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في ظييرة يوـ شتوي في كندا ، وقد انعكست ظالؿ شجرة التنوب الطويمة عمى    
كاف يوما قارس البرودة ، . الثمج ، خرج ديفيد ىارتػمي لزيارة جارتو جوزيفيف إليوت

أمػػػا . حتى أف نوافذ جميع الغرؼ التي لـ يكف فييا مدفأة غدت مغطاة بالنخيؿ 
ورغـ شعور ديفيد بأنو أطاؿ الزيارة ، فقد . المطبخ فكاف المكاف الوحيد الدافئ 

 ! أغراه المطبخ ألوؿ مرة وغدا البقاء فيو في ىذا الجو البارد صفقة رابحة

    كانت جوزيفيف تقوـ بحياكة جورب رمادي طويؿ بيمة عالية ، وكاف ىذا 
فحينما تجد جوزفيف ما تقولو ، تظؿ . عالمة عمى أنو لـ يعد لدييا ما تقولو 

أصابعيا البيضاء الممتمئة ػػ والتي ترتدي في إحداىا خاتـ زواج أميا ػػػ تتحرؾ بيف 
وما إف تخؼ حدة الحوار ، حتى تنيمؾ في الحياكة بانفعاؿ شديد . اإلبر ببطء 

كاف ديفيد كثيرا ما يتساءؿ في . وكأف زوجا واثنا عشر طفال في انتظار انتيائيا 
قرارة نفسو عما تفعمو جوزيفيف بكؿ تمؾ الجوارب الرمادية عندما تنتيي مف 

عمى أي حاؿ ، فإف . وانتيى إلى أنيا ترسميا لممؤسسات الخيرية . خياطتيا 
وتنيد ديفيد وىو يتذكر حاؿ جواربو . الجوارب التي تحيكيا كانت دافئة ومريحة 

 . المثير لمرثاء 
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   انتبيت جوزيفيف حيف تنيد ديفيد ، وخشيت أف يفاجئيا بإحدى حماقاتو ، 
فطوت الجورب وغرزت اإلبر في كرة كبيرة محشوة ، ونيضت . فقررت أف تشغمو 

ولكف جوزيفيف باغتتو . ونيض ديفيد وقد استعد لمرحيؿ . لصنع بعض الشاي 
: أجػػػػاب ديفيد " . لف تذىب قبؿ أف تشرب الشاي ، سأعده عمػػػى الفور: "بقوليػػػا 

: قاليػػػػا بنبرة شخص أغػػػراه العرض ، واستأنؼ كالمػػػو " يجب عمي العودة اآلف"
زيال ستكوف بانتظاري اآلف وقد أعدت الشاي ، كما أف عميَّ أف ألقي نظرة عمى "

 " .المحصوؿ

يجب . لف تنتظر زيال طويال : "      قالت جوزيفيف بنبرة ساخرة لـ تتعمدىا قط 
. وىكذا جمس ديفيد مرة أخرى " . أف تبقى فأنا أحب الصحبة أثناء تناوؿ الشاي

وبدا سعيد جدا وىو يرقب جوزيفيف وقد جثت عمى ركبتييا خمؼ الموقد متظاىرة 
وأسرت !  بإحضار بعض الحطب ، ولكنيا في الحقيقة فعمت ذلؾ لتخفي ابتسامتيا

أراىف عمى عمى أنو سعيد لحصولو عمى وجبة مغذية بعد : " جوزيفيف في نفسيا 
 " .حمالت التجويع التي تشنيا عميو أختو زيال 

فقد دعتو إلى شرب الشاي  .     ولكف جوزيفيف أساءت الحكـ تماما كما فعؿ ىو 
بدافع الشفقة ، واستجاب ىو ظنا منو أنيا دعتو لشرب الشاي معيا لشعورىا 

فيو لـ يفكر مطمقا في موضوع . بالوحدة ، فكانت ىذه بالنسبة لو عالمة مشجعة 
 . الوجبة ، رغـ أف العشاء الذي تعده زيال ليس جيدا كفاية 

   ماؿ ديفيد عمى الكرسي وأخذ يرقب جوزيفيف وىي تتحرؾ بسرعة ونشاط في 
وكاف مبتيجا أف سنحت لو الفرصة بقضاء ساعة أخرى معيا ، . أنحاء المطبخ 
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وىما يتناوالف الشاي في مقعديف متقابميف ، وقد صبَّت الشاي لو وقدمت لو 
وىنا نظرت جوزيفيف إليو نظرات صارمة ، ... وكأنيما ... البسكويت وكأنيما 

وتموف وجو ديفيد ظنًا منو أنيػػػا قرأت أفكاره فاحمر وجيػػػو وقد اعتراه شعور 
نما التفتت إليو ألنيا كانت . بالذنب  ولكف جوزيفيف لـ تمحظ احمرار وجنتيو ، وا 

ولما استقر رأييا عمى الكرز . في حيرة بأف تختار بيف مربى الفراولة أو الكرز 
 .ولكف ديفيد قرر كبح جماح نفسو . استدارت مرة أخرى وكأنيا لـ تره بالمرة 

فقد كاف .   استخدمت جوزيفيف طقـ الصيني الذي كاف ىدية ألميا يوـ زفافيا 
لكف ديفيد ظف أنيا قررت استخدامو مف باب . ذلؾ اليوـ ىو ذكرى زواج أميا 

كاف يعمـ أنيا تقدس ىذا الطقـ وتعتبره مف أغػمى مقتنياتيا ، فأخذ . الترحيب بو 
 .يحؾ ذقنو وقد أصابتو الخيالء 

وفي كؿ مرة ، كانت .  أخذت جوزيفيف تتحرؾ بخفة بيف غرفة الطعاـ والمطبخ    
ميدو "جوزيفيف كما يشيد الجميع في ! تضيؼ صنفا جديدا لذيذا عمى الطاولة 

وحاولت الكثيرات مف ربات البيوت . كانت يوما ما سيدة فف الطبخ الراقي " باي
. والمتزوجات حديثا منافستيا ، غير أنيـ أدركوا في النياية بطالف مساعييـ 

 .فقرروا االنسحاب بيدوء ورضوا بالمقعد الثاني نصيبا ليـ 

ثـ دعت .      شعرت جوزيفيف بالفخر وىي تعد الطاولة وتضع إبريؽ الشاي 
أعدت جوزيفيف شرائح وردية مف المحـ البػػارد والمخمؿ والكشمش . ديفيد لمجموس 

وىي وصفة اخترعتيا بنفسيا ، وحازت بفضميا عمى الجائزة األولى في . المتبؿ 
كما جيزت فطيرة بالميموف ، وبسكويت ، . المعرض المحمي لست سنوات متتالية 
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ومكعبات رطبة مف كعكة الفواكو بنكية الخوخ ، باإلضافة لمربى الكرز ، وقميؿ مف 
وعمى رأسيـ جميعا ، كوبيف مف الشاي الساخف بنكية . الجيمي أصفر الموف 

 .ورائحة ال يعادليما شيء 

    جمست جوزيفيف عمى رأس الطاولة بشعرىا المموج األسود الناعـ ، ووجنتييا 
كانت حينيا فتػػػاة نحيمة ، وكاف ديفيد . المتوردتيف كعادتيما منذ عشريف عامػػػا 

وعندما كاف . الشاب الخجوؿ يرقبيا وىو يرتؿ الترنيمات عند اجتماعيـ لمصالة 
يسير في طريؽ العودة إلى منزلو ،  اعتاد أف يمشي عمى بعد عدة أقداـ منيا ألنو 

 .لـ يكف جريئا كفاية ليسأليا أف ترافقو 

ماذا لو فقد ديفيد صوابو مرة أخرى وىـ :    ودار في خمد جوزيفيف ىذا السؤاؿ 
يحتسوف الشاي ، وقرر أف يسأليا نفس السؤاؿ مرة أخرى؟ مضى ثمانية عشر 

وراودتو نفسو أف . عاما عمى سؤالو ليا أوؿ مرة؟ وسنتيف منذ أف سأليا آخر مرة 
 .يجرب حظو مرة أخرى ، وخاصة أنيا تبدو أرؽِّ مف أي وقت مضى 

بعد أف فرغوا مف تناوؿ الطعاـ ، قامت جوزيفيف بتنظيؼ الطاولة وغسؿ    
حينيا شعر .  ثـ أخذت منشفة وجمست بقرب النافذة لتممع الطقـ الصيني .األواني 

فتحرؾ وجمس بالقرب منيا عمى . ديفيد بأف الفرصة مواتية ليسأليا الزواج بو 
 .األريكة بجوار النافذة 

   كانت الشمس قد آلت لمغروب وقد انعكس ضوئيا كقوس رائع عمى تالؿ الثمج 
وأدرؾ ديفيد أف غروب الشمس سيكوف ىو . وخميج سػػػانت لػػورانس األزرؽ 

 . المقدمػػػة 
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 : وقاؿ 

 " أليس الغروب جميال يا جوزيفيف ؟ " 

 : قاليا في إعجاب ثـ أردؼ 

إنيا تذكرني بأبيات الشعر تمؾ التي كانت مقررة عمينا في كتاب القراءة ونحف   " 
أتذكَّر كيؼ كػػاف المدرس يعممنا إيػػػػاىا بعد ظير أياـ . فػػػي الصؼ الخامس 

 " . الجمعة 

وأخذ ديفيد يردد األبيات وكأنيا أغنية ، ويصحبيا  ببعض الحركات البسيطة التي 
كانت جوزيفيف عمى عمـ بما . تعمميا أثناء دراسة فف الخطابة أياـ المدرسة 

إذا : وخطر في باليا . سيقوـ بو ، ففي كؿ مرة يتقدـ إلييا كاف يبدأ بإلقاء الشعر 
وبخبرتيا ، كانت تدري . كاف والبد أف يفعميا ، فكمما كاف ذلؾ أسرع كاف أفضؿ 

أنو مػػػػا إف يتوغؿ ديفيد في إلقاء الشعر فإنو وعمى الرغـ مف خجمو ال سبيؿ 
 .إليقافو 

سأحسـ . "ىكذا قالت لنفسيا في إصرار " ولكف ستكوف ىذه ىي المرة األخيرة  "
 " . األمر ىذه الميمة بحيث تكوف ىذه ىي المرة األخيرة

 :وحيف انتيى ديفيد مف إلقاءه الشعر ، وضع كفو عمى ذراعييا ، وقاؿ 

كـ ... أرجو أف تقبمي . جوزيفيف ، أتمنى لو تمبيف طمبي وتقبمينني زوجا لؾ "
 ! "أال تمبيف طمبي وتقبميني زوجا لؾ؟! كـ أتمناه ... أتمنى ذلؾ يا جوزيفيف 

 :    قامت جوزيفيف بمؼ الفوطة بقوة ، ونظرت مباشرة في عينيو وقالت 
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ديفيد ىارتمي ، ما الذي يجعمؾ تعرض عمي الزواج بيف الحيف واآلخر ، وقد    "
 "أخبرتؾ عشرات المرات أنني ال يمكنني الزواج بؾ ولف أفعؿ ذلؾ؟ 

 :أجابيا ديفيد بتوسؿ 

 !" ألنني ال أممؾ إال التمسؾ بأمؿ أف تغيري رأيؾ بمرور الوقت  "

 : أجابت جوزيفيف بحـز 

أما ثانيا ، فإف ىذه ىي . ىذا أوال ... أنا لف أتزوجؾ . حسنا ، اسمعني جيدا   "
ال تسألني ىذا السؤاؿ مرة . يجب أف تكوف كذلؾ ... آخر مرة تطمبني فييا لمزواج 

ذا فعمت فإنني لف أجيبؾ ، ناىيؾ عف أنني لف أستمع . أخرى وتحت أي ظرؼ  وا 
قالت جوزيفيف العبػػػارة  ). أبدا ... إليؾ ، بؿ ولػػػف أتحدث معؾ مرة أخرى أبدا 

 ، وأنا أستمطفؾ كثيرا ،  نحف أصدقػػػاء يػػػا ديفيد . (األخيرة ببطٍء وتأثر واضحيف 
وأسعد بزياراتؾ التي تقوـ بيا إلي مف حيف إلى آخر ، ونتبػػػػادؿ فييا األحاديث 

 " .بيد أف ىذا كمو سينتيي إذا لػػػـ تنفذ ما قمتو لؾ. كأي جػػػاريف 

لماذا تقطعيف كؿ حباؿ األمؿ بيذا ! كـ أنت قاسية ؟: "اعترض ديفيد متوسال 
 ! "الصورة الرىيبة؟

أما اآلف فيستحسف أف تغادر ، فأنا . إنني أعني كؿ كممة قمتيا : " قاؿ جوزيفيف 
 " .أفضؿ أف أبقى وحدي بعض الوقت بعد أي تجربة سيئة 

وأشارت عميو .  ليرتدى معطفو وقبعتو استجاب ديفيد لطمبيا بحزف ونيض  
ثـ قامت بإضاءة . جوزيفيف بمطؼ أف ينتبو وىو يعبر الممر لئال ينزلؽ عمى الثمج 
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تخيؿ ديفيد وىو يمشي . شمعة وأمسكتيا عند باب المطبخ حتى يتيسر لو الخروج 
متثاقال تجاه منزلو امرأة بدينة ترتدي فستانا أرجوانيا مزخرفا ومريمة زرقػػػػاء 

ولكف في تمؾ المحظة ، كاف ىذا المشيد . لـ يكف ىذا مشيدا رومانسيا . مموجػػػة 
 .بالنسبة لديفيد أجمؿ مف أي شيء في الدنيا بأسرىا 

وأطفػػػأت .  عندما رحؿ ، أغمقت جوزيفيف الباب وقد أصابتيا رعدة خفيفة 
الشمعة ، فمـ يكف الجو مظمما كفاية ليبرر اإلضاءة الصناعية لعقمية موفرة 

أخذت تتأمؿ المنزؿ الكبير الفارغ ، وأدركت كـ بدا بيتيا ميجورا وىي . كعقميػػػتيا
كاف ساكنا باستثناء دقات ساعة جدىا القديمة وأزيز الخشب . الساكنة الوحيدة 

 . في الموقد 

 :جمست جوزيفيف بجانب النافذة وأخذت تحادث نفسيا 

 : قالتيا بصوت مرتفع وأردفت " أتمنى لو يمر عمي أحد مف عائمة سنتنر  "

إف . لو لـ يتصرؼ ديفيد بسخافة ، لطمبت منو أف يقضي اأُلمِسية معي   "
البد أنو يشعر . صحبتو ممتعة فقط حيف يريد ذلؾ ، فيو واسع االطالع وذكي 

 " . بالوحشة اآلف وقد خال البيت عميو الميـ إال مف أختو زيال

ىناؾ يقطف .    نظرت جوزيفيف عبر الفناء إلى البيت الصغير في الجية األخرى 
تأممت جوزيفيف الدخاف . ذلؾ المؤجر الفرنسي الكندي الذي أجر ليا شقتيا 

القرمزي المنبعث مف مدخنتو في شكؿ لولبي وىو يتصاعد ليمتزج مع صفحة 
وحادثتيا نفسيا أف تذىب لزيارة السيدة ليوف . السماء التي تمونت بموف الزعفراف 
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ولكف سرعاف ما تراجعت عف . بيورير ورضيعيا األسمر ذوي العينيف السويداويف 
 . الفكرة فيي والسيدة ال تكاداف تجداف ما تتحدثاف عنو 

 :   ثـ قالت لنفسيا 

أظف أنو مف األفضؿ أف أشتغؿ . لو لـ يكف الجو باردا لصعدت إلى إدا    "
 " . بالحياكة قميال ، فقد رأيت أصابع جيمي سنتنر أمس وقد برزت مف جوربو

 : وعادت تعمؽ مرة أخرى 

كـ بدى ديفيد حزينا ، ولكني عمى يقيف أني قػػػد حسمت األمر ىذه المرة فيما   " 
 " . يتعمؽ بفكرة الزواج تمؾ إلػػػى األبد ، وأنا سعيدة بذلػػػػػؾ 

    قالت جوزيفيف نفس الكالـ لمسيدة توـ سنتنر ، التي جاءت لتساعدىا في 
كانوا في المطبخ وحوليـ كمية كبيرة مف الريش تكفي لمؿء حوض . اختيار أِوزِّىا 

وعمى الطاولة صؼ كامؿ مف الطيور الميتة ، بعد أف اصطادىا . استحماـ بأكممو 
ارتدت جوزيفيف مريمة ووشاحا حوؿ رأسيا لتحفظ شعرىا . ليوف وأحضرىا إلييـ 

 . الذي كانت دائما تفتخر بو 

كاف ديفيد : " قالتيا بنبرة ضاحكة وىي تتذكر الموقؼ وأردفت " ما رأيؾ يا إدا؟   "
كـ ىو مثابر ىذا . ىنا باألمس يتناوؿ الشاي معي وطمبني لمزواج مرة أخرى 

ال أذكر أنني حظيت بعاشؽ مف قبؿ ، لكنني وال شؾ حصمت عمى الكثير . الرجؿ 
وظيرت مالمح وجييا اليزيؿ وقد تالشى . لـ تضحؾ إدا " . مف عروض الزواج

 .منو الجماؿ ، وبدت وكأنيا لـ تضحؾ في حياتيا قط 
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 " لماذا ال تريديف الزواج بو؟ : "وقالت في ألـ 

 "ولماذا يجب عميَّ ذلؾ ؟ : " ردت عمييا جوزيفيف بسرعة 

 : أجابت إدا بحسـ 

 ".ألنو حاف الوقت لتتزوجي  " 

 :  وأردفت 

أنا ال أؤمف بأف تعيش المرأة وحدىا بال شريؾ ، كما أنني ال أرى خيرا لؾ مف   " 
 " . زواجؾ بديفيد ىارتمي 

  نظرت جوزيفيف إلى شقيقتيا نظرة إنساف حريص عمى فيـ فكر إنساف آخر ىو 
فرغبة إدا الممحة في أف تجعميا تتزوج كانت دائما ما تثير .  بالنسبة لو لغز دائـ 

فقد تزوجت إدا وىي صغيرة وكانت حياتيا الزوجية التي تجاوزت خمسة . عجبيا 
فزوجيا توـ رجؿ . عشر عامػػػا عبارة عف سمسمػػة مف الشقاء واعتالؿ الصحة 

يقوؿ الناس أنو يضرب زوجتو . كسوؿ عديـ الحيمة ، أىمؿ عائمتو وأدمف الشراب 
ولكف جوزيفيف لـ تصدؽ ذلؾ ، ألف إدا لـ تكف لتخفي . وىو تحت تأثير الشراب 

 . فمـ يكف مف عادتيا أف تعاني في صمت . عنيا شيئا كيذا 

فقد آوتيـ .    ولوال مساعدة جوزيفيف ألسرة توـ لكانوا ماتوا جميعا مف الجوع 
. جميعا وأطعمتيـ وكستيـ ، وكانت كريمة معيـ ولـ تتواف أبدا عف مساعدتيـ 
وكؿ الجوارب الرمادية التي حيرت ديفيد لكثرتيا ، كانت كميا مف نصيب عائمة 

 . سنتنر 
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   أما بالنسبة لجوزيفيف ، فكانت تمتمؾ مزرعة جميمة وبيتا مريحا وحسابا كبيرا 
ومع ىذا ، فإف إدا ما تفتأ . في البنؾ ، فغدت بذلؾ سيدة مستقمة مرتاحة الباؿ 

ىزت . تندب حظ أختيا في أنيا لـ تحصؿ عمى زوج يعتني بيا حتى اآلف 
جوزيفيف كتفييا باستيجاف ، وتجاىمت األمر ، وردت بنبرة ساخرة عمى كالـ أختيا 

 :قائمة 

 !" وأعيش مع زيال ؟"

 : أجابتيا إدا 

فعندما توفيت زوجة ديفيد ، طمب ديفيد . تعرفيف جيدا أنو ال يجب عميؾ ذلؾ   "
. مف زيال المجيء واالعتناء بالمنزؿ ، وما إف يتزوج فإنيا سترحؿ عمى الفور 

كما أف منزؿ ديفيد أروع عشرات المرات . أتحداؾ أف تبقى في المنزؿ وأنت سيدتو 
عالوة عمى أف مزرعتو ىي . مف منزلؾ ، رغـ أني ال أنكر أف منزلؾ مريح كذلػػػؾ 

تخيمي كـ سيحقؽ لكما انضماـ . وممحقة بمزرعتؾ " ميدو باي"األفضؿ في 
أنت عمى خير ما يراـ اآلف يا جوزيفيف ، ولكف ماذا ! المزرعتيف مزيَّة رائعة 

ستفعميف غدا حيف تكبريف في السف وتكونيف وحيدة دوف أف ييتـ بؾ أحد ؟  أقوؿ 
 " .لؾ بكؿ صراحة ، إف مجرد ورود الفكرة عمى خاطري يصيبني باألرؽ

 : أجابت جوزيفيف بجفاء 

! أعتقد أف عندؾ ما يكفي مف اليموـ التي تؤرقؾ في الميؿ عوضا عف ىمي أنا  "
فحيف يكبر . ثـ بالنسبة لتقدمي في العمر ، فيناؾ طرؽ أخرى لالعتنػػػاء بي 

ولكف تأكدي غاليتي إدا أنني لف أتزوج . جػػػػاؾ ، يمكنو أف يأتي ىنا ويعيش معي 
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أتمنى لو استمعت إليو يػػػػا عزيزتي وىو يردد أبيػػػات الشعر ليمة . ديفيد ىارتمي 
لػػػػـ يعد ييـ أي األبيػػػات يختػػػار ، أعتقد أنو يردد أوؿ شئ يخطر عمى . أمس 
 . بالػػو 

أصغي إلػػى صوت يأتػػػػي مف القبور : " فػػػي أحػػػػد المرات ردد أبياتػػػا تقوؿ 
لـ . بصوت واىف " الزواج في الجنة: "ومف سنتيف ألقى عميَّ قصيدة " . حزيػػػف

ولكنني نجحت . يكف مف السيؿ أبدا أف أمنع نفسي مف الضحؾ فػػػي ىكذا مواقؼ 
بكؿ صراحة ، ليس عنػػػدي نيػػػػة الزواج " . في ذلؾ ، فمػػػـ أكف ألجرح شعوره أبدا

ف كػػػاف والبد ، فإنو لػػف يكوف بحاؿ ديفيد العاطفػي لطيؼ  مف أي شخص ،  وا 
 " .المعشر

    ضربت إدا بيدىا بقوة عمى الطاولة وقد قررت داخميا أنيا لف تضيع وقتا أكثر 
لطيؼ المعشر " وأسرت السيدة توـ في نفسيا . مف ذلؾ في مناقشة األمر معيا 

لو أنيا عاشت مع زوجيا ىي توـ سنتنر !" . وىؿ ترى جوزيفيف ىذا عيبا؟! بحؽ
 . خمسة عشر عاما ، كانت لتقدر شخصا لطيفا كديفيد ىارتمي 

    استمرت موجة البرد التي بدأت يوـ أف زار ديفيد جوزيفيف ، أسبوعا كامال 
انخفضت درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر حيف زارتيا إدا في . واشتدت مع الوقت 

ولـ يعد الخميج أزرقا بؿ غدا أبيضا . إحدى ليالي السبت لتناوؿ بعض القشطة 
أما في . صارت األصوات في الخارج ال تخمو مف طقطقة وفرقعة . وقد غطاه الثمج 

الداخؿ ، فقد أوقدت جوزيفيف النار في جميع أنحاء المنزؿ ، لكف ظؿ المطبخ ىو 
 . األدفأ 
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 :   قالت جوزيفيف إلدا عندما رأتيا تستعد لالنصراؼ 

 " . غطي رأسؾ جيدا يا إدا ، فأنت مصابة بزكاـ شديد   " 

 :  أجابت إدا 

ديفيد ىارتمي زارنا اليوـ وكاف . ىناؾ موجة مف الزكاـ اآلف قد شممت الجميع  "
أخبرتو أنو ال يعتني بنفسو جيدا وأخبرني أف زيال كذلؾ مصابة . يسعؿ بشدة 

 "أعتقد أنيا ستصير غريبة األطوار إلى أف تشفى ، أليس كذلؾ ؟. بالزكاـ 

 ظمت جوزيفيف مستيقظة لوقت متأخر مف الميؿ لتتأكد مف أف النيراف ستظؿ 
ثـ خمدت إلى النوـ في الغرفة المطمػػػػة عمى الردىة التػػػي يوجد فييا . موقدة 
وتراءى ليا في المناـ كما لو أف ىناؾ أصواتا مرتفعة خمؼ الحائط ، ثـ .  الموقد 

فقفزت . وأدركت أف أحدىـ يطرؽ باب الشرفة بشدة . استيقظت فجأة مف نوميا 
ولـ يروادىا شؾ بأف أحد أبناء . مف فراشيا عمى الفور وارتدت حذائيا الصوفي 

فقد كاف مف عادة ىذه األسرة أف يمرض أفرادىا فػػػػي ىذا الوقت . أختيػػػا مريض 
فأسرعت نحو الباب وفتحتو وىي تتوقع رؤية توـ سنتنر أو حتى إدا . مف الميؿ 

 .نفسيا بعينييا الكبيرتيف ونظراتيا اليمعة 

وأخذ يميث وىو يحاوؿ .   ولكف عمى غير المتوقع كاف ديفيد ىارتمي ىو الطارؽ 
وقبؿ أف . لـ يكف ديفيد يرتدي معطفا ، وأخذ يسعؿ بقوة . جاىدا التقاط أنفاسو 

 :تسمع منو أي كممة ، جذبتو جوزيفيف مف ذراعو إلى داخؿ المنزؿ وسألتو 

 !" ما األمر يا ديفيد بحؽ السماء ؟"
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ىؿ باإلمكاف أف تأتي . زيال مريضة جدا ، جئت إليؾ ألنؾ األقرب : " أجاب ديفيد 
إنيا تتألـ . يا جوزيفيف؟ يجب أف أذىب إلى الطبيب وال أستطيع تركيا وحدىا 

أعرؼ أنكما لستما عمػػػى وفػػػاؽ ، ولكف يمكنؾ المجيء ، أليس . بشكؿ رىيب 
 "كذلؾ ؟

بالطبع سآتي ، فأنا لست عديمة القمب ألرفض : " أجابت جوزيفيف بسرعة 
سأجيز نفسي وآتي معؾ ، وأنت . مساعدة إنساف مريض حتى لو كاف ألد أعدائي 

كيؼ تخرج في ىذا البرد ! بربؾ . اذىب مباشرة إلى حيث الموقد لتدفأ نفسؾ 
 ! "القارس بدوف معطؼ أو قفازات وأنت مصاب ببرد شديد ىكذا ؟

  :  قاؿ ديفيد معتذرا 

أوقدت النار في المدفأة . لـ أفكر في ىا األمر مطمقا ، فقد كنت قمقا جدا   "
ضايقني كثيرا أف أرى زيال وىي تتأوه بتمؾ الصورة بحيث . وجئت عمى الفور 

 " . يمكنؾ سماعيا في كؿ أرجاء المنزؿ 

 :   عمقت جوزيفيف عمى كالمو بنبرة جافة 

 ! " أنت كذلؾ بحاجة إلى مف يعتني بؾ تماما كزيال   " 

  استعدت جوزيفيف في دقائؽ ، وجيزت سمة مف األدوية التي أعدتيا في المنزؿ 
وأصرت عمى لؼ شاليا حوؿ " . ىكذا لف أحتاج لممس أي شيء ىناؾ " وتمتمت 

رأس ديفيد ورقبتو ، وأعطتو زوجا مف القفازات التي كانت قد صنعتو لجاؾ سنتنر 
كاف زلقا جدا . ثـ أغمقت الباب وانطمقوا يعبروف الحقؿ المغطى بالثمج . ليرتديو 
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. بحيث اضطرت جوزيفيف أف تمسؾ بذراعيو حتى تتمكف مف الوقوؼ عمى قدمييا 
وفي دقائؽ قميمة كانوا . شعر ديفيد بنشوة لمساعدتيا وأنساه ىذا أي شيء آخر 

وألوؿ مرة اجتازت . قد مروا تحت أغصاف شجر الحور المتأللئ في مزرعة ديفيد 
 .جوزيفيف عتبة منزؿ ديفيد ىارتمي الجديد 

    فقد اعتػػػادت جوزيفيف في طفولتيا عمػػػى زيارة أسرة ىارتمػػػي في منزليـ 
كاف لديفيد ست أخوات اعتادت زيارتيـ أغمب األوقات ، وكميف كاف . القديـ 

وبعد أف تزوجف جميعيف . كانتا ال تنسجماف معا مطمقا . يحببنيا فيما عدا زيال 
ولـ يتسنَّى ليا أف ترى منزليـ . ورحمف عف المنزؿ ، لـ تعد جوزيفيف تزورىـ 

 .الجديد ولـ تتحدث ىي وزيال لسنوات 

وتأىب ديفيد لمخروج عمى .    كانت زيال مريضة كفاية لتظير المطؼ لجوزيفيف 
حضار الطبيب ، وتأكدت جوزيفيف مف أنو تغطى جيدا قبؿ خروجو  ثـ . الفور وا 

 . جيزت الكمادات وجمست بجانب السرير في انتظار الطبيب 

  عندما جاءت السيدة توـ لزيارتيا ، وجدت جوزيفيف مشغولػػػة بتحضير 
الكمادات ، وقد مطت شفتييا بطريقة توحي بأنيا تستعد لسمسمة مف الميػػػاـ 

 : عمقت جوزييفف مجيبة عمى أسئمة إدا . الشاقة 

ماري ستعتني . زيال مصابة بالتياب رئوي ، والطبيب والممرضة ماري بيؿ ىنا   " 
لذا . بزيال ، لكف البد مف وجود امرأة أخرى في المنزؿ لالىتماـ باألمور األخرى 

أرى أف ىذا مف واجبي ، خاصة أنو ال يوجد أحد آخر يمكنو . سأبقى ىنا قميال 
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يمكنؾ إرساؿ مايمي وجاؾ إلى منزلي ليقيما فيو بعض الوقت إلى أف . القياـ بذلؾ 
 " . سأمر عمييـ كؿ يوـ ألتفقد األمور ىناؾ . أعود 

وذىبت جوزيفيف إلى منزليا ظييرة . أمست زيال عمى ما يراـ في نياية األسبوع 
ووجدت إدا ىناؾ والتي سرعاف ما أرسمت . يوـ السبت لترى كيؼ تسير األمور 

 . ولدييا لمكتب البريد حتى يتسنى ليا الحديث مع جوزيفيف 

لقد كاف أسبوعا : " قالت جوزيفيف بنبرة رسمية وىي تمدد أقداميا أماـ المدفأة 
 " .رىيبا يا إدا 

 ! " إف زيال امرأة غريبة األطوار : " عمقت إدا متعاطفة 

إنو المنزؿ ، . ال إنيا ليست زيال ، فماري تعتني بيا : " أردفت جوزيفيف نافية 
. فمـ يحدث أنني عشت في حياتي في مكاف تمأله الفوضى والغبار بيذه الصورة 

 " . كـ أشفقت عمى ديفيد أكثر مف أي وقت مضى 

 " .أعتقد أنو قد اعتاد عمى ذلؾ : " قالت إدا 

ال أستطيع استيعاب فكرة أف يعتػػػاد أحد عمػػػى مثؿ ىذا : " استأنفت جوزيفيف 
عندما دخمت المطبخ تمؾ . خصوصا أف ديفيد كاف منظما في طفولتو . األمر 

الميمة ونظرت إليو ، لـ يروادني شؾ أف الحائط لـ يتـ غسمو البتة ، واألمر نفسو 
زوايا المنزؿ كانت ممتمئة بكتؿ مف الغبار ، لدرجة أنو كاف . ينطبؽ عمى األرضية 

أما بالنسبة لحجرة . قمت بمسحيا ولكنيا ظمت غير نظيفة ! بإمكانؾ جرفيا 
كاف يمكنؾ كتابة . الطعاـ فحدث وال حرج ، والحاؿ نفسو ينطبؽ عمى بقية المنزؿ 
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حتى أنني لـ أستطع تنظيؼ كؿ شيء ، . اسمؾ عمى كؿ شيء مف كثرة الغبار 
غير أنني تمكنت مف . فأي نوع مف الضوضاء لـ يكف محتمال وزيال مريضة 

وتأكدت طبعا أف الطعاـ مطيو بشكؿ . الكنس ونفض الغبار وتنظيؼ حجرة الطعاـ 
 . جيد 

   آه لو تسنى لؾ رؤية وجو ديفيد ، بدا وكأنو لـ يعتد عمى أف يكوف المكاف 
قمت كذلؾ برتؽ جواربو ، فمـ يكف يممؾ زوجا . نظيفا ىكذا والطعاـ حمَو المذاؽ 

ليس معنى ذلؾ . وفعمت كؿ ما في وسعي لجعؿ المنزؿ مريحا لو . واحدا سميما 
فمو أف زيال سمعتني وأنا أحدث أي جمبة . أنو كاف ىناؾ أشياء أخرى يمـز عمميا 

كنت حيف أريد الصعود إلى العمية ، أقوـ بخمع ! ألرسمت ماري لتسألني ما األمر 
عمى أي حػػػاؿ ، . حذائي وأسير عمى أطراؼ أصابعي حتى ال تعرؼ زيػػال باألمر 

وأنا ال أدري إف كنت سأحتمؿ . فإنيا لف تتمكف مف مغادرة الفراش قبؿ أسبوعيف 
البقاء ىناؾ دوف أف أف أفكر في تنظيؼ المنزؿ بأكممو مف القبو حتى العمية رغما 

 " .عنيا 

 : لـ تعمؽ إدا كثيرا عمى كالـ جوزيفيف ، ولكنيا أسرت لنفسيا برضا 

لنر إالـ تنتيي . سمعت أف الشفقة شيء كالحب . إنيا تشفؽ عمى ديفيد    " 
 "  األمور ؟ 

وفي أحد األياـ . تمكنت جوزيفيف مف قضاء األسبوعيف في منزؿ ديفيد بسالـ 
 :قالت لديفيد 
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وأظف أنني سأعود . أرى أف ماري بؿ ستتمكف مف تولي األمور حيف أغادر " 
 " .الميمة إلى منزلي 

 :أظممت الدنيا في وجو ديفيد وقاؿ 

وأرى أنو كاف كرما . حسنا ، ليس بوسعنا أف نطمب منؾ المكوث لوقت أطوؿ   " 
 " .وال أعرؼ ماذا كنا سنفعؿ بدونؾ . منؾ أف تبقي معنا كؿ ىذه المدة 

 : أجابت جوزيفيف باقتضاب 

 " . ال شكر عمى واجب   " 

 : أردؼ ديفيد 

سأوصمؾ بسيارتي حيف . لكف ال تعودي مشيا عمى األقداـ ، فالثمج كثيؼ جدا   " 
 " .تريديف الذىاب 

 : أجابت جوزيفيف 

 " . لف أعود قبؿ المساء عمى أي حاؿ   " 

   خرج ديفيد إلى عممو وقد اعتمؿ الحزف قمبو ، فقد عاش في رفاىية عمى مدى 
وكانت جوزيفيف تمبي احتياجاتو ، وتعد طعامو ، وكؿ شيء في . ثالثة أسابيع 

واألىـ مف ىذا كمو كاف وجود جوزيفيف بابتسامتيا . البيت كاف نظيفا والمعا 
 . بيد أف كؿ ىذا سينتيي اآلف . المرحة ومعاممتيا المطيفة 
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   جمست جوزيفيف لوقت طويؿ عمى مائدة اإلفطار بعد رحيؿ ديفيد ، وقطبت وىي 
و قالت . تنظر إلى عمبة السكر  ، ثـ ىزت رأسيا بقوة وىي ترقب إبريؽ الشاي 

 :محدثة نفسيا 

أنا أشفؽ عميو لدرجة أنني ال أممؾ فعؿ أي شيء . يجب عمى أف أقوـ بذلؾ    " 
 " .آخر 

  ثـ نيضت جوزيفيف واتجيت إلى النافذة ، ونظرت إلى بيتيا الذي يقع بيف 
 :بستاف التنوب والحقؿ والذي غطاه الثمج ، وقالت بأسؼ 

لكػػػف ال . كما أنني اعتدت عمى كوني حرة ومستقمة . إنو بيت دافئ ومريح  "
بأس ، فأنا لف ييدأ لي باؿ وأنا أعمـ أف ديفيد يعيش ىنا في الفوضى والقذارة وىو 

لقد صار مف واجبي أف أبقى ىنا وأجعؿ المكاف . الرجؿ المنظـ المرتب بطبيعتو 
. أسوأ ما في األمر أنو سيكوف عمػػػي أنا أف أفاتحو في الموضوع . مريحا لو 

فديفيد لف يجرؤ عمى الخوض فيو بعد مػػػا قمتو لو آخر مرة عرض عمي الزواج 
. أما اآلف فعمي أنا أف أتدبر األمر . أتمنى لو لـ أكف حاسمة بيذا القدر. فييا 

 " . ولكنني قطعا لف أبدأ بإلقػػػاء أبيات مف الشعر ، ىذا أمر مفروغ منػػػػو 

    عادت جوزيفيف بظيرىا إلى الوراء وقد انسدؿ شعرىا األسود عمى كتفييا 
 :ثـ اتجيت إلى المدفأة وأشعمت الحطب ، وأردفت . وأخذت تضحؾ 

وسأصنع لديفيد حموى البودينج التي . سأعد بعض المحـ والكرنب لمعشاء   " 
كـ كنت . مف الجميؿ أف يكوف ىناؾ شخص آخر أفكر فيو وأخطط لو . يحبيا 

عداد الطعاـ لي وحدي فحسب   " . أىدر طاقتػػي فػػػي تجييز وا 



تسىيم عبد الرحمه الىمر :  ترجمة            20ن  م19                             كأوه الحب 

 

  أخذت جوزيفيػػػػف تغني طواؿ النيار ، بينما كاف ديفيد مكتئبػػػا وحزينا طوؿ 
وعندما جاء لتناوؿ العشاء كانت تعبيرات وجيو تعكس حزنو العميؽ وكأف . الوقت 

أما جوزيفيف فقد ىَرعت إلى غرفة الطعاـ قبؿ أف تفمت منيا . بَميَّة أصابتو 
 .ابتسامة ، ثـ انطمقت وجمست عمى الطاولة 

  لـ يكف العشاء ناجحا مف الناحية النفسية ، فجوزيفيف كانت متوترة وديفيد كاف 
أما ماري بيؿ فقد التيمت طعاما في عجمة كعادتيا ، ثـ أخذت طعاـ زيال . مكتئبا 

 : وأخير قاؿ ديفيد عمى مضض. وصعدت إلييا 

إذا كنت ترغبيف بالعودة إلػػػى المنزؿ اآلف يا جوزيفيف ، فسأجيز سيارتػػػػي "
 " .وأوصمؾ

ومرة أخرى تمنت لو لـ تكف حاسمة .    بدأت جوزيفيف بطي مفرش الطاولة 
ثـ قالت بتجيـ متجاىمة الرد عمى سؤالو . ىكذا حيف عرض عمييا الزواج آخر مرة 

  :(وىي غالبا ما تكوف متجيمة حيف يكوف الكالـ جادا  )

إنيا تتحسف اآلف ، ولكف . أود إخبارؾ بما وصمت إليو حالة زيال الصحية   " 
وبالتالي . جسميا يرتعش كثيرا ، وأعتقد أنيا لف تكوف بحاؿ أفضؿ بقية الشتاء 

إذا كنت تريد رأيي ، فأعتقد أنو مف األفضؿ . لف تتمكف مف القياـ بأي عمؿ شاؽ 
أختيا سميمينتف . ليا أف تزور البمدة متى شعرت بتحسف ، وىي موافقة عمى ذلؾ 

وأرى أنو أنسب مكاف ليا اآلف لتستريح . تريدىا أف تأتي وتمكث ىناؾ لمراحة قميال 
 " .بعض الوقت

 : قاؿ ديفيد في فتور 
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 " .يمكنني أف أتدبر أمري لبعض الوقت. ليا أف تذىب بالطبع إذا شاءت    "

 : قالت جوزيفيف بتجيـ 

سأنتقؿ أنا إلى ىنا وأتدبر شؤوف . لف تكوف مضطرا لتتدبر أمورؾ بنفسؾ    "
 " .المنزؿ

 :نظر ديفيد إلييا حائرا وقاؿ بتردد 

 "؟... ألف يكوف ىذا مدعاة النتشار األقاويؿ بيف الناس و "

 :قاطعتو جوزيفيف 

 !"تزوجنا ؟... أي أقاويؿ سينشرىا الناس إذا "

 : قفز ديفيد مف مكانو وىتؼ 

 "أتعنيف ذلؾ حقا يا جوزيفيف ؟"

 :أجابت بمنتيى االقتضاب 

ىيا اذىب إلى عممؾ . ولكف أرجو أال تتحدث عف الموضوع اآلف . بالطبع أعنيو "
 " .واتركني ، فأنا أرغب بأف أبقى وحدي قميال

فبدؿ أف يخرج ويتركيا ، اتجو إلى .   وألوؿ وآخر مرة لـ يستجب إلييا ديفيد 
الجية األخرى مف الطاولػػػة واحتواىػػػػا بيف ذراعيو وقبميا ، وبعد تردد قبمتػػػو ىي 

 . كذلؾ 


