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 فيليسيا ممرضةال كذبة

 
 

 ، المنكمشة الصامتة شخصيتها مشهد. العقلية األمراض مستشفى في المرضى ممرضة فيليسياال عالجت

 أخرى عوالم في مغمورة أنها انطباعها جعل ، الحجر من منحوتًا كان الذي ، وجهها منظر إن

 األيام من يوم في كانت فيليسيا ممرضةال ا أن تصديق الصعب من. العالم هذا حزن أو بفرح لهم عالقة ال أنهم

 .والمزح األذى في الصف في زمالئها قاد كطالب ، مبهجة طفلة

 أجمل تملك كانت ألنها أو ، فستان أغلى ترتدي كانت ألنها ليس ، التخرج حفلة ملكة كانت ، الوقت ذلك في

 - فتاة شخصية - جدًا حزينًا وأحيانًا األحيان بعض في ومبهًجا ،  طويلة فتاة شكل على تكان األنه ولكن ، الزهور

 .له حدود ال إخالص و بالكرامة وشعور ، مذهل شيء

 .قاسيًا مصيرهم كان الذين المرضى مع تعمل اليوم وهي ، الكبير والتقدير باإلعجاب تحظى كانت ، الماضي في

 .فيليسيا ممرضةال استدعاءب قاموا ، انفجار حدوث منوا وخاف غاضبًا المرضى أحد كان عندما

 حواجبهاقلصت  ، استفهام نظرة مع عينيه إلى مباشرة ونظرت ، المريض فيليسيا إلى ذهبتف

 .إليك أتوسل ، اهدأ -: لطفل وكأنها ، بهدوء إليه وتتحدث جبهتها تجعد

 .حلوى أو سيجارة أعطيك لن ، سأغضب. الصراخ الجيد من ليس

 

 .المرفوعة المعالج قبضة رؤية من خوفًا أكثر ، كلماتها تأثير من رتجفي المريض كانت

 ، هاووأحب ، هناك يعرفها الجميع. النساء جناح في بانتظامموجودة   فيليسيا ممرضةال

 .مع الممرضة كحب  المرضى به ارتبط الذي الغريب االتصال استدعاء بإمكانك كان إذا

 ، قلق ، مذهول - بقلق هارات ظالن كل اتبعتها ، القاعة في تمشي كانت عندما

 .معبّر غير أو غاضب

 .اسمها معرفة المستحيل من كان. الشارع من هاوأحضر. المرضى بين ة مسن ةمريض هناك نتكا

 ابنها ما شخص رأى ربما المارةتزعج و الشارع في تسير كانت أنها يوقال عتها 

 

  !"جدا ذكي ، جدا ذكيا وكان جميلة عيون لديه كانت" 

 عن وتحدثت فيليسيا الممرضة ساعدت ، المستشفى في عملت ، هادئة المسنة السيدة كانت

 .ابنها 

 ، كثيًرا أحبني لقد ، لي بالنسبة جدًا جيدًا كان - ستقول كانت - يا ممرضة ليتخي -

 .دهس وربما ، مدروًسا دائًما كان. كارثة حدثت له أنه البد نسياني؟ يستطيع هل
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 .لي يكتب سوف أنه ةمتأكد أنا

 

 

 ، وضعفت مريضة أصبحت! قتلها الشوق: عليها نما الحزن لكن ، هادئة مسنةال المرأة كانت

 .نائمة سقطت

 .إليه ويأخذها يأتيبها انه س كتب. ابنها من مسنةال لمرأةل رسالة فيليسياالممرضة  أحضرت حتى

 ، فيليسيا الممرضة ووجه يدي وقبلت ، من سعادتها  وبكتت مسنةال المرأة ضحكت

 .عليها عرفتسي ابنها  أن تتأكد أن أرادت ؛مرآة  منها ت طلبو. مالبسها وارتداء النهوض الفور على أرادت

 .جديدة حياةب أعطيتلقد 

 !الرسالة كتبت نفسها هي: فيليسيا األخت عيون في الدموع وقفت

 .يقترب كان االبن وصول وقت ولكن ، هي كما محتوياتها بقيت ، األحيان من كثير في الرسائلالوصول  في بدأ

  النساء جناح في عال   بصوت مكالمات تُسمع ما غالبًا. الغريب وصول عنفضوليًا  كن المريضات  جميع

 

 .قاعة في خجولة أغنية تُسمع وأحيانًا ، المرضى

 :بهدوء همست ، تموت كانت عندما. ابنها تنتظر أخرى سنوات خمس لمدة بسعادة مسنة ال عاشت المرأة

 .اليوم سأراه أنني يخبرني ما شيء اليوم؟ سيأتي أنه ، با ممرضة  ، صحيح -

 ، وصعدت الجسد أغالل من التعيسة مسنة ال المرأة روح خرجت عندما

 .مباركة وكانت ، فيليسيا أخت قبل من اكتشفت أنها شك ال

 


