطع كالي أن يفهم 

سبب ذلك كان يفخر بنفسه لقدرته  
مع أي كان لكن  على التعامل بود 

طبيعته تلك كانت دائما تواجه  
برفض مويل الالمنطقي . و طاملا هي  
اكرب منه و من راشال أبربع سنوات  



كان يعتقد أن إعجابه هبا بسبب 
األمهية اليت تعطيها لنفسها كمراهقة  

 حسنا مل يعودا مراهقني اآلن.
فتح كالي حقيبته الصغرية و اخرج 

حيث منها دفرت مالحظاته اجللدي 
يسجل معلومات خاصة عن وضعه  
االقتصادي كان قد رسم و خطط 

لليوم الذي سيرتك فيه عمله و 
يذهب لإلحبار يف غروب الشمس  



وحيدا . أعاد تصوراته و شعر  
ابلرضى لكل ما يقوم به لقد اسرتجع  
كل طبعه املرح فلديه خطة واضحة  
و ال شيء سيمنعه عن حتقيقها اآلن  

 ستصل  حىت و ال مويل فوكس اليت
قريبا و سيقام احتفال كبري 

 الستقباهلا.
 



وضعت األضواء و املصابيح يف 
أماكن متعددة و وضعت الزينة على 
اجلدران و غطت الطاوالت ابألغطية 
امللونة بينما تكومت الصحون على  

طاولة الطعام كان مقهى املدرسة 
مزدان بطاولة كبرية تغطي جزء من  

كتبت احلائط و قد وضع عليها الفته  
خبط عريض و أبحرف زرقاء اللون "  

 أهال و سهال دكتورة مويل".



أتثرت مويل الن سكان بلدة مورغان 
بوينت قد قاموا بكل هذا الستقباهلا 
. و كانت تشعر ابألسى قليال ألهنا 

لن تتمكن جبدية من االستجابة  
لطلبهم ابلبقاء و إنشاء عائلة هلا يف  

  العيادة اجلديدة عليها أن ختربهم 
بذلك على الفور لكن كل شخص 
يبدو سعيدا جدا و كرميا مما جعلها  

تشعر أهنا ال تستطيع القيام بذلك و  



عندما أعلن مستشار البلدة الطلب  
بطريقة لبقة و ودودة جدا وعدهتم 

 مجيعا أهنا ستفكر ابألمر.
ما أن تقدم الوقت حىت بدأت مويل  

تشك ابن تكون السبب الوحيد هلذا 
االحتفال فمن الواضح أن سكان 

مورغان بوينت سعداء لوجود فكرة  
االحتفال و هم يتمتعون جدا بوقتهم 



ففي بلدة هبذا احلجم يبذلون كل ما  
 يستطيعونه ألي مناسبة اجتماعية.
خالل األمسية تعرفت مويل على 

عدد من الرجال ، النساء و األطفال  
حىت أهنا ختلت عن فكرة تذكر 

األمساء و الوجوه . و يبدو أن كل  
شخص يف البلدة قد أقدم على 

تقدمي احرتامه البنة ليداي و شقيقة 
راشال الكربى .كانت سعيدة و 



تشعر بشيء من الغرية لرتى عائلتها  
كان اجلميل و قد وجدت هذا امل

لتعيش فيه كبلدها . سألت راشال 
عرب الطاولة اليت جتمعوا حوهلا  

ليأكلوا :" أما زلت تشعرين  
ابلندم؟". أجابت مويل و هي  

تبتسم:" ال هل هذا هو سبب هذا 
 االحتفال الضخم؟".



ضحكت أمها ليداي بتوتر و غريت  
املوضوع :" إنين سعيدة جدا لوجودان 

لقد كانت أربع  حنن الثالثة معا اثنية 
سنوات طويلة أليست هذه حفلة 

 مجيلة؟". 
استدارت مويل حنو شقيقتها و قالت  
:" ابألكيد اعلم انك عانيت الكثري 
من املشاكل راشال و أان اقدر لك  
ذلك مل يكن من السهل العمل و  



أنت تعانني من عوارض صحية عند 
الصباح". ابتسمت راشال لزوجها و  

يع القيام قالت :" ما كنت ال ستط
بذلك من دون مساعدة جو". 

ضحك جو مورغان رئيس بلدية  
مورغان بوينت و هو ينظر إىل راشال  
قائال:" قامت النساء مبعظم األعمال 

و قدم كالي كوساك املال للزينة و  
 ألشياء أخرى".



ابتسمت راشال لزوجها و قالت :" 
أين هو ذلك احملتال؟ لقد وعد ابن 

 يكون هنا".
" ال تغضيب بسبيب". و قالت مويل :

لقد تفاجأت قليال عندما علمت أن 
كالي قد ساهم ابلتحضريات ما 
هذه املبادرة الغريبة ال يبدو مثل 

كالي الذي تتذكره. انه يشبه  
ضفدعة يف وعاء كما تتذكر اتبعت:" 



كالي مل يكن يوما من األشخاص 
 الذين يعجبونين".

قالت ليداي :" مويل ! ما هذا الكالم 
ع فكالي ولد رائع و كان دائما  املري

صديق جيد هلذه العائلة أليس كذلك  
أرين؟" سألته مبحاولة منها كي تشرك  

 زوجها اجلديد ابحلديث.
هز أرين رأسه موافقا فهو رجل قليل 

 الكالم.



قالت مويل :" ولد هي الكلمة  
الصحيحة مثل بيرت ابن ف كالي 

كوساك لن يكرب يوما على ما اعتقد 
انه حاول أن يبدو   إين متفاجئة

انضجا يف الثالثني. كنت فضلت 
عدم قدومه بكل احليل املزعجة اليت  

 كان يقوم هبا."



ضحكت راشال :" هل تتذكرين  
عندما وضع يف قبعة سرتتك خرزات  

 مليئة ابلزيت؟".
جمرد تذكر ذلك جعلها تضحك :" و  
عندما جلست يف املدرسة و أسندت 
ظهري اجنرت تلك اخلرزات و بدوت  

احلمقاء يف ثيايب املبللة انه عمل  ك
 بدون شفقة لفتاة مراهقة".



أضافت راشال :" خاصة مع فتاة 
 مهتمة بنفسها مثلك".

قال جو املعتدل دائما :" لقد حدث 
هذا منذ وقت طويل مويل كان كالي  
يف التاسعة من عمره فقط من املؤكد  
انك ال تضمرين احلقد على أعماله 

 الطفوليه؟".



:" بلى مازالت تفعل  قالت راشال 
فاان أحبه كأخ يل لكم مويل كانت  

 دائما تعتربه كتوأم للشر نفسه".
ابتسمت ليداي :" الشر؟ ذلك الولد  

؟ ملاذا ! فلديه وجه مليء ابخلري 
 كيف ميكنك وصفه بذلك؟".

أضافت راشال :" سأقول انه كان  
حياول إاثرة املشاكل بيننا و بعدها  



نه مل تركين و ما يقلل من جرمه ا
 يكذب علي".

هزت ليداي رأسها يف مل أتخذ تصرف 
كالي يوما جبدية قالت:" انه جمرد  

ولد حياول إاثرة انتباهنا". تعلم مويل 
أمها جيدا فهي دائما لديها نقطة  

ضعف حنو كالي فلقد كانت مبثابة  
أم اثنية له عندما كانوا يعيشون  

كجريان يف جاكسنوفيل . بطريقة ما  



د الذي فقدته و هو  استبدلته ابلول
 صغري.

 
سالت مويل:" أال يزال يبحث عن 

االهتمام؟".ضحكت راشال و 
 قالت:" معظم األوقات".

استدارت مويل حنو صهرها و  
قالت:" عليك أن تنتبه جو فلقد 

اعتاد كالي على وجود راشال إىل  



جانبه منذ الصف الثالث و اآلن  
بعدما أصبحتما متزوجني ال بد انه  

منك". هز جو رأسه  خيطط للتخلص
:" أان ال اشعر ابلقلق مطلقا فاان و  
كالي نفهم بعضنا جيدا". قبل أن 

تتمكن مويل من سؤاله اثنية ضجيج 
يف أول الغرفة شد انتباههم كان 
هناك بعض من الرجال يبعدون 



الطاوالت و رجال غريهم يقربون  
 البيانو.

استندت راشال وقال:" هامها التوأم 
عزفهما و اآلنسة  دوديل مشهوران ب

واتكنز اليت تشاركهما العزف على  
 البيانو و ايللعجب فهم رائعون معا".
برهن الثالثة عن ذلك حبيث عزفت 
موسيقى انعمة بينما اخذ األطفال  

الصغار يصفقون و يرقصون مل تتخيل 



مويل يوما أهنا ستجد كل هذا احلنان  
و الدفء و الصداقة يف مكان واحد  

عطي نفسها  علمت أهنا بذلك ت
الفرصة لتكون جزء من هذا احمليط ،  
لكنها ليست متأكدة أهنا ستنضم إىل 
هذا املكان بسهولة كما فعلت أمها  

 و أختها. 
تغريت املوسيقى إىل أنغام والتز  

فاعتذر جو و راشال كي يتمكنا من 



القيام ابلرتحيب ابلضيوف. امسك 
أرين بيد ليداي و قال:" أتريدين أن  

 حنن أيضا؟".نرحب ابلضيوف 
حتركت ليداي كي تقف لكنها أدركت  
أهنا بذلك سترتك مويل وحيدة على 

الطاولة فعادت للجلوس و هي تقول  
" ليس اآلن". قالت مويل إبصرار :" 

هيا أمي أان ال أمانع سأجلس و 
أستمتع ابملوسيقى". و أخذت  



تراقب أمها بنظرة طبية و هي تسري  
حنو ابقي الضيوف كانت تسري بقوة  

كما كانت تفعل دائما لقد مرت سنة  
على تعرضها حلادث سري و قالت  
ليداي إهنا قد شفيت متاما و هذا ما  

تبدو عليه. ما أن أخذت مويل تتمتم 
ابألغنية القدمية حىت أجفلت و هي  
تسمع صوات مليئا ابملرح يقول:" ما 

 األمر دكتورة؟".



قالت معرتضة "توقف" و استدارت  
و لتقول ما   لتنظر إىل من اجفلها

تفكر به :" آه هذا أنت !". احنىن 
كالي كوساك بسخرية أمامها  

ابتسامته ذاهتا لكن وجهه أزداد  
نضجا :" بلحمه و دمه". لكنه مل 

يكن ذات الشكل الذي تتذكره مويل  
كان كالي أكثر شخص تكرهه و  



لقد شعرت ابلغضب ألنه أصبح 
 وسيما هكذا.

قالت حبزم:" ال أرغب يف الضحك 
 ن".اآل

ضحك ابستحسان و قال :" مازالت 
ابردة األعصاب بعد كل تلك  

السنوات؟". اتبع قائال:" هل تعلمني  
لقد بدأ اجلميع حيدق بنا و إن مل  

ترحيب يب و أنت تبتسمني سيحظون 



بفرصة الثرثرة علينا". علمت مويل 
انه على حق فهي تستطيع الشعور  

ابالهتمام حوهلما استجمعت 
" نعم شكرا لك  شجاعتها و قالت :

 كالي كيف حالك؟".
تفاجأ كالي عندما ملح مويل فوكس 

ألول نظرة يف الغرفة فمويل اليت  
يتذكرها كانت دائما حتشر أنفها يف  

الكتاب عندما ال تكون تعاقبه هو و  



راشال على عمل طفويل و كان على 
هاتني العينني اخلضراوين أن حيتجبا  

وراء عدسات مسيكة من شدة 
 القراءة.

و على العكس فهما اآلن يشعان  
ابحليوية و الذكاء و قد ازدادت  
مجاال حبيث السنوات أضافت 
النضج على مالحمها. كان من 

الصعب عليه أن يصدق أهنا مويل  



القدمية نفسها نقمة طفولته و مفسدة  
األوقات اجليدة لكن ذلك كان يف  
املاضي و هي ال تزال تستطيع أن  

ا كأخر مرة جتعله يشعر أبنه ولد متام
رآها فيها. قالت بينما كان يتكلم 

مبرح واضح :" أمتىن أن تكون راضيا 
كوساك فاجلميع هنا يراقبنا ". ابتسم 

هلا و قال:" جيد انه ألمر مريح أن  
اعرف انك مازلت تستطيعني جتميد 



حدود االسيكيمو بنظرتك الباردة  
تلك هل تتمكنني من شفاء مرضاك  

 لكنها بتلك نظرة دكتورة؟". " ال
مشهورة ابلتمكن من إيقاف 

القطارات كذلك ال تشجع من  
حياول االقرتاب مين بشكل  

 مدروس."
" هذا ما اعتقدته". قال ذلك و  

عيناه مليئتان بعدم الرضى . الذي  



تتذكره جيدا من أايم طفولتهما كان  
دائما يبدو هكذا قبل أن جتد حية 
مطاطية يف حقيبة كتبها أو أن جتد  

ورقة ممزقة من دفرت يومياهتا متنت لو  
أهنا تشعر بنصف هذا االهتمام الذي  
تبديه لقد غري الوقت كالي لكن إىل  
األفضل و حاولت مويل أن تستعيد 

بفخر  الصورة األخرية له و هو يقفز 
مرتداي روب التخرج و القبعة يف يوم 



خترجه مع راشال . لقد أصبح رجال 
واعيا و انضجا اآلن حاولت أن  

تذكر نفسها أنه جمرد كالي كوساك  
اجلار املزعج و سبب عذاب شباهبا 
لكنها مل تكن مقنعة جدا و مل خيفف  

 ذلك من عصبيتها.
" ال تقلقي هكذا مويل أعدك أنين ال  

ي يف جييب الليلة". أمحل ضفدعة مع
حاولت مويل أن تقنع نفسها إن هذا  



الرجل خمتلف جدا عن ذلك الولد  
اهلزيل الذي تتذكره انه يبدو خمتلف 

 جدا و هي تشعر به خمتلف.
قال بسخرية:" اراتحي مويل فقط  
الليلة لننسى مشاكلنا القدمية و  

 لنتظاهر أننا أصدقاء قدامى".
إذا فكرت ابلتأثري املدهش الذي 

تشعر به من وجوده. لتمكنت 
بسهولة أن تنسى ذلك املاضي 



حاولت أن تسيطر على أفكارها أو  
على األقل أن تفكر مبنطق لكنها مل  

 تستطع.
ظلت أفكارها ترتاوح حوله بينما 

كادت تنتهي السهرة و بدأ الضيوف 
ابملغادرة .مث الحظت راشال و جو 
يلوحان هلا و مها يغادران قالت و  

كرسيها:" شكرا على هي تنهض عن  



مشاركتك يف حتضري الزينة كالي". " 
 أسعدين ذلك".

استدارت و نظرت من وراء كتفها و  
قالت:" يبدو أن مرافقي جاهزين  

 للمغادرة".
التقطت حقيبتها و وضعت الشريط  

على كتفها إعتذرت عن مغادرهتا  
هكذا كي ال يعتقد أنه أثر هبا و هذا  



اشال  ما فعله قالت:" أكره أن أدع ر 
 و جو ينتظران ".

أجاب :" لن تفعلي ذلك". سألت 
:" لن أفعل ماذا ". و أسرعت 

اخلطى حىت أصبحا يف اخلارج. قال 
و هو يشري حنو املوقف :" ميكنك 
أن تسريي ببطء فهما ال ينتظران 

كانت راشال تشعر ابلدوار لذلك  
 قلت هلما أنين سأقلك إىل املنزل". 



ت  توقفت مويل عن السري و تنهد
 بغضب قائلة :" ملاذا؟".

رفع كالي كتفيه و قال :" لقد 
أكثرت من أكل احللوى اليت أعدهتا 

السيدة برنفلز على ما أعتقد لقد  
أكلت ثالث قطع قال جو أهنا تلتهم 

احللوى التهاما منذ أسبوعني تقريبا  
أتيا إىل منزيل عند منتصف الليل و  
جعالين أفتح املتجر ألن راشال مل 



النوم قبل أن تشرب  تتمكن من 
 شراب غازي على طعم الكرز".

قالت مويل و هي تزفر: " كالي ملا 
 تطوعت أبن أتخذين إىل املنزل؟".

" مازلت كما كنت سابقا ال حتاولني  
 املبارزة أليس كذلك مويل؟".

قالت:" و أنت مازلت ال أتخذ أي 
أمر جدي يف حياتك أليس كذلك ؟  

قد ملا عرضت لتقلين إىل املنزل". ل



كاد أن ينسى كم هو مسل إغضاب 
مويل يف األايم املاضية بعض األشياء  

ال تتغري فقال:" لقد أشتقت إىل مساع  
سخريتك و إستهزائك بنا". 

ضحكت مويل بقلق و قاطعته  
قائلة:" مازلت ذلك الكوميدي  

 السابق أليس كذلك؟".
كان جادا لكنه يعرف أن مويل تريد  

به  التصديق أنه ميزح علم من جتار 



السابقة أنه سيهدر وقته إن حاول 
أن يناقش معها هذا املوضوع لكنه 
لن يكذب ليتمكن من الفوز عليها  

لتصدق ما تريده. قال جبدية :" 
أردت أن أخذك إىل املنزل ألنه  

مضى إثين عشر سنة و مل نر بعضنا  
لذلك فكرت أن نستعيد املاضي و 
 ألنين أشعر إبجنذاب غريب حنوك".



اإلعرتاف سخيفا فرفع  بدا له 
حاجبيه إليها و أضاف مقرتحا:" 

كنت أمتىن أن أعاود أسالييب الشريرة  
معك". رفعت يديها إبستسالم و 

 قالت:" حسنا ، حسنا".
منذ بدأت عملها كطبيبة و هي تركز  

كل طاقتها على عملها و على  
حساب حياهتا الشخصية كانت 

تتجنب إقامة الصدقات عرب السنني  



عطاء كل من تقابلهم  من خالل إ
برودة جادة بوجه كاذب خيبئ بغرابة  
كل ذلك احلنان و الدفء اللذين  

 حتيط هبما املرضى و عائالهتم.
كانت تشعر ابخلطر حيث مل يكن 
هناك و املشكلة أن مويل جتاهلت  
كل حياهتا لفرتة طويلة و يبدو أن  

ساعة إحساسها ابلعاطفة قد حانت. 
رت حسنا و ماذا إن كانت قد شع



إبجنذاب حنو كالي شخص كانت 
تكرهه يف السابق؟ و هذا ال يعين  

شيئا فهي ليست حباجة للخوف من  
رجل يصغرها أبربع سنوات . لقد 

مسحت أنفه عندما كان جمرد طفل  
مزعج يف املنزل اجملاور و صديق  
الطفولة ألختها الصغرية إنه ال  
 يشكل أي هتديد ابلنسبة إليها.



رة إبتسمت عندما وصال إىل السيا
مويل له وقالت:" حسنا إذا أنت 
تقدم خدمة لصديقة أنسى أنين  

عملت مشكلة بسبب ذلك  
 سأذهب معك بكل هدوء".

قال ميازحها و هو يضحك:"ال 
تستسلمي هبذه السهولة فلن يعود  

 هناك أي مرح ابلذهاب".
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احملرك مبهارة و أصبحا على طريق  
العودة قبل أن يقول:" إذا كيف  

 رأيت مورغان بوينت؟".
 

" تبدو مجيلة و الناس هنا كلهم 
رائعون و ما كان عليهم اإلهتمام 

 هكذا بتنظيم هذا اإلحتفال".



قال وهو ينظر إىل الطريق أمامه :" 
حنن حناول أن نؤثر بك برتحيبنا احلار  

 هل حصل ذلك؟".
هزت رأسها . " إذا ستبقني معنا 

 دكتورة ؟".
أجابت بصدق :" مل أعرف بعد  

فمورغان بوينت بلدة صغرية رائعة و  
ء لبعضهم كما أ، الناس هنا أصدقا

عائليت هنا ..." . قاطعها :" 



لكن...". " لكنين لست متأكدة أين 
 سأستقر".

" حنن حباجة إىل طبيب مويل أعتقد 
أن راشال و جو شرحا لك كيف  

 بنينا العيادة ؟".
"نعم فعال " لقد مسعت كل القصة  

شقيقتها و صهرها عمال جبهد ليؤمنا 
األموال الالزمة من خالل برانمج 

اضح للحكومة لكن أن مل حيصال و 



على أتفاق اثبت من أي طبيب قريبا  
سيسحب الصندوق الفدرايل أمواله  
و حسب ما قالت راشال إن حدث 
ذلك سيدمر البنك الوحيد يف البلدة 

 ألنه عمل على صرف األموال.
قرر الطبيب املسن كويل التخلي عن 
تقاعده و اإلنضمام إليهم للمساعدة 

و مل يبق سوى هي  لكنه تويف مؤخرا
 اخليار الوحيد لديهم ..



قال كالي بتعابري جدية :" ال أريد  
أن أضغط عليك لكن لنقل األمر  

ببساطة سنحصل على كثري من 
الفائدة ببقائك كل شيء من املنظمة 
الصحية إىل التأمني الصحي للبلدة 

." 
ضحكت مويل بقلق :" شكرا لك 
على عدم اإلحلاح علي فأان مازلت 



بعرض املستشار يف البلدة". " أفكر 
 يسعدين مساع ذلك".

" ويسعدين أننا حظينا هبذه الفرصة  
لنتكلم كالي علي اإلعرتاف أنين  

كنت مرتددة قليال ألراك اثنية". " 
 ملاذا".

" مل أعرف يوما كيف أستطيع العامل  
معك فأنت دائما تثري أعصايب و  

تفقدين توازين لقد كنت مزعجا مبا  



على ما أتذكر كنت أكرب  فيه الكفاية 
 مزعج عرفته".

إستدار إليها و قال:" هل حقا كنت 
 هبذا السوء؟".

تظاهرت و كأهنا تفكر ابألمر:" فقط 
دنيس املخادع ميكنه أن يضاهيك  

 ابألعمال الطائشة".



قال معرتضا :" غري صحيح". قالت 
تذكره :" كان علي أن أعلم أنين  

 دائما حمور تصرفاتك اخلرقاء".
تجهما :" مزق ورقة اتفهة من  قال م

يوميات سرية لفتاة و لن تدعك  
 تنسى ذلك مطلقا".

" و كنت أيضا مسؤوال عن كل 
املعارك اليت كانت حتدث بيين و بني  

راشال كنت دائما متلك التـأثري عليها  



لتجاريك يف تصرفاتك الغريبة و هي 
 من أعطتك دفرت يوميايت".

" إنين مذنب و لو أنين متهم لكن  
ان هناك ظروف مسببة كنت يف ك

احلادية عشرة من عمري و أجربت  
على القيام بذلك لن يساعدين أي  
شيء إن قلت أنين كنت أعاين من  

 إنبهار سري بك".



" ال مل تكن كذلك". نظرت إليه و  
دهشت اثنية كم يبدو وسيما فمع 
السنني فالولد الذي يسكن جبوار  
منزهلا إنقلب إىل رجل مميز لكن  

عينيه ما تزاالن تلمعان مبكر كما  
 تتذكره.

قال بعناد :" نعم كنت". قالت 
ابنتقاد :" يف احلادية عشر ؟ كنت ال 

تزال تقوم ابحليل و املكر يف كل 



شيء". " طاملا كنت تظهرين يل كل  
االهتمام الذي تبديه حلشرة و كان  

علي القيام بكل ما أستطيعه أللفت 
 إنتباهك".

 
 

لعودة إىل تلك األايم  مل حتاول مويل ا 
لكنا تساءلت إن كان ال يزال  

ميازحها و ما أن وصال إىل الساحة  



أمام منزل والدهتا حىت شعرت ابحلرج  
من تضخيمها لألمور من أجل  

مرافقتها حىت منزل والدهتا و اليت مل  
تستغرق أكثر من مخس دقائق قررت  

 أن تصلح األمر. 
" مازالت األنوار مضاءة و ال بد أن  

ي و أرين إبنتظاري هل تريد  أم
الدخول لتشرب فنجان قهوة؟". " 

ابلطبع" و سأل عندما وصال إىل  



الدرج :" أتساءل إن كانت ليداي قد 
أعدت بعض احللوى؟". هزت مويل 

رأسها و قالت:" لقد أحضرت 
البعض منها البارحة عندما ذكرهتا 
راشال أنك خارج البلدة فبدأت 
إبحضار الكعك بكل األحوال 

ليست تصنع لك احللوى دائما يف  أ
 ذكرى مولدك؟".



سأل :" أنت تتذكرين ذكرى  
 مولدي؟ إنين سعيد جدا ".

" ال ،ال أتذكر لكن متاما كما يف  
األايم املاضية فأان أجرب على تنظيف 

كل شيء عندما تنتهي". فتحت 
مويل الباب و تفاجأت عندما 

وجدت غرفة اجللوس فارغة قالت " 
أهنما ذهبا للنوم و  إنين آسفة ال بد 

 تركا األنوار مضاءة يل".



بدا على وجه كالي خيبة األمل و 
قال:" هل هذا يعين أنين لن أحصل 

 على احللوى؟".
إبتسمت مويل و رمت حقيبتها على 
املقعد قالت و هي تسري حنو املطبخ 

:" تعال ، كوساك سأعد لك 
القهوة". قال كالي و هو يفتح  

خزانة املطبخ ليحضر كواب " أفضل  
احلليب مع احللوى و أنت؟" " 



أفضل القهوة لكنين سأشرب معك  
احلليب". فتحت مويل علبة احللوى  

 بينما أعطاها كالي صحنا.
رتبت قطع احللوى فيه و قالت:"لقد 

أصبح يل هنا ثالثة أايم و أان ال 
أستطيع إجياد أي شيء بينما أنت  

أحضرت الصحن من مكانه  
 بسرعة".



رفع كتفيه و قال:" ساعدت ليداي 
بعد تعرضها للحادث و أمي تتذمر  

دائما أنين أمضي هنا أوقاات أكثر  
بكثري من بيتها" فتح ابب املطبخ 

احلديقة و اتبع :"هل   املوصل إىل
 تريدين اخلروج إىل احلديقة؟". 

خرجت مويل و هي تقول:" إمسع  
كالي هناك شيء أريد أن أوضحه  

كنت حضرت على الفور لو علمت 



أن أمي مصابة بشكل سيء قالت يل  
أن قدمها جمروحة و عندما سألت 

راشال أكدت ذلك". " تلك كانت  
 احلقيقة".

ك  " لقد كان األمر أسوأ من ذل
بكثري و أنت تعلم ذلك لقد عانت  
من إصابة يف الدماغ و إحتاجت إىل  
وقت طويل لتشفى منت متكنت من 

مساعدهتا لو عرفت مازلت أشعر  



بتأنيب الضمري ألين مل أكن بقرهبا ". 
جلست على مقعد و جلس كالي  

أيضا و سلمها كوب احلليب 
قال:"يف الوقت الذي متكنا فيه من 

اي قد اإلتصال بك كانت ليد
إستعادت وعيها و كانت حامسة أبال 

ختربك أبن جروحها قوية و أن  
إصابتها خطرة مل ترد أن تبتعدي عن 

مرضاك أعتقدت أهنم حباجة إليك 



أكثر منها". " متنيت لو أستطعت 
احلضور يف فرصة األعياد ألمتكن من 
املشاركة إبحتفال زواجها هي كذلك  

راشال لكن أتخر إستبدايل و مل 
من املغادرة إال األسبوع  أمتكن

 املاضي ".
"يفهم اجلميع ذلك مويل و ليس  
هناك من حاجة لإلعتذار خاصة 

 يل".



" حتصل أمي دائما على ماتريده  
خاصة ابلنسبة لك و لراشال". 
وافقها كالي :"نعم و هذه املرة 
كانت تريد أن تبعد عنك القلق  
بشأهنا" " و هكذا أنت و راشال 

كما هبذا" قال قررمتا أن ال دخل ل 
يذكرها:"ذلك كان قرار ليداي و يف  

احلقيقة نعلم أان و راشال أنك  
تنفعلني بسهولة مثل املرة الذي  



سكبت علينا وعاء الصلصة املليء 
فقط من أجل أخذ بعض قطع 

احللوى و أجربتنا على مسح أرض 
املطبخ"." قد أكون أسقطت بعض 

 النقاط عليكما.." 
ا". " مل يكن " نقاط؟ كان الوعاء مليئ

كذلك أان أكرب منك و أتذكر ذلك  
بوضوح". شك كالي أن حقيقة 
أختالفهما ابلعمر قد تزعج مويل  



فقال:" ال بد أن ذاكرتك أصبحت  
ختونك لكنين أمسع أن سبب ذلك 
هو التقدم يف العمر و ال بد أنك  
نسيت كل شيء فعلته بنا أليس  
كذلك؟". قالت متحدية:"و ما 

ل يل أمر  الذي فعلته؟ فقط ق 
 واحدا"."لنغري املوضوع".

"ألنك ال تستطيع أن جتد أية  
حادثة؟". ضحك كالي و قدم هلا  



قطعة حلوى :"رمبا خذي واحدة من 
 هذه مويل فقد حتلي موقفك". 

حملت النظرة اجملاملة يف عينيه و قبلت 
قطعة احللوى. إنتظر أن تقدم أي  
إعرتاض لكنها مل تفعل كان كالي 

أعصاهبا و يبدو أن    دائما يؤثر على
إسلوبه هذا قد تطور مع تقدمه يف  
السن عندما كانت مراهقة كانت 

تبعده كولد مزعج ال ميكنها القيام  



بذلك اآلن فلم يعد كالي كوساك  
ولد. تنهد مبرح و قال:" لدقيقة 

مضت إعتقدت أنه ميكننا أن نصبح 
أصدقاء و متنيت لو أنك تنسني  
ا أن  املاضي و لو قليال".حاولت كثري 

ال تبتسم فعندما يبدو هكذا كان من  
الصعب عليها أن تتذكر أهنا إعتربته  

مرة مثل الدجاج و تظاهرت أبهنا  
منشغلة ابحللوى كي تبعد النقاش عن  



ما تشعر به و الذي ال تفهمه حقا ،  
 سألت :" كيف حال أمك؟".

قال:"متقاعدة جدا" نظرت إليه و  
قالت:"و ماذا يعين هذا؟" " على ما 

عتقده أهنا تشعر ابمللل كانت دائما  أ
تعمل و اآلن ال شيء ميأل وقتها  

يبدو أهنا تفكر ابحلصول على عدة 
أحفاد كي ختفف عن نفسها أثر  

الوحدة". قالت مويل قبل أن تفكر:" 



ال أختيل أمك تريد أحفادا أان أسفه  
ال أقصد ذلك بطريقة سيئة" ضحك 

و قال:"ال مشكلة فأان ذلك الولد  
تظر يف ملعب كرة القدم ألهنا الذي أن

إنشغلت و نستين بعد اإلنتهاء من  
عملها" تذكرت مويل ذلك اليوم:" 

عندما ذكرهتا أمي إنزعجت نورما و  
خرجت بسيارهتا و كأهنا مشرتكة يف 

 سباق للسيارات".



 
ضحك كالي و قال:" مل تكن 

منزعجة فهي تقود دائما هكذا حىت  
أهنا أصبحت اآلن تقود بكل أسرع  

أذا كنت تقدرين احلياة فال  و
تصعدي بسيارة تقودها نورما  

 كوساك".
شربت رشفة من كوب احلليب و  

قالت:" شكرا سأتذكر ذلك أعتقد 



أنك مرشح لتؤمن هلا هؤالء 
األحفاد". " مبا أنين ولدها الوحيد 
فهي تعمل على ذلك منذ سنتني و 

هي حتاول أن تزوجين من إحدى  
 بنات أو حفيدات صديقاهتا".

قالت" ماذا ؟ و مل جتد بعد من  
تتزوجك؟ رمبا عليها أن تعرض مبلغا  
إضافيا للتشجيع". " سأقول هلا أنك  

إقرتحت ذلك لكن عندها قد 



تصبحني الفتاة املناسبة". " إنين  
كبرية جدا عليك". " ليس هناك أي  
مشكلة فما زلت عزابء". ضحكت 
مويل بصوت عال شيء مل تفعله من  

تصرفها هذا    قبل من الواضح أن
لتخفف من إرتباكها قالت:"أنت 
تبالغ". " مطلقا فاألمهات تنتقد  

كثريا لكن عندما تصل إىل "جيب أن 
أصبح جدة" أية إمرأة تنفع". " أنت 



مغفل" هز برأسه و قال:"إنتظري 
حىت متكثي يف مورغان بوينت لفرتة  
عندها ستبدأ ليداي معك". " قد ال 

 أستقر هنا كالي".
لديك أسبابك" " ال أريد "أعتقد أن 

أن أكون الطبيبة الوحيدة يف البلدة 
اثنية علمتين السنوات األربع املاضية  

 ذلك".



لقد أمضت تلك السنوات يف خدمة 
الطب العام يف جممع هندي يف 
مونتاان و أستغرقت تلك الفرتة  

لتتمكن من دفع املال للحكومة من  
أجل مصاريف تعليمها يف جامعة  

بيبة الوحيدة ملدة الطب كانت الط
أربع سنوات يف مساحة ال تقل عن  
مخسة و سبعني ميال كشعاع هلا يوم  

بعد يوم تعاملت مع مشاكل كان  



ابإلمكان أن تسيطر عليها لكن  
بطريقة ما مل حيدث شيء و هذا ما  

 كان يعذهبا. 
 
 

قالت:" ألكون صادقة معك كالي  
ال أعلم إن كنت أستطيع املقاومة 

مبفردي أريد العمل ضد معركة األمل 
يف مستشفى يف املدينة يديره عدد  



من األطباء اإلختصاصيني إنه ألمر  
مرهق أن حتاكم نفسك إبستمرار و  

أن تكون مسؤوال عن صحة  
 أشخاص كثريين".

الحظ كالي هلجة اإلحباط و القلق  
يف صوهتا . لقد شعر بذلك بنفسه  

فمجال عمله و كأنه طبيب هو 
املطلوب منه األخر يف بلدة صغرية ف

القيام أبمور و خدمات ليست من  



نطاق عمله فاجلميع يعلم أن  
االرتباط املهين ال يتعلق أبي أمور  

شخصية لكن زابئنه يعتقدون أن ال 
شيء مينعهم من اإلتصال به يف يوم  

عطلته يف حال أحتاجوا إىل دواء  
 إنتهى عندهم.

و البقاء على إتصال دائم يعيق  
لسنني  تقدمك من الواضح أن ا 

األربع املاضية كانت صعبة على 



مويل و يعلم كالي أن خماوفها طبيعية 
عندما كان يشعر ابإلحباط كان 

يفكر يف خمططه و حبريته املرتقبة حىت  
 هتون عليه األمور.

قال:" لن تكوين معزولة هنا فال تبعد  
مورغان بوينت عن جاكسنوفيل أكثر 

من نصف ساعة فليست هي يف 
 من األرض". اجلهة الثانية 



إعرتفت قائلة:"أعتقد أنين ال أعرف 
كيف سأمضي ما تبقى من حيايت " 

قال:"هذه مشكلتك" سألت 
مبرح:"املالحظات الذكية هي مستك 

 الدائمة أليس كذلك؟".
رفع كتفيه و قال:"صعب علي جدا 
أن أسديك نصيحة يف عملك لكن 

يبدو يل أنك تعرفني حقا كيف 
طبيبة   تريدين أن متضي حياتك فأنت



متفانية و مشكلتك احلالية هي أن  
تقرري أين ستعملني و عندما 

تتخذين هذا القرار فقط تذكري أن  
الشخص الوحيد الذي عليك 

إسعاده هو أنت". سألت بسخرية  
غري مصدقة:"هل تنصحين 

 ابألاننية؟". "إعملي عندي".



" هذا كالم من شخص ينهض يف  
منتصف الليل ليفتح متجره و يعطي  

 ء إلمرأة حامل".الدوا
أجاب خبشونة:" مساعدة النساء إن  

كن حوامل أم ال هي مكافأة حبد 
 ذاهتا".

تنهدت مويل:" فقط عندما أفكر أننا  
سنجري نقاشا مفيدا تبدأ إبلقاء  

 الفكاهات".



"هاي لقد أبقاين هذا بعيدا عن  
املشاكل لسنني". قالت 

حمذرة:"عليك ابإلنتباه أو أنين سأبدأ  
سخيف". " ال عادة  ابلتفكري أنك

تعرفين الناس بصورة أفضل قبل أن 
 يدركوا كم أان سخيف".

إنه كثري املعارضة و هذا ما جعلها  
تتساءل إن كان تصرفه هذا جمرد  

وسيلة كي ال يتورط بعالقة ال ميكن  



أن يكون عدمي املسؤولية كما يريدها  
أن تصدق و أن كان كذلك ما كان  

ليحظى إبحرتام و إعجاب كل الناس  
 هنا يف مورغان بوينت.

اتبعت مويل يف ذات املوضوع:" 
با و مل أفكر  كنت ولدا صغريا غري

أبدا أنك ستمتهن مهنة جدية  
كالصيديل ختيلت أنك ستعمل أبمور 



أكثر مرحا كرتويض األسود يف  
 السريك و كالبهلوان".

ضحك وقال:" يف احلقيقة أفكر  
دائما أبعمال مرحة كاإلحبار حول 

سواحل الكينز بتكاسل و القيام بال  
شيء إال صيد السمك و التمدد 

ليه عن كثب طوال النهار". نظرت إ
و قالت :" لكن هذا ممل". قال 

موافقا عن نفسه:" حسنا ليس كل 



شخص لديه طموح كبري مثل عائلة 
فوكس". " ما هذا الكالم البال". 
"ابل لكنه حقيقي و سأعرتف لك 

أنين أكره أن أعيش فقريا لذلك  
وضعت خطة و هكذا أحصل على 

 دخل دائم بدون عمل".
ضحكت مويل فهذا يبدو شبيها 

جدا بكالي الذي تعرفه  
قالت:"عمل جيد إذا متكنت من 



القيام به" أهنى عنها:"و ميكنك 
القيام به إذا حاولت" غريت مويل 

املوضوع :" ما هو رأيك بزوج راشال  
؟" " جو رائع هلا أعلم أن ذلك يبدو  

كالما سخيفا لكنهما مالئمان  
لبعضهما البعض" " هذا ما فكرت  

ىن أنك ال  به عندما رأيتهما معا أمت
تعيش قريبا منهما منتظرا ليحدث 

أي سوء بينهما كي تستعيد املاضي". 



ضحك كالي و قال:" أنين ممنت أن  
كان لديها اإلدراك اجليد كي ترفضين 

حنن حنرتم بعضنا حقا و سنبقى 
 أصدقاء أبدا".

نظر إىل السماء و اتبع:" حقا إن  
القمر مجيل الليلة". " نعم إنه  

 كذلك".
حنوها قائال:"هل حتبني أن  أدار رأسه

تبحري؟" إعرتفت قائلة:"مل أفعل 



ذلك منذ كنت يف اجلامعة" " إذا لقد  
حان الوقت للقيام بذلك اثنية لدي  

قارب صغري يف حبرية سامبسون 
 لنذهب يف رحلة ابلبحرية".

نظرت مويل إليه لتتأكد إن كان 
جادا:" يف هذه الساعة". " ملا ال ؟ 

مر بدر قد يكون  فاملياه هادئة و الق
األمر مجيل و مريح". مل تكن مويل  

متأكدة أهنا تريد أن تذهب مع كالي  



فقالت:" ال أعتقد ذلك".جتهم و 
جهه و قال :" أين هو إحساسك و  

حبك للمغامرة؟ ال تفكري ابألمر 
فقط قومي به". " أحب أن أخطط  
ملثل هذه األمور فالذهاب يف قارب  

أمر  يف مثل هذا الوقت ال يبدو يل 
ذكيا". " لكنه مسل جدا و لقد  

فكرت ابألمر أليس كذلك؟ و لو  
للحظة؟". مسعت مويل صوت أمها  



من مكان ما داخل املنزل نظرت  
مويل إىل البعيد و قالت :" رمبا 

عليك الذهاب كالي". قال :" أريد 
 البقاء". " ال فقط إذهب".

قال و هو يقفز عن احلافة :" 
" تفاجأ  سأذهب لكنين لن أبتعد كثريا

من كالمه انزعج من نفسه لقيامه مبا  
يشبه الوعد عليه أن يكون حذرا  

فامرأة مثل مويل قد تشكل هتديدا  



حقيقيا ملخططاته هذا إن مل يتحدث  
 عن مبادئه ابلبقاء عازاب طوال عمره.

 
 

سارت مويل مبواجهته حول املنزل 
وراقبته و هو يصعد إىل مقعد السائق  

و أنزل النافذة يف سيارته أغلق الباب 
و ما أن قاد بعيدا مسعته يغين أغنية  

قدمية.عليها أن تشعر ابإلحراج لكن  



كل الذي فعلته إبتسمت لتلك 
األشعار الرومانسية فكالي كوساك  
رجل جذاب جدا إحساسه الكبري  
ابملرح و نظرته ابستخفاف لألمور  
الصعبة يف احلياة تزيد من شعبيته 
له  لكنها ستكون مغفلة أن مسحت 

 ابلوصول إليها. 
اندهشت عندما مسعت أمها تقول و  

هي تقف وراءها:" هل ذهب  



كالي؟" تظاهرت أهنا تبحث حوهلا 
حىت حتت وسائد املقعد و قالت:" ال 

بد أنه كذلك". قالت ليداي :" ال 
تغضيب عزيزيت " و مررت بيدها فوق  

البطة اليت حتملها على ذراعها و  
ت  جلست ابلقرب من إبنتها و اتبع

:" ملا مل تذهيب معه يف تلك النزهة  
البحرية ؟". " أماه ! هل كنت 

تتنصتني على كل كلمة ؟". " يف سين 



هذا ؟ سأكون حمظوظة إن مسعت  
نصف الكالم الدائر من تلك  

املسافة " و أشارت بيدها حنو انفذة 
 غرفتها .

قالت مويل و هي تبتسم :" رمبا قد 
السيدة حتتاجني آللة للسمع و ما هبا 

 البطة؟".
" ال شيء أدخلها أرين لبضع دقائق  

إىل املنزل و كنا على وشك أن  



نعيدها إىل اخلارج عندما وصلت 
أنت و كالي فقررت اخلروج  

 مبفردي".
مررت مويل يدها لتداعب البطة 
لكنها أعادت يدها عندما رفعت 

البطة جناحيها" أتساءل ملا مل خترج 
 .من املنزل أفرتض أهنا عدائية"

" ال إهنا ليست عدائية لكنها مل  
تتعرف عليك جيدا بعد و اآلن 



توقفي عن احملاولة بتغيري املوضوع و  
أجييب عن سؤايل. ملا مل تذهيب مع  

 كالي؟".
رفعت مويل كتفيها و قالت :" مل يبد 

 األمر يل كفكرة جيدة".
قالت أمها :" األمر غريب جدا 

 عليك؟".
كري  " أعطين فرصة العتماد على التف

به فلقد كان كالي كوساك كشوكة يف  



خاصريت طوال فرتة طفوليت و فرتة  
املراهقة لقد أمضيت سنوات و أان  
أحاول جتنبه من الصعب علي أن 

أختار رفقته" . قالت ليداي بفخر:" 
 كالي رجل لطيف جدا".

" و أان أكرب منه أبربع سنوات فال 
تنسي ذلك؟". قفزت البطة على  

رأتني قائلة:" األرض و حدقت ابمل



كواك !كواك!". قالت ليداي و هي 
 تضحك:"أان أوافق كالم البطة".

 "حسنا ما الذي قالته؟".
" حسنا كانت تقول هذا كالم 

سخيف و ال معىن له". إبتسمت 
مويل . يبدو أن أمها أصبحت خمتلفة 
منذ تعرضها للحادث أصبحت أكثر  

إنفتاحا و أقل حذرا . أحبت مويل 
ها لكن عليهما أخذ هذا التغيري في



بعض الوقت للتعود على ذلك قالت  
:" مل أمسعك أبدا تستعملني مثل هذا 

الكالم". " عليك إلقاء اللوم على  
البطة". حدقت البطة فيهما و كأهنا  

تتهما بعدها سارت يف طريقها.  
اتبعت ليداي:" أربع سنوات أمر مهم 
عندما تكونني يف السادسة عشر و  

لكن ليس األمر  هو يف الثانية عشر 



كذلك اآلن و يبدو أن األمر مل يؤثر  
 يف كالي الليلة".

" أفرتض أنك تقصدين بذلك دعوته  
 يل لإلحبار؟".

" نعم و لنقل أنين مل أرب إبنتاي 
على القيام أبي شيء بصورة عابثة". 

ابلكاد إستطاعت أن ختفي مويل  
ضحكتها . فأمها مل تبحث هذه 

همت األمور معها من قبل قالت:" ف



يبدو أن كالي حمق عن رغبة األم 
 إبجياد الشريك األخر ألوالدها".

سألت ليداي:" ماذا تقصدين 
بكالمك؟" و هي تشعر ابإلرابك 

 حقا.
" ال يهم هل لدى كالي امرأة معينة  

أم أنه ينتظر نورما لتجد له املرأة  
 املناسبة؟".



" ال يوجد أي واحدة ابلتحديد و 
يقول   هو يعتقد أنه سيبقى عازاب

أيضا أنه سيصبح رجال عجوزا مسنا 
شريرا و ابلطبع أان ال أصدق أي  

 كلمة من هذه". " و ملا ال؟".
"يقول الرجال هذا الكالم حىت 

يقابلوا املرأة املناسبة كان جو يفكر  
بذات الطريقة و أنت ترين كيف 

 سارت األمور".



تنهدت مويل :" مل أرى يف حيايت 
لبعضهما مثل شخصني مناسبني 

راشال و جو و أان أشعر ابحلسد من  
 شقيقيت أليس ذلك معيب؟".

ربتت ليداي على يد إبنتها و قالت:" 
كال أهنما متفامهان فراشال متلك  
عمال مهما و هي تستطيع العمل  

عندما تتحسن حالتها الصحية و مها  
 ينتظران طفال بعد عدة شهور".



قالت مويل بنعومة:" نعم راشال متلك  
ل شيء". " و كل الذي كانت ك

متلكه عندما وصلت إىل مورغان  
 بوينت هو عملها".

كانت مويل تعاين من الضياع من كل  
ما تطلبه يف احلياة . اتبعت األم :" 
لدى مدينة مورغان بوينت الكثري 

لتقدمه ألي شخص كان ، إن كان 
 يرغب يف إستغالل الفرص".



قالت مويل بنعومة :" آه أرجوك ال 
اآلمال تسيطر عليك فأان حقا تدعي 

غري متأكدة أين سأمضي حيايت لكن 
 قد ال يكون هنا". 

قبلت ليداي خد إبنتها و قالت:" 
فقط سننتظر و نرى ما الذي  

سيحدث أعتقد أن علي العودة إىل  
الداخل". " ال أريدك أن تشعري  

ابألمل إن قررت الرحيل". " ال عزيزيت 



لن حيدث هذا". وقفت أمها و مدت  
ذراعيها إىل األمام و هي تتابع :"  

 لكنين قد أتفاجأ بذلك". 
 

 ------------------
------------------
------------------
------------------

-------- 



 
 الفصل الثالث:

 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 
 زوروا موقع رواايت

www.riwaya.ga 
 

" جيب أن تلقي اللوم على نفسك 
راشال "، قالت مويل هذا وهي  

متسح البطاطا ابحلامض و اتبعت :" 

http://www.riwaya.ga/


لو أنك قلت احلقيقة منذ البداية ملا  
وقعت يف هذا املأزق". قالت:" لقد 
فعلت" و أفرغت راشال الفاصوليا  

يف وعاء أصغر من الكمية فانسكبت 
 بعض الصلصة على الطاولة :"

إنظري اآلن ماذا جعلتين أفعل " و  
أسرعت اللتقاط ورقة و هي تقول :" 
أليس هذا جرس الباب؟ من األفضل 

 أن أذهب و أرى من القادم".



قالت مويل و هي تقدم هلا وعاء أكرب  
:" أه لن تفعلي إن عملنا هو حتضري 
الغداء هنار األحد و أنت لن تذهيب  
إىل أي مكان أنت حتاولني اهلروب  

 أن أسألك ملاذا فعلت ذلك".قبل 
 سألت أختها :" فعلت ماذا؟".

زفرت مويل قبل أن تقول :" أستطيع 
القول من تصرف الناس معي يف 

اإلحتفال ليلة البارحة أنك وعدهتم 



أنين أتيت إىل هنا ألصبح طبيبة 
 هلم".

" هذه ليست احلقيقة قلت هلم أنك  
مل تقرري بعد و ستفعلني عندما 

يع التأكد أهنم  تصلني و هل أستط
 إفرتضوا أنك ستبقني؟".

قبل أن تتمكن مويل من اإلجابة  
دخلت ليداي املطبخ مع كالي و هي  

تقول:" ضعي صحنا أخر راشال  



فلقد متكن كالي من احلضور بعد  
 كل شيء".

قالت راشال و هي تضحك:" و 
كأنه يفوت وجبة جمانية". و ألتقطت 

منشفة الصحون اليت رماها هبا .  
داي و هي تتفحص اللحم يف  قالت لي

الفرن :" ال هتتم ملا تقوله كالي  
فأنت تعلم أنه مرحب بك دائما  



هنا". " ال أريد البقاء أحتاج إىل  
 بعض الكتب من اخلزن ".

قالت ليداي :" كالم ال معىن له  
ستبقى تلك الكتب يف مكاهنا إىل أن  

 تتناول طعامك".
إتكأ كالي على الطاولة و نظر إىل  

هو يقول :" حسنا إن كنت مويل و  
 تصرين".



كانت مويل تشغل نفسها كي ال  
تنظر إليه و قد وضعت منشفة 

املطبخ خول خصرها متاما كما رآها  
يف حلمه الغريب ليلة البارحة و  

 كانت ختبز له احللوى. 
عادة هو ال يتذكر األحالم و هي 

غري متأكدة أن لديه أحالم . أما هذا  
ما إستيقظ الصباح فاألمر خنتلف عند

شعر أن لديه حرقة من كثرة ما أكل  



من احللوى ال يدري ما سبب ذلك  
احللم لكنه متأكد أنه ال يعتمد على 
الواقع . فمويل امرأة عملية و لديها  

الكثري لتقوم به و ال وقت لديها  
لتخبز احللوى مما ال شك فيه أن 

 حلمه حيتوي حتذير له من املستقبل.
الحظة و يف  ميكنه أن ينتبه لتلك امل

هذا الصباح أختذ قراره سيتجاهل 



األحالم السخيفة و سيبقى بعيدا 
 عن املرأة اليت سببتها . 

سألت ليداي و هي تسري معه خارج  
الغرفة :" هل إنتهى إجتماعك 

 كالي؟".
لقد قرر إجتماع طارئ ألعضاء 

اللجنة املالية يف حماولة منهم لتقدمي  
 عرض ملويل ال تستطيع رفضه.



عندما خرجت ليداي و كالي من  
املطبخ رمت مويل آلة هرس البطاطا  
يف املغسلة بشكل أن الصابون وصل  

إىل الطاولة و هي تقول :" أحتاج 
 للتكلم مع أمي قريبا.

وضعت راشال البطاطا املهروسة يف  
 وعاء خاص و قالت :" عن ماذا؟".
" عن إقحام نفسها للجمع بيين و  

 ذلك". بني كالي فأان لن أحتمل 



" حتاول أمي و نورما كوساك تزوجيه  
منذ عدة سنوات و لقد أصبحت 

 عادة لديهما" .
" حسنا إهنا عادة عليها أن تتخلى  

عنها إذا توقعت أن أبقى هنا "  
علمت مويل أهنا تعرتض كثريا و نظرة  

أختها املاكرة أكدت هلا ذلك.  
إلتقطت راشال حبة فاصوليا و  

نت أكلتها قبل أن تقول:" هل أ



مهتمة لكالي؟". حاولت مويل أن  
تبدو طبيعية و هي تقول :" ابلطبع 

 ال".
" ال أعتقد ذلك كما و أن عمره  

أصغر من عمرك". قالت متجهمة 
الوجه:" فقط يصغرين أبربع  

سنوات". لقد إنزعجت من مالحظة 
شقيقتها أمل تستعمل ذات العبارة  

 نفسها؟. 



ضحكت راشال و قالت :" أه، أه ، 
 أصبت قلب املوضوع  يبدو أنين

أخربيين ما الذي حدث عندما 
أوصلك كالي إىل املنزل ليلة 

 البارحة؟". " ال شيء".
" ال ميكنك أن تكذيب أبدا مويل و  
لقد أمحر وجهك بشكل مريع و أان  

أرى من اإلحراج الواضح على 



وجهك أن شيئا ما قد حصل". 
 إعرتفت مويل :" ال شيء يذكر".

رف أن هزت راشال رأسها:" أع
كالي مندفع جدا لكنين مل أتوقع كل  

هذه السرعة أخربيين سأهنار إن مل 
أعرف". حاولت أن تقول ذلك  
بطريقة عادية:" دعاين لنزهة يف  

القارب و أان رفضت ". إبتسمت 
راشال :"هذا رائع ، أه؟ لديك أكثر  



الوجوه تعبريا مويل لكن ملاذا  
 رفضت؟". 

 
علمت مويل أن أختها قد أمسكت  

ا و جتاهل األمر سيجعل راشال هب 
أكثر إصرارا فأسرعت بتقدمي أي 

عذر:" لقد أجهدت نفسي يف العمل  
 مؤخرا".



" أه ، قويل ما شئت مويل فليس  
هناك من خجل أنت ختافني أن تبقي  

 عانس".
" هذا سخيف و كالم مهني أيضا". 

" ال ال جمال لالهانة هنا عندما يصل 
بعد  الرجل إىل سن معني و مل يتزوج 

يصبح عازاب و عندما تصل املرأة إىل  
ذلك السن القانون يسميها عانس  



فليس هناك من إهانة و ماذا تفضلني  
 أن أدعوك عزابء؟".

" أنت تعلمني متام أن اجملتمع يضع 
حدا فاصال بني العازب و العانس  

فكون الرجل عازاب هذا يعين أن هذا  
الرجل إختار منط حياة خاص حلياته 

انسا فهذا يعين أنك  أما كونك ع
تفضلني أن تكوين متزوجة لكن مل  

 يتقدم لك أحد". 



وضعت مويل يديها على خصرها و 
قالت:" قد يفاجئك األمر أخيت  
الصغرى لكن هناك العديد من  

املعارف يف مونتاان". " و هل كان  
 لديك صديق ما هناك" " ال".

" إذا الذي أقوله صحيح أربع  
و هي   سنوات " هزت رأسها متعجبة

تتابع:" ال عجب أن كالي يبدو لك  
جيدا". قالت مويل بغضب :" كالي 



يبدو جيدا ملعظم الناس". " أعتقد 
أنين أوافقك الرأي و أان لست  

 متأكدة ملا نتحدث هبذا املوضوع".
أخرجت راشال اللحم من الفرن و  

قالت:" ألنك أعطيتين موضوعا 
جديدا أفكر به مل أتصورك أبدا أنت  

عا كنتما دائما نقيضني  و كالي م
 كالطبشور و املاء". " هذا صحيح".



" لكن أنت تعلمني ماذا يقال عن  
مجع املتعارضني رمبا قد ينجح األمر" 

. 
نظرت الشقيقتان إىل بعضهما و  

إنفجرات ابلضحك و قالتا معا:" ال ! 
". شعرت مويل ابلفرح إهنا مل تشجع  
راشال لكنها كانت تشعر ابألمل ألهنا 

 ع أن تفعل ذلك بسهولة. تستطي



اتبعتا احلديث معا و مها حتضران  
الغداء أخريا قالت مويل:" لن ينجح  

األمر عندما أحب أريد كل شيء  
الزوج و األطفال و عملي بينما 

كالي كوساك خطط للذهاب يف  
رحلة حبرية بعد عدة سنوات". " 
عدة سنوات قد تعطيك الفرصة  

 لتغريي رأيه أن أردت ذلك".



 رأسها و قالت حبزم:" إنه  هزت مويل 
مصمم على أن يبقى عازاب هذا 

خياره". التهمت راشال حبة 
الفاصوليا اثنية و هي تفكر ابألمر  

بعدها قالت:" رمبا قد يكون مصمما 
لكنه ليس حازقا إهنم من أجنح  
األزواج عندما يدركون أهنم ال 

 يستطيعون العيش من دون عائلة".



إبتسمت مويل لشقيقتها كيف 
صبحت أليفة و قالت:" تتكلمني و  أ

 كأنك زوجة راضية".
" راضية ؟ ال ، ليس بعد األن  

الرضى هو ما حتصلني عليه عندما ال 
تعرفني شيئا أفضل كنت راضية حبيايت 

كما كانت ألنين كنت منشغلة 
ابلعمل و بتسلق سلم النجاح بعدها  
 أتى جو ليمأل كل األماكن الفارغة".



الباب:" تتحدثني قال جو من على 
عن األماكن الفارغة تعتقد مويل أن  
رأسي قد قطع و أننا نتضور جوعا 

هنا". رفعت راشال وعاء مليئا 
ابلطعام وقالت:" كنت أحاول أن 

أشرح لشقيقيت أن العمل ال يكفيها  
يف احلياة". أجاب جو و هو حيمل 

بيده وعائني من الطعام:" على 
عكس ما يشاع دائما ال يستطيع 



رجل متابعة حياته ابحلب فقط ال
ميكنك التحدث عن الزواج و حنن  

نتناول طعامنا". قالت مويل بسرعة:" 
ال ، ال نتستطيع عداين أنكما لن  

تتحداث هبذا املوضوع أمام كالي ". 
صرحت راشال و هي ختفي 

إبتسامتها :" إنه وعد صعب لكن 
علينا القيام به". قالت مويل حمذرة:" 

 حسنا". راشال". " حسنا ،



قلقت مويل طوال العشاء عما قد 
تقوله شقيقتها لكنها وفت بوعدها  

دار حديث عادي أثناء تناول الطعام 
اتركا هلا اخليار أن تنظم إليهم أو أن  
أتكل بسالم و لقد إختارت اخليار 
األخري و عندما كانت تنظر حوهلا  

 كانت جتد كالي يراقبها. 
و ما أن قدمت احللوى حىت اقتنعت 

ويل نفسها أهنا مل تعن شيئا لكالي م



و كان من الصعب عليها أن تقنع  
نفسها أهنا ال هتتم. قدمت ليداي هلا 
قطعة كبرية من فطرية الفاكهة و هي  

تقول:" لقد صنعت هذه خصيصا 
لك مويل لقد كانت احللوى املفضلة  

 لديك".
" شكرا أمي ". و أشتمت رائحتها 

صغرية الشهية و هي تقطع قطعة 
بشوكتها لقد مرت سنوات و مل 



تتذوق طعام أمها الشهي. تبع كالي  
بنظره كيف قطعت مويل قطعة  

احللوى فقال :" تبدو شهية" بعدها  
من دون أن يدري أتته فكرة أهنا 

 ليست كمويل .
علم أن جزء من إهتمامه هبا مرتبط  
ابحلقيقة أهنا كانت دائما حازمة و  

لديه هذه غري مهتمة به . فلماذا إذا 



األحالم اجلنونية عن إمرأة هو متأكد  
 أهنا ستعمل على تغيريه؟ فمويل

 
من النوع اليت تطلب كل شيء و هي  

لن ترضى بقليل من اإلهتمام إعتاد 
على تقدميه إذا فما هي مشكلته؟ 

كان كالي منهمكا يف تلك األسئلة  
عندما ذكرته راشال أن هناك  

و  أشخاص غريه يف الغرفة قائلة:"إذا 



كيف كان إجتماع اللجنة املالية  
 كالي؟".

قال :" آه جيد ". كانت األعمال 
أخر ما يفكر به أجرب نفسه على  

 الرتكيز على صحن احللوى 
متمنيا أن طعمه احللو خيفف من  

ضياعه فمع كل هذا اإلنتباه كل ما 
 يفكر به كم تبدو مويل خمتلفة.

 



 
ختلى عن تلك األفكار وضع جانبا  

إىل راشال قائال:" أعلم  شوكته و نظر
أنك و جو مهتمان و هلذا أتيت إىل  
هنا". قال جو حبماس:" هيا أخربان 

إىل أين وصلوا". تردد كالي قبل أن  
يقول:" مل يتم التصويت على األمر  

بعد". سألت ليداي :" أليس أريل  
بوتز و التوأم دوديل يف اللجنة  



املالية؟". و عندما هز كالي رأسه  
ت :" إذا ستصبح موافقا أضاف

األخبار يف كل البلدة عند الصباح 
بكل األحوال أريل بوتز أكرب ثراثر و  

هو يثري املشاكل أكثر من بريت  
كولدول". قالت راشال بصراحة:" 

أعتقد أن اإلقرتاح و العرض سيعلنان  
فالوقت النهائي أصبح قريبا جدا". 

قال جو :" حنن مجيعا يف اهليئة  



يل و طاملا هي  اإلستشارية ما عدا مو 
الشخص اليت ستتلقى العرض  
 فبإستطاعتها مساع ذلك اآلن".

إستدار كالي حنوها و قال:"هل أنت 
 مهتمة بسماع اإلقرتاح؟".

أرادت مويل أن تسمع إقرتاحا من  
كالي لكم ليس املوضوع الذي  

يتكلمون عنه هل هي خمطئة بتصرفها 
و أاننية إن رغبت يف أن هتتم بنفسها 



احدة؟ متنت لو أن  و لو ملرة و 
عائلتها متضي يوما واحدا من دون  

التكلم عن األعمال لكنها مع ذلك  
ال تزال تفهم إهتمامهم ابلبلدة مل تشأ 

أن يعاين أحد من إستهتارها 
 ابملوضوع.

كان هناك خوف يف صميم قلبها أن 
تقلق على حاجة مرضاها هلا و أن  

تتجاهل حاجاهتا لقد جعلت 



لها هو كل  إهتمامها العملي و عم
حياهتا لقد حدث ذلك يف مونتاان و  
قد حيدث أيضا يف مورغان بوينت . 
قالت راشال :" هيا مويل لن تشعري  
ابألذى إن أكتشفت ما هو إقرتاحهم 

 أليس كذلك؟".
فكرت مويل قد حيدث العكس ألهنا  
ستوافق بسهولة من خالل محاسهم 

 الواضح. 



قد يقنعوها ابلبقاء مل ميضي على 
سبوع واحد و هي تشعر  وجودها أ

حبب كبري هلذه البلدة و لسكاهنا  
الطيبني و عائلتها هنا و أيضا كالي  
 لكن هل هذا عامل إجيايب أم سليب؟
نظرت حوهلا إىل الوجوه املنتظرة و 

قالت:" أان أصغي". كان العرض  
الذي قدمته اللجنة املالية أكثر من  
مغر إذا صوت املستشار على هذا  



وافقت مويل ستأخذ اإلقرتاح و إذا  
رحبا إضافيا ليساعدها على تطوير  

تعليمها و جزء من أرابحها سيأخذ 
ملصلحة العيادة كتجهيزات و غريها  

كرواتب ملن سيساعدها لكن إن  
وافقت على البقاء ملدة عشر 

سنوات ستصبح مالكة خلمسني ابملئة 
من العيادة. قال زوج ليداي :" هذا 

 عرض كرمي جدا".



ع يف عيين ليداي :" و ظهرت الدمو 
إنه حقا كذلك أرين و ميكنها العيش  

هنا معنا و هل هناك من شيء  
أفضل". و قبل أن تشعر مويل أهنا  
وقعت يف الفخ اتبع كالي:" هناك 

شيء أخر عندما تويف الطبيب كويل  
قدم كل ما ميلك و بيته أيضا إىل  

مورغان بوينت ألنه هجر عائلته كلها  



نزل إىل مويل  أقرتح أريل أن نقدم امل
 إذا وافقت كعنصر مساعد جديد".
قال جو حبماس:" هذه فكرة جيدة 
". ضحكت ليداي :ط ابلنسبة إىل  

أريل خاصة أن هذا الرجل ال يفعل  
شيئا سوى اجللوس أمام خمازن و 

البيوت هاردواير طوال النهار لكن  
يبدو أن لديه بعض األفكار اجليدة 

حنن  أحياان". إبتسم هلا أرين و قال:"



نفعل أكثر من اجللوس و الثرثرة  
أحياان حناول أن حنل مشاكل العامل 

 أبسره".
قالت ليداي متازحه:" و هذا يفسر ملا 

العامل هو هكذا". قاطعتهما راشال  
قائلة:" ليس املنزل حبالة سيئة لكنه 
قدمي و مجيل سأذهب إىل هناك بعد  
ظهر هذا اليوم ألرى إن كان حباجة  

 إىل أي تصليح". 



سألت ليداي :" أمل يغري الدكتور  
األسالك الكهرابئية بعد احلريق الذي  

تعرض له جيمسون جاره منذ 
 سنتني؟".

أضاف أرين:" و التمديدات الصحية 
أيضا لقد قمت ابلتقاعد مع العمال  

ألجله و وفرت عليه الكثري من  
املال". قال كالي :" ليس هناك أي  

مفروشات لقد بعناها كلها لكي 



للضابط هايكر ". قالت ندفع 
راشال حبماس:" أستطيع املساعدة 

هنا فقط سأجري بعض االتصاالت 
و أعرف بعض مهندسي الديكور  

 الذين يعملون أبجر زهيد".
كانت الطاولة تعج ابالقرتاحات مبا 

هو األفضل لرتتيب منزل مويل و  
تنظيم ما تبقى من حياهتا و مل يتوقف  

صغاء  أحد ليسأهلا مبا تفكر و بعد اإل



إىل تلك املطالب اليت تصدر من كل  
اإلجتاهات شعرت مويل و كأهنا 
مشاهدة يف مباراة تنس دعتهم 

يتابعون و هي حذرة أبن ال تشارك  
 أبدا. 

على الرغم من محاسهم املفرط لن  
تسمح هلم أن خيططوا هلا حياته  

ميكنهم أن ميضوا النهار كله و هم  
خيتارون املفروشات و التصاميم 



رفضت أن أتخذ أي قرار من  لكنها 
دون أن تفكر مليا ابألمر. نظرت  
حوهلا و التقت عيناها بعيين كالي  
سأل بنعومة:" ما رأيك بكل هذا  

مويل؟". مل تكن متعاونة قالت:" كما 
أشارت أمي إنه عرض كرمي جدا و  

كأنه تصرف ايئس يف احلقيقة". 
قالت راشال:" مل نرتك ذلك سرا  

أننا  على أحد و أنت تعلمني 



حماصرين ليس فقط مورغان بوينت و  
لكن كل املنطقة احمليطة اليت قد 

 تستعني ابلعيادة".
قال جو:" يف احلقيقة ، ال نريد أن  

 نضغط عليك".
إبتسمت مويل لعائلتها و قالت:" 

ابلطبع ال". هم يقصدون ذلك  
لكنهم بدأت تشعر و كأهنا مفخخة. 

كان كالي ممزقا بني ما يعرفه أنه  



لبلدته و ابلتحديد و جود  األفضل 
مويل بشكل دائم كطبيبة هلم و ما 
يراه مناسبا له إذا بقيت عليه أن 
يكون حذرا بشكل دائم كي ال  

تقحم نفسها يف حياته ، و من خالل  
ما يشعر به عندما ينظر إليها يعلم 

 أن ذلك إحتمال مؤكد.
فقط هذا الصباح كانت لديه تصاميم 

هو  مؤكدة ابلنسبة إىل مويل . ف



سيتجاهلها ببساطة و سيتجاهل كل 
 األحاسيس اليت يشعر هبا جتاهها.  

سأهلا:" أال تشعرين أبن العرض  
مناسب؟". نظرته الثابتة جعلتها  

تعطي الكالم معىن خاص مل يالحظه 
 أحد من املوجودين.

مهست:"نعم". للعرضني معا لذلك  
الذي قدمته البلدة أبسرها . متاما  

ليه كلما نظر  كالثاين الذي يدعوها إ



إليها هل هي الوحيدة على هذه 
الطاولة اليت تشعر إبهتمامه؟ من 

املؤكد أهنا مل تكن وحيدة لدرجة أهنا 
 تسيء فهم كالمه. 

 
كان كالي كوساك رجال خطرا و  
قلبها لن يشعر ابألمان بقربه. إذا  
قررت البقاء ، فال بد أن خمططاته  

ستأخذه بعيدا عن مورغان بوينت . 



أسرع إبخبارها ذلك من الواضح  لقد 
أنه ال يريدها و ال يريد أي إمرأة يف  

حياته مل تشعر مويل يوما ابحلب  
 طوال تلك السنوات.

و األن عليها أن تتغري لكنها ال  
تعرف كيف ، فليس لديها أي  

جتارب و هذه احلياة كلغز غامض  
 ابلنسبة إليها.



قالت ليداي مقاطعة إنغماسها يف  
عزيزيت" " ما األمر   التفكري:" مويل

 أمي؟".
" تعتقد راشال أن عليك اإلستعانة 

مبصمم ديكور لكن أان أفكر أن  
عليك إختيار ما ترغبني به.." لقد 
حان الوقت لتضع حدا لكل هذا  
قالت:" أعتقد أنكم تفتقرون إىل  

النتائج فاملستشار مل يقل كلمته بعد  



و أان أيضا مل أقل الكلمة املميزة حلل 
 اللغز".

قالت ليداي إبحرتام :" آه نعم أعتقد 
أنين ابلغت كثريا أبحالمي إنين أسفة  

 عزيزيت". 
أضافت راشال :" و أان أيضا و لن  

نتكلم عن املوضوع اثنية". قالت 
مويل:" شكرا لك سأقدر ذلك". 

لكنها علمت أهنم سيعاودون الكرة  



إن بقيت ابلقرب منهم طوال النهار  
عذروين فتابعت:" و األن إذا كنتم ت

أعتقد أنين سأذهب ابلسيارة إىل  
 حبرية سامبسون لفرتة".

شجعتها ليداي قائلة:" هذا رائع  
عزيزيت و ستحظني بفرصة لتفكري  

 بكل األمور".
سأل كالي:" أتريدين رفقة؟". قالت 
لتتهرب :" أعتقد أن لديك أعمال 



مكتبية". رفع كتفيه إبستخفاف 
قائال:" ال تفعل عمل اليوم و  

 أتجيله للغد".تستطيع 
قالت:" حسنا لنذهب". قال كالي 

و هو يقفز عن كرسيه:" أمهليين  
بعض الوقت سأعود قبل مرور عشر  

دقائق". مرت نصف ساعة و مل 
يظهر كالي بعد. قررت عدم 
اإلنتظار خرجت من املنزل و  



صعدت يف سيارهتا ما أن أدارت  
احملرك حىت أوقف كالي سيارته بقرهبا  

املقعد إىل   ، مث جلس كالي يف
جانبها " أسف إنين أتخرت " . قال 
و مها ينطلقان خارج ساحة املنزل:" 

عادة ال أترك أحدا ينتظرين لكن  
 لدي عذر أتريدين مساعه؟".

فقالت:" ليس ابلتحديد كنت أفكر 
بعدم الذهاب معك أيضا". " ليس 



هذا سبب أتخري لقد أعطاين املالزم  
هايكر ضبط للسرعة و بدأ إبعطائي  

لنصائح ملدة عشرين دقيقة و هذا  ا
ما حيبه يف عمله لقد رسم صورة 
خميفة ملا حيدث ابلتحديد لعظام  
 اإلنسان عندما يصاب حبادث".

ضحكت مويل ابلرغم عنها قالت:" 
حذرتين راشال منه قالت أنه أعطاها  



إسبوعا أبكمله من املالحقة عندما 
 وصلت إىل البلدة".

"إنه رجل طيب و هو أيخذ عمله 
مبحمل اجلد كثريا و أان أحرتم هذا  

لكن لننسى أمره و كل األشياء 
 اجلدية". " حسنا".

"لنرتك أنفسنا لسعادة هذا اليوم"  
قالت مويل ابلتحديد:" و ماذا يعين  

 هذا؟".



قال بربأة:" ال شيء فقط إنه يوم 
ربيع مجيل علينا التمتع به هذا كل  

شيء هل كنت تفكرين مبشاريع  
 أكن إنه أمر رائع  أخرى؟". " ال، مل

أن أراتح مل أفعل ذلك منذ وقت 
 طويل".

" كانت احلياة صعبة عليك يف مونتاان 
 أليس كذلك؟"." ملا تسألين؟".



دهلا على الطريق اليت توصل إىل  
البحرية قبل أن جييب " أتصور أن 
العمل صعب كونك مسؤولة عن  

 صحة كل تلك الناس".
"أصعب ما واجهته هو معرفة ما ال  
أستطيع القيام به فهناك الكثري من  

املعتقدات اخلاطئة لكن أخذت كثريا 
من الوقت قبل أن أدرك أنين لن  

أمتكن من تغري أي شيء، كل الذي  



كنت أقوم به هو التأكد من إعطاء  
اللقاح لكل األطفال و إسداء  

النصح للنساء احلوامل كنت أعطي 
بعض األدوية و أقطب بعض اجلروح  

أي تغيري جذري  لكنين مل أحدث
فسكان أمريكا األصليني لديهم  
ثقافة خاصة و مجيلة و الفقر و  

 اإلحباط جزء من اترخيهم.



قال :" مل تسمحي هلذه األمور أن 
تسيطر عليك". " ابلكاد" و رأت  
البحرية فاستدارت و سارت على 
طريق ضيقة إىل أخر املنعطف . 

اتبعت:" صدقين كان هناك العديد  
أجد مشاكل العامل  من املرات كنت 

 كثرية جدا على مويل فوكس".
" ال ختففي من قوتك على عمل 

اخلري مويل أي شخص يهتم مثلك 



لديه اإلمكانية على إجياد فرق يف  
 حياة الناس الذين يعرفهم".

شعرت مويل بتأثري كبري من هلجته  
اجلادة و قالت:" شكرا لك كالي و  

مبا أنك ال تعرفين جيدا سأعترب 
حيا آه، أعتقد أنين  كالمك مد

 أعرفك أكثر مما تدركني".
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كانت البحرية احملاطة أبشجار 
الصنوبر ، هادئة يف فرتة الظهر من  

 ذلك النهار احلار.
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مويل إىل انحية القوارب  أخذ كالي 
حيث حيتفظ بقاربه الشراعي، و ما  

هي إال دقائق حىت أصبحا يف داخله  
كان هناك عدد من الصيادين و قال  

كالي أنه يفضل هذا املكان من  
البحرية بسبب اهلدوء املسيطر. أحبر  

من دون هدف ملدة من الوقت 
مبساعدة رايح خفيفة ، بعدها راقبت 

الشراع املثلث  مويل كيف أنزل كالي 



الضخم مبهارة واضحة كان يتحرك  
مبهارة و إتقان كان يشعر ابأللفة يف  
املاء و يبدو سعيدا و مراتحا و هو  
حيرك القارب ابجملذاف. قطع كالي 
الصمت قائال:"لقد إختفت الرايح  
هنائيا و لن يكون هناك أي سباق  

اليوم يف البحرية". سألت :" و هل 
 خاب أملك؟".



:" ال ، فأان أشعر دائما  قال بتكاسل
ابهلدوء و أان يف املاء". " قرأت هذا 

الصباح يف اجلريدة عن السباق  
الكبري يف الرابع من متوز ) يوليو( . 

 هل تشرتك فيه؟".
"ال، فأان لست من النوع التنافسي  

أترك السباق للذين يريدون أن  
يربهنوا شيئا ما لقد قيل يل أن هذا  



من قال عيب مهم يف شخصييت". " 
 لك ذلك؟".

" الدكتور يف اجلامعة لقد أتصل يب و  
طلب مين أن أشرح له ما يب ذلك  

إن ضاعفت جهودي و حسنت 
عالمايت فإنين أستطيع التخرج مبعدل 

 األول أو الثاين يف صفي ".
" و هل فعلت ذلك؟". " لقد كنت 

بني العشرة األوائل و كل هذا  



الدرس اإلضايف أعاق عطاليت و  
 هناية كل إسبوع " إبتسم و إحباري يف

 اتبع:" ما هو رأيك بذلك؟".
" أعتقد أنك فضلت اإلحبار". " ملا 

أشعر و كأنك توافقني على ما  
إخرتته؟". نكرت ذلك و قالت:" أان 

ال أفعل، ليس يف احلقيقة فقط  
 أتساءل كيف؟".



" لقد دخلت اجلامعة مبنحة كاملة و  
متكنت من احلصول على عمل 

أتمني مصرويف كان   إضايف من أجل
األسبوع مليئا ابلعمل و الدرس معا  
و كانت هناية األسبوع هي مكافأيت  

على حتصيلي اجليد فلما علي أن 
 أعاقب نفسي ابلتخلي عنها أيضا؟".

" لكن أمل تكن فضويل لتعرف إن  
كنت تستطيع القيام بذلك؟"." إين 



متأكد أنين أستطيع لكن ملاذا على  
ف أخر  التنافس مع شخص ال هد

 لديه؟".
ضحكت مويل و قالت:" أرى أنك  

ليس فقط غري مسؤول بل أيضا  
 متفاخر".

سأل جبدية:" هل تعتقدين ذلك؟ أان  
فقط أعرف قدرايت و حدودي فأان  

ال أريد أن أبرهن أي شيء ألي كان 



" " هذه ليست فلسفة سيئة". دار 
 كالي ابلقارب و قال:" شكرا".

******* 
التايل شعرت مويل أبمل يف صباح اليوم  

خفيف يف حلقها ، ما أن حان وقت 
اإلفطار حىت أصيبت ابلزكام شربت 
عصري الليمون الذي أعدته هلا ليداي 

و عادت إىل سريرها من دون أي  
 كالم.



بعد مرور عدة ساعات أدخلت ليداي 
رأسها من الباب ، و قالت:" جيد 
أنك مستيقظة أحضرت لك هايت  

و قد صنعته   ابنسون حساء الدجاج
بنفسها قالت إنه الدواء الشايف  

للتعرض للربد هل تريدين أن أحضر  
 لك قليال منه؟". 

" ال سأهنض بنفسي إنين جائعة و  
أشعر أنين أفضل بكثري" دخلت 



مويل املطبخ و جلست إىل الطاولة  
اخلشبية ، قالت :" من هايت ابنسون  
 و كيف عرفت أنين تعرضت للربد؟".

ا مسؤولة عن قسم قال أرين:" إهن 
املأكوالت يف اخلزن لكنين مع ذلك  

ما زلت ال أعرف كيف علمت 
 مبرضك".

ضحكت ليداي و قالت:" هل ذكرت 
ذلك أمام أريل بوتز عندما ذهبت 



إىل وليربت هارواير هذا الصباح؟"  
قال أرين:" قد أكون هل أنت جاهزة  
للذهاب؟ فاملباراة ستبدأ بعد ثالثني  

 دقيقة".
" أذهب بدوين سأبقى  قالت ليداي:

مع مويل ". " أمي ال تبالغي لقد  
أنتظرت أنت و أرين هذه املباراة منذ 
عدة أايم فأان خبري". " حسنا ال أبس 
فبعد كل شيء أنت الطبيبة لكن إن  



إحتجت إيل إتصلي يب فالرقم مدون  
 على الدفرت جبانب هاتف املطبخ".

إحتست مويل احلساء الشهي ، بعد  
و أرين و كانت    أن غادرت أمها

ستقطع لنفسها قطعة من فطرية 
احللوى عندما قرع الباب و عندما 

أجابت وجدت اآلنسة واتكنز  
 املعلمة تقف يف الردهة.



أعطت مويل قالت حلوى على 
شوكوال و قالت:" مسعت أنك  
تعرضت لوعكة خفيفة بسبب 

الطقس عزيزيت لذلك صنعت لك 
هذا فاحللوى دائما تفيد أليس 

 كذلك؟".
كرت مويل مل يكن هناك من وصفة  ف

طبية بقالب احللوى لكنها شكرت  
األنسة واتكنز كثريا و قالت:" أال 



تريدين الدخول؟"."آه ال أستطيع 
البقاء كما و أنك حباجة للراحة ،  

الراحة هي أساس الشفاء لكن من  
احملتمل أنك تعرفني ذلك فأنت طبيبة 
، لكن كما يقال الراحة ختفف احلرارة  

ي على الربد ، أليس و تقض 
 كذلك؟". 

سألت من دون أن تعطي مويل فرصة  
لإلجابة و اتبعت:" أمتىن أن تعجبك  



احللوى و أن تصبحي أفضل قريبا ". 
" شكرا لك اثنية أنسة واتكنز ، 
 لكن ما كان عليك القيام بذلك".
" آه ليس هناك من مشكلة حنن  
فقط جريان و أان أحب صناعة 

يف مورغان احللوى، و الناس هنا 
 بوينت يهتمون ببعضهم البعض".

عادت مويل إىل املطبخ عندما وصل 
التوأم دوديل ليقدما هلا لعبة ورقية ، 



ومها يقوالن أن هذه اللعبة لن جتعلها  
تسأم بسبب بقائها مبفردها دعتهما  

لتناول احللوى ، لكنهما إعتذرا 
 خبجل قاال هلا أن عليها أن تراتح.

 
تتناول قطعة اثنية من  كانت مويل  

احللوى عندما مرت هبا السيدة 
بركينز و قد أحضرت هلا وعاء من  
البوظة صنعته بنفسها و قالت أهنا 



شهية جدا مع قالب احللوى على  
 شوكوال.

كانت زائرهتا التالية و الغري متوقعة  
ابريت كاالدول، امرأة بسيطة و قد  

دعتها مويل للدخول. أحضرت معها  
ملفوفة و أصرت عليها  رزمة صغرية 

أن تفتحها على الفور، و تقول:" إهنا  
هدية مفيدة ال شيء مميز إن كنت ال 

متانعني أان أحاول أن أقدم دائما  



أشياء مفيدة و أطرزهم بنفسي فال 
 تكثر األشغال اليدوية على النساء".

قالت مويل للسيدة اليت غادرت على 
 الفور :" شكرا لك أنسة كاالدول".

 املطبخ ، و مألت إبريق  عادت إىل 
الشاي ابملاء و وضعته على النار. 

وجدت صندوق ألكياس الشاي يف  
اخلزانة . و بينما كانت تنتظر اإلبريق  

كي يصفر أخذت تفكر مبورغان 



بوينت .إهنم أصدقاء حمبني و كرماء  
لن تقوم بعمل سيء و تبتعد عن هذا  

 املكان.
أخذت فنجان الشاي و خرجت إىل  

مامية ، جلست هناك و  الشرفة األ
هي تفكر أهنا ستعرض نفسها ألشعة  

الشمس لبعض الوقت. مسعت 
أصوات قوية من وراء املنزل  
 فإستدارت لرتى ماذا هناك.



رأت أوالدا يغسلون سيارهتا خبرطوم 
املاء و يصدر عنهم أصوات مرتفعة.  
اندت مويل ليتمكنوا من مساعها :" 

مرحبا". تقدمت منها فتاة يف 
ة عشر من عمرها و قالت:" اخلامس

هاي إمسي هيثر ابنسون ، أمي تعمل  
يف املخزن ال بد أنك الطبيبة 

اجلديدة". صححت هلا مويل:" إنين  
 طبيبة".



أشارت الفتاة إىل الولدين قائلة:" 
 هذان مايك و الري هايكر".

رفعا مايك و الري أيديهما و كأهنما 
يعرفاهنا و عادا لعصر الصابون على  

. و إندلق املاء ليصل إىل  السيارة 
 الطريق العام.

قالت هيثر هامسة:" إهنما أحفاد  
الشرطي هايكر من اليك سيت ، 



ومها ميضيان الصيف هنا ألن 
 والديهما يعمالن على الطالق".

قالت مويل:" فهمت". لكنها مل تفهم 
 شيئا.

اتبعت هيثر بثقة :"أنت تعلمني كيف  
هم الصبيان ، و أعتقدت أنين بذلك  

بقيهما بعيدين عن املشاكل و أ
أجعلهما سعداء قليال و مها يغسالن  

 سيارتك".



قالت مويل موافقة:" إهنما ابلتأكيد 
أكثر سعادة األن". كان الولدان قد  

أدارا خرطوم املياه و بدآ بغسل  
 السيارة املليئة ابلصابون.

" تقول أمي دائما األيدي الكسولة  
عمل للشر أو شيء من هذا القبيل  

و أفضل شيء تقومني به عندما  . 
تشعرين ابألسى على نفسك أن  



تقومي بشيء جيد لشخص أقل حظ  
 منك".

ضحكت مويل و قالت:" اقل 
 حظ؟".

" حسنا أنت مريضة و حنن ال ، و  
 هذا جيعلك أقل حظ منا صح؟".

" لكنين لست مريضة لقد تعرضت 
لبعض الزكام عند الصباح و أان خبري  

 األن".



ها مفكرة و  رفعت هيثر حاجبي
قالت:" نستطيع غسل سيارتك بكل  

األحوال هذان الولدان حباجة إىل  
شيء يفعالنه و أحب أن أمضي 

 الوقت معهما".
" ابلطبع لكنها حباجة لتنظيف جيد 

بسبب سفري عرب البالد سأدفع  
 لكم إن قمتم بعمل جيد".



" آه ، ال ال ميكنك أن تدفعي لنا ال  
ا". و  تسري األمور على هذا النحو هن

أخذت هيثر تشرح هلا بصرب:" كل 
الذي عليك القيام به هو أن  

تشكريننا و بعدها ستقدمني لنا 
 خدمة عندما تستطيعني".

 قالت مويل :" فهمت شكرا لك".
"أنت على الرحب دائما دكتورة 
هناك أمر واحد إضايف عليك أن 



تقومي به و هو أن جتلسي على 
الشرفة ، و رمبا حتاولني أن تظهري  

أنك مريضة قليال فهذا سيجعل  
 الصبيان سعيدين أكثر بعملهما".

" لك ما تشائني". إستدارت مويل  
خلف املنزل و هي تبتسم من ذكاء 

تلك الفتاة عادت لتجلس على 
مقعدها و تشرب كوب الشاي . 

أصيبت بصدمة عندما توقفت أمام 



منزهلا عربة شحن ألزهار مدينة  
 جاكسنوفيل.

العمر و سار   خرج منها رجل متوسط
حنو املنزل و هو حيمل ابقة أزهار  

ربيعية كبرية ، قال:" مويل فوكس؟". 
قالت :" نعم". و هي تتساءل أي  

مواطن من هذه البلدة قد حتمل كل 
تلك املشقة و املصروف ، كل هذا 



بسبب أنه مسع ابلثرثرة أن الطبيبة 
 فوكس تعاين من برد.

" إذا هذه لك". وضع الزهور على  
لة و سلمها بطاقة و غادر  الطاو 

بسرعة متاما كما حضر نظرت مويل  
إىل الباقة الكبرية و خاجلها شعور  

قوي من هو املرسل إرجتفت يدها و  
 هي تفتح املغلف.



قرأت : يف املرة القادمة عندما نقرر  
الذهاب يف نزهة يف البحرية ، أقسم 

لك أن الطقس سيكون أفضل أحتمل  
أعدك    املسؤولية كاملة عن مرضك و

 أن أعوض عن ذلك.
هيثر ، مايك و الري داروا من وراء  
املنزل و اقرتبوا منها ، قالت الفتاة:" 
أتتك األزهار من جاكسنوفيل، أليس 

 كذلك؟".



وضعت مويل البطاقة يف جيبها فإذا  
أراد كالي أن يتحمل كل هذه 

املشقة لريسل هلا الزهور من خارج  
الثرثرة البلدة فهو يريد أن يبعد 

عنهما، قالت:" نعم أليست  
 مجيلة؟".

هز الولدان كتفيهما، قالت هيثر 
 متأكدة:" صديقك؟".



قالت مويل:" بل صديق للعائلة". 
قالت هيثر للصبيني:" آه إهنا إذا من  

 كالي".
قال مايك:" إنه رائع لكن ملاذا  
يرسل لك األزهار أن مل تكوين  

 صديقته؟".
املوضوع:" هل تعلمان غريت مويل 

إذا جف الصابون على السيارة 



سيعلق و ستجربان على العمل من  
 جديد".

إبتسمت مويل عندما أسرع الولدان  
ابلعودة إىل عملهما محلت الزهور إىل  

الداخل و وضعتها على الطاولة  
جبانب سريرها قبل أن تتصل 

 بكالي".
" مرحبا أان مويل". " مرحبا كيف 

 تشعرين؟".



" خبري و الزهور مجيلة شكرا قالت:
لك". " أنت أكثر من مرحب بك  

دائما ، أشعر أنه من واجيب بعد أن  
أخذتك إىل البحرية ما كان علي 

 القيام بذلك". 
"أسعدين ذلك ، لقد أمضيت وقتا 

سعيدا . و هذه هي املرة ألوىل اليت  
أشعر فيها بكل هذا املرح و أان 



مريضة"." قد ال تكون مرة وحيدة 
 نسبة لنا".ابل

صمتت مويل للحظة، بعدها بدأت  
ختربه عن كل األشياء اجلميلة اليت  

قاموا هبا سكان البلدة من أجلها يف  
 هذا اليوم.

 



قال :" نعم حنن شعب حمب لبعضنا 
يف مورغان بوينت". " خاصة إذا  

 كنتم تريدون شيئا ما".
قال و بصوته رنة من الربودة القاسية  

نية ،مويل  :" إنظري إىل الزهور اث
ستالحظني أهنا زهور بال أشواك". " 

جيد ألهنم ليسوا كذلك مهما يكن ، 
ال أستطيع القول أنين مثلهم". " آه 

 ؟ " .



"كنت أمتىن أن جتعلك الزهور  
تدركني كم أان شاب لطيف". " و ؟ 

. " 
" و أن كنت تشعرين أنك بصحة  
جيدة ، رمبا تقبلني بتناول العشاء  

طيع أن أخذك معي هذه الليلة، أست
 يف جولة يف البلدة ، اجلولة الكربى".

سألت :" و كم يلزمنا من الوقت 
 لذلك؟".



" مهم ، رمبا مخس عشرة دقيقة أو  
عشرين دقيقة ، إذا أخذتك لرؤية  

 الشجرة املشهورة".
 " لديكم شجرة مشهورة هنا ؟".

" آه ، نعم , من املؤسف أنك مل  
تريها بعد". " يف هذه احلالة ، ال  

 ستطيع أن أرفض أبدا". أ
 
  



 الفصل اخلامس
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 

 زوروا موقع رواايت
www.riwaya.ga 

 
إصطحب كالي مويل على العشاء  
إىل مطعم يقدم مأكوالت حبرية و  

يقع على الطريق العام . ميزة ذلك 
من  املكان أنك أتكل ما تشاء 

http://www.riwaya.ga/


القريدس املقلي مقدم مع البطاطا  
املقلية و اخلضار الطازجة ، و معهم 

 صلصة ابلكرميا.
 

لوح له الزابئن الباقني مرسلني هلما  
التحية. أجلستهما فتاة يف املرحلة 

الثانوية تعمل هناك ، و شكرته ألنه  
إكتشف اخلطأ يف وصفة والدها  

 ملرض القلب.



سألته  بعد أن طلبا ما يريدانه . 
النادلة املتوسطة العمر أن مير لزايرهتا  
لرؤية إبنها ، ألنه مازال يف الفراش ،  

 بسبب تعرضه لربد الربيع. 
أخريا ، أتى الطاهي و هو حيمل معه  

صحنا من القريدس و سأل كالي 
كيف ميكنه اإلعتناء حبرق تعرض له  

 من السمن احلار. 



قال كالي:" رمبا من األفضل لك أن  
ة ، رالف إهنا الطبيبة". تسأل السيد

مع أهنا ال تبدو كطبيبة يف تلك  
 الليلة.

سأل الرجل البدين املرتدي مريوال  
أبيض بعد أن نظر إليها:" هل أنت  

 طبيبة ؟".
" نعم سيدي أان كذلك". " أمر جيد 
ماذا علي القيام بشأن هذا احلريق؟". 



و مد يده املصابة ابجتاهها . نظرت  
احملرتق حيث مويل جيدا إىل املكان 

رأت بعض التشققات ، قالت:" ضع 
عليها املاء البارد حىت يتوقف  

إحساسك ابحلريق". سأهلا:" هل 
 أضع عليها بعض الزبدة؟ " .

" ال ، هذا جمرد فخ لعدم اإلحساس 
ابحلريق لكنه جيعل اإلصابة خطرة . 

لفها مبنشفة جافة و نظيفة و ال تضع  



 هلا شيئا ملدة أربع و عشرين ساعة .
بعدها ميكن أن تضع عليها مرهم  

 مضاد للحريق إذا أردت".
" شكرا دكتورة" بدا الرجل مقتنعا  
برأيها و رجع إىل مطبخه. سألت 
 كالي:" هل األمر دائما هكذا؟".

سأل برباءة:" أي أمر؟". " أنت تعلم 
 ما أقصد".

 



" إذا قررت البقاء هنا ، عليك أن 
تعتادي على األمر ال ميكنك أن 

وظيفتك ألنك لست بدوام  متارسي
 العمل".

" أان أعلم ذلك ، فالناس ال مترض 
عادة بني الساعة الثامنة قبل الظهر  

و اخلامسة بعد الظهر" سكبت مويل 
لنفسها املزيد من القريدس . عادة 

حتاول أن تضع حدا للمواد الدهنية  



اليت أتكلها ، لكنها الليلة تضع  
 قواعد جديدة.

 غري انضج قال:" هل تعتربين أنين
إذا سألتك أن إختذت قرارا ابلبقاء  

 مبورغان بوينت؟".
التهمت مويل قطعة قريدس و  

قالت:" ال ، مازلت أفكر ابألمر ما  
 الذي قادك إىل هنا ؟".



إنتظر حىت مألت النادلة كوبيهما  
ابلشاي املثلج للمرة الثانية قبل أن  
جييب عادة ال يهتم كالي إبعطاء 

ه مراتح حقائق عن نفسه . لكن
ابملشاركة مع مويل تفاصيل حياته 
الشخصية رمبا السبب يعود إىل  

 معرفتهما السابقة. 
قال :" عندما أهنيت دراسيت مبعهد  

الصيدلة ، إنتقلت أمي إىل هنا لتبقى  



بقرب ليداي . و بينما كنت أزورها  
مسعت أن خمزن األدوية معروضا  

للبيع فذهبت لرؤيته. كنت قد ورثت 
أعجبتين فكرة أن  بعض املال و  

أكون سيد نفسي . قدمت عرضا 
لسيد ثريدول فوافق عليه. كان 

العمل منهارا لفرتة طويلة ، فقررت  
أن أحظى بفرصة كي أعيد 

 إستثماره".



" هكذا قمت ابألمر ، هل كل شيء  
تلمسه يتحول إىل ذهب؟". ضحك 
حماوال التخلص من إطرائها، قال:" 

هذا أمر صعب ، لكن حيصد 
نتيجة أعماله اجليدة يف اإلنسان 

املدى الطويل . كان األمر سهال  
إبعطاء الزابئن ما حيتاجون إليه و  
 هكذا ال يذهبون إىل مكان أخر".



" أعتقد أنه يف بلدة كهذه أنه ملن  
الضروري أن يتقبل السكان الدخيل  

لديهم هل كانت هذه مشكلة 
 ابلنسبة إليك ؟".

" يف احلقيقة ال . مهدت أمك  
 ، فاجلميع هنا حيب ليداي الطريق يل 

، و إن قالت أنين جيد فهذا يعين  
 أنين مناسب للجميع".



" اجلميع يعاملين بطريقة جيدة منذ 
 وصويل".

" إهنم حقا حباجة إليك هنا مويل  
لكنهم حيبونك أيضا لن تصاديف أي  

 مشكلة ابإلستقرار هنا".
تقلبت مويل مدحيه و الحظت أنه  

ما جعلها   جاد أكثر من العادة و هذا
تشعر ابلقلق عما قد حتمله هلا  

 السهرة.



بعد أن تناوال قدر ما يشاءان من  
القريدس إقرتح كالي أن يعودا إىل  
مورغان بوينت سريا على األقدام، 

ألنه ممنوع على السيارات التجول يف  
الساحة الرئيسية ، و لقد أوقف  

 شاحنته يف شارع جانيب.
قالت مويل :" و كأهنا قفزت يف 

لزمن إىل الوراء". و سارا عرب ا
الشوارع العريضة يتفرجان على 



املتاجر كمحالت هويب هورس و  
 تويب شويب و ستاليس بونيك. 

قال كالي هلا:" يريد الناس هنا  
اإلحتفاظ هبا على هذا املنوال". " 

 لقد مسعت بذلك".
" إن جو رئيس البلدية متحفظ جدا  

أعتقد أنك تعرفني كل شيء عن 
لقوي هو و راشال بسبب  خالفهما ا

 ذلك".



ضحكت قائلة:" نعم أخربتين أمي  
أن راشال كانت تريد أن تطور البلدة 

ابملستثمرين من أي صوب و  
 عارضها جو بذلك".

" هذا ليس تصويرا حقيقيا للوضع  
لقد حارهبا جو بكل ما يستطيع و  

كان صراعهما حيق أن يشاهد حلسن  
احلظ أن راشال رأت احلقيقة يف  

 النهاية".



" هذا يسعدين ليس هناك أماكن  
كثرية مثل مورغان بوينت يف هذا  

 البلد و من العار أن نغريها".
وصال إىل ابئع زهور يف زاوية أحد 

الشوارع كان هناك رجل عجوز 
يرتدي قبعة من القش و جيلس على 

كرسي صغري جبانب عربته املليئة 
 ابألزهار امللونة. 

 جون؟".سأل كالي:" كيف األعمال 



" ليست سيئة سيد كالي بل هي  
جيدة ألن الربيع أتى ابكرا ملصلحة 

 األزهار".
مشت مويل الروائح العطرة و إختار  
كالي رزمة من الزهور البيضاء و  

 قدمها إليها.
قال الرجل و هو يبتسم عندما 

إستلم املال من كالي :" زهور مجيلة 



المرأة أمجل لقد قمت إبختيار جيد 
 سيد كالي".

" املرأة ؟ أم الزهور؟". " اإلثنان معا" 
 . " شكرا لك جون".

" شكرا لك أمتىن لكما أمسية 
 رائعة". و رفع قبعته إبحرتام هلما.
مشت مويل األزهار و قالت:" ال 

أعتقد أنين تلقيت مرتني األزهار يف  
 ذات اليوم من قبل".



ستتمتع بذكرى هذه األمسية متاما  
ابألزهار اجلميلة اليت  كما إستمتعت 

وصلتها عند الصباح لن تعرتف  
بذلك لكن قد مر وقت طويل منذ  
أن أرسل هلا أحد زهورا " يبدو أن  

جون يستطيع إستغالل عمله". قال 
كالي ذلك ليخفف من قيمة عمله. 

و احلقيقة أنه مل يقدم أبدا الزهور  
مرتني لذات املرأة يف ذات اليوم من  



ان حيب أن قبل و هو أيضا لكنه ك
يسعد مويل و سعادهتا هو كل ما 

 يطلبه.
 

عندما حل الظالم أنريت الشوارع 
ذات الطابع الفيكتوري و رأت مويل  

البناء الفريد يف تلك املنطقة من 
 البلدة.



شرح هلا كالي :" كان املستقرون 
اجلدد يرغبون إبنشاء إنكلرتا اجلديدة 
و أعتقد أن سكان أورغان األصليني  

هامشري لقد بنوا بلدهتم  هم من نيو
 تشبه تلك اليت غادروها".

هزت رأسها إبستحسان:" أنه تغري  
مجيل خمتلف عن التأثري األسباين  

 لكل املناطق الساحلية". 



مسعا صوت موسيقى غري متوقعة من  
منتزه وسط الساحة فتقدما حنو 

 مصدر الصوت.
قالت متسائلة:" فرقة موسيقية على 

هذه األشياء  الطريق مل أكن أعلم أن
 ال تزال موجودة".

" إهنم فرقة مشهورة جدا و هي  
تعمل طوال الصيف و ليس فقط  
لتقدم األحلان املشهورة فكثري من 



الناس أيتون إىل هنا و عدد منهم  
 يقيمون حفالت زفافهم هنا".

كانت األبنية كلها مغطاة ابللون 
األبيض و كان هناك فريق من مخسة  

هتم حتت أفراد يتمرنون على اآل
 قناطري مجيلة جدا.

قال كالي للرجل الذي يعزف على 
 الباجنو :" مرحبا هيو ! ما ألمر ؟".



" حنن نتمرن فقط من أجل إحتفال  
الزهور الشهر املقبل إجلسا و  

 إستمعا إلينا قليال".
قالت مويل لكالي:" أان حقا أشعر و  

كأنين عدت يف الزمن إىل الوراء إنه  
ألنين مل أعشه  زمن أعرف القليل عنه 

 هكذا".
قال " و هذا ما أحبه يف مورغان 

بوينت فاحلياة هنا بسيطة على 



طبيعتها و هذا ما جيعلك تنسني أن  
ما تبقى من العامل يف خضم هائل و  

 أنت حماطة بكل هذا اهلدوء".
نظرت مويل حوهلا و إبتسمت إىل  

الناس احملبني الذين كانوا يلوحون و  
تطلبات يهتفون إستحساان كانت م

املدينة بعيدة عنهم ميكنها أن جتد هنا  
السالم و األمان الذي كانت  

 تفتقدمها يف عملها السابق. 



مهس كالي قائال:" لنذهب سنتوقف 
عند بركنز لنتناول املثلجات قبل أن 

 نذهب إىل شجرة تريدز".
سألت :ط كيف ميكن لشجرة أن  

 تكون مشهورة ؟".
  قاد كالي السيارة خارج البلدة بعد

أن إشرتى املثلجات و أشار بيده إىل  
شجرة السنداين الطويلة مسافة  
 واضحة عن الصنوبرايت جبانبها.



قال ليبعد إنتباهه عن مويل :" كانت  
الرؤية األوىل يف املنطقة اليت  

شاهدوها القادمون اجلدد أحد  
أسالف جو عاد إىل فلوريدا يف بداية  

و أعتقد أن إمسه   1880عام 
، لكن يستطيع جو ميكاجا مورغان 

 إخبارك املزيد عن ذلك أكثر مين".
" إنه يشعر بفخر كبري أبهله و  

حقيقة أن أسالفه هم األوائل الذين  



إستقروا يف هذه املنطقة أليس  
 كذلك؟".

هز كالي رأسه:" يكن جو تقديرا  
كبريا لذلك و خاصة للجزء الذي  

قامت بع عائلته إن هذا املرياث  
 راشال".سيبقى ألوالده من 

فكرت مويل ابلطفل الذي ستنجبه 
شقيقتها كم سيكون حمظوظا أن  

يكون لديه والد مرتبط ابلدم أبرضه 



سيكون للولد جذور سيشعر 
ابإلنتماء و لن يبحث عن أي مكان 

 له يف هذا العامل. 
لقد شعرت ابلراحة و األمل معا  

 قالت:" لنخرج من الشاحنة".
إتكأ على جانب الشاحنة و أصغيا  

 احلشرات الصغرية اليت تعزف  إىل
 موسيقى خاصة هبا.



قالت مويل و هي تتنهد و تنظر إىل  
غابة الصنوبر :" إنه رائع هذا املكان  

 هادىء جدا".
" نعم إنه كذلك عمل جو كثريا 
ليجعل سايربس نول يعلن هذه  

األرض كمحمية و هي األن حتت 
رعاية الدولة يف الشهر القادم سيتم 

لتجول يف الغابة و  إنشاء خميم هنا ل
هكذا سيتمكن العديد من الناس 



القدوم و التمتع جبمال طبيعة هذا 
 املكان".

قالت مويل:" أخربتين راشال أهنا  
كادت أن ترتكب أكرب غلطة يف 

 حياهتا".
عاد كالي يقوم بدور املرشد 

السياحي هل ستعتاد يوما على  
 تقلبات مزاجه السريعة؟ 



 حياول قال:" األخوة مارغوالن" و مل
أن يضيف شيئا عن حماولتهم اجلشعة  

 بتغيري املكان
 

نعم ، قالت راشال إن مفهومهم 
للتغري هو بتدمري كل شيء حي 

رصف األرض جيدا و بناء مراكز  
 تسوق كبرية".



" هذا ما لن حيدث هنا أبدا مع قليل  
من احلظ و حماوالت جو الدائمة 

ستبقى مورغان بوينت دائما قدمية  
 اء الزمن كما هي األن".الطراز و ور 

شعرت مويل ابلسعادة أن البلدة 
ستبقى كما هي لكنها كانت تشعر  

ابألسى حنو نفسها كانت تفكر  
 مبوقف كالي املتغري.



قالت :" يبدو أنك مولع جدا  
ابلبلدة و ابلسكان هنا". نظر إليها  
 مستغراب و قال:" أان فعال كذلك".

 "إذا ملاذا تريد الرحيل؟".
:" هناك عدد من السنني  أجاب بتوتر

قبل أن أفعل ذلك". " لكنك 
 ستذهب مع كل هذا".

"نعم". لكنه مل يكن متأكدا كما كان 
من قلب منذ أن قابل مويل ، و هو  



يسأل نفسه ماحلكمة من ترك عمل 
انجح و عائلته و أصدقائه، و عمر  
متقدم مريح إىل الضياع يف اجملهول  
على شواطئ الكينز رمبا هلذا يبدو  

 ليه كل هذا االرتباك.ع
قالت له:" كنت دائما طفال حيب 

املغامرات رمبا نضجت و إستقريت  
ابكرا جدا قبل أن تتمكن من 



التخلص من ذلك اإلحساس 
 املسيطر عليك."

" رمبا األمر كما تقولني كل الذي  
أعرفه أنين ال أريد أن أنتهي مثل  

 أيب".
كانت مويل تعرف والرت كوساك و  

ري متوقعة متاما كما  قد مات بصورة غ
حدث لوالدها كان هذا قاسم 

 مشرتك بينهما سألته" أبي طريقة؟".



" عمل ملدة أربعني سنة لذات  
الشركة و ختلى عن أي عطلة حىت  

عطل هناايت اإلسبوع ، و ذلك لكي  
جيمع ما يكفي من املال لتقاعده 
كنت الطفل الوحيد لديه و قد 
ولدت متأخرا يف حياهتما معا و  

كنت طفال كنت أسأله كي    عندما
يلعب معي ابلكرة أو يذهب معي  

 لصيد السمك". "و ؟ ".



" كان مشغوال و يقول أنه سيحظى 
بفرصة لكل هذا عندما يتقاعد و قد 

أجل كل أنواع التسلية يف حياته و  
بعدها مل يتمكن أبدا من التمتع  

ابلتقاعد الذي وفره". " أان أسفة 
 ،كالي".

ا". " نعم " لقد فقدت والدك أيض 
لكنين كنت منشغلة جدا مبعهد  

الطب حىت أنه مر عدة سنوات قبل 



أن أفقده حقا أمتىن األن لو أستطيع 
العودة إىل الوراء ألمتكن من إعادة  

 ذلك الوقت اثنية".
" لكن ال ميكننا القيام بذلك أليس 

كذلك؟ ال حنظى بفرصة اثنية يف  
احلياة و هلذا ال أريد البقاء يف  

ينت و أبقى حائرا ما الذي  مورغان بو 
كان سيحدث معي أريد أن أختطف 

 كل فرصة ممكنة للحياة".



قالت:" و عليك أن تبحر على ظهر  
 قارب لتفعل ذلك؟".

حاولت مويل أن ال تفكر ما الذي  
سيحدث إن قررت البقاء يف مورغان 

بوينت و مسحت لنفسها أن تتعلق  
بكالي ستشعر ابألمل عندما يرحل و 

أكيد لكن الذي ال تعرفه  هذا أمر 
 ماذا عليها القيام به ملنع ذلك.



هل عليها التوقف عن رؤيته كطريقة  
إحرتازية ضد األم املستقبل؟ أم أن 

 عليها أن تقنعه ليغري رأيه؟ 
قالت :" لقد أتخر الوقت رمبا علينا  
العودة " لكنها مل تتحرك لتصعد إىل  
الشاحنة و اتبعت حتديقها ابلنجوم  

 املنتشرة يف السماء.



قال كالي :" كنت أفكر مثلك 
متاما" قالت بصورة غري متوقعة :" 

 هل تؤمن ابلقدر؟". " ابلطبع".
بدأت أفكر أنه مقدر يل القدوم إىل  
مورغان بوينت من كل األماكن يف  

العامل اليت أستطيع الذهاب إليها لقد  
إنتهيت هنا إنين طبيبة و كل سكان 

بيب حبالة ايئسة  البلدة حباجة إىل ط



هذا ليس جمرد صدفة عادية أليس  
 كذلك؟".

بدا عليه و كأنه يفكر مبا قالته:" قد 
يكون ذلك لكن إن كان األمر هكذا  

هذه الصدفة تدعى راشال و ليداي 
". ضحكت و قالت:" أعتقد أنك 

 حمق لقد دبرات كل هذا األمر".
إستدار كالي حنوها ، و قال:" هناك 

فينه إن بقيت شيء واحد مهم ستعر 



هنا يف مورغان بوينت ، دكتورة". 
أحست بضيق يف تنفسها لكنها  
 متكنت من القول:" و ما هو ؟".

" أنين دائما على حق". " هكذا إذا  
 ؟".

" كنت تقفني هنا ملدة عشر دقائق  
األخرية تنظرين إىل النجوم و  

تتحدثني عن القدر لكن كل الذي  
 كنت تفكرين به هو أان".



ابإلحراج لكنها قالت:"  شعرت مويل
 إذا أنت أيضا تقرأ األفكار؟".
" ال ، لكنين على حق، أليس 

 كذلك؟". " هذا ما فكرت به".
ضحكت مويل وقالت:" لو أن أحدا 
أخربين منذ عشرين سنة أنين سأقف  
و أتبادل الكالم هبدوء و إحساس  
مع كالي كوساك ، لكنت لكمته 



على وجهه". قال إبقتناع :" ليس أان 
 " . " حقا ؟ " .

" لقد قلت لك كنت دائما أشعر  
ابلعاطفة جتاهك مويل . ملا كنت 

تعتقدين أنين كنت أحاول أن أجعل  
حياتك تعيسة كل تلك السنوات ؟  
لقد كانت الطريقة الوحيدة أللفت 
إنتباهك يل ". مل تعلم كيف سرتد 

عليه لكنها قالت :" لكنك بال شك  



حصلت على إنتباهي األن".قالت 
لك و هي تشعر ابإلحراج. " رمبا  ذ

علي أن أعيدك إىل املنزل". " 
 ستكون هذه فكرة جيدة". 

عادا إىل البلدة بصمت كامل و  
عندما أوقف كالي شاحنته أمام 

منزل والدهتا إستدارت مويل حنوه و  
قالت:" أان ال أفهم ما أشعر به  
جتاهك كالي لكن كما يقال يف  



  األفالم القدمية لقد حدث األمر
بسرعة لكن ابلنسبة إىل مشاريعك  

املستقبلية و لشخصييت غري املستقرة 
رمبا من األفضل أن ال نسمح لألمور  

أن تسيطر علينا رمبا علينا عدم 
 مشاهدة بعضنا كثريا".

صمت لفرتة قصرية و الصوت  
الوحيد الذي كان يسمع هو طرق  

أصابعه على املقود مل ينظر إليها  



؟ ". " ال  عندما قال :" ال ". " ال
هذا غري مقبول أان ال أريد التوقف  

عن رؤيتك أان ال أفهم عواطفي 
مثلك مويل لكنين ال أريد اهلروب  

 منها".
قالت حتاربه:"إهنا ليست مسألة  
هروب منها إهنا فقط أن نكون  

 حذرين".



قال يتهمها:" أنت من حتدث عن 
األقدار يف الدرجة األوىل رمبا قدر لنا  

ت مع بعضنا من  أن منضي بعض الوق 
حنن لنتحدى القدر؟". نظرت إليه :" 

 أنت متزح أليس كذلك ؟".
" أان أمزح ؟". " هذا ما أمتناه ". 

أدار حمرك السيارة و قال :" سأتصل 
بك غدا" .قالت :" جيد". ووضعت 

يدها على ابب الشاحنة فهي ال 



تشعر أبهنا ذكية كفاية عندما يتعلق 
 األمر بكالي . 

يدة ". " عمت قال:" أحالم سع
مساء" و خرجت من الشاحنة وهي 

تشعر ابإلحباط فهي متأكدة أن 
 أحالمها ستكون متناقضة 
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قالت راشال جتادهلا :" هيا ، مويل 
املؤنة و املعدات إىل  لقد وصلت 

العيادة و أان و جو حنتاج 
 مساعدتك".

http://www.riwaya.ga/


رفعت مويل نظرها عن اجمللة الطبية 
اليت كانت حتاول قراءهتا كانت  

خرجت إىل الشرفة لتستمتع بصباح 
ربيع مشرق ، و لتهرب من أختها  

اليت أتت إليها كزائرة لكنها ال تنفك  
تكلمها و تطلب منها رأيها، قالت:" 

 حتتاجني إيل ؟".ملاذا أنت 
إقرتبت راشال من الكرسي الذي  

جتلس عليه مويل و إختطفت اجمللة 



منها و أغلقتها :" نريد خربتك  
 العملية لتساعدينا كي جنهز العيادة".
" و ممن كنت ستطلبني املساعدة لو  

 مل أكن هنا ؟".
علمت مويل أنه قد مت السيطرة 
عليها لكن احلقيقة مل يكن ذلك  

فبعد أن أمضت كل هذا يزعجها 
الوقت مع أمها ، شقيقتها و صهرها  



و سكان مورغان بوينت أصبحت 
 معتادة على ذلك . 

تنهدت راشال بطريقة مسرحية:" آه 
، يف تلك احلال سنجرب على القيام 
بذلك مبفردان بطريقة سيئة ". لكن 

أشرق وجهها و هي تتابع:" و حلسن  
احلظ لسنا جمربين على القيام بذلك  

 ن حمظوظون جدا بوجودك بيننا".حن



قالت مويل تذكرها بقسوة:" مل 
حتصلوا بعد علي". كان مستشار 

البلدة صبورا معها لكن عليها 
ابإلجابة عليهم قريبا و عادة هي  

متأكدة من نفسها و عقالنية لكن  
يبدو أهنا لن حتزم أمرها ابلنسبة إىل  

مورغان بوينت و مع مرور ثالثة  
مغرمة هبذه أسابيع هنا أصبحت 

 البلدة الصغرية و بسكاهنا احملبني.



برغم حتفظاهتا إستقبلوها ابلرتحاب و  
قدموا هلا ثقتهم و إحرتمهم لقد 
عاملوها و كأهنا مميزة بينهم إنه  

لشعور جيد للمرء أن يكون مهما  
 ملن يعيش بينهم.

إذا ملاذا مل تقرر بعد ؟ أهنا حتب فكرة 
أن تكون قريبة من عائلتها و أن  

ضر والدة شقيقتها عندما حيني حت
الوقت هناك مكافأة خاصة أبن 



تكون ضمن عالقات حمدودة جتعلها  
تقوم بفرق واضح يف حياهتم و مع 

ذلك هي تريد أن تفكر ابلعرض  
 اخلارجي عرض مل تذكره بعد ألحد.

إذا أرادت أن تضع قائمة 
ابإلجيابيات و السلبيات ابلنسبة 

مورغان بوينت ستحظى بدون شك 
الئحة طويلة من اإلجيابيات و كل  ب



ما ميكنها قوله عن السلبيات أنه  
 يوجد عامل سليب واحد إمسه كالي.

و على الرغم من كل جهودها  
لتتجنب إحساسها به كانت تقع يف  

حبه لقد خرجا معا عدة مرات خالل 
اإلسبوعني املاضيني ذهبا لإلحبار  

مرتني و خرجا للعشاء مرات عدة 
إىل جاكسنوفيل  كما و أهنما ذهبا
 ليحضرا مسرحية.



و مهما حاولت أن تقول لنفسها  
أهنما جمرد صديقني و أهنا تتمتع  

برفقته ببساطة لكنها كانت تعلم أن  
ما تقوله غري احلقيقة فهي هتتم 

بكالي كوساك بطريقة مل هتتم هبا 
مطلقا ألي إنسان و يف يوم قريب 

سيرتك مورغان بوينت و عندها ماذا  
 سيحل هبا ؟.



لقد أصبحت يف اخلامسة و الثالثني  
من عمرها و هي ترغب يف اإلستقرار 

تريد منزال هلا و عائلة و أطفال و  
أخر ما تريده يف هذه املرحلة من 
حياهتا أن يتحطم قلبها مع عازب  
أكثر ما يؤمن به كحياة أليفة هي 

 العيش على منت قارب.
قاطعت راشال أفكار مويل مبعانقتها  

تنمى أن تسرعي  و هي تقول:" أ



إبختاذ قرارك إن كنت ستبقني أليس 
كذلك؟ مل أدرك كم كنت أفتقدك 
حىت عدت و سيكون األمر جيدا  

ألمي إن كنت قريبة منها هي مل تقل  
شيئا لكنها إفتقدتك كثريا هي أيضا  
إهنا سعيدة جدا منذ قدومك إلينا". 

" أعتقد أن حقيقة أن لديها زوج  
ة جديد و أهنا ستصبح جدة للمر 



األوىل هي سبب سعادهتا و ال دخل  
 يل ابألمر".

رفعت راشال كتفيها و قالت:" رمبا  
لكنها حبجة إلينا مويل و أهنا تتقدم 

 يف العمر".
ضحكت مويل :" أرجوك". منذ أن 

شفيت ليداي من احلادث الذي  
تعرضت له و هي رمبا أفضل  

األمهات صحة و حيوية اللوايت  



أهنا  تعرفهن مويل. قالت راشال و ك
تتهمها:" لقد غبت لوقت طويل  

جدا..." فتحت مويل اجمللة وضعتها  
أمام وجهها كي ختفي إبتسامتها و  
قالت:" ال حتاويل أن تضعي علي 

املزيد من اإلحساس ابلذنب شقيقيت 
 الصغرى لن ينجح هذا".

سألت راشال حبدة:" إنه كالي أليس  
 كذلك ؟ ".



تظاهرت مويل أهنا مل تفهم قالت :" 
 به كالي ؟".  ماذا

و قد شعرت ابإلهنيار من مالحظة  
أختها القوية. " إنه السبب الذي  

جيعلك ترتددين ابلقبول". و أخذت 
تسري خبطى واسعة على الشرفة و  

يستطيع من ينظر إليها أن يراها  
 تتمزق بني إحرتامها  



لكالي و حبها ألختها و بني  
 إهتمامها الشخصي.

ذا قالت مويل:" ال عالقة لكالي هب 
". تضايقت أهنا غري صادقة لكنها  

غري مستعدة لتبحث و تناقش  
إحساسها حنو كالي كوساك حىت و  

ال مع راشال فهي ال تفهم نفسها  
حىت اتبعت:" إنه قرار كبري و مهم .. 
قرار سيؤثر مبا تبقى من حيايت و أريد  



فقط أن أأتكد أنين أقوم ابلعمل  
 الصائب".

  جلست راشال على املقعد الصخري
اخلاص بزوج أمها و قالت:" ال 
داعي للكذب مويل لنتحدث 

بصراحة كالي رجل رائع و أان أحبه  
كأخ لكن خذي بنصيحيت أختاه ال 

 تعلقي أية أمال عليه".



" أان ال أفعل ذلك". " خرب جيد هل 
تعلمني لو حدث ذلك منذ سنتني أو 

ثالث كان لديك الفرصة ابلسيطرة 
را من  عليه إقناعه كان أكثر إستقرا

األن لكنه تغري إنه ليس كالي القدمي  
 نفسه الذي كنت أعرفه دائما".

 
 



" رمبا أنت من تغري راشال". " ال بل 
هو لقد مأل قلبه بذلك احللم"القارب  

املنقذ" و هو عنيد مبا فيه الكفاية  
ليجعل األمر انجحا إنه أكثر الناس 
إحلاحا من بني كل الذين أعرفهم و  

يب أنه أتى إىل  الشيء الوحيد الغر 
 هنا أوال".



" ماذا تقصدين بكالمك ؟". كانت 
مويل ترغب يف إستغالل أي فرصة  
 تسمح هلا مبعرفة املزيد عن كالي .

" عندما كنا أطفاال كان دائما يتكلم 
كيف سيسافر ليكتشف العامل عندما 

 يكرب".
قالت مويل و هي تبتسم:" أتذكر  
ذلك و كنت دائما تناديه قبطان 

 ات". " ألسباب قوية".املغامر 



" أعتقد حىت أن الفراشات حتب أن  
تستقر يف مكان ما". فسرت راشال 

هلا:" مورغان بوينت هي املكان 
الذي تنتهني فيه عندما تنتهي 

مغامراتك بعد أن تنتهي من كل ما  
يدور يف العامل إهنا ليست مكاان لنبدأ 

 منه".
" أعتقد أن شراءه للصيدلية و القيام 

انجح فيها كان أمرا مثريا  بعمل 



لكالي يف البداية و األن ال جيد 
العمل هكذا نوع من التحدي فهو  

يفقد اإلهتمام بعمله". تساءلت مويل  
إن كان سيفقد اإلهتمام هبا أيضا 

هذا إن مسحت له أن يعرف كم هو 
 مهم هلا.

" قد يكون هذا جزء من املشكلة  
لكن أعتقد أن األمر أنه أصبح يف  

من عمره و هذه نقطة حتول   الثالثني



كبرية يف حياة الرجل رمبا قرر أنه  
حان الوقت للقيام بكل تلك  

األشياء اليت كان يتحدث عنها و من  
 األفضل له أن يبدأ بذلك".

" رمبا أنت على حق فأنت تعرفينه  
أكثر من أي شخص أخر". شكت 
مويل إن كانت ستتمكن من فهمه  

 يوما. 



ا و  " هذا صحيح فأان أفهمه كثري 
أعلم أنه ليس عليك ربط مصريك  

برجل ال ميلك اإلدراك اجليد ليدرك  
كم سيخسر عندما يرحل إجعلي  

قرارك مرتكزا على العمل األفضل 
لك مويل و ال حتاويل أن تركزي على  

 كالي كوساك أنه عنصر متغري".
أظهرت مويل بعض احلماس و هي 
تقول :" سأفكر بذلك مليا حسنا 



إذا كنا نريد أن  هيا علينا التحرك 
 نفرغ كل الصناديق اليوم".

قفزت راشال و هي تضحك بثقة:" 
أنت تقصدين أنك ستساعديننا". " 

و هل شككت ابألمر؟". " يف 
احلقيقة ال". " مل أعتقد ذلك لكن  

جيب أن تدركي أنين ال أستطيع 
مقاومة جتهيز عيادة جديدة ". " 

كنت أعتمد على ذلك بكل  



يف العيادة و  األحوال". قابلتا جو 
مضى الثالثة ما تبقى من النهار و  

 هم يفرغون الصناديق.
أتثرت مويل كثريا ابلكمية و النوعية 
اليت طلبوها لتجهيز العيادة و بينما 
كانت تضع املواد الطبية يف أماكنها 
مل تستطع التوقف عن التفكري عن  
إستعماهلا يف ختفيف اآلالم و إنقاذ  

 خلاصة.حياة الناس يف عيادهتا ا



قالت :"لقد قمت إبختيار ممتاز جو 
 كيف عرفت ماذا ستطلب؟". 

" مل أفعل هذا أرسل يل كالي ابئعا  
إختصاصه أتمني العيادات ابملعدات  
 الالزمة و قد حصل على اإلمتياز ".

قاطعته راشال :" و حصل أيضا على 
احلسومات ". قالت مويل و هي  

تنظر إىل املعقم لآلالت:" هذا آخر 
 موديل هبذا اخلصوص".



قال جو يذكرها:" لقد أخربتك  
بذلك من قبل إهنا ستكون عيادة من 
الدرجة األوىل و هلذا نريدك أنت" . 

وضعت صندوقا يف اخلزانة و  
إستدارت حنو أختها و صهرها  
قائلة:" هناك شيئا أريدكما أن  

تعرفانه". تنهدت راشال و قالت:"و 
أخريا ! أعتقدت أنك لن تقبلي 

قا". قال جو :" هل قررت البقاء  مطل



معنا؟". مل تكن مويل متأكدة كيف 
ستنقل هلما اخلرب لقد أحتفظت به 
لنفسها ملدة ثالثة أايم متمنية أن 

يسهل عليها األمر لتزفه هلما لكن مل  
حيدث هذا. قالت :" ليس هذا ما  

أريد قوله ابلتحديد". " إذا ماذا  
 هناك أختاه؟".

تفيا من ابربرا  " لقد تلقيت إتصاال ها
جيمس صديقة يل من أايم الدراسة و  



هي تؤسس مركزا طبيا للعائالت يف  
 ابمل بيتش األن".

هلجة الشك اليت رمتها هبا راشال و  
هي تقول :" و ؟ ". جعلت األمور 

 أكثر صعوبة على مويل.
" إهنا انجحة جدا يف احلقيقة و هي  

تطور نوع عملها". أتى دور جو األن 
 :" و ؟ ". ليشك ابألمر



" و عندما علمت أنين عدت إىل  
 فلوريدا إتصلت يب ".

قالت أختها حبزم:" لقد قلت ذلك  
من قبل ". " تريد التحدث معي عن 

 نوع من الشراكة ".
كانت خيبة أمل راشال واضحة و  

هي تقول :" مويل ! أمتىن أن تكوين  
 قد قلت هلا أن تنسى األمر ".



هب  " يف احلقيقة قلت هلا أنين سأذ
 إىل ابمل بيتش ألرى ما هو عرضها".
أخذت راشال تسري ابلغرفة غاضبة 
قبل أن تبدأ ابلصراخ على أختها:" 

آه مويل لن تفعلي ذلك أان ال  
أصدق أنك ستذهبني من وراء  

 ظهران".



إعرتضت مويل قائلة :" أان ال أذهب 
من وراء ظهرك فأان أخربكم ابألمر 

 األن حىت قبل أن أذهب".
افقي على عرض آخر ! ال " لكن لتو 

أستطيع التصديق أنك عدمية الشفقة  
." 

" مل أوافق على أي شيء بعد أعتقد 
أنين حباجة ألكون متأكدة متاما قبل 

 أن أقرر". 



إمتألت عينا راشال ابلدموع و  
قالت:" كنت أعتقد أنك متأكدة  

فكرت أخريا أن العائلة قد تعين لك  
شيئا و أعتقد أنين كنت خمطئة" و 

 ت حنو الباب.  سار 
" راشال إنتظري دقيقة أال ميكننا 

التحدث ابألمر ؟". شعرت مويل أهنا  
ايئسة من تعابري الغضب على وجه 

 أختها.



" ال جو أريد العودة إىل املنزل ". مل 
تغلق الباب بقوة وراءها لكن  
الصمت السائد كان له ذات  

الوضع. إستدارت مويل حنو جو و  
د أن قالت:" إنين أسفة مل أقص 

 أسبب هلا كل هذا اإلزعاج ".
حاول أن خيفف عنها قائال:ط ال 

تقلقي بشأن راشال ففرتة احلمل هذه 



جعلتها عاطفية جدا ستتمكن من 
 تفهم ما حيصل". " أمتىن ذلك".

" ابلطبع سنصاب كلنا خبيبة أمل إن  
قررت اإلنتقال إىل مكان آخر لكننا 

سنحاول أن نتفهم أرادتك". نظر  
دم و اتبع إبقتناع مع  جو حوله بن

قليل من احلظ:" سنتمكن من إجياد  
طبيب بديل قبل املوعد النهائي  

 للحكومة".



" و أنت أيضا قاسي ". " ماذا ؟ ". 
" إذا كنت حتاول أن جتعلين أشعر و  
كأنين إنسانة فاسدة ألنين أحاول أن  
أرى إحتماالت أخرى فلقد جنحت 

 بذلك".
تشعري  أكد هلا جو :" ال أريدك أن 

ابلسؤ مويل لكن ال أريد أن أخسرك  
يف ابمل بيتش أيضا إذا كان األمر  

يتعلق ابملال فقد أستطيع أن أضيف 



لك بعض املنافع إبتفاق مع  
 املستشار ".

" ال جو العرض الذي قدمتموه كرمي 
مبا فيه الكفاية " بطريقة ما شعرت و  

كأهنا خانت ثقتهم لكنها تعلم أهنا  
 يح.تقوم ابخليار الصح

" كيف يل أن أعرف أن مورغان 
بوينت هي املكان األنسب يل إذا مل  



أعرف ماذا ميكن أن تقدم يل  
 األماكن األخرى ؟".

" أنت على حق ابلطبع " انوهلا  
املفتاح و اتبع:" علي الذهاب وراء  
راشال هل ميكنك أن تقفلي العيادة  
عندما تغادرين ؟". " ابلتأكيد " و 

قف عندما وصل راقبته مويل يغادر تو 
إىل الباب و قال:" أعلم أنك  

ستقومني ابخليار الصحيح يف النهاية  



، مويل". إبتسمت له و هي تشعر  
ابلثقة ابلنفس لكنها كانت ال تشعر  
 حقا بنصف ما تظهره من شجاعة.

عادت إىل عملها أخذت ترتب املواد  
املوجودة كي تبعد تفكريها عن رد  
فعل أختها و هذا أيضا ساعدها 

لى أن ال تقلق ألهنا مل ترفض عرض ع
 ابربرا على الفور.



ما أن تنقلت يف العيادة حىت ختيلت 
مويل أن العيادة مليئة بفريق العمل و  
ابلتجهيزات الكاملة هي تعلم كيف 
تستطيع أن تؤمن العمل داخل هذه 
العيادة إىل الدرجة القصوى و هذا  

ما تعلمته يف عملها السابق و  
تص و ممرضني  مبساعدة إداري خم

متفانني ستصبح مورغان بوينت مثل 
حيتذى عن اإلعتناء الكامل ابلصحة  



و مبا أهنا الطبيبة الوحيدة هنا ستؤمن 
خدمات أساسية للسكان الذين  
كانوا يذهبون إىل جاكسنوفيل 

 للحصول عليها.
 

قال إبصرار :" حسنا ماذا ستقولني  
 ؟".

" إذا كنت تريد أن تعرف سأذهب 
قدمية يل يف ابمل بيتش  لرؤية صديقة



أبدت ابربرا جيمس إهتماما يف أن  
أنضم إليها يف عملها اجلديد إنتهت  
القصة و هي ليست مأساوية على  
اإلطالق و ال أدري سبب كل هذا 

 الشجار مل أقل نعم ألحد بعد ".
" لكنك مل تقويل أيضا ال و قد يفسر  

 البعض أن هناك إحتمال ابلقبول ".



عبت مويل من  " و إن يكن ؟". ت
شرح رأيها طوال الوقت و توترها  
 كان واضحا إبجابتها املقتضبة .

" أرأيت ، املشكلة أنك أيضا قلت 
لنا رمبا و هذا كنوع من تعطي  

 موعدين حلفلتني خمتلفتني مويل".
" هل يل أن أفرتض من سؤالك أنك  

 موافق مع راشال و جو؟".



" نعم لقد خاب أملي أنك ستفكرين  
 .بعرض جديد"

" و ملا هتتم؟ فأنت لن تكون هنا  
 لفرتة طويلة".

" هذا صحيح لكن عائليت و  
أصدقائي هنا سأراتح أكثر إن  

عرفت أهنم حيظون بعناية طبية جيدة 
." 



اتبعت كالمها و كأنه مل يقاطعها :" 
بينما أنت تتجول يف أرجاء العامل  

 متجنبا أي مسؤولية".
صحح هلا و هو يضحك :" بينما أان 

مبالحقة السعادة و حسب أقوم 
 املعطيات حيق يل القيام بذلك".

 قالت :" و أان ال حيق يل بذلك".
أدار بعينيه و عندما تكلم قال 

كلماته بعناية و بصوت انعم و كأنه  



شخص عاقل جدا و يتحدث مع  
آخر ال منطق لديه:" ستكونني هنا 

أكثر سعادة من وجودك يف ابمل بيتش  
ن  كل شخص يعرف ذلك كما و أ

هذه هي احلياة لديك واجب تقومني  
 به".

قالت إبصرار :" الناس هنا ليسوا  
حتت مسؤولييت ليس حىت اآلن فأان مل 

 أعد أحدا ابلبقاء و حىت أفعل..".



قاطعها قائال:" آه لكنك بقيت هنا 
لثالثة أسابيع طويلة و إذا كان ال  

يعجبك املكان كان عليك قول ذلك  
 و املغادرة منذ وقت طويل". 

إعرتضت بضعف:" كنت أقوم 
 بزايرة".

قال :" بل كنت تتالعبني بنا دكتورة 
و لقد إستغليت حاجتنا إليك". " ال 

 مل أفعل".



" كنت تتسلني بنا طوال الوقت بينما 
كان لديك عرض آخر على 

 الطريق".
قالت و هي متأثرة:" ال لقد حتدثت 
مع ابربرا منذ ثالثة أايم فقط". "إذا 

 تنتظرين؟".ماذا  
" كالي أال ميكنك أن تكون جادا  

ملدة مخس دقائق؟". " آه هل تعلمني 
أتيت كي أتوسل أن تبقي هنا و هذا  



يضعين يف موقف ضعيف". إبتعدت 
عنه و هي تضحك قالت:" ال بد 

أنك جمنون و لو مل تكن ذكيا جدا ملا 
مسحت أن أحتدث معك يوما و األن 

أذهب من هنا فلدي عملي جيب 
 ءه".إهنا

" أمسعي مويل أفهم ملا عليك التأكد 
من إمكانية جناحك يف ابمل بيتش أان 
حقا أفهم و بصراحة ال ألومك أنت 



تدينني بذلك لنفسك كي تكتشفي 
 كل فرصة ممكنة".

" شكرا لك رأيك يعين يل الكثري". " 
لكن بينما تكونني هناك تتحدثني عن  

الفوائد املالية و حسابك املصريف  
 تذكري أن املال ال يصنع السعادة".

قالت:" إال إذا كان لديك الكثري منه 
و صرفته كله على نفسك". " 

أعرفك أكثر من هذا أنت مل تدخلي 



جمال الطب من أجل املال أنت  
هتتمني للناس و رمبا هتتمني كثريا و 

 قد تكون هذه مشكلتك".
قالت:" املشكلة أن البلدة كلها  

هو األفضل ملويل تعتقد أهنا تعرف ما  
 فوكس و أنت واحد منهم".

يف تلك اللحظة و لثانية واحدة  
عرف كالي ماذا يريد أن يكون ليس 

واحدا من الناس الذين حيبون مويل  



بل من حيبها بقدر اجلميع و فكرة 
الرحيل أصبحت فجأة من أسخف  
األفكار حىت أنه ال يتذكر ملا خطط  

له عليه أن يذكر نفسه ابحلرية و  
 تقالل و العيش براحة إىل األبد.اإلس

قال هامسا :" إكتشفي ما هو عرض 
صديقتك و ال تنسي ماذا ميكن قد  

 حتصلني عليه هنا".



شعرت و كأن قلبها قد تقلص هل  
سيكون لديه دائما هذا التأثري عليها  

قالت:" هل تعلم كالي عندما 
تتوقف عن إلقاء النكات و املزاح  

 تستطيع إسداء نصائح جيدة".
حقا أفعل ذلك؟". قالت:" نعم  "

عليك أن حتاول القيام بذلك  
 أحياان".

 الفصل السابع 



بعد مرور يومني تركت مويل سيارهتا 
الباليزر يف مطار جاكسنوفيل و 

إستقلت الطائرة إىل ابمل بيتش 
إستقبلتها ابربرا جيمس ، قررات زايرة 
العيادة بعد دوام العمل و جتولت يف  

عة و عرفتها على  أرجاء املدينة الواس
شريكيها الباقيني زوج شاب و  

 زوجته.



قالت ابربرا :" عملنا هو اإلهتمام 
ابملرضى من حلظة والدهتم حىت 

املوت . روب هو طبيب أطفال و 
كاثرين تعمل يف علم الشيخوخة و 
أان أهتم بكل احلاالت بني املرحلتني 

و حنن حقا لدينا أعمال كثرية يف 
بل أي مريض  الواقع ال أحد منا يتق

جديد اآلن و هنا أييت دورك". أهنت 
 كالمها و هي تبتسم.



سألت مويل :" و ماذا عن  
 املراجعات الطبية؟".

قالت ابربرا متضايقة:"لسنا حباجة إىل  
تلك املراجعات يف هذه األايم لكن 

لدينا عالقات جيدة مع األقسام  
األخرى يف املبىن مجيعنا نعرتف 

ية و حنن  بفائدة املستشفيات احملل
حناول أن حنتفظ مبستوى معني من  



املرض حنن ندير مؤسسة موكلة هبذا 
 اخلصوص".

كانت مويل معتادة أن ال تتحدث 
عن األعمال و هي تتناول طعامها  

لكن من الواضح أن األطباء الباقون  
ال يتبعون عادهتا أخذوا يقدمون  

الوقائع و التصورات راغبني يف التأثري  
 املادي الوفري.   هبا من خالل الربح



حاولت أن تتمتع ابلعشاء الشهي  
لكن بدا هلا أن األطباء الثالثة  

الباقون مهتمون ابلربح اإلضايف و  
الكلفة املضافة على التأمني الكامل  
و الذين حياولون أتمينها من خالل 

 إقامة خمترب.
إعتقدت أن وجود خمترب ابلعيادة قد 

جيعل األطباء يطلبون فحوصات  
ري ضرورية قالت هلا ابربرا  مكلفة و غ



أن عليها أن تعتاد على طلب هذه 
الفحوصات لتتأكد أن ال جمال 

 لإلدعاء. 
قال روب:" حنن ال نستقبل مرضى 

فقراء و جند أن العمل معهم  
 صعب".

سألت مويل:" و ماذا عن اإلهتمام 
 بصحتهم؟".



" آه هناك أطباء كثر يف املدينة 
يهتمون هبم أو أهنم يذهبون إىل  

 ملستشفيات العامة".ا
اتبعت ابربرا:" كل شريك منا عليه 
أن يتوقع أن يزيد نسبة أرابحه كل 
شهر و كل منا يناله أكثر من راتبه  

 هو ربح إضايف له".



قالت كاثرين:" و إذا كنت مدمنة 
أعمال مثل صديقتك سيكون هذا 

 العمل مرحبا جدا لك".
قالت مويل:" هناك عدة ساعات 

 قط".للعمل يف النهار ف
قال روب:"لدينا موظفني أكفاء  

حيث يهتمون جيدا مبواعيدان و حىت 
لو مت إلغاء موعد أو إثنني ميكنهم  

 إجياد البديل على الفور".



قالت:" أان ال أحب أبدا املواعيد 
الكثرية فعلى املرضى أن ينتظروا هبذه 

 احلالة و هذا غري مناسب هلم".
  نظر األطباء الثالثة إىل مويل و كأهنا

قالت كالم ال يتم إىل املوضوع  
 بصلة.

قالت ابربرا بربودة:" ما يناسب 
 املرضى خارج إهتماماتنا".



سألت مويل:" و ماذا عن نوعية 
اإلهتمام؟ كم من الوقت متضون مع 

 كل مريض؟".
ضحك روب مل يكن من السهل  

 عليه اإلجابة :" أقل ما ميكن".
هناك أسئلة مهمة عليها أن تسأهلا  

كيف تبدأون التحدث مع  قالت:" و  
 املريض؟" .



سألت ابربرا:" ماذا تقصدين؟". " 
هل متضون بضع دقائق تتحدثون  
معهم عن حياهتم اخلاصة أم أنكم 

تبدأون على الفور ابملعاينة؟". نظر 
األطباء الثالثة إىل بعضهم و هم 

يتساءلون أن كان هذا السؤال حيمل 
 خدعة ما.



املريض  قالت كاثرين:" عادة أسأل 
كيف ميكنين أن أساعده و أين اخلطأ  

 بذلك؟".
اتبعت مويل إبصرار:" ماذا تفعلون  

إذا قدم املريض معلومات قد تغري أو  
 تؤثر على تشخيصكم للمرض؟".

بدا على الثالثة اإلرتباك قالت 
ابربرا:" أعتقد أننا خرجنا عن 

املوضوع". و سحبت ملفا من  



حقيبتها و وضعته على الطاولة  
ت:" هذا ما نستطيع تقدميه لك  اتبع

مويل لنبحث بعض التطورات و  
أعتقد أننا نتفق مجيعا أننا مل منض  

إثين عشرة سنة يف التدريب و 
التحصيل العلمي لنصبح حمسنني". 

يف الوقت الذي إنتهى فيه موعد 
العشاء كانت مويل قد إختذت قرارها  

ليس فقط من أجل ابمل بيتش بل 



ت كان  أيضا بشأن مورغان بوني
عرض ابربرا جيد جدا لكنها تعلم 

أهنا ال تستطيع ممارسة هذا النوع من  
العمل مرة إعتقدت أن هذا ما تريده 

 لكنها األن تعرف أكثر من هذا. 
مع أهنا كانت دائما تعرتض على كل 

ما يعيق راحتها و كانت تشك أهنا  
ستكون سعيدة من دون كل  

التسهيالت اليت تقدمها املدن  



قوع بفخ النجاح قد جيعل  الكربى الو 
أي طبيب شاب ينسى ملا دخل هذا  
اجملال منذ البداية و مع أهنا ال تستاء  

من ابربرا و صديقيها لكن ببساطة  
ليست هذه طريقتها يف العمل و هذا  

ماقالته لصديقتها أببسط كلمات  
 أستطاعت أن جتدها.

 
 مرحبا



قالت هلا ابربرا و هي تعيدها إىل  
حقائبها قبل أن    منزهلا لتحضر مويل

تعود إىل املطار:" أعتقد أنك تقومني  
بغلطة كربى". كانت مويل قد قررت  

إمضاء عطلة األسبوع هناك لكن  
يبدو أهنا أصبحت جاهزة للعودة إىل  
بيتها ؟ هل أصبحت مورغان بوينت  
متثل هلا البيت و األمان يف فكرها ؟ 
بعد مرور ثالثة أسابيع فقط؟ فجأة 



قد أصبح  أحست و كأن قلبها 
أخف وزان منذ زمن طويل لقد  

شعرت و كأهنا قامت ابألختيار 
 الصحيح.

قالت لصديقتها:" ال ابربرا أحرتم ما  
تفعلينه هنا و أنت و األطباء  

اآلخرين لكن هذا العمل ليس يل أان  
ال أنظر للمريض و أملح من خالله  

 أوراقا مالية".



ضحكت ابربرا:" من املفرتض أن  
الحظة لكنين لن  أدافع عن هذه امل

أفعل فنحن صديقتان منذ زمن 
 طويل".

"شكرا لتفهمك" " إذا أخربيين عن  
مورغان بوينت" . و هذا ما فعلته  
مويل بطريقة مطولة و حمببة أخربهتا 

عن الناس و عن السنداينة املشهورة 
و عن احملالت يف الساحة أخربهتا كم 



تشعر ابلرضى أبن تعيش يف بلدة 
. قالت و هي   تعرف كل من فيها 

تضحك:" أريد أن أصبح عجوزا 
هناك ابربرا أن أصبح الدكتورة مويل  
العجوزة عانسا تعرف كل األسرار  

 اخلفية لكل شخص يف البلدة".
رافقتها ابربرا إىل بوابة املطار و قالت 

هلا و هي تودعها:" قد تصبحني 
عجوزا مويل فوكس لكنين أشعر  



أبنك لن تكوين سريعة الغضب أو  
 حىت عانس".

**** 
كانت مويل ال تزال انئمة عند 

الساعة التاسعة من صباح اليوم  
التايل لوصوهلا يف ساعة متأخرة من 
ليلة أمس . إستيقظت لتسمع أحد 

ما يدق بعنف على ابب منزهلا  
تذكرت أن والدهتا و زوج أمها قد  



غادرا لزايرة شقيقة أرين يف أورلندو  
 فنهضت مسرعة لتفتح الباب.

رجال متأثرا جدا يقف هناك :"  رأت
آه أنت هنا دكتورة أان راي جونسون  

لقد تعرض إبين للدغة حنلة و هو  
 مريض جدا".

تنبهت مويل للخطر على الفور و  
قالت:" منذ مىت؟". " منذ أقل من 

ساعة تقريبا مل هنتم ابألمر أقصد 



يتعرض األطفال دائما للدغ من قبل 
 أنواع كثرية من احلشرات".

و هي تعود إىل غرفتها:" حلظة  قالت
و سأعود إليك كم هو عمر إبنك؟" 

 " ثالث سنوات".
شعرت مويل إبحساس غريب و هي  
تسرع ابلعودة إىل غرفة اجللوس قبل 
مرور ثالث دقائق قالت:" هل لديه  

أي عوارض حساسية من قبل؟". 



قال الوالد املسكني و هو يكاد  
يبكي :" مل حيدث له ذلك من قبل 

 اين من مشاكل يف التنفس".إنه يع
" أين هو األن؟". " أنه يف السيارة  

مع ابتسي كنا سنذهب إىل غرفة  
الطوارئ يف جاكسنوفيل عندما رأيت 

سيارتك الباليزر من حظنا أنك  
 هنا".



محلت مويل حقيبتها الطبية و  
أسرعت ابخلروج لتصعد إىل املقعد  

اخللفي حيث وجدت إمرأة شابة  
بني ذراعيها كان  حتمل ولدها الصغري  

الولد قد بدأ يفقد وعيه و اإلصابة  
يف ذراعة قد تورمت و حتولت إىل  

لون أمحر داكن. قالت مويل:" خذان 
إىل العيادة أبسرع ما ميكنك". أسرع 

راي ابلقيادة أبقصى سرعة أخذت 



مويل الطفل من أمه و مددته على 
ظهره و رفعت ساقيه ليتمكن الدم 

 أسه.من التدفق إىل قلبه و ر 
قالت ابتسي و هي تبكي:" ماذا به  
تيمي؟ كيف ميكن لنحلة أن تصيبه 
بكل هذا السؤ ؟". قالت مويل:" 

لدى تيمي حساسية ضد لسعة  
احلشرات و هذا ما سبب له هذا 
الضيق يف التنفس هذا النوع من  



احلساسية اندر لكنه قد يكون  
 خطرا".

" هل سيكون خبري؟". سألت األم 
 ترياي عجيبة.ذلك و هي تبكي هبس

" ما أن نصل إىل العيادة حىت أعطيه 
حقنة ضد احلساسية يف معظم 

احلاالت هذا يكفي لتوقف  
 اإلصابة".



كانت ابتسي ال تزال تبكي عندما 
وصلوا إىل العيادة أسرعت مويل 

بفتح الباب و جتهيز املواد الالزمة  
اليت ستحتاجها أسرع راي إىل غرفة  

 ذراعيه املعاينة و هو حيمل تيمي بني
حلقت هبما ابتسي و هي تبكي 

 بصوت عال.
قال راي و صوته مليء ابلرعب:" 
أعتقد أنه مل يعد يستطيع التنفس 



دكتورة". صرخت ابتسي :"آه 
أرجوك ! إفعلي له أي شيء !". يف 

حلظات جهزت مويل إسعافات  
للقلب و للوريد الرئوي مل تذكر هلما  
كم أن احلياة مهددة ابلنسبة لطفل 

تيمي ألهنا مل ترد إخافة والديه   بعمر
البائسني أكثر مما مها خائفني لكنها  

كانت تعلم أهنا تفقد القليل من  
األمل املتبقي هلا فركزت على عملها 



مبعدة كل األفكار السيئة و أخذت 
تعمل إبميان و هدؤ إلنقاذ حياة 

 ذلك الطفل الصغري.
ما أن إستعاد تيمي تنفسه و دقة  

 جهزت حقنة ضد قلبه املنتظمة حىت
احلساسية بعد مرور دقائق على ذلك  

إستعاد الطفل لونه و كان يتنفس  
 بسهولة واضحة. 



للمرة األوىل رفعت مويل نظرها عن  
مريضها قالت تؤكد لوالديه:" إنه  

سيصبح خبري األن لقد كانت إصابة  
قوية لكن متكنا من إحضاره إىل هنا  

 يف الوقت املناسب".
همر على وجهه  قال راي و الدموع تن

:" شكرا هلل دكتورة شكرا لك إلنقاذ  
 حياة ولدي".



ضمتها ابتسي إليها و قالت:" مل 
يكن ليعيش حىت نصل إىل  

 جاكسنوفيل أليس كذلك دكتورة؟".
علمت مويل أن عليها أن تكون  

صادقة مع الوالدين حىت و لو كانت  
احلقيقة مؤملة :" رمبا ال كان لديه  

قمتما ابلعمل حساسية قوية و لقد 
الصائب إبحضاره إيل". و هي أيضا  
قامت ابخليار الصحيح عندما تركت 



ابمل بيتش ابكرا و عادت إىل هنا قبل 
املوعد احملدد لقد ساعدها القدر  

على إنقاذ حياة هذا الصيب الصغري  
ليؤكد هلا أهنا يف املكان املناسب يف 

 الوقت املناسب.
 قال راي:" إنين سعيد جدا أنه أصبح
لدينا طبيبة يف مورغان بوينت األن  
سنشعر ابلراحة أكثر و حنن نعلم  

 أنك هنا".



سألت ابتسي متأملة:"إذا ستبقني 
 معنا دكتورة فوكس ؟".

إبتسمت مويل و هي تداعب رأس 
مريضها الصغري كان قد إستعاد وعيه 

و عيناه السوداوان تنظران إليها  
مستفهمة مل يفهم ماذا حدث له  

نه يعلم أنه بني يدين  لكنه يبدوا أ 
جيدتني ألنه إبتسم هلا كانت إبتسامة  
ضعيفة لكنها محلت معاين العامل كله  



ملويل شعرت و كأهنا قد أعطيت 
 هدية رائعة.

قالت لعائلة جونسون حبماس :"آه 
نعم لن تتمكن اخليول الربية من  

 جري من هنا األن".
أبقت تيمي يف العيادة لعدة ساعات 

أرسلته إىل املنزل مع  لرتاقبه و بعدها 
والديه أعطتهم حقنة ضد احلساسية  
و علمتهم طريقة إستعماهلا يف حالة  



تعرض تيمي ألي لسعة مرة اثنية. و  
طالبت منهما أن أيخذا الطفل إىل  

طبيب أخصائي يف احلساسية يف 
املدينة حيث يساعدمها ليفهما  
مشكلة تيمي و يعلمهما كيف 

 يتعامالن معها. 
 

 يتبع**
 



------------------
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------------------

-------- 
 

بعد ان غادرت عائلة جونسون  
جلست مويل على مقعدها الكبري  

واملريح وراء املكتب الذي سيصبح 



عما قريب مكتبها وقبل ان تتمكن 
من االتصال جبو لتعلمه بقرارها فتح  

ل ابب العيادة واسرع كالي ابلدخو 
وقال "لقد مسعت للتو عن تيمثي 
جونسون" هزت راسها وقالت"لن  

اعتاد كيف تنتقل االخبار بسرعه يف 
 هذه البلدة"

قال بقلق واضح "لقد ساعدت يف 
 انقاذ حياته"



 "انين طبيبة كالي وهذه هي مهنيت"
"رمبا ماكان ليعيش مدة دقيقة ليصل 

اىل ماكسوتفيل كان قد مات لو مل 
 تساعديه "

لية والول مرة منذ بداية هذا  نظرت ا 
الصباح امتالت الدموع يف عينيها 
"نعم اعتقد ان هذا ماكان حدث 

 كانت نتيجة اللسعه سيئة جدا"



اسرع كالي ابلقول "شكرا هلل انك  
 عدت مويل"

سكتت مويل ومل تدرك كم كانت 
 متوترة حىت االن  

قال بصوت هامس "من املؤكد انك  
  ادركت االن كم هم حباجة اليك

 سكان مورغان بوينت"
اهنا تدرك متاما فالبلدة حباجه اليها  
كما هي حتتاج مورغان بوينت اهنا 



حباجة اىل مكان يصبح بيتها مكان  
تنتمي اليه ارادت ان ترى تيمي 

جونسون ينمو ويكرب علمت االن 
اهنا تستطيع التخلي عن مهنتها هنائيا  
على ان تكون جزء من عمل يف هذه 

 البلدة 
تظرت قليال اعتقدت انك  قال "ان

ستمضني اجازة االسبوع يف ابمل بيتش 
 ملا عدت ابكرا"



 قالت بتواضع "القدر"
صمتت للحظة بعدها قال "انت  

 ستبقني هنا اليس كذلك؟"
 "وكيف يل ان الافعل"

 "وما الذي جعلك تقررين؟"
قالت مبرح "ادركت بعد التحدث اىل  

المارس ابربرا وشريكيها انين مل اخلق 
النوع من العمل اهنم يريدون مؤسسة  

 للعالج" 



 "وهذا محلك للعوده ابكرا"
قالت ببساطة"اردت العودة اىل  

 دايري"
"لقد قمت ابلعمل الصواب مويل  

 ولن تندمي ابدا على خيارك ابلبقاء"
"اعلم " ومتنت انة لن ايسف ابدا  
النة اختار الرحيل فهي تعلم اهنا  

احالمها  تستطيع ان حتقق كل 
العملية يف مورغان بوينت وهي تشعر  



ابلسالم والرضى لذلك ليست 
متاكدة من حياهتا العاطفية كيف 

ستكون حياهتا بدون كالي ؟ انه ال  
يفهم انة قد يكون مهما لشخص  
كما قد يكون شخص واحد مهم  

لبلدة اردت ان ختربة ذلك لكن لن  
يكون عملها هذا امرا عادال لقد كان  

لبداية انة سيرتك البلدة  واضحا منذ ا 
يوما ما ومهما سيؤملها ذلك عليها  



ان تدعه يرحل الهنا حتبه حقا فهي ال 
تريدة ان يقدم أي تضحيات من 

اجلها قد يندمان عليها الحقا والهنا 
حتبه ستجعل االمور اكثر سهوله عليه 

لريحل سارت حنو مكتبها وقالت 
"اعتقد ان علي االتصال جبو الزف 

 ار اجليدة"اليه االخب
"من احملتمل انه عرف االن لكن  

اتصلي بة بكل االحوال ستجعلني 



اختك سعيدة وهكذا لن تستمر  
ابلذهاب ايل يف منتصف الليل  
لتطلب الشراب الفوار لتهدئة  

 االمها" 
ضحكت مويل لكنا مل تكن سعيدة 

ابدا كما كان يبدو عليها "شكرا 
 لكل انك صديقي كالي"
وقال "اه جلس على زاوية املكتب 

 هل اان كذلك؟"



"امتىن ان نكون اصدقاء دائما ميكننا 
التنزه احياان لكن علينا ان نذكر  

انفسنا انة ال جيب ان نسمح لقلبينا 
 ان يرتبطا ببعضهما"

توتر كالي هل اخطاء بقراءة  
 تصرفاهتا كليا؟

 قال"اان ال افهم مويل"
"ال تدع التالعب كالي بعد ان  

مواجه  اختذت قراري االن علينا



احلقائق سابقى يف البلدة لفرتة طويلة  
وانت التستطيع االنتظار كي ترحل 

وما ان تؤمن حياتك يف قارب 
 سرتحل اىل االبد"

 "و؟"
"واعتقد انة من احلماقة لكلينا ان  

 نفكر ببعضنا بعمق "
 قال بربود "اكثر مما حنن علية االن"



"الاعتقد انين استطيع ا انحب 
 له وبساطة" واختلى عمن احب بسهو 

مل يكن كالي متاكد اىل اين سيوصل  
هذا النقاش فقال "اذا مىت استطيع 

 ان اراك اثنية؟"
 "كالي امل تسمع وال كلمة مما قلته؟"
 "مارايك بتناول العشاء معا الليلة؟"

 " اان اسفه ال استطيع"
 "مساء غد؟"



 "كالي اعطين بعض الوقت اتفقنا؟"
وافق على مضض "حسنا لكن ال 

 ذلك الوقت يطول"تدعي 
 

********** 
 
 
 



بعد مرور عدة اايم استمرت مويل  
مبعاملة كالي بتباعد واضح كانت 

عائلتها سعيدةجدا بقرارها ومستشار  
البلدة مبتهجا بقبوهلا عرضهم 

وضعت اخلطط لتصبح مالكة منزل 
 الطبيب كويل وهكذا

طلبت كل مايلزم من تصليح واعادة  
 طالء  



وانغمست مويل كليا بعملها وعلى  
عجلة استخدمت ممرضه وعاملني  

للمكتب وقبل ان ميضي شهر واحد  
استخدمت هيثر كعامله لتجيب على 

 االتصاالت اهلاتفية  
وما ان اشتهرت قدرهتا كطبيبة ماهرة 

وخاصة من خال ل والدي تيمي 
جونسون اصبحت منهمكة جدا 

بعملها كانت تعمل بشكل ال يعطيها  



قت يف النهار لتفكر بكالي أي و 
وعندما كانت تفعل كانت تشعر  

ابالسى لن يعرف حقا امهية احلب  
لكليهما كانت تصل اىل العيادة كل  

يوم عند الساعة السابعه لرتاجع  
ملفات املرضى قبل ان تعاين اول  

مريض هلا عند الساعه الثامنة خالل 
االسبوعني االولني كانت احلساسية  

االم االذن وكل  والنزالت الصدرية 



االالم العادية كما طلب منها ان  
تذهب لتقطب ساق مزارع ولتجرب  

 ذراع ولد
اقرتحت ماري ممرضتها اجلديدة ان  

تضع ملصقلت بشان الصحة  
املدرسية االبتدائيه وهذا املشروع  
قادها لتؤسس عيادة لالطفال عن  

التلقيح واحلضانه االطفال ولقد  
شعرت ابالمتنان من التجاوب  



سريع واالجيايب من البلدة وما ان  ال
اشتهر احلديث عن الطبيبة اجلديدة 

حىت توافد الناس البها من القرى  
اجملاورة واملناطق البعيدة وخالل 

اسابيع قليلة اصبح جدول مواعيدها 
مليء جدا لكنها اعلمت فريق  

عملها اهنا لن ترد احد يريد معاينه  
طبية وستطيل ساعات العمل ان  



ا سرتى كل من هو  اجربت لكنه
 حباجة 

والن االعمال مازالت مستمرة يف 
منزهلا كانت مويل منهكة يف غرفتها  

يف منزل امها بعد يوم عمل شاق 
كانت متعبه لكن راضيه اهنا تؤمن  

لسكاهنا بلدهتا ما حيتاجونة من  
خدماهتا مل تعد تقلق كيف ستكمل 

حياتعا فسكان البلدة استقبلوها 



حلوى ابيدي مفتوحه وقوالب 
وماكوالت كلها من صنع ايديهم 

املنفعه الوحيدة من كثرت انشغاهلا  
هي انه كان من الصعب عليها ان 

تتجنب رؤية كالي من دون كل هذا  
العمل اعطت التعليمات ملوضفيها  

ان يقولون اهنا مشغوله عندما يتصل 
هبا اال اذا كان سبب االتصال 

توضيح لطلبها كانت تتكلم معه 



طلب تغيري وصفه مل  ببساطه وهي ت
جيدها مريضها واحياان قليلة كانت 

تتصل بة لتستعلم عن التاثري املضادة  
لدواء معني لكنها مل تدع وال مرة 

 احلديث يتعدى ذلك
كان االمر خمتلفا يف املساء كان مير  
دائما على منزهلا اجلديد ويساعد يف  
االعمال املتداولة كانت دائما منتبهة 

املستمر ابهنا  ملساعدته والتظاهر



التندم على تغري عالقتهم وعملها 
الدائم يف العيادة جعلها مرهقة  

 وحزينة  
كانت متعبة ومنشغلة دائما حىت  
كااداتن تقنع نفسها اهنا التشعر  

ابلوحدة لكن احلقيقة كانت تفتقده 
مع اهنا كانت تراه دائما كان من  

املؤمل ان هتتم الحد ماعليها ان تعاملة  
كانت التزال كصديق عادي  



تضحك من مزاحة وتبادلة الكالم  
املضحك املسلي لكنها يف الوقت  

نفسة تفتقد حلنانه ولتفهمه عليه ان  
يعلم ماذا تفعل لكنه كان عنيدا جدا 

ليعرتف ابحلقيقه اهنا كانت تغلق  
 االبواب بينهما 

ولذلك كانت ابالمتنان فهي المتلك  
القوة لتقول لة ذلك وجها لوجه  

انه مل يساهلا عندما كان  وهي سعيده 



اييت ليساعدها يف الطالء او يف  
تشذيب احلديقه كان يتصرف وكانه  
شيئا مل يتغري بينهما لكنه مل يعد ها 

بشيء ومل يقل هلا انه حيبها وقد 
قالت هلا اختها ان ال تعلق اية امال  

 عليه 
ومع ذلك كانت تشعر ابالمل فهي 
تريده يف حياهتا اكثر من أي شيء  

لكنها تعلم اهنا التستطيع ان اخر 



تدعه يبقى االهم يف حياهتا ولذلك 
بعناية ودرايه مهدت الطريق عن  

بعضهما وهذا سيسهل عليها االمر  
عندما حيني وقت رحيلة واملثل القدمي  

الذي يقول من االفضل ان حتب 
وختسر من حتبه افضل لك من ان ال  
حتب على االطالق قول غري صحيح 

عرف ماذا ستخسر  فهي التريد ان ت



عندما يرحل كالي فتخيل ذلك مؤمل 
 مبا فيه الكفايه  

 
 
 
 

 الفصل الثامن  
 
 



اتصل كالي ابلعيادة هاتفيا وتفاجا  
 عندما اجابت مويل بنفسها  

"حسنا على االقل ستخربيين بنفسك  
كم انت مشغوله دكتورة المزيد من 
دفع هذا العمل على املسكينه هيثر 

استخدمت الفتاة "كانت مويل قد 
لتعمل عندها لوقت حمدد يف مكتب 
العيادة ولقد حتدث معها كثريا خالل  

 اسبوعني ماضيني 



"حنن نقفل عند الظهر هنار الثالاثء  
اال تذكر؟ وكل شخص اخر قد غادر  

" 
قال كالي"اجلميع ماعدا الطبيبة 

 املهمة"
"يف احلقيقه كنت ساقفل فراشال 
عي وجو ابنتظاري الهنما سيذهبان م

اىل جاكسونفل للغداء ولشراء اشياء  
 احتاجها للمنزل؟"



قالت مويل كلماهتا حبذر ودقه كي 
اليدرك كالي اهنا سعيدة بسماع 

 صوته  
سال بلهجة ساخرة" هل تقصدين  

 انك ستعطينا هذه الليله عطلة"
فخالل االسبوعني املاضيني كل 
العائالت واالصدقاء قد قدموا 

 ولقد  ليعملوا يف جتهيز منزل مويل
عمل هناك كمتطوع وليس رغبة منة 



يف العمل بل لرؤية موليي عرف بعض  
الوقت اهنا حتاول ان تتجنبة لكن 

كربايءه منعته من االعرتاف هلا بذلك  
اذا ارادت ان جتعل االمور بينهما  

عاديه وهادئه فعليه ان حيرتم رغبتها 
 لكن ليس عليها ان حيب ذلك  

 



"يبدو وكان كل شيء قد اكتمل 
تقريبا ورق اجلدران الطالء والتصليح 

 يبدو وكان كل شيء قد انتهى "
قال بصراحة"وهكذا مل يعد هناك من  

حاجة خلدمايت "متمنيا لو انه من  
 ضمن خمططها لتمضية النهار 

قالت معتذرة" مل اقصد ذلك فاان 
اقدر كل ما قمت به للمساعدة 



عليك اخلروج للرتويح عن نفسك  
 وامضاء وقت سعيد"

 لذهاب اىل املسرح او املطعم""كا
 اجابت مرتددة"نعم"

 "معك "
" مع من حتب ان متضي وقتك اين 

متاكدة ان هناك عدد كبري من  
 االصدقاء يرغبون يف رفقتك"



صمت لفرتة طويلة من الواضح ان  
تصرفها االخري العالقة له البته 
بكثرة انشغاهلا كيف امكنه ان  

خيطىء قراءة تصرفها ابلكامل ؟ لقد  
افرتض اهنما اصبحا يعنيان لبعضهما 
البعض واالن يبدو اهنا تريد التخلص  

 منه هنائيا 
قال بلهجة هادئه كي خيفي خيبة 
امله "معك حق ابعدي صديقك  



قدمي لتتمكين من العمل مبفردك  ال
على كل حال ان كانت خطتك 

 تنظيف املنزل فساشعر اين مدعو"
ادركت مويل انه جياملها وقبل ان  
تتمكن من ان متنع نفسها قالت  

"سنعود قبل ان تقفل الصيدليه" بدا  
االمر كمالحظة فاسرع كالي 

اللتقاطها كي ميضي بعض الوقت  
كربايء    معها من املؤكد انه الميلك أي



"رائع سنذهب اىل السينما وساشرتي 
 لك الذرة"

"هناك سينما واحدة يف البلد ولقد  
شاهدان الفيلم االسبوع املاضي  

االتذكر ؟لقد ذهبنا مع امي وارين"  
كان قد ضغط عليها حىت وافقت  
 لكنها كانت ستاخذ معها مرافقني  

" اجل اعلم لكن هذه املرة سيكون 
 االمر خمتلفا"



انعم " اسفه لكنين   قالت بصوت
الاستطيع اليوم فستحضر السيدة 

واتكينز مع بعض السيدات اللوايت  
تتطوع للقدوم بعد العشاء للصق  

ماتبقى من ورق اجلدران للمطبخ واان  
علي ان اهني دهان احلمام يف الطابق  

 العلوي" 
تنهد وقال " ما علي اخبارك كم 
ابدو بال امهيه على يديك لكي  



معك سايت واخربك  يسهل االمر علي 
 ابالمر وحنن ندهن"

" ال تعتقد انين الاقدر ذلك كالي  
لكن ليس هناك من داع لتعطيين كل  
اوقات فراغك اين متاكدة ان لديك 

 عمال اكثر امهية لك من ذلك"
شد على اهلاتف بقوة ملا يعرض 

 نفسهدائما للرفض؟
 قال ابصرار:



" ماهو لون الطالء الذي تدهنني به  
 احلمام ؟"

 ملاذا؟"  "
قال مازحا" كونك امراة ذكية فال بد  
ان هذا سؤال سخيف وهكذا اعرف  

 أي لون من العصري اختار"
 ضحكت قائلة" انت جمنون كوساك"



حسنا اذارفضت ان ختربيين ساحضر  
شراب احلامض وهذا يناسب كل  

 االلوان"
 
 

******** 
 
 



لو اهنا ذهبت اىل السبنما او املسرح  
هذا املرح كان  ما كانت ستشعر بكل 

كالي يقف على كرسي احلمام 
امسك بفرشاة الدهان وغمسها يف 

 الوعاء ومبهارة اخذ يدهن اجلدار 
كانت مويل جتلس على االرض 

وتدهن وراء املغسلة نظرت  
اليهوقالت " كن حذرا هذه هي املرة 



الثانية اليت تسقط فيها الطالء على  
 ثيايب"

"اسف وعاد ابلفرشاة اىل الوعاء"  
ين مجيلة هبذا اللون عليك ان  تبد

 ترتدي ثيااب منه اكثر االحيان"
وضعت فرشاهتا ووقفت لتتكىء على 

املغسلة حدقت برعب ابللون 
 االخضر



ظهر كالي يف املراة خلفها قالت "  
 انظر فقط ملا فعلته"

قال "انه حقا كلون عينيك 
 اخلضراوين اليس كذلك ؟"

وقبل ان تتمكن من االجابة مسعت  
صوت االنسة واتكنينز يصلها عرب  

 الدرج  
 " مويل "
 " نعم "



 اجابت االنسة واتكنيز :
" لقد انتهينا هنا وانتما اين  

 اصبحتما؟"
 اجابت:" سننتهي قريبا "

عند الساعه التاسعه اعجب اجلميع 
بورق اجلدران امللصق بعنايه وغادر  

كالي ليوصل بسيارته السيدات اىل  
بيوهتن اهنت مويل الطالء خالل 

مخس دقائق من مغادرهتم مجعت كل 



اغراض الدهان ومحلتهم اىل الكراج  
 كي تغسلهم  

كان الليل مضاء ابلقمر املشع ومبا  
اج لتنري ان ابب بيتها مفتوحا مل حتت

االضواء مل يكن هناك من داع  
اليقاظ احلشرات لتعلمهم بوصول  
مان وضعت الفرشاة يف وعاء من  

املاء حىت اعتمتها انوار قوية اوقف  
كالي السيارة بقرهبا ونزل منها  



ممسكا بيده زجاجة عصري احلامض 
 سالت :

" هل نسيت شيئا ؟" واخذت جتفف  
 يديها وهي تسري ابجتاهه 

 شيء واحد "قال " فقط 
يف تلك اللحظة علم كالي ان علية 

ان يبتعد عن طريقها الن املنطق 
يذكرة ابن عليه ايقاف هذا اجلنون  
قبل ان يتمكن من االبتعاد عنها  



فليس من الذكاء ان يعلم اهنا ليست  
مثل ابقي النساء اهنا خمتلفه 

خمتلفهبشكل خطر يف هذا الوقت  
من حياته اهنا هتدد خطته للمستقبل 
لقد رسم حياته كلها وهو يقرتب من  

 هدفه بشكل واضح 
 



كل يوم تقريبا مؤخرا عندما ينظر اىل  
عيين مويل كان يشعر وكانه وصل اىل  

 عقبه كبرية يف حياته
يقع مستقبلة الذي خطط له وعمل 
الجناح خطته تلك يف اجتاه واحد اما  

يف االجتاه املواجه هناك مويل ان مل  
او يفعل  يكن حذرا ستجعلة يقول 

 اشياء جتعلة غبيا جدا  
 



رمبا بعد عشر سنوات بعد ان  
يتخلص من فكرة االحبار يف حياته 
لن ميانع لكن ليس االن كل هذا 

التوقيت خطا وعليه ان اليتعلق هبا  
 اكثر رمبا يوما ما  

قال " من االفضل ان اذهب من  
 هنا"

توقعت انه شعر ابحلاجه املاسة الهنا 
 بقيت صامتة عالقتهما مثلها لذلك 



قال "لقد تذكرت انين وعدت والدة 
هاين ابنسون ان اسلمها الدواء" كان  
صحيحا لكنه مل يذكر مل يذكر انه وىف  

 بوعده قبل ان اييت اليها بعد الظهر  
واخريا متكنت من ان تتكلم قالت 

 "اذا من االفضل ان تذهب"
عاد اىل سيارته وقد نسي زجاجة 

وقال " العصري بيده فناوهلا اايها 



احتفظي هبا رمبا قد نستعملها يف  
 وقت اخر"

 رمبا"
لكن فكرت مويل اهنما لن يفعال  
وقفت يف وسط الكراج حتدق يف  

الشارع بعد ان غابت سيارته وراء  
املنعطف لقد ذهب االن وهي 

مسرورة لذلك هذا ما قالته لنفسها  
 اهنا حقا مسرورة 



 
********* 

 
عندما اوقف كالي سيارته يف موقف  

اخلاص امام شقته الصغرية كان 
اليزال حيلل شعورة الذي فاجاة متاما  
كان لديه احساس غامض ان سيئا 

ما يف الشهر املاضي قد حدث وهذا 
ماال يعجبه على االطالق كان يعلم  



انه ملن اخلطا منذ البدايه ان يراها  
جمدد من الصعب االبتعاد عنها من  

دون ان يشعر ابنه فقد شيئا يف 
 حياته 

لكنه يعلم متاما أي اجتاه سيختار يف 
النهاية هو دائما يعلم ذلك ولن  

 يتغري خطته االن كيف ميكنه ذلك ؟ 
كانت شاحنة كالي قدميه الطراز  

وشقته مع اهنا مرحيه لكنها بسيطه  



وضيقه لقد ضحى ابلكثري من 
التسهيالت يف حياته ليحقق حلمه 

 ولن يقدم على التخلي عنه االن
ويل امر غري عادل  ليستمر برؤية م

لكليهما لكن ماذا سيفعل هبذا 
الشوق اليها ليشعر ابستمرار الشيء 
لقد قرر لن يتصل هبا ولن يذهب اىل  

رؤيتها وخرج من السيلرة وببطء  
شديد دخل الشقة الفارغه واغتسل  



ومجع ثيابه املتسخه لياخذها اىل  
املصبغة يف الغد عندما اخذ يفرغ  

ا رقم جيوب الثياب وجد ورقة فيه
 هاتف يف جاكسونفيل 

جاان؟ حاول ان لكنه مل يستطع ان  
يتذكر صاحبة االسم فكر مبويل ورمى  

الورقه يف سلة املهمالت كانت  
الساعه قد جتاوزت العاشرة عندما 

اتصل مبنزل ليداي وشعر ابلراحه  



عندما اجابت مويل اجابت بلهجه  
هادئه ورزينه " مرحبا هنا الطبيبة 

املتصل حباجه ايل  فوكس " متوقعه ان
 عنايه طبية 

قال كالي : " اسف انين اتصلت  
بك هبذه الساعه املتاخرة لكنين 

 وصلت االن اىل املنزل"
 



قالت بنعومه: " لقد دخلت مثلك 
االن " ومل ختربه اهنا جلست على 
الشرفه االماميه من منزهلا اجلديد  
الكثر من ساعه متمنيه ان تراه " 

ال انتظاري اعتقدت ا انمي وارين م
 فذهبا للنوم"

 سال :" هل انتهيت من االعمال ؟" 
" نعم انه جاهز للسجاد  

 وللمفروشات"



" من ساعدك ال اعتقد انك  
 افتقديين "

ما قاله مضحكا لقد امضت الوقت  
وهي تفكر اين يكون وماذا يفعل  

 لكنها لن تعرتف له بذلك  
قالت " قلت جلو ان يبقى راشل يف 

ائحة الطالء اتت  املنزل كي ال تشم ر 
امي بصحبة ارين لكنين ارسلتهما اىل  



املنزل ابكرا واكملت العمل بنفسي  
" 

قال " واان اخرتت الليل هان اذهب  
اىل جاكسونفيل اسف انين مل اكن  

 هناك للمساعدة"
 

سالت وهي خائفه من االجابه " هل  
 امضيت وقتا سعيدا؟"



قال بصدق " ال فقط انتهيت بعض 
 االمور العالقه" 

شعرت ابلراحه وقالت " جيد "لكنها 
اضافت بسرعه اعين انين سعيده 

 انك اهنيت اعمالك "
 مهما كانت  

" كنت افضل ان امضي الوقت 
 معك" 



قالت " سررت انك مل تفعل فانت  
 لن تعرف ماذا فعلت "

قال وهو يبتسم " من هلجتكل ال بد  
 انه شيء غري عادي "

 جدا لديك اتثري سيء علي"
 ستخربيين؟"" هل 

" اتى جم بويد وافرغ حوض 
السباحه اليوم وعمل عل صيانته مث 

 ماله اثنية "



قال بلهجه مؤنبه:" جيم بويد متزوج  
ولديه طفل وعليك ان ختجلي من  

 نفسك"
"لقد غادر قبل ان اذهب اىل هناك  

 حىت انين مل اره ايها الغيب "
 " انت متحفظة جدا"

ط قالت جتادلة " انين حذررة انت فق
 متهور جدا



" مل اعد كذلك اعتقد ان لديك اتثري  
 سيء علي ايضا"

ضحكت مويل " حسنا من االفضل 
ان اذهب اىل النوم فيومي يبدا ابكرا  

 جدا "
مل يرد كالي ان ينهي احلديث فقط  
ليلة البارحة قرر انة من االفضل ان  

يبتعد كليهما لكن ما يشعربه يتعارض  
 جدا ومها امران خمتلفان .. 



 
  

        
------------------
------------------
------------------
------------------

-------- 
 



 الفصل التاسع  
 

اخلميس حيث كان اليوم التايل هنار 
قررت شركة السجاد ان تفرش بيت 

مويل وبعد يوم عادي يف العيادة 
توفقت لرتى ماذا فعلوا مل ميض 

علىوصوهلا اكثرمن عشردقائق حىت  
وصل كالي وهو حيمل اكياس 

ورقيهفي يديه قال " اعتفدت انعلينا  



االحتفال ابنتهاء منزلك اجلديد ولقد  
 احضرت العشاء " 

يته ولكنا  كانت مويل سعيدة لرؤ 
كانت تشعر ابالرتباك ايضا ابلكاد  

 تنجح بتجنبه قالت :
" تنتظرين امي على العشاء يف املنزل  

 قريبا"
"ال لن تفعل لقد اتصلت هبا عندما 

كنت اشرتي العشاء " ضحك متمنيا 



ان خيفف من الشك الذي ظهر يف  
عينيها " ضحك متمنيا ان خيفف من  
الشك الذي ظهر يف عينيها " قالت 

 هنما لن ينتظراك " ا
 قالت تذكرة " ال املك مفروشات " 

" المشكله سنذهب يف نزهه "  
سلمها االكياس وعاد ايل سيلرته  

راقبته بينما كان يفتح الشاحنه  
امسك شيئا وعاد ضحكت عندما 



فرش غطاء فوق السجاد الرمادي يف  
 غرفة اجللوس  

 "سال " ماذا ؟" عندما تنظر متعجبة
جال انت قالت أي نوع من الر 

لتحمل جمموعة من االغطيه يف 
 سيارتك"؟

" الرجل الذي مل يتسن له يوما  
الوقت لريسل غسيله منذ ثالثني يوما  
اىل املصبغه لقد احظرت هذه اليوم  



النين اتفقت مع ليلى دانوب ان  
تنظف شقيت غدا بعدما تنتهي مع  

ليلى دانوب ان تنظف شقيت تنتهي  
 من منزل راشال وجو"

تنظف منزل جو لفرتة كانت ليلى 
طويله قبل زواجه ومل تر راشال أي  
سبب لتغري ذلك فشقيقتها ال حتب 

عمل املنزل وبكل االحوال حيتاج 
زوج ليلى لعالج دئم وهذا ما جيعله  



غري قادر على العمل لذلك فهما 
 حيتاجان لدخل اضايف .

سالت مويل " هل عاود هوارد  
دانوب االم الظهر اثنية ؟" هز كالي 

سه وقال " لقد انتهى الدواء لليلى  را
اليوم فاقرتحت عليها ان حتضرة 

 اليك لرتيه هل ذهبا اليك؟"
 " ال "



" رمبا مل يتمكنا من احلصول على 
 موعد " 

" مل نكن مشغولني اليوم كما ان فريق  
العمل حياول دائما اال يبعد أي  

 مريض "
هز كالي كتفيه " البد اهنما قررا ان  

وم اخر فهما يعيشان  يذهبا اليك يف ي
 على مقربة منك "



مزق الكيس الورقي ووضع الطعام  
علية قائال " وهكذا ال ترمي شيئا 

على الغطاء ال اريدها ان تعتقد انين  
 اعيش كاحليوان"

وبينما كاان ايكالن الدجاج ويشرابن  
العصري اخربته مويل كيف جتري 

 االمور يف العياده 



قالت "لقد راجعت الدفاتر هذا  
لصباح ويسعدين ان اخرب كان هناك  ا

 ارابحا اكيده هذا الشهر " 
" هذا خرب رائع املشروع االساسي 

يعطيك فرصه ثالثة اشهر للربح اذا  
هل تعتقدين انك ستؤمنني حياة 

 مرفهه ابلعيش هنا؟"
قالت " نعم لكن الربح املادي ليس  

هو املهم بل التقدير واالمتنان من  



لتامني منزل سكان البلدة وعملهم 
يل ال استطيع ان اختيل انه ابمكاين  

 العيش يف مكان اخر"
قال كالي موافقا " اهنا بلدة رائعه  

ليستقر فيها االنسان " وافكارة اليت  
تدفغه لريحل عن مورغان بينت اىل 

االحبار تقوده اىل اجلنون لكنه اليزال  
حيلم ابلرحيل مبفردة مل يعد ذلك  

ىت حيني  االحساس العارم ابلفرح م



الوقت هل سيتمكن عن االبتعاد عن  
مويل وبعد املعاملة الىت يتلقاها مؤخرا  

 انه يقلق ان ال تفتقده حىت .
قالت " نعم " وذكرت نفسها ان  

كالي لن يستقر يف البلدة فتابعت " 
اعتقد ساكون سعيده هنا واحب هذا  

املنزل هل الكبيب كويل هو من  
 طلب انشاء حوض السباحه؟"



كالي راسه "مل يشيد الطبيب هز  
هذا احلوض اال من سنتني ادعى انه  
انه الحيضى ابلتمارين الكافيه لكن  

جيم بويد كان اليزال يف بدايه مهنته 
وكان على خالف دائم مع زوجته يل  

وان بسبب املدخول املادي اعتقد 
 ان الطبيب اراد مساعدهتما"

ابتسمت مويل سيكون من الصعب 
ن رجل مثل عليها ان حتل مكا



الطبيب كويل لكنها ترغب يف احملاوله  
قالت "مع انين اكرر ماقلته فاان 

 احب هذه البلدة"
انتهيا من تناول الطعام وهبدوء وضعا 
الفضالت يف كيس اخر اخذة كالي 

اللى سلة املهمالت يف اخلارج  
وعندما عاد كانت مويل جتلس على 

حافة املدفاة وتضع يف حضنها 



اق وقف كالي جمموعة من االور 
 امامها وسال "ماذا تفعلني هبذه؟"

"هذه صور املفروشات اليت طلبتها  
واحاول ان اقرر اين اضع برتتيب 

 كل شيء"
قال وهو ينظر اىل اجملموعه يف غرفة 
اجللوس " مهم اعجبين هذه الكنبة 

 اهنا تبدو مجيله"



مل تدرك مويل اهنا وبدون وعي منها 
 قد اختارت مجيع مفروشاهتا وهي

تفكر بكالي لقد اختارت االاثث 
حسب مايناسبه فجاة شعرت 

ابخلوف ان تريه ماتبقى من الصور  
لن يناسبه ان يدرك ان فرشت بيتها  

 بطريقه تناسبه 
قال وهو ايخذ الصور من يدها "  

دعيين اراها " واتبع " اان لست 



مهندس ديكور لكنين اعتقد انه  
سيكون الغرفه اكثر مجاال اذا  

لكنبه مواجهه للمدفاة  وضعت هذه ا
فالنظر اىل النار مريح ودايف يف  

 امسيات الشتاء الطوله " 
هذا مافكرت به مويل عندما طلبت 
هذه الكنبه كان هذا قبل ان اتخذ 

قرارها اببعاد كالي عنها وضحكت 
 بعصبيه وقالت 



" كم هو مجيل النظر اىل مدفاة 
 ابالضواء فقط"

" اهنا يف متناول يدك" قال ذلك  
ر االضواء اليت صممت بعنايه واان

لتعطي انوار انر متعدده مكاهنا فجاة 
مسعا صوات فقالت مويل " ماهذا  

 الذي امسعه ؟"



قال وهو يضحك " مل اكن متاكد 
لكنين متاكد االن اعتقد ان لدينا 

 رفقه "
سارت مويل حنو الباب وقالت " 

 مرحبا ايوالد "
وقف مايك هاكر وخلفه وقف 

مل رزمه بني  شقيقه الري وهو حي
 ذراعيه قال 



حنن اسفان الننا نزعجك دكتورة 
فوكس لكن لدينا مشكله وكنا نتمىن  

 ان تساعدينا "  
سافعل مابوسعي ملا التدخالن 

 وخترباين عن االمر "
اشار مايك حنو الرزمه وقال "من 
االفضل ان نبقى يف اخلارج لقد  

وجدان هرة مريضه وعمي واين خرج  



ا اىل منزل  يف دوريته هل توصلين
 اتيلور؟"

قالت مويل مويل ابلطبع شعرت 
ابلراح هان هذه احلاله الطارئه ليست 
من اخرتاعها كانت عائلة اتيلور تدير  

مستشفى للطب البيطري وهذا  
التبعد عن منزهلم اال مسافه اميال  

 خارج البلدة 



تبعها كالي اىل الباب املنزل وقال" 
 ساذهب معكم "

النين  " جيد " هكذا انت تقود
تعرفتعلى بيل ومادسون لقد احضر  

دايفي والصغرية سارة اىل العيادة  
ليتلحقا لكنين لست متاكد انين  
استطيع ان اعرف اين منزهلم يف  

 الظالم "



بعد وقت قصري فتح بيل اتيلور  
الباب ودعاهم القى نظره واحده  

على اهلرة ومحلها اىل العياده واعد ا  
ماميكن  ان يعاينها ويعود اليهم ابسرع
قدمت ماديسون الليموانضه 

واحللوى اىل الضيوف غري املنتظرين 
اسرع ديفي ابنهما الصغري اىل غرفته  

وعاد حامال بيده اللعاب صغرية 
 وقدمها اىل مايك والري 



سالت ماديسون هل اهلرة لك مويل  
 ؟"

قالت مويل "ال مايك وجدها واان  
 وكالي فقط احضرانها اىل هنا"

ابط هايكر يف  اضاف كالي "الض 
 دوريته املعتادة""

قالت مادسون "حسنا اليسعدين ان  
تلك اهلرة املسينه مريضه لكنين  

بوجدكم لقد حاولت ان اتصل بكما 



هذا املساء الدعوكما اىل العشاء  
مساء السبت سيحضر وراشال ايضا  

" 
قال كالي هذا رائع مل يزعج نفسه  

ابن يسال مويل وعندما تذكر استدار 
حنو واتبع "لقد اتفقنا على الذهاب  
اىل السينما لكن ميكننا الذاهب يف  

 أي وقت اخر اليس كذلك دكتورة؟" 



" ابلطبع " وحاولت مويل ان تبتسم 
على الرغم من ترددها بيدو ان بيل  

وماديسون كذلك معضم سكان 
يعترب اهنا وكالي كخطيبني لن  البلده 

تعاين فقط من حتطم قلبها عندما 
يغادر بل ايضا كل شخص يف البلدة 

 سيعرف بذلك  
عاد بيل الغرفه مبفرده وقال 

"ستصبح اهلرة خبري لكنهاال تعاين من  



أي مشاكل اخرى عندما تصبح 
 افضل ساعلمكما"

 قال مايك" شكرا لك دكتور اتيلور"
"ساتصل بكما بكما غدا 

العلمككما مىت تستطيعان ان حتضرا 
 واتخذاهنا "

نظر الولدان اىل بعضهما واختري 
مايك ليتكلم للمرة الثانيه " ال  

نستطيع ان حنفظ هبا الهنا التتفق مع  



كلب عمي واين الضخم وصلت اىل 
البارحه بعد ظهر هذا اليوم وبدت  
مريضه ومل ندر ماذا نفعل هبا غري  

 احضارها اىل هنا" 
ي قائال نعم كلنا انمل ان  وفقه الر 

 تتمكن من اجياد بيت هلا"
قالت مويل "سانتقل اىل منزيل هنار  
االحد وميكنين ان اخذها مل يكن 



لدي هرة منذ فرتة طويله عندما كنت 
 صغريه"

قال كالي اتذكر لولو هرتك الشرسه  
 كانت تكرهين بشكل اليصدق"
قالت مويل ماكان عليك رشها  

لطيفه وانعمه خبلرطوم احلديقه لولو 
 لكنها كانت تكرة احلمام كثريا"
قال كالي كانت هتامجين وكان  
اخلرطوم الشيء الوحيد امامي 



الدافع عن نفسي كنت فقط يف 
 اخلامسه من عمري "

ضحك بيل مث قال مل اكن اعلم 
انكما تعرفان بعضكما منذ ذلك  

 الوقت  
ابتسم كالي وهو ينظر اىل مويل  

على  ويقول منذ زمن بعيد وظهرت 
وجهه ااثر الذكرايت اجلميل بينهما 

لقد نسي عرب تلك السنني كم كانت  



مهمه يف حياته لقد بقيت جزء من 
حياته لفرتة طويله وتلك السنوات  
االثين عشر اليت كاان مبتعدين فيها 

عن بعض التقارن بتلك اليت امضاها  
 معا وفكرة خسارهتا اثنيه ختيفه ..

اعاد  بعد مغادرهتم ملنزل اتيلور و 
كالي الولدين اىل منزهلما واوصل  
مويل اىل بيتها لتاخذ سيارهتا حني 



خرجت من السيارة اتكا على املقعد  
 اجملاور وقال مويل؟

استدارت ووضعت يدها على ابب 
 الشاحنه ماذا؟ 

رغب يف البوح هلا مبا خيتلج يف قلبه 
لكنه مل جيد الكالم املناسب قال 
ب  اتريدين ان نذهب اىل مكان لنشر 

 القهوة؟"



اجابت عندي يوم عمل شاق غدا 
اعتذر االفضل ل كان تذهب اىل  
منزلك لرتتيبه فانت كرجل اليقوم 

 ابالعمال املنزليه"
ضحك كالي رغما عنه علم اهنا 

عادت تتجنبه اثنية قال لكن جيب 
ان اعلمك انين ارتب سريري  

وانظف الصحون كل صباح مبا انين  
ان  طفل المراة عاملة تعلمت ابكرا



ارتب ثيايب واهتم بشؤوين ليس كل  
 الرجال بدون ترتيب كما تعلمني "

قالت متازحه اذا انت لست عازب 
 مثايل؟"

ال اان لست كذلك " لو اهنا سالته  
هذا السؤال منذ عدة اسابيع الجاهبا 

 على الفور وبثقه كامله نعم  



لكن ليس االن فالعازب املثايل  
اليلغي مشاريعه املستقبليه من اجل 

 امراة  
قطع افكارة صوت الشرطي واين  

قائال " ان سيارتك متوقفه يف اجلانب 
اخلطاء من الطريق لكنين لن اعطيك  

ضبط خمالفه النك توصل السيدة 
 فقط فسادع االمر مير ببساطة" 



قال كالي بفرح " اقدر لك ذلك  
واالن هل ميكنك ان تدير هذا  

 الضوء"؟
قال الشرطي هاكر "ابلطبع اذا  

اردت ان متكث بعض الوقت عليك  
ايقاف السيارة من اجلهه املقابله  

 عمت مساء كالي "
قال كالي بعد رحيله " عمت مساء 

 را من اجل الشيء"وشك



ضحكت مويل وقالت وهي تبتعد 
 "كم هو جيد ان تراقبك الشرطة"

 " نعم اىل اين تذهبني ؟"
قالت "اىل املنزل قبل ان يعود  

ستصدر جريدة االسبوع غدا واان  
اتوقع ان ارى قصتنا بكاملها على  

 عنوان اجلريده "
قال مازحا " امتىن ان يكتبوا امساءان  

وفكري ابالمر وكانه  بطريقة صحيحه 



دعايه جمانيه اتصلي يب غدا عندما 
 حتظني بوقت فراغ "

قالت حسنا لكنها مل تكن تعلم ان  
كانت ستفعل ام ال سيمنعها املنطق 
 من القيام بذلك عمت مساء كالي  

 اجاب عمت مساء
 

*************************** 
 



بعد ظهر اليوم التايل تلقى كالي  
املالية اصغى  مفاجاة من مستشارته 

هبدوء وهي تشرح له كيف ان 
توقعاته قد رجعت علية بفائدة كبرية 

لقد وافقت على عملها معه النه كان  
يثق بقدرهتا والنه الخياف من 

املخاطره لكنه مل يتوقع ان جتارته  
 ستعود عليه بكل االرابح هذه

 



يف الوقت الذي قطع فيه االتصال 
اهلاتفي علم ان يوم مغامرته اصبح  

قريبا وهو حباجه لالحتفال هبذا 
 احلدث  

اتصل بصيديل متقاعد كان حيل 
مكانه وسال هان كان يستطيع 

العمل مكانه اليوم وما ان متكن من  
املغادرة حىت ذهب كالي اىل الشقه  

ليبدل ثيابه وايخذ الرباد الصغري  



ويسرع ابلذهاب اىل البحرية 
سامبسون واىل الوحدة اليت ينشدها  

ستيعاب املعلومات اليت  ليتمكن من ا
تلقاها وقبل أي شي قاد القارب اىل  

وسط البحرية وعندما وجد مكان 
يعجبه اخفض االشرعه وفتح الرباد  

واخذ زجاجة شاي ابرد وفتحها  
 ليشرب  



" لقد فعلتها " كان كالمه كسؤال 
اكثر من انه خيرب نفسه مازال  

اليصدق حظه الكبري والعجيب ال 
هبذه احد حيصل على مايريد 

 السهولة 
شرب الشاي املثلج براحه وهو  
يفكر ان النهار حار جدا اهنى 

الزجاجة االوىل واعادها اىل الرباد  
لياخذ واحدة اثنيه وضع شريطا  



مسيقيا انعما يف املسجله اليت  
حيملها واتكا على الوسائد املرحيه  

على ظهر املركب ليصغي بفرح على 
 مهل على صفحة املاء 

كانت مويل  قال خياطب نفسه  
ستتمتع هبذه اجللسه فاملكان هاديء  
جدا يف هذ الوقت من النهار خالل  

االسبوع وهذا ما فكر به وهو يصغي  
اىل صوت املاء يضرب برفق حافة  



القارب لو انه انتظر ساعتني او اكثر  
رمبا كانت جتد الوقت لتايت وتشاركه  

 يف هذا االحتفال 
تنهد كالي قائال مويل اغمض عينيه 

ع الزجاجة الباردة على جبهته مل ووض
جيد االحتفال مبفردة ممتعا كما كان 

يشعر بة من قبل بعد ان تناول  
الزجاجة الثالثة قال خماطبا املياه " 
لقد كنت مكان رائعا عوضا عن  



احمليط ايتها البحرية سامسون لكن  
لست جمربا للبقاء ضمن حدودك 

 الضيقه بعد اليوم "
ع شراء اتبع وهو يبتسم " استطي

قارب جيعل هذا القارب يبدو كدميه 
لالطفال ومل يعد هناك من حاجة  

لالنتظار استطيع ان اغادر مورغان  
 بينت يف أي وقت اختارة!"

 



 لكن هل يستطيع ؟ 
ملا يبدو اليه ترك مورغان بينت حمزان 

 وغامض؟
هناك كلمة واحدة جتيب عن كل 

 االسئلة مويل  
 

خالل السنتني املاضيه كان يعمل 
وليس هناك غري هدف واحد امام  
عينيه واال ن حان الوقت ليدرك 



االمر لقد كان مليئا ابلشك حنو ما  
يشعر به اجتاه مويل فعواطفه حنوها  
بقيت اثبته لقد ادرك انه يشعر هبا  

 متاما وهكذا منذ عشرين عاما  
بطريقة ما احالمه تغريت من دون ان  
يدرك ذلك اهنا تشمل مويل االن وان  

ذلك ام ال حىت لو انه متكن  رضيت ب
من اقناعها ابلرحيل معه وهذا  

مايشك به فالقارب ليس املكان 



املناسب لرتبية االطفال االطفال ؟ 
من اين اتت هذه الفكرة فالعازب  
املثايل ال يدخل يف خمططه الزواج  
واالطفال اليس كذلك اذا رمبا مل  

يكن عازاب مثاليا او حىت حبارا ماذا  
من مغادرة حدود حبرية اذا مل يتمكن 

سامسون على االطالق؟ فهي حبرية 
 مجيلة جدا ابلنهاية 



بينما جلس كالي حتت اشعة 
الشمس والقارب يتهادى بنعومه  

حىت ادرك انه يريد مويل فوكس وابي 
مثن ففي السنوات املاضية استمر 

بتتبع اخبارها من خالل ليداي 
وراشال مل يكن ليعرتف بذلك من  

ان يصاب خبوف قبل لكنه كان ك
شديد عندما يعلم من عائلتها ان  

 احدا جاء ليخطبها 



لقد احبها منذ كان طفال وسيحبها 
عندما يصبح عجوزا يف التسعني من  

عمره ايهلول ملا مل خيربها بذلك !  
اعاد الشراع اىل مكانه واحبر حنو  

امليناء وحنو اهلاتف عليه ان يعرف  
اذا كانت مويل تقبل به قبل ان يضع  

خطط جديدة فهي التعلم بذلك   أي
 لكن اليوم الوقت ليعرف 

 



اتصل كالي برقم هاتف العيادة  
وطلب التحدث اىل مويل انتظر قليال  

قبل ان يسمع صوات موحبا قالت 
 الطبيبه مويل فوكس 
 قال مرحبا اان كالي

 اهال كالي  
مويل لنذهب اىل العشاء الليله علينا 

 ان نتكلم 
 



 ايللهول تبدو جداي بشكل خميف
قال من اان متهراب من الكالم لن يعرب  

عن افكارة على اهلاتف واذا كان  
سيتقدم طالبا يدها فانه حباجه اىل  
اهلدوء واملنطق سيحتاج اىل كل ما  

حيتاجه الرجل ليتمكن من اقناع املراة  
 بول .اليت يريده ابلق

 
 



 
 الفصل العاشر 

 
 

وافقت مويل على رؤية كالي لكن ما  
ان اعادت اهلاتف اىل مكانه حىت  

اعادت التفكري مبوافقتها لقد طلب  
منها ان ترتدي ثيااب رمسيه الهنما 

 سيذهبان اىل مكان مميز 



كانت عالقتهما تنذر بعالقه حب 
اسابيع هل اصبح حمبطا من الوضع  

لص من  مثلها ؟ هل عليها ان تتخ
حذرها ام اهنا تعلم انه لن يقدم هلا  

 االرتباط الذي تنشده؟
يف يوم ما من االايم املقبله سريحل 
كالي بعيدا ويرتكها وحيدة فلديه 
برانمج شخصي واضح وهذا ال 

يتضمن ان يقدم عالقه دائمه  



حتتاجها ولوال ذلك العيب الوحيد 
لكان مناسبا فهو حمب وذكي مليء 

ابملرح لكنه يفقدها صواهبا وتلك هي  
 املشكله 

 
لقد مسعت دائما لكنها مل تصدق 

ن احلب جيعل كل شيء ممكن ابدا ا
اما االن فهي تريد ان ترى ذلك  

حقبقه امام عينيها وخوفها الوحيد 



اهنا هتتم كثريا عندما تفكر ابملستقبل 
من دونه تعد نفسها ابهنا سرتضى 
بكل ما سيعرضه عليها وتلركت  

العياده وهي متشوقه لرؤيته وتوقفت  
 عند راشال

قليال بعدها اسرعت اىل منزل امها  
حضر نفسها وبعد نصف ساعه لت

كانت تقف امام النافذة تنتظر 
 وصول كالي



 
عندما مسعت صوت السيارةتتوقف  

قرب منزل والدهتا اسرعت اىل الباب  
وفتحته احساس من الشك سيطر  

عليها فابطات حبركتها تنفست بعمق  
 وسارت عرب الشرفه لتلقاه 

نسيت كل شكوكها عندما صعد 
دو اكثر  كالي الدرج اليها راته يب

 سعادة مماتعرفه منذ زمن طويل  



 قالت مرحبا هيا بنا 
تراجعت مويل اىل الوراء مدركه ان  
اجلريان قد وقفوا عند النوافذ كي  

 يراقبومها  
 قالت يبدو انك ازددت امسرارا اليوم 
قال وهو يصعد اىل الشاحنه ذهبت  
 يف نزهه على القارب بعد ظهر اليوم  

تتخذ  عاودهتا الشكوك يقوة ملا ال
قرارا بشان كالي وتلتزم به؟ فما 



الذي تريده ؟ تريد ان تبقى معه وال  
ترتكه ابدا تريد الزواج وال استقرار  
معه وتريد ان تناقشة بشان اشياء  
خيتلف بشاهنا املتزوجون تريد ان  

تصبح عجوزا بقربه يف مورغان 
بوينت وتذهب معه اىل اندي  

 املتقاعدين 
هو قليل  هل هذا كثري ما تطلبه ؟ام

 جدا؟



رمبا ليس من العدل ان تطلب من  
كالي ان يستقر من اجل حياة 

روتينية بينما قلبه هائم حبب البحار  
وعاد النطق حياورها فادركت اهنا 

متجهة اىل ماساة ان مل تتمكن من 
هتدئة االوضاع بينهما قبل فوات 

 االوان  
يقع املطعم الذي اخذها اليه كالي  

البلدة   على منتصف الطريق بني



والبلدة االخرى وسينوال انه يلفت  
انتباه السواح والعائالت املتجهون  
اىل ديزين الند فالديكور انيق جدا  

ويوحي ابهلدوء وضوء الشموع  
والزهور يعطي كل طاولة ملسة خاصه  

انه ابلتحديد املكان املثايل الذي 
كانت حتلم به ابلذهاب مع كالي  

 والذي ختافه كثريا  



ادله اىل طاوله منعزله  اوصلهما الن
ليجلسا اقرتب منهما اندل حيمل 
بيده الئحة الطعام فطلب كالي 

 شراب الورد  
 نظرت مويل اليه قائله هل حنتفل؟

نعم انت املراة االوىل اليت اردت يوما  
 ان اتشارك معها ابالحتفال "

سيطر ارتباك غري متوقع عليه فتمىن 
 اال يظهر عليه ذلك االرتباك  



قالت " من املؤكد انك يف مزاج  
سيء فاان مل امسع منك نكته هذه 

 الليله كالي" 
قال عندما ابتعد النادل " اعتقد انين  

 متوتر قليال وال ادري من اين ابدا " 
وفكر لقد دخلت املراة اىل عقلي  

ن التفكري  واان الاستطيع التوقف ع
 هبا وال اريد ان افعل 

 حدقت يف عينيه اربكها توترة  



قال جتعليين انسى ان هناك نساء  
 غريك يف العامل مويل """

قالت وكاهنا تعرتف " اان اشعر مثلك  
متاما ولقد تعلمت منك ان علي اال  

 نسان ان يعيش ليومه "
قال " هذا شيء اخر احبه فيك 
يت "  فانك التعجزين مطلقا عن مفاجا
اخر حيبه فيها متسكت مويل هبذه 



الكلمات وكاهنا شيء مادي تستطيع  
 التعلق هبا ووضعها قرب قلبها  

قال " لدي اخبار جيده اريد ان 
 اخريك هبا"

وقبل ان يتمكن من متابعة كالمه  
اقرتب النادل منهما ليسال ان كاان  

 جاهزين لطلب الطعام 
قال كالي ليس بعد سنعلمك عندما 

 ""نريد ذلك



سالت "مااالمر ؟" فهذا ليس كالي  
 الذي تعرفه فهو اليتشلجر مع احد  
" اتصلت يب اليوم مستشاريت املاليه  

" 
 "هذا هي االخبار اجليدة؟"

ابتسم وقال " لنجعل القصة الغريبه  
والطويله قصريه اصبحت فجاة رجال 

 ثراي وقررت ....."



قاطعته مويل بفرح مصطنع " هذا 
 اخبار رائعة" 

ت اهنا مل تبدو كاذبه وابحساس  تفاجا
كان قلبها يغوص يف صدرها ادركت  
متاما ماذا فعلت بنفسها عندما احبته 

اتبعت " واال ن ميكنك ان تشرتي  
القارب الذي تريد وتسرع بتعيني  

 موعد رحلك"



نظر كالي اليها بتمعن شعر ابالمل 
اهنا ستدعه يرحل بكل سهولة وقال  

: 
 " وهذا ال يزعجك ؟"

؟ ان هذا يقتلها لكنها  يزعجها 
تظاهرت بسعادة ال تشعر هبا لن  

تفسد عليه هذا اللحظه لقد قال هلا  
 منذ زمن بعيد" كال "



جتهم وجه كالي مل تكن االمور تسري  
كما ختيلها شربت مويل كوب ماء  
متمنيه ان تتمكن من القضاء على 
الغصه يف صدرها قالت " اذا مىت  

 سرتحل ؟"
يبدو انك  قال وهو يضحك بتوتر " 

 مشتاقه للتخلص مين "
لقد فكر بسناريو اكثر من هلذه  

الليلة سيطلب يدها وستوافق لن  



يتمكن من القيام بذلك ولن يطلب  
 يدها ابدا . 

لكنه ابدا مل يفكر اهنا قد الهتتم ان 
اغادرها ورحل وقد تكون سعيده ابن 

 تراة يرحل  
اتبعت مويل بصدق " ابلطبع ال 

تريدة وهذا لكنين اعلم ان هذا ما
 ماكنت تسعى اليه دائما "



قال " حبذر "ليس منذ وقت الذي 
 اتيت فيه اىل هنا" 

قالت " هذا لطف منك كالي لكنه 
 غري ظروري" 

 
" مل اقصد ابن اكون لطيفا لكنين ال  

 اريد اال بتعاد عنك مويل "
مل تدري مويل من اين وجدت 

الشجاعه لتستمر مبا تقوله " هذا  



واقعيا حنن نريد اشيا  رائع كالي لكن 
خمتلفه من احلياة لذلك ليس هناك  

من سبب حقيقي يدفعك لتغري  
خطتك اذهب وافعل كل ما كنت 

 ترغب القيام به" 
نظر اليها حبدة وقال "كل الذي  

احتاجه وكل الذي اريدة هو انت  
 الشيء اخر يهم "



حاربت مويل الدموع اليت جتمعت يف 
عينيها كانت تشعر ابالمل وابحلب 

 يتصارعان يف قلبها 
قالت " رمبا من اجليد ان الحنصل 

 على كل ما نريدة"
قال بصوت مليء ابالمل واالهتام " 

 انت ال تريدينين " 
قالت هامسه " بلى اريدك " ارادت  

ان تقول له ان يبقى لكنها كانت  



تعلم ان عليها القيام بذلك من اجل  
مصلحتهما معا واال سيايت يوم  

 ا االثنني  جيعلهما يندمان مه
قال " هناك شيء رائع جيمعنا ولقد  

بدات افهم االن بعد ان كنت حذرا 
من ذلك من االحساس لقد اختذت  

 قراري سابقى هنا "
 " لكم من الوقت؟"



جتهم وجهه فهو اليدرك عما تساله مل  
تفهم ترددة لكنها متنت ان يبقى 

مسيطرة على اعصاهبا كي تتمكن 
ف اننا من معاجلة االمر قالت " اعرت 

كنا على عتبة شيء ما رمبا حب او  
رمبا اكثر لكن من املؤكد انه المر  
 جيد ان الشيء من هذا حصل "

 قال غاضبا " ال اعلم عما تتكلمني "



" ابلطبع تعلم وهكذا سيكون من 
السهل علينا ان نفرتق وليس عليك 

ان تقلق بشان الرحيل ان بقيت  
لفرتة اطول او رحلت قريبا فليس 

احساس ابلندم او االسى   هناك من
 بني بعضنا "

رفع عينيه حنو االعلى ليتمكن من 
السيطرة على غضبه الكبري لكته مل 



يتمكن قال " اريد ان منضي املزيد 
 من الوقت مع بعض"

تنهدت قائلة " انت تريد ! وماذا  
 عين ماذا اريد اان ؟"

مل جيد كالي اجابه على سؤاهلا فلدى  
زهلا اجلديد  مويل عملها وعائلتها ومن

كما ان لديها االن هرة ورمبا ليست 
 حباجه اليه لتكون سعيده 



قال " ان حياتك مليئه متاما حىت من  
 احملتمل انك لن تفتقديين "

قالت بصدق " لن اقول هذا " 
رافضه ان تعرتف كم تشعر ابالم من  
فكرة رحيله اتبعت "هل فكرت مىت  

 ستقرر الرحيل ؟"
ل بعد تبا  " اان مل اقرر انين سارح

لالمر مويل كيف يل ان اوضح ذلك  
؟ كم علي ان اعيد ما قلته ؟ اان ال 



اريد قاراب ال اريد ان ارحل اىل  
 شواطيء الكينز وال اريد ان اتركك"
اعرتضت بسرعه " لكن عليك ان 

تفعل " متعمدة اخفاء كل احلب  
الذي تشعر حنوه ابمل لكن بطريقه ما  

عليها ان تفكر ابلكالم الصحيح 
 فهي التريدةة ان يضحي من اجلها  

قالت " اال تري كالي؟ اذا مل تذهب 
االن ستتخلى عن حلم كبري ومهم يف 



حياتك واستستقر من اجل شيء  
اخر واذا مسحت للظروف ان تعرتض  

طريقك ستندم على ذلك طوال  
 حياتك "

قال بغضب وهو يلوح بيده " ملا ال 
 تصغني ايل ؟"

مة اليه اختذ النادل من االشارة عال
 فعاد اىل الطاولة  



وقال " هل انتما جاهزان االن  
 لطلب ماتريدانه "؟

هز كالي راسه قائال " ال استجد 
شيء ما وحنن مغادران هل اعطيتين 

 احلساب من فضلك"؟
ومن دون ان ينظر اليه وقف ووضع  
بعض االوراق النقديه على الطاوله  

 وخرج



تبعته مويل صامته وهي خترج من  
ت هلا رحلة اىل املنزل املطعم بدا

ستدوم اىل االبد وشعرت ابان 
ستضعف اكثر من مرة ارادت ان  

تتوسل اليه كي يبقى وان تعرتف له  
كل ما قالته كذب فهي ليست كرميه  
ومتفهمة اهنا ااننيه وتفضل سعادهتا  

 على كل ما يف الكون.



لكنها مل تفعل فهي حتب كالي كثريا 
وهي والتريد ان تبعده عن حلمه 

تعلم يف اعماق قلبها اهنا تقوم 
ابلعمل الصحيح عليه ان يذهب 
ويتخلص من حبه العميق لالحبار 

عندها قد يصبح جاهزا لالستقرار  
والعيش بسالم ولتخفف من التوتر  

السائد بينهما وكي ال تبكي قالت " 
 غلي الذهاب الحضار وينكم غدا"



 ساهلا " وينكم؟" 
اتيلور   " هريت اجلديدة لقد ذهبت اىل

اليوم خالل فرتة الغداء اهنا ذكيه  
جدا بقيت تغمز يل لذلك مسيتها  

 وينكم الغمازة"
هز راسه ابسى وينكم لقد اختارت 

 مويل رفقة هلا  
 اتبعت :



" لقد اتصلوا يب اليوم وسيتم تسليم 
املفروشات مجيعها غدا لذلك  
 سانتقل اىل منزيل صباح الغد" 

يف   كانت تثرثر لكن عليها االستمرار
 الكالم فالصمت حمتاج للمنطق  

قال " هل ستنتهني يف الوقت الذي  
سنذهب فيه اىل املوعد مساء ؟" 

 قالت متفاجئه " 
 أي موعد ؟"



" اليس من املفرتض ان نذهب اىل  
عائلة اتيلور للعشاء يف احلديقة اال  

 تذكرين؟" 
"ال استطيع الذهاب كالي اان اسفه  

" 
  ال تستطيع ان متضي االمسيه معه

لقد حان الوقت لتوقف اجلميع عن 
التفكري هبا ويب كالي كخطيبني 

اتبعت " سيكون يوما طويال شاقا هنا  



الغد وساحظر وينكم من املستشفى 
 ال اعتقد انين استطيع ان اتركها "

وصل اىل منزل امها واوقف السيارة  
قال " يبدو وكانه مت استبدايل بسرعه  

" 
"  وضرب املقود براحة يده وهويتابع

 وبواسطة هرة "
قالت حبرارة "هذا كالم غري منطقي 

 وانت تعرف ذلك " 



فتحت الباب وترجلت من الشاحنه  
 واغلقته بقوة  

اغلق كالي اببه ايضا وركض امامها  
اىل الردهه وصل قبلها ووقف عند  

الباب كي مينعها من اهلرب قال وهو  
يضرب على صدرة " اان هو من 

يكون  ختلى عنه واان من عليه ان 
 غاضبا"

 انكرت قوله: 



" مل يتخلى عنك احد احاول فقط  
ان اجعل االمور اكثر سهوله عليك  

 لنذهب وراء ماتريد ه"
 برم كالي راسه غري مصدق :

" انك حباجه كي تفحصي اذنيك  
 دكتورة الاريد ان اذهب !"

 " لكنك قلت ....."



" هناك شيء مل اقله بعد " ونظر يف  
هما لكن  عينيها ليجد أي تشجيع في

 دون جدوى لكنه قال :
 " احبك مويل اريد الزواج منك"
هزت راسها وقالت " انت جتعل  

 االمر اكثر تعقيدا "  
كانت تقاوم بشده كي التبكي لكنها 

مل تعد تستطيع فاهنمرت دموعها  
 قالت بصوت خمنوق "



 التفعل هذا كالي ليس االن "
 قال "اذا مل يكن االن فمىت ؟"

..... اذهب ايقبطان " الاعرف 
املغامرات عش حريتك وعندما 

 تكتفي منها عد الينا "
ارابك وغضب كبري ظهر على مال  

حمه فصرخ قائال :" الشيء 
سيجعلك تغريين رايك اليس كذلك  

 ؟"



صرخت والدموع تنهمر على وجهها  
" ال تصرخ يب وال اريد ان اقلق  
طوال حيايت انك ستندم النك 

 ختليت عنه الجلي "
خ قائال :" هذا سخيف ما مسعت صر 

 مثله "
" هذا ما اشعر به احبك كثريا ولن  

 امسح ل كان تكرهين فيما بعد"



" انت حتبينين ؟" وحتول غضبه اىل 
 ابتسامه كبرية 

" انت حقا حتبينين اان اسف الين  
صرخت بوجهك ال اريد ابدا ان  

تبكي مويل " تنهدت بقوة وقالت "  
 اذهب كالي " 

 دائما ابعادي عنك ..." " ملا حتاولني
قاطعته قائلة بتوسل " ارجوك اذهب  

" 



قال اخريا وبلهجه حمذرة " انين 
 ذاهب لكنين ساعود" 

------------------
------------------
------------------
------------------

-------- 
 

 الفصل احلادي عشر  



 
 
 

دخلتاىل منزل امها واصغت لكن مر  
ق قبل ان حيرك  اكثر من عدة دقائ

كالي سيارته ويقود مبتعدا اتكات  
 على الباب حىت اختفى حمرك سيارته  
ساد الصمت حوهلا فجلست على 

االرض االن تعرف متاما ما معىت  



احلزن واالسى مرهقه من قرارها  
بكت حىت انفطر قلبها انتهت من  

كل دموعها وعواطفها لكنها مل  
 تنتهي من حبها لكالي 

حصل معها البارحه كان التخلص مما 
هنار السبت عقبه اضافيه فالنهوض  
وارتداء مالبسها طلبا منها ارادة مل 
تعلم اهنا متلكها شعرت اهنا فقدت 



قوهتا وبدا االنتقال اىل منزهلا عمل  
 مستحيل عليها 

وعلى عكسها متاما كانتا راشال 
وليداي مليئتان ابحليويه والطاقه وما  

ا  ان اصبحت املفروشاتفي امكنته
حىت ارسلت ليداي جو وارين اىل  

منزل اتيلور الحضار وينكم دخلت 
الفتااتن اىل املطبخ لرتتيب الصحون  
بينما اخذت والدهتا تعمل يف خزانة  



احلمام بعد قليل توقفت راشال عن 
ترتيب االكواب على الرف  
 واستدارت حنو اختها قائله  

 " مويل ماابلك ؟"
قالت بصدق " انين متعبه فالبكاء 

 معظم الليل يرهق االنسان "
" قالت امي انك هنضت حممرة 

العينني ومتورمة الوجه هذا الصباح  
 هل اختلفتما انت كالي ؟"



 "ال يف الواقع " 
اخربت مويل راشال عن موعدها 

اليائس ليلة البارحة واهنت قائله "  
لقد اتفقنا ان عليه مغادرة مورغان 

 بينت "
 جتهمت راشال وقالت ال استطيع ان
اصدق انه ال يزال يرغب يف املغادرة 

لقد بدا انه متعلق بك مؤخرا 



اعتقدت ان هذا سيوصلكما اىل  
 الزواج "

دخات ليداي الغرفه قائله " اىل اين  
 سيذهب كالي ؟"

" انت جتيدين االصغاء من وراء  
 االبواب امي "

لكن مويل ادركت اهنا لن تراتح قبل 
ان تشرح هلما كل شيء فاخربهتما ما 

 حدث 



جلست ليداي اىل الطاوله ووضعت  
 راسها بني يديها 

بعدها رفعت نظرها وقالت " ال 
ادري كيف متكنت من تربية ابنتني 
ذكيتني لكنهما بكل هذا الغباء "  

صرخت راشال " االن امي هذا ليس  
 جلو ان يرحل "عدال اان مل امسح 

قالت ليداي بعناد " ال انت كنت من 
سيغادر راشال وجو هو الذي منعك  



من الرحيل لكن مويل انت تستحقني  
اجلائزة الكربى فانت من يرسل كالي  

 بعيدا "
اضافت راشال " وهو ال يريد  

 الرحيل "
قالت ليداي وهي تفكر " حيتاج احد 

 ما للتحدث مع ذلك الولد " 
جلهه املقابله من  جلست مويل اىل ا

 الطاولة وقالت  



" امي راشال ارجوكما اصغيا ايل  
اريدكما ان ترتاجعا فكالي ليس ولد 
انه رجل انضج واان ايضارعلينا اختاذ  
قراران ابنفسنا ان كان صح ام خطا 
انه رجل حيب املغامرات وقد عاش 

يف بلدة صغرية لكن االن اتيحت له  
الفرصه وعليه ان يذهب اال تفهمان  

 االمر؟"



قالت ليداي " ال! قلت انه قال لك  
انه يريد اليقاء اخربك انه حيبك حىت  

 انه طلب يدك " 
نتهدت قبل ان تتابع " انين اسفه  

لكن هذا اليبدو يل مطلقا انه رجل 
 اليفكر اال ابهلرب والرحيل "

هزت راشال راسها مواقفه وقالت "  
علي ان اتفق مع امي يف هذا النقطة  

دا هذا االجنذاب  مويل عندما ب



بينكما لقد حذرتك عن عدم قدرته 
ابلقيام ابي ارتباط لكنين الحظت 
انه متغري يف املدة االخرية واعتقد 

 انين كنت خمطئه"
 بدات مويل " راشال.........."

لكن راشال قاطعتها قائلة:"دعيين 
اهني كالمي فقط الاذكر مرة ان  

كالي قد كذب اذا قال انه حيبك  



ء اذا من احملتمل انه  ويريد البقا
 يريدك "

قالت مويل بلهجه حازمة " او يعتقد 
انه يريد ذلك قد اليندم على تغري 
جمرى حياته كلها يف البدايه عندما 

يكون حبنا جديد لكن سيحصل هبد 
ذلك ؟ ماذا سيحصل عندما تتعب 

اعصابه من االوالد؟ او عندما  
تتعطل سيارته او عندما تطوف  



ه احلياة قد جتعل جماري املنزل ؟ هذ
الرومانسيه فكرة سيئه وسيسال 

نفسه ماذا كان سيحدث له لو مل  
 يتزوج وحقق حلمه ابالحبار بعيدا"

ابتسمت كل من راشال وليداي اىل 
 بعضهما البعض وهزات راسيهما 

نظرت اليهما مويل غاضبه وقالت " 
 ما املضحك يف ذلك ؟"



هزت ليداي كتفيها لكن راشال كانت 
 ى ضيق اعصاب شقيقتها معتادة عل

" عندما تتعب اعصابه من االوالد  
ميكنك ارساهلم اىل ا واىل امي ميكنك  

شراء سيارة جدية او اصالح تلك  
السيارة املعطل هاما اذا طافت  

جماري املنزل عليك االتصال فقط  
بعامل الصيانه تعمل الناس ذلك كل  
يوم يف كافة احناء االرض وابلكاد ان  



مهم كاحلب  يتعلق ذلك ابمر
 احلقيقي"

امسكت راشال يد اختها وشدت 
عليها " هذه هي اعذار مويل  

وليست اسباب انت فقط خائف  
 هواان اتفهمك "

قالت ليداي بنعومه " اذا كنت حتبني 
كالي عليك التفكري بذلك اكثر من  



هذه بقليل " ووضعت يديها فوق  
 يدي ابنتيها  

قالت مويل " لقد فعلت مل افكر 
منذ ان افرتقنا ليله بشيء اخر 

البارحه" ربتت ليداي على كتف ابنتها  
وهنضت وهي تقول " سيستمر 

االمور كما هو مقدر هلا لنعد اىل  
 اعمالنا وننهي من كل هذا "



ما ان عادا جو وارين بصحبة اهلرة 
حىت كان االنتقال اىل املنزل قد 

انتهى متاما ذهب جو وراشال اىل  
لعائلة    منزهلما ليتحضرا اىل الذهاب

اتيلور عند الساعه السابعه حاولت  
ليداي اقناع ابنتها لتايت معهما للعشاء  

عندها قالت " ال استطيع قلت 
لعائلة اتيلور انين حباجة للبقاء يف  
املنزل الليلة من اجل وينكم وال 



اريدمها ان يعلما انين ذهبت اىل  
 مكان اخر"

بعد ان غادر اجلميع جتولت مويل يف  
واغلقت الباب    غرفة اجللوس

االمامي اتركه النوافذ مفتوحه 
جلست على الكنبه اليت تواجه  

املدفاة ابلشكل فقط متاما كما اقرتح  
كالي وهي تشعر ان منزهلا مليء  

 ابلذكرايت معه  



محلت وينكم وهي تشعر حباجه  
للمواساة بقيت اهلرة بقرهبا للحظات  
لكنها حباجه اىل احلريه فتلركتها مويل  

او احد ما بشكل   فحب شيء ما
 كبري هو سيء متاما كعدم حبه 

جتولت وينكم يف املكان تنظر اىل  
كل شيء وعندما انتهت جلست 
ونظرت اىل مويل وكان هناك شيئا 

تفتقده اخذت تغمز بعينها اليسرى  



فابتسمت مويل اخربها بيل اتيلور ان  
اهلرة ال تغمز لكنها تقوم هبذه احلركه  

ها بدات  من جراء معاملة سيئه تلقت
 اهلرة ابملواء فقالت مويل  

" ال تبداي االن واينكم اعلم ان 
عليه ان يكون هنا وقد كان ليفعل 

 لو مل ابعده عين "
 عادت اهلرة تغمز بعينيها 



سالت مويل " اذا تعتقدين ان علي 
االتصال به هاه؟ حسنا لن افعل ال  
يهم كم اشعر انين حباجه لرؤيته فقد 

 يفكر انين غريت راي "
اصدرت واينكم صوات وكانه تعبري  

 عن اسى وتعاطف 
فقالت مويل بسرعه " ال احبه كثريا 
وال استطيع ان احتمل ان يتغري حبه  

 يل اىل كره بعد عدة سنوات "



حفت واينكم راساها يقدم مويل  
فحملتها اثنيه بقيت هادئه ال تتحرك  

 عندما اخذت مويل تبكي 
امضت هنا االحد يف منزهلا ومل خترج  

ابدا حىت اهنا رفضت الذهاب لتناول  
العشاء عند امها كان النهار طويال  

وممال وما كانت لتتحمل تلك الوحدة 
السخيفه لوال وينكم لكنها كانت  

ليها ان تستجمع قوهتا كي تعلم ان ع



تذهب اىل العيادة هنار االثنني وهي  
 مشرقه ومتيقظه كالعادة

وضعت ابتسامه مشرقه على وحهها  
ووجدت عشرات االمنيات واالعذار 

عن حسن حظ كالي كوساك لكن  
تلك التمثيليه ارهقتها وما ان حل  

املساء حىت اصبحت مرهقه وابلكاد  
استطاعت ان تتناول العشاء يف  



تطهم هرهتا وتركت الصحون يف  و 
 املغسله لليوم التايل  

ما ان جلست على الكنبه وهي 
حتمل بيدها جريدة الصباح حىت قرع  

اجلرس..... مترنت على االبتسام 
طوال الطريق اىل الباب الهنا التريد  
ان متنح زائرها غري املتوقع واي كان  

أي مالحظه عن حزهنا الداخلي  



كالي عندما فتحت الباب وجدت  
 واقفا هناك متجهم الوجه 

 سالت " هل هناك امر ما ؟"
قال " ليس اكثر من العادة هل  

احتاج اىل حالة طارئه المتكن من  
 دخول منزلك ؟" 

" ال ابلطبع ال لكنك تبدو خميفا " 
تراجعت اىل الوراء واتبعت " ادخل  

 كالي "



اذا هذا ما يبدو انين مستاء جدا  
 ايم "لكن هذا ما اشعر به هذه اال

 سالت " هل ترغب بفنجان قهوية؟"
قال بصراحه " ال الاستطيع البقاء  

 طائريت ستقلع بعد ساعه "
 

قالت بفرح مصطنع متمنيه ان ختفي 
كل االمها " اه يسعدين ان ارى انك  

 التضيع الوقت "



مل يعرف كالي ماذا يفعل فهي  
جاهزة لتوديعه وهو ال يفكر اال  

به ابلبقاء معها وضع يديه يف جي
وقال :" انين مسافر اىل سانت 

اوغستني برحلة عمل ارادتك ان  
تعلمي انين وضعت بديال عين يف  

 الصيدليه لعدة اايم "
" شكرا لك اقدر حضورك العالمي 

" احننت ورفعت هرهتا اليت كانت  



تدور حوهلا ترددت قبل ان تنظر اليه  
اثنية متمنيه ان ترى ابتسامته املعتادة  

اليه مل يكن    لكنها عندما نظرت
 يبتسم 

 قالت " هذه وينكم "
اقرتب كالي وداعب اهلرة وهو يقول 

" كيف حلك وينمكم " اخفضت 
اهلرة راسها واخذت تصدر صوات 

 انعما 



قالت مويل " اهنا حتبك " وضمت 
وينك ماليها وهي تفكر واان احبك  
ايضا وقد اغري راي ابلسماح لك  
ابلرحيل اذا قلت اثنية انك تريد  

 البقاء فقط قل ذلك مرة اثنيه 
 

شعركالي ابحلسد والغريه وهو يراقب  
اهلرة قال " حسنا من االفضل ان  

 اذهب "  



ووضع يده يف جيبة ليسحب ورقه 
و يتابع " هذا هو رقم هاتفي  منها وه

حيث سامكث اذا احتاج يل احد " 
او اذا هناك امراة غريت رايها  
وادركت اهنا ترمي فرصه رائعه  

للحصول على السعاده احلقيقية  
 واضاف ذلك بصمت ....

 



اخذت مويل الورقة ووضعتها يف  
جيبها من دون ان تنظر اليها  

توسلت بصمت التذهب لكنها 
 رحلة سعيدة " قالت " امتىن لك

هز كالي راسه وخرج من غري ان  
يضيف أي كلمه اغلقت مويل الباب  

 وصعدت لتنام حزينه .
 

******************* 



 
صباح هنار الثالاثء احضرت ليلى 

دانلوب زوجها اىل العياده قالت " 
لقد انتهى الدواء املسكني لدي  
هوارد وقال كالي انه اليستطيع 

دون وصفه جديده اعطاءه املزيد من 
اتصلت بك لكن قالت املوظفه  

لديك ان عليه القدوم كي تعاينيه 
 بنفسك لذلك حنن هنا "



بعد ان عاينته مويل قالت له " لديك  
التهاب يف املفاصل سيد دانلوب  

 ورمبا هذا يعود اىل جرح قدمي "
قال هوارد " ساخرا " حنن نعلم ذلك  
والذي نريدة منك هو اعطائنا وصفه  

ين المتكن من حتمل االمل كي تساعد
 امتكن من العوده اىل العمل " 



قالت مويل حبزم " ال اعتقد ان هذا  
اجلواب حلالتك هكذا سنكون نعاجل  

 العوارض وليس املرض حبد ذاته "  
قالت ليلى " قال الطبيب كويل ذات  

الكالم لكن تلك االدويه غاليه  
الثمن وكانت كمن ايخذ كواب من 

ان ال نضيع اموالنا   املاء لذلك قرران
 على ادويه ال فائدة منها "



متن مويل ان تتمكن من تغيري رايهما  
تفصحت ملف هوارد وقالت " ارى  

ان الطبيب كويل قد طلب منك 
القيام بتمارين رايضيه دائمه هل  

كنت متشي ملدة نصف ساعه كل 
 يوم هوارد؟"

قال متلعثما " ليس مع كل هذا االمل 
" 



ناك ادويه  "لكن ذلك سيساعد ه
جديدة مهمه االن وسنتمكن من 

اجياد دواء مفيد لك اتى البارحه ابئع  
ادويه وترك يل بعض العينات  

ساحضرها لك اذا وعدتين ان جترهبا  
" 

جتهم وجهه لكن اجايته كانت  
 مشجعه 



عادت مويل اىل مكتبها واتصلت 
ابلصيدليه طلبت الدواء وارسلت  
هيثر لتحضره بسرعه ومن خالل 

القليل مع الرجل قال ان  حديثها
كالي ذهب اىل سانت اوغستني 

 لشراء قارب كمدون ادراك 
 

اعادت اهلاتف الىمكانه ووضعت  
يدها على خدها اذا هلذا كان مسرعا  



ابلرحيللقد فعل متاما ما شجعته عليه 
والذي بؤملها حقا انه مل يهتم 

 لشعورها كي خيربها بنفسه 
على االقل عرفت االن ان قصتها 

انتهت بعمل كالي على حتقيق  معه
اهدافه وقررت ان تدفن نفسها يف  

 العمل  
يف املاضي جنحت مويل ابلسماح  
حلاجات مرضاها ان تغطي على 



حاجاهتا وميكن ان تفعل ذلك االن  
مسحت عينيها وهي تعاهد نفسها  

اهنا لن تذرف دمعه اخرى عليه بعد  
مرور عدة دقائق دخلت هيثر اىل  

 الغرفه  
اء الذي طلبت لكن  هذ هو الدو 

 ماذا تعين كلمة ستات "؟
" اهنا تعين اريدة على جناح السرعه  

 شكرا لك "



 هاي دكتورة مويل كنت تبكني؟"
اخذت حمرمه ورقيه ومسحت انفها " 

 كان هناك غبار يف عيين "
قالت هيثر " نعم معك حق كالي 

 كوساك هو امحق "
قالت بنعومه:" ال هو ليس كذلك  

 مولع ابلسفر "  انه رجل طيب لكنه
 لكنه ختلى عنك "



" ال مل يفعل مل تصل االمور بيننا اىل  
 هذه املرحله "

اعرتضت الفتاة قائله " حسنا لكنه 
 حطم قلبك "

" ال مل حيطم قليب بل متاثر قليال اان  
فعلت ذلك بنفسي ابلطلب لكثري 

 من االمور "
رفعت كتفيها وقالت حماولة ان  

تصدق ما تقوله " اان وكالي 



صديقان منذ فرتة طويله وسنبقى 
 ذائما اصدقاء " 

نظرت هيثر اىل مويل بنظرة الفتاة  
اخلبرية وقالت " اصدقاء نعم صحيح 

 دكتورة لك ما تشائني "
وضعت مويل الدواء يف جيب 

معطفها االبيض وبدات تؤلف قصه  
تريد اخبارها لعائلة دانوب بعدها  
تنفست بعمق وشدت ظهرها اىل  



غرفة املعاينه يبدو  اعلى وسارت حنو 
اهنا خلقت الجله االهتمام مبشاكل 

 الناس  
 
 
 

 الفصل الثاين عشر 
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  

 زوروا موقع رواايت



www.riwaya.ga 
 
 

مل يكن كالي صادقا مع مويل عندما 
قال هلا انه ذاهب اىل سانت  

اوغستني ولو اهنا علمت فقط ما هو 
عملة هناك لرمبا كانت شعرت حباجة 
ماسه لتحدث معه الخراجة من كل  

 ما يعانيه 

http://www.riwaya.ga/


لقد عاىن الكثري وهو بعيد وكان 
مشتاق للعودة اىل دايرة وان يضع  

خطته اجلديدة يف طور التنفيذ 
بار يف البلدة تنتقل بسرعه كان واالخ

جو الوحيد الذي يعلم سبب سفر 
كالي ولقد اقسم على كتمان السر  

اتصل كالي مبكتب جو للقانون  
 ليخربة انه يف طريق عودته  



اراد كالي ان يعرف " كيف حال 
 مويل ؟"

" لقد بقيت مبفردها هناية االسبوع  
املاضي رافضه الدعوات  

عد ان  واالتصاالت اهلاتفيه لكن ب
مسعت انك ذاهب لشراء قارب  

"..... 
 قاطعه كىي " ملا اخربهتا بذلك ؟"



قال جو مدافعا عن نفسه " هاي مل  
اكن اان من اخربها وكل الذي  

استطيع قوله ان االخبار اتت من  
الذي يعمل كبديل لك يف الصيدليه  

" 
متتم كالي اثنيه " وماذا حدث بعد  

 ذلك " 
زن على  قالت مويل لراشال اهنا لن حت

شيء مل يكن من جمال حلدوثه وانه  



حان الوقت لتعيشحياهتا مثلك وهي 
متضي الكثري من الوقت يف العمل  

وتقسم راشال اهنا تقود سيارهتا عرب 
القرى اجملاورة لتبحث عن مرضى 

اخرين كي تبقى مشغوله شخصيا ال 
اعتقد اهنا وصلت اىل هذه النقطه  

 بعد "
نتظر  " ال اصدق ان ابيرون خانين ا 

 حىت اعود واراه "



" طوال االسبوع املاضي كل الناس  
يف مورغان يتحدثون عنك بطريقه  

 مماثلة "
كل شخص هنا يفكر ملاذا اردت  

ابقاء مهمتك سريه ويبدو اهنم مجيعا 
استنتجوا حىت راشال ال تطيق مساع 

 امسك النك ختليت عن اختها "
 " هاي اان مل اختلى عن احد "



" ليس هذا ما  قال جو مبرح واضح 
 يشاع يف البلدة "

فال كالي بغضب " حسنا امتىن انك  
اوضحت هلم االمور لقد دافعت عين 

 اليس كذلك ؟"
" مطلقا لقد اعطيتك كلميت انين لن  

اخرب احدا ابي شيء حىت زوجيت  
وستجربين راشال ان اختىبء عندما 

 تكتشف انين مل اعلمها ابالمر "



سيتخلص اجلميع من هذه الفكرة  
 ندما نصبح اان ومويل معا " ع

" اذا كيف يتم العمل مبشروعك  
 اجلديد؟"

" انين يف طريق العودة كما تكلمنا يف 
السابق واعتقد انين ساكون هناك 
بعد ساعه الرابعه فمعضم املرضى 
يكونون قد غادروا العيادة كذلك  

 تلك املمرضة املشاكسة"



قال جو مؤكدا " من االفضل ل كان 
حولك فراشال حقا تنتبه اىل ما 

غاضبه ولو اننا عدان اىل اساليف 
ستبارزك وهي حتمل مسدسا لقتلك  

وكل هذا التوتر ال يناسب امراة 
 حامل كما تعلم "

قال كالي متذمرا " وال اعتقد ان 
 هذا االمر جيد لك ايضا "

 قهقه جو عاليا  



قال كالي " الارى مضحكا فاان مل 
اضحك عندما اتيت تطلب نصيحيت 

تتمكن من تسويه االمر مع  كيف س
 راشال اليس كذلك ؟"

" انت مل تضحك لكن اعتقد انك  
قهقهت عاليا قليال هل هناك شيء  

 استطيع القيام به من اجلك ؟"



" نعم ابعد زوجتك الغاضبه عن  
العيادة حىت احظى بفرصه كي اتكلم  

 مع مويل من دون مبارزة "
اجاب جو مبرح " اعتقد انين  

استطيع تدبر ذلك "كانت الساعه  
قد جتاوزت الرابعه عندما توقفت 

شاحنة كبرية امام العيادة اصدرت 
الفرامل صوات مزعجا فتح كالي 

 الباب وترجل من الشاحنه 



قال للسائق وهو يغلق الباب " ابق  
 يف مكانك هنا وال تتحرك "

 
جتهم وجه الرجل وصرخ فيه "هذه 

لشاحنه تقطع الطريق وقد تسبب ا
ثقل كبري على الطريق وهكذا سيتم 

 عرقلة السري" 



قال كالي " التقلق بشان ذلك  
فليس هناك عرقلة سري يف مورغان 

 بوينت التتحرك " 
هز السائق كتفيه " انت السيد هنا "  

واعاد كرسيه اىل الوراء ليتمكن من  
 النوم قليال"

شعركالي ابلراحه عندما مل جيد 
رضة مويل يف أي مكان لكن كانت  مم

هيثر هناك وعندما مسعته يقرتب  



اغلقت الكتاب الذي كانت تقرأ فيه  
ووضعته يف اجلارور بعد ها رات من  
يكون فرفعت راسها عاليا وقالت " 

 ماذا تريد ؟"
" مساء سعيد لك ايضا هيثر احب 
كثريا ان ارى مويل اذا كان ميكنك  

  اعالمها بذلك " نظرت الفتاة اىل
كتاهبا وقالت بربود " يبدو ان  

 الكتولرة ال ترغب برؤيتك"



سئم كالي من االستمرار مبتابعة  
احلديث " هيا هيثر اعطيين فرصه  

 فاان احبها " 
 " نعم صحيح وهلذا ختليت عنها"

" امتىن لو ان الناس تتوقف عن قول  
هذا الكالم فاان مل اختلى عنها هيثر" 

على   مل يدر ملا شعر كالي انه جمرب
تفسري االمور للفتاة فتابع " ابلكاد  



ذهبت اىل سانت اوغستني للقيام 
 بعمل ما "

" عمل القرود اذا سالتين عنه " 
وامسكت بقلم واخذت ترسم على 

 ورقه امامها  
 " مل يسالك احد هيثر "

" لكن اجلميع يعرف انك ذهبت اىل  
هناك لشراء قارب كنت تتحدث عنه 



ترتك  دائما فقط لرتحل ابالفق و 
 الطبيبه "

كاد كالي ان يفقد الصرب القليل منه  
مازال حيتفظ به " لست ذاهبا اىل  
 أي مكان بستثناء شهر العسل " 

ادارت راسها بسرعه وقالت " ماذا  
 ؟"



قال " الوقت لدي الشرح لك االمر  
هيثر كما وانت لست كبرية لتفهمي 

 ذلك " 
من الواضح انه يثر شعرت ابلراحه  

ايته شريفه فقالت  عندما علمت ان غ
" لقد فهمت فاان اقرا الكثري كما 
تعلم الدكتورة يف مكتبها تتفحص 
امللفات وانت تريدين ان اخربها  

 ابنك هنا ؟"



"سادخل اىل غرفة املعاينه واريدك ان  
تقويل هلا ان هناك مريض ينتظرها هل  

 ستفعلني ذلك ؟" 
هزت هيثر راسها موافقه وسارت حنو  

وهي تنظر اىل  القاعه وتوقفت فجاة 
االرض " سيد كوساك اان مل افكر  

 حقا انك امحق " 
" شكرا لك هيثر استطيع ام اموت  

 االن واان رجل سعيد اه هيثر "



 " ماذا ؟"
 " التقويل هلا انين اان "

رفعت عينيها اىل السقف وقالت " 
وكانين ال اعرف كيف احتفظ ابلسر  

 او ماشابه ذلك " 
جلست مويل اىل مكتبها حتاول ان 

تكتب مالحظاهتا جديدة لكنها 
كانت قد فقدت الرتكيز على عملها 

مل تستطع منع نفسها عن التفكري  



بكالي كانت متاكدة اهنا قامت 
ابلعمل الصحيح ابن اعطته احلق  

ابلرحيل لكنها االن اصبحت تشك  
اهنا قامت ابكرب غلطة يف حياهتا كم 

ت لتتمكن من سيمر عليها من الوق 
 التخلص من اتثرية عليها 

دقت هثري على الباب مرة واحدة 
وفتحت الباب ادخلت راسها  



وقالت " لديك مريض دكتورة انه يف  
 غرفة املعاينه رقم واحد "

 سالت مويل " من يكون ؟"
رفعت هيثر كتفيها وقالت " على 

 الذهاب دكتورة ارالك الحقا "
نه  هنضت مويل متمنيه ان التبدو حزي

كما تشعر فهناك رجل مريض  
ابنتضارها وعليها ان تضع مشاكلها  

اخلاصه جانبا وعندما مل جتد ملفا 



على املكتب خارج غرفة املعاينه  
فتحت الباب وتوقفت عن احلركه  

متاما مل ترى يف حياهتا مريضا بصحه  
 كامله هكذا  

جتمدت يدها على مسكة الباب  
قالت كالي ؟" كانت سعيدة جدا 

لكنها متكنت من السيطرة برويته  
على اتثرها " احب كثريا ان احتدث  



معك عن رحلتك لكن لدي مريض  
 ينتظرين "

 قلت كالمها بدقه عمليه 
لكنها شعرت بقلبها يغوص عندما  

علمت من تعابري وجهه انه هو  
 املريض  

 قال " ذالك املريض اان "
كانت تعلم ان عليها مواجهته يف  

تدرك اهنا  احد االايم لكنها مل تكن 



ستواجهه قريبا وستشعر بكل هذه  
 الصعوبه ...

ساهلا " هل ابتعدت مبا فيه الكفايه  
؟"وجلس على طاولة املعاينه اليت  

 كانت مغلفه ابوراق خاصه 
فكرت فرتة طويله جدا قالت " ما 

 الذي تفعله هنا ؟"
" انت طبيبه وانت جمربة ادبيا 

 بتخليصي من االمي اليس كذلك ؟"



 هذا القبيل "" شيء من 
 " انين يف حاله سيئه جدا دكتورة "

 " الارى انك مريض "
قال بلهجه منطقيه:" كيف ان تعلمي 
ذلك من دون معاينيت؟"اليس عليك 

ان تقدمي وصفا طبيا لتقرري مبا  
 اشعر به ؟"

نظرت اليه مويل وقالت " ما الذي  
 جيري كالي ؟"



قال بصدق "يب شيء ما جدي  
 وسيء جدا "

هلا مصمما فجارته بلعبته وقالت  بدا 
" حسنا ماهي العوارض اليت تشكو  

 منها ؟"
فكر قليال بعدها قرر ان يذكر  
 العوارض احلقيقيه اليت يعيشها  

"لقد عانيت مؤخرا من فقدان كامل  
 للشهيه " 



عقدت مويل يديها وفكرت مررت  
 بذلك العوارض  

قالت " رمبا يعود ذلك اىل االرهاق  
 الشد يد" 
ي ان عليه ان يقدم هلا اكثر  راى كال

 من ذلك فتابع " ال استطيع النوم "
" تذمر مشرتك اعتقد ان االرهاق  

وفكرة مغادرتك ملكان اقامتك هي  



السبب "كانت تنتظر عوارض 
 تستحق اضاعة وقتها 

مل حيصل منها على تعاطف قال وهو  
 يشري اىل قلبه " لدي امل غريب هنا"
جتربة مويل وعملها الدقيق ساعداها 
كي ال تظهر أي قلق على وجهها  

 "قالت كم هو قاسي هذا االمل ؟
حاول ان حيصل على شفقه منها قال 

 " قاسي جدا "



لكن مل يستطع ان مينع نفسه من  
 االبتسام 

" اعتقد علي االتصال ابلشرطي  
هايكر الطلب منه ان يالحقك 

 بتهمة االزعاج " 
" هل هناك قانون ضد احلصول على 

 االنتباه من طبيبة ؟"
" ستكتشف ذلك اليس كذلك؟" " 

 االحوال؟"ماذا تعتقدين ا نيب بكل 



 
" ال شيء بك سيءبك واذا كنت 

ترغب استطيع ان اطلب لك صورة 
 اشعه غدا لتتاكد "

قال " امسعي اثنبه دكتورة ال بد انك 
اخطات ابلتشخيص فيما يصيبين 

عندما اكون بقربك لقد اصبح صعبا  
جدا االن وال احد غريك يستطيع 

 شفائي منه "



قالت معرتضه " كالي " كانت مويل  
كالمه لكنه حان الوقت  سعيدة ب

 ليتوقف عن اللعب  
 قال امرا " امسعي " 

اصغت مويل ضد ارادهتا وهي تقول  
 " كالي ما جدوى كل ما تقوم به ؟"

" املشكله هي دكتورة انين اعللم 
انين اعاين من حالة متقدمه من مرض  

 العزوبيه "



 " ماذا " 
" لقد مسعتين والدواء الوحيد حلاليت  

وهلذا اتيت كي اشفى هي الزواج 
انت اىل هنا فاان غري مستعد للزواج  
من احد غريك لذا هل حتبينين كفايه 
 لتخرجيين من هذه احلاله البائسه ؟" 

اصبحت مويل هي من تعاين من  
 مشاكل االن  



قالت "اذا قلت لك نعم فقد تتعرض 
 اىل ازمه قلبيه "

قالوهو يضحك " جريب واذا  
 تعرضت الزمه ميكنك ان تعاجليين "

لت مويل قبل ان تقدم على عمل قا
تندم عليه كان تقبل بعرضه قبل ان  
تغري رايه " انت التريد الزواج انك  

 حباجه اىل حريتك "



سئم كالي من كل هذا " من اعطاك  
 احلق مبعرفة ماذا اريد او احتاج "

رفع صوته واخذ يضرب على صدره 
وهويتابع " اان كالي كوساك اريد ان  

استطيع العيش اتزوجك مويل فاان ال
 من دونك "

صرخت به " واذا كنت تريد الزواج  
كما تقول ايها املغمر االمحق ملا  



ذهبت اىل سانت اوغستني واشرتيت  
 قاراب "

 قال جمادال " اشرتيته لنا "
سالته ساخرة " وهكذا تتناول حلوة 
الزفاف فيه ؟ االن فهمت ماذا يدور  

 يف فكرك "
 " وماذا تعنني بقولك ؟"

تعتقد انين ساتزوجك منك   اذا كنت
وادعك تتجول حول العامل لدة ال  



اعرفها او تعود اىل املنزل عندما 
 تشتاق اىل فانتم خطى متاما "

 " هذا اغرب كالم مسعته يف حيايت "
"واين الغرابه فيه ؟" لقد كانت تفكر  

 يف تقدمي هذا العرض له بنفسها  
قال " امسعي اذا عدت اىل املنزل 
كلما اشتقت اليك فلن استطيع 

 االبتعاد حىت حبرية سامسون ايضا "
 مل تدر ماذا تقول  



 فتابع " مويل احبك كثريا "
 " احبك اان ايضا كالي "

تشجع من اعتلرافها قال " اريد ان  
 تزوج " ن

" واان ايضا اريد الزواج منك رمبا  
نستطيع تسويه االمور سنحصل على 
بعضنا وميكنك احلصول على املغامرة 

 اليت كنت حتلم هبا "



مل يصدق اهنا مل تفهمه بعد قال " 
مويل احبك وهو اكرب مغامرة يل يف  

حيايت اان ال اقدم أي تضحيه ابلبقاء 
هنا يف البلدة وتلك اخلطه اليت  

وضعتها للرحيل مبفردي كانت هتراب  
من االحساس ابلوحده يف الليله اليت  
سهران معا عند عودتك ادركت انين  
ما احببت غريك يف حيايت ومنذ تلك  
اللحظ هواان الافكر بشيء اخر اال  



انت لقد اعطيت حليايت معىن جديد  
 وكل احالمي اصبحت خمتلفه االن "
" سالته " هل انت متاكد ؟ متاكد 

 اما متاما " مت
 " اكثر من متاكد "

رات مويل اجلديه يف عينيه هذا 
الرجل لن يكذب عليها مطلقا  

فقالت " من االفضل ل كان تكون  



كذلك واال اان واالطفال سنلحق 
 بك يف كل مرة حتاول الرحيل فيها "

ضحك كالي " مويل اذا انت  
واوالدان لن تذهبوا فاان لن اذهب  

 ايضا "
حنه عليا مسعا صوت بوق الشا

ومزعجا قال كالي " تعايل اىل  
 اخلارج لدي مفاجاءة لك "



كاان يف الطريق عندما مسعا صوت  
 صفارة الشرطي هايكر 

توفقت مويل عن السري عندما رات 
مفاجاة كالي ففي منتصف الشارع 

معرقل السري من كافة االجتاهات  
رات الشاحنه حتمل القارب صيد  

كبري جدا وقد طبع على جانبه 
حرف كبرية اسم " دواء العزب " اب

اوقف الشؤطي التصفري وحاول 



اقناع الناس ابلعودة اىل سياراهتم 
لريحلوا لكن مل يتحرك احد من  

مكانه كانوا متفقني مع راي ايرل  
بوتن الذي قال " انسى االمر واين  

لن نتمكن كل يوم من مشاهدة 
 قارب كبري يف وسط الشارع " 
اك " شخص مايف ورطة كبرية هن

 قوانني صارمة ضد عرقلة السري"



قال الشرطي هايكر ذلك وحاول  
جاهدا ان يفرق الناس الذين بداوا  

يتوافدون من احملالت واملخازن لريوا  
ما كل هذه الفوضى سالت مويل  

 كالي " ما هذا ؟"
 " انه قارب " 

" استطيع ان ارى ذلك لكن ماذا  
 يفعل هنا ؟"



" انه يف طريقه اىل طريقه مكانه  
لدائم يف حبرية سامبسون وارتك ان  ا

تريه فيه غرفه مثاليه المضاء عطله 
هنايه االسبوع الثنني اوثالثه اواربعه  
 او اكثر عندما تصبح عائلتنا اكرب "

تسلق السلم املصنوع من حبال على 
جانب القارب وقال " اصعدي اىل  

 هنا الريك اايه "



صعدت مويل اىل القارب وما ان  
ما كل سكان وصلت حىت هتف هل

 البلدة 
اقرتب الشرطي من السلم وقال هذا  

 القارب لك كوساك ؟"
ضحك كالي لرجل القانون وقال  

مصححا " يل وللسيدة كوساك 
 املستقبليه "



اسرعت ليداي اىل الشارع لتسمع 
 اعالن كالي 

قالت هلما " هذه اخبار رائعه كنت 
دائما اعلم ان كالي سيصبح ولدي 

 يف يوم من االايم "
 واهنمرت دموعها  

قالت مويل " شكرا امي " ونظرت  
حوهلا اىل اجلريان وراهتم مجيعا يرفعون 
ايديهم هلا عالمة النصر ويتمنون هلا  



اطيب االمنيات مل تفكر ابدا حبياهتا 
 ان خطبتها ستصبح حداث عاما 
 اضاف كالي " نعم شكرا امي "

اسرعت راشال اىل الطريق هل اخلرب  
 صحيح ؟"

 قالت مويل وما هو اخلرب ؟"
 انت وكالي ستزوجان ؟"

تبادلت مويل وكالي النظرات فرحه  
وقالت مويل كيف مسعت هبذه 



السرعه فاان علمت بذلك منذ دقبقه  
 فقط "

حسنا اتصلت دوين هبايت ابنسون  
وكانت ليلى يف املتجر فاتصلت جبو 

لكنه كان متعبا من بقائي منشغله  
 لذلك ...."

قالت مويل وكالي معا " ال ابس 
 ن نعلم "راشال حن



اخرج سائق الشاحنه راسه وقال 
هاي ايها الشباب هل نستطيع 
املغادرة االن لدي برانمج عمل 

 حمدد"
 قال كالي ابلتاكيد لنذهب "

ادار السائق احملرك وبصوت عال 
جدا بينما سار ببطء واضح يبدو ان  

الشرطي هايكر تذكر عمله فاسرع 
 وراءه  



"كالي من االفضل ل كان تنزل من  
فاان حباجه للتكلم معك اعلم هناك 

ان هناك الكثري من العقوابت 
املفروضه عليك لكن هذا سيدفعين  
للعوده اىل املكتب للحصول عليها 

 وهذا حباجه اىل بعض الوقت " 
قال كالي " اسف ايها الضابط انين  
 منشغل االن اال تستطيع االنتظار ؟"



اسرعت الشاحنه اكثر فاجرب 
ليبقى  الشرطي ان يضاعف خطواته 

قريبا منهم " كال ال ميكنك التهرب  
 االن كالي انت ختالف القانون " 

لوح كالي بيده بطريقه ساخرة من 
دون ان جييب اصبح الشرطي يركض 

االن وهو يتنفس بصعوبه " من  
 سيوقع على املخالفات ؟"



ضحك كالي ومويل فسعادهتم كامله  
االن وال شيء سيغري ها كتهديد  

 السري  بسيط ملخالفة قواعد 
صرخ كالي وقد ازداد ت سرعة  
الشاحنه " سلذهب اىل مكتبك 
لدفعها عند الصباح الغد " وتركا  

الرجل املسكني وسط الشاع يصرخ  
 غاضبا 



جلسا على ظهر القارب من اجل  
سال متهما سالته " االن هل ميكنك 

 ان تشرح يل كل هذا ؟"
" علمت انه سيكون رساله رائعه  

ي تضحيات القناعك انين الاقوم اب
 لكنين احصل على حياة جديدة " 
نظر حوله اىل القارب واتبع " هل  

 هو كبري ومقنع كفايه ؟"



" اهنا مبادرة رائعه ولقد احببتها " 
فبشرائه لقارب صيد بدال من خيت 

اقنعها كالي انه سعيد وراض ابلبقاء  
 قريبا للمنزل  

قال مستنكر " مل اصدق انك تريدين  
 ابعادي "

ادرك ذلك اردت فقط ان  "اان مل 
تكون سعيدا هذا ما كنت اصدق به 

من االقوال القدميه يف انك ان  



احببت شيئا ما كثريا فعليك ان ترتكه  
 حرا "

" انين حر حر ان اختار كيف 
سامضي ما تبقى من حيايت لقد  

اخرتتك انت مويل فوكس هل تقبلني  
 ابلزواج يب ؟"

قالت بسعاده " نعم ساقبل " وهي 
حياهتما ستكون اكثر سعادة   تعلم ان

الن الرجل الذي اختارته سيجعلها  



تضحك دائما ونظرت حوهلا اىل  
االراضي اخلضراء املمتدة امامهما 

 وقالت " ماذا  
 سنفعل اليوم يف حبرية سامبسون ؟"
قال متظاهرا خبيبة امل " اعتقد انه  

 ميكننا اصطياد السمك "
 



" حسنا لكن هناك سيئا ما جيب ان 
تعرفه عين قد جيعلك تغري رايك  

 ابلكامل "
 " ال شيء سيجعلين افعل ذلك "
قالت وهي تبتسم " اان ال انظف  

 السمك"
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 

 زوروا موقع رواايت
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