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 كلمة الغالف

 
 

ا ذلك أوسنت، جلني" سوزان اللِّيدي "روايةُ  به تُوَصف ما هذا. النَّائمة الرِّوايةُ   أ�َّ
ا مع وااتا، على عاًما 50 من أكثر مرور بعد إالَّ  تُنَشر مل  واًقا – ُكِتَبتْ  أ�َّ

 عمرها من عشرة الثَّامنة يف الكاتبة كانت عندما – والدَّارسني النـُّقَّاد لتقدير
 أوسنت روايات سائر عن الرِّواية هذه وختتلف. الكتابة يف األوىل ااوالتا ومتثِّل
ا أوًَّال،. ناحيتني من ا مبعىن رسائليٌَّة، روايةٌ  أ�َّ  من سلسلةٍ  شكل على مكتوبةٌ  أ�َّ

 اللِّيدي الرَّئيسة، الشَّخصيَّة أنَّ  وثانًيا،. السَّرديَّة األصوات ايها تتعدَّد الرَّسائل
 عكس على ابوبٍة، وغري استفزازيَّةً  شخصيَّةً  كو�ا من سحَرها تستمدُّ  سوزان،

ا. األخرى أوسنت أعمال يف الرَّئيسة الشَّخصيَّات  وممتعةٌ  ساحرةٌ  أدبيَّةٌ  قطعةٌ  إ�َّ
 يف مبكِّرةٍ  براعةٍ  وعن االجتماعيَّة للمكائد املبكِّر الكاتبة اهم عن تكشف للغاية
ا إالَّ  نضًجا، أعماهلا أقلَّ  كانت وإن اهي،. القصصيَّة احلبكةِ  بناء  يف تبقى أ�َّ
 .اللُّبَّ  يأسرُ  لعوبٍ  وخببثٍ  والُفكاهة بالدَّهاء تنضحُ  المعةً  جوهرةً  النـُّقَّاد رأي
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 ارينن السَّيِّد إىل ارينن سوزان الّليدي من  
 

 ديسمرب النغفورد،  
 

 العزيز، نسييب  
 

 حني إيلَّ، وجَّهتها اليت الكرمية الدَّعوة اغتنامِ  متعةَ  نفسي حرمان بإمكاين يعد مل  
 كان إن أتساءل ولذا، تشرِشل، يف معك أسابيع بضعة لقضاء مرٍَّة، آخر اارتقنا
 أتعرَّف أن قليلةٍ  أيَّامٍ  غضون يف وآمل قريًبا، استقبايل ارينن وللسَّيِّدة لك مناسًبا

 إحلاًحا األكثر هم هنا الطَّيِّبون أصدقائي. إليها التَّعرُّف يف رغبتُ  لطاملا أختٍ  إىل
 إىل تقودهم واملبهجة املضيااة تصرُّااتم ولكنَّ  بينهم، إقاميت مدَّة إلطالة عليَّ 

 أتطلَّع وإنَّين النَّفسيَّة؛ وحاليت احلايلُّ  وضعي حيتمله ممَّا أكثر واالحتفال االلتقاء
. املبهج بيتك ايها أدخل اليت السَّاعة إىل الصَّرب بفارغ

 
 يف سأكون الذين األعزَّاء الصِّغار بأطفالك ايها تعرِّاين اليت اللَّحظة إىل أتوق  

 ألحااظ إليه احلاجة أمسِّ  يف قريًبا سأكون اهتمامٍ  نيل إىل للغاية متلهِّفةً  قلوبم
 منعين اليت ابنيت عن االنفصال وشك على أنَّين ذلك وَجَلدي، ثبايت كلِّ  على

٣



 واحملبَّة الواجب عليَّ  ميليه الذي االهتمام إيالئها من العزيز لوالدها الطَّويلُ  املرضُ 
 إليها أوكلتُ  اليت املربِّية أنَّ  من للخوف األسباب من الكثري ولديَّ  نفسه، بالقدر
 واحدةٍ  يف أضعها أن قرَّرتُ  ولذلك. املسؤوليَّة قدر على تكن مل رعايتها مهمَّة

 بنفسي إليصاهلا الفرصة يل ستتاح حيث املدينة، يف اخلاصَّة املدارس أاضل من
 من نفسي حرمان عدم على ترى، كما مصمِّمٌة، إنَّين. إليك طريقي يف وأنا

 ليس أنَّه عراتُ  إنْ  يل جّدا املؤمل من سيكون أنَّه املؤكَّد ومن. تشرِشل إىل القدوم
. استضاايت وسعكَ  يف
 

 وعاطفًة، امتنانًا األكثر أختك  
 
  ارينن. س 
 

Telegram  @t_pdf 
 
 
 
 

 
٤



)2( 
 

 جونسون السَّيِّدة إىل ارينن سوزان الّليدي من  
 

 النغفورد  
 

 املكان هذا يف سأمكث أينِّ  اارتاضكِ  يف أليسيا، عزيزيت يا خمطئًة، كنتِ  لقد  
 ثالثة قضيت ما نادرًا ألينِّ  خمطئٌة، أنت كم لك أقول أن حيزنين: الشِّتاء لبقيَّة
 يسري شيء ال احلاضر، الوقت يف. لتوِّها انقضت اليت تلك من لطًفا أكثر أشهرٍ 

 حني احلال عليه سيكون مبا تنبَّأتِ  لقد. ضدِّي متَّحداتٌ  األسرة إناث بسالسٍة؛
 مألوفٍ  غري بشكلٍ  ممتعني مينوارنغ آل وجدتُ . مرَّةٍ  ألوَّل النغفورد إىل جئتُ 
 بينما لنفسي، قلت أنَّين أتذكَّر. نفسي من خماوف بدون أكن مل أنَّين لدرجة
 ،!»ضرر أيُّ  يقع أالَّ  اهللا وأدعو الرَّجل، هذا أحبُّ  «املنزل، إىل العربة يف كنتُ 

 منذ أرملةٌ  أنَّين اعتباري يف وأضع متحفِّظةً  أبقى أن على مصمِّمةً  كنت ولكنَّين
 يا كذلك، كنت وقد: املستطاع قدرَ  هادئةً  أكون وأن احسب، أشهرٍ  أربعة

 املغازالت كلَّ  جتنَّبت لقد. مينوارنغ آلِ  سوى اهتماًما أحًدا أعر مل. عزيزيت
 هنا، إىل يأتون الذين النَّاس مجيع من بأحدٍ  كذلك أحفل ومل كانت؛ أيّا عموًما

 اآلنسة عن إبعاده بغيةَ  االهتمام بعض أوليته الذي مارتن جيمس السِّري باستثناء
 أمٌّ  بأينِّ  ُوصفتُ  لقد. لقدَّرين ذلك وراء دااعي العاملُ  عرف لو ولكن، مينوارنغ؛
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 أخذ ما ابنيت، وجود ونعمةَ  املقدَّس، األمومة عاطفة دااعَ  كان ولكنَّه قاسيٌة،
 لكنت األرض، وجه على احلمقاوات أعظم االبنة تلك تكن مل ولو بيدي؛
ا كوائت . ينبغي كما جهودي على رمبَّ

 
م    ُوِلدت اليت اريدريكا، ولكنَّ . بفريديريكا الزَّواج طالباً  جيمس السِّري إيلَّ  تقدَّ

 اكَّرتُ  أينِّ  لدرجة االتِّفاق هذا ضدَّ  بقوَّةٍ  تقف أن اختارت حيايت، عذاب لتكون
 من أكثر ندمتُ  لقد. احلاضر الوقت يف اخلطَّة هذه عن التَّخلِّي األاضل من أنَّ 
 لالحتقار، إثارةً  أقلَّ  بدرجةٍ  ضعيًفا كان أنَّه ولو. بنفسي أتزوَّجه مل أنَّين على مرَّةٍ 

 الصَّدد، هذا يف ما حدٍّ  إىل رومانسيَّةً  نفسي أجد كنتُ  وإن: بالتَّأكيد لفعلت
 جيمس، السِّري ذهب لقد: حدث ما كلُّ  للغاية مثريٌ . ترضيين ال وحدها والثَّروة
 جّدا، غيورةٌ  يطاق؛ ال بشكلٍ  غيورةٌ  مينوارنغ والّليدي للغاية، غاضبةٌ  وماريَّا

 جلوئها من أتفاجأ لن غضبها، اورة يف أنَّين، لدرجة عليَّ، جّدا حانقةٌ  وباختصاٍر،
 يا هناك يقف زوجك ولكنَّ : خماطبته حرِّيَّة هلا أتيحت إن راعيها، مناشدة إىل

 األبد إىل وشأ�ا تركها هو حياته يف به قام عملٍ  وأروع أطيب وكان صديقيت؛
 حالةٍ  يف اآلن حنن. ذلك على أمحلكِ  إنَّين استيائه؛ على حااظي. زواجها بعد

 حرٍب، حالة يف كلُّها اجلماعة. البيت هذا تغريَّ  ممَّا أكثر َقطُّ  بيتٌ  يتغريَّ  مل. حزينةٍ 
 ولذلك. أرحل كي الوقت حان. معي التَّحدُّث على مينوارنغ آل جيرؤ ما ونادرًا
 وإن. األسبوع هذا خالل املدينة يف معكِ  مرًحيا يوًما أقضي وأن أتركهم أن قرَّرت
 10 يف إيلَّ  تأيت أن اعليكِ  قبل، ذي من رؤييت يف رغبةً  أقلَّ  جونسون السَّيِّد كان
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 مع جونسون، السَّيِّد ألنَّ  احلال، هو هذا يكون أال آمل ولكينِّ  ويغمور؛ شارع
 معرواةٌ  وأنا العظيمة، »ارتم «كلمة دائًما له ُمتنح الذي الرَّجل هو أخطائه، كلِّ 
. للغاية ُارجٌ  أمرٌ  يب واستخفااه زوجته، مع جّدا محيمةٍ  صداقةٍ  على بأنَّين متاًما

 
 اأنا ريفيٌَّة؛ قريةٌ  وهي البائسة، البقعة تلك إىل طريقي يف وأنا لندن يف أاكِّر  

ا العزيزة، صديقيت يا يل اغفري. تشرِشل إىل حّقا ذاهبةٌ   ولو. األخري ملجأي إ�َّ
 أبغض هو ارينن اتشارلز. عليها اضَّلته لكنت إجنلرتا، يف آخر مكانٌ  يل تواَّر

 حىت تشرِشل يف أبقى أن جيب ذلك، ومع. زوجته أخاف وأنا. إيلَّ  األشخاص
 يف سُأْوِدُعها حيث املدينة، إىل الشَّابَّة ابنيت ترااقين. أاضل هو ما عليَّ  يُعَرض
 عالقاتٍ  ستقيم. تعقًُّال  أكثر تصبح أن إىل ويغمور، شارع يف مسرز، اآلنسة رعاية
 وأبعد باهظٌة، الكلفةُ . العائالت أاضل من مجيعهنَّ  الفتياتُ  حيث هناك، جيِّدةً 
. داعه ااولة ميكنين ممَّا بكثريٍ 

 
. املدينة إىل وصويل مبجرَّد خطِّّيا لك سأرسل وداًعا،  
 

 دوًما، لك املخلصةُ   
 
  ارينن. س 
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 وعدنا على احلفاظ وسعنا يف يكون لن أنَّه أخربك أن يؤسفين ــ العزيزة أمِّي  
 أن احملتمل غري من ظرفٌ  السَّعادةَ  هذه منَعنا وقد معك؛ امليالد عيد بقضاء
 عزمها زوجي، إىل رسالةٍ  يف سوزان، الّليدي أعلنت القد. تعديل بأيِّ  لنا يسمح

 على الزِّيارة هذه كانت ملَّا النَّحو، هذا وعلى تقريًبا؛ الفور على زيارتنا على
ةً  أكن مل. طوهلا ختمني املستحيل من اإنَّ  راحٍة، مسألة جمرَّدَ  األرجح  بأيِّ  مستعدَّ

 بدت سلوكها؛ لياقة تفسري اآلن ميكنين وال احلدث، هذا ملثل األحوال من حالٍ 
 أسلوب حيث من سواءٌ  النَّواحي، مجيع من متاًما هلا املناسب املكان النغفورد
 مينوارنغ بالسَّيِّد اخلاصِّ  تعلُّقها حيث من أو هناك، واملكلف األنيق املعيشة
لٍ  توقُّع عن يكون ما أبعد كنتُ  أنَّين لدرجة  ختيَّلت أنَّين مع كهذا، سريعٍ  تبدُّ
 ما ارتةٍ  يف مضطرِّين، سنكون أنَّنا زوجها وااة منذ لنا املتزايدة صداقتها من دائًما

 عندما معها جّدا لطيًفا كان ارينن السَّيِّد أنَّ  أظنُّ . استقباهلا إىل املستقبل، يف
 العامَّة، شخصيَّتها عن النَّظر بغضِّ  جتاهه، سلوكها وكان. ستااوردشر يف كان

 لدرجة الغيظ من حالةٍ  يف كانت زواجنا ومنذ يُغتَفر، ال حنوٍ  على وحقريًا خمادًعا
٨



 ومع ذلك؛ كلِّ  عن يتغاضى أن ميكنه ورقَّةً  وّدا منه أقلُّ  شخصٌ  هناك ليس أنَّه
ا،  مساعدته تقدمي املناسب من وكان صعبٍة، بظروفٍ  مترُّ  شقيقه، أرملة وهي أ�َّ
 أمرٌ  تشرِشل يف لزيارتنا هلا امللحَّة دعوته أنَّ  يف التَّفكري إالَّ  يسعين ال هلا، املاليَّة
 التَّفكري على دائًما، حاله هو كما جمبوًال، لكونه ذلك، ومع. متاًما ضروريٍّ  غري
 والتَّصرحيات التَّحسُّر وكلمات احلزنَ  إظهارها كان للجميع، أاضل هو ايما

 غري أظلُّ  إيلَّ، بالنِّسبة ولكن، بصدقها؛ يثق وجعله قلبه لتليني كااًيا النَّابة
 أمري أحسم أن ميكنين لن أنَّه اآلن، مسوُّها كتبته ما بعد البديهيِّ  ومن مقتنعٍة،

 إذن، ختمِّنني، لعلَّكِ . إلينا القدوم من احلقيقيَّةَ  غايتها أاضل بشكلٍ  أاهم حىت
 الفرصة هلا ستتاح. وصوهلا اقرتاب مع تعرتيين اليت املشاعر ماهيَّة العزيزة، سيِّديت
. تقديري من جزءٍ  أيَّ  لتكسب با ُعرَِاتْ  اليت السَّاحرة القوى تلك كلِّ  إلظهار

ا. أكرب شيءٍ  من يكن مل إن تأثريها، من نفسي محاية بالتَّأكيد وسأحاول  تعربِّ  إ�َّ
 لست ولكنَّين شديٍد، بلطفٍ  أطفايل وتذكر إيلَّ، التَّعرُّف يف شديدةٍ  رغبةٍ  عن

 مع بقسوٍة، يكن مل إن اهتماٍم، دون تصرَّات امرأةً  أنَّ  ألارتض يكفي مبا ساذجةً 
 مدرسة يف ارينن اآلنسة ستوضع. أطفايل من طفلٍ  بأيِّ  تتعلَّق أن هلا ميكن ابنتها،

 وأنَّ  بدَّ  ال. وألجلي ألجلها بذا، سعيدةٌ  وأنا إلينا، والدتا تأيت أن قبل لندن يف
 من عشرة السَّادسة يف لفتاةٍ  ميكن ال إذ والدتا، عن تنفصل أن مصلحتها من

 رغب لطاملا. هنا جّدا مرغوبةً  رايقةً  تكون أن جّدا، بائًسا تعليًما تلقَّت العمر،
 أنا. قريًبا إلينا انضمامه على نعوِّل وسوف اآلسرة، سوزان الّليدي رؤية يف رجيينالد
.  خبري يزال ما والدي أنَّ  لسماع سعيدةٌ 

٩



، مع لكِ    حيبِّ
 
  ارينن كاثرين 
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 ارينن السَّيِّدة إىل كورسي دي السَّيِّد من  
 

 باركالندز  
 

 أاضلَ  أسرتك يف استقبالك قرب على ارينن والسَّيِّد أهنِّئكِ  ــ العزيزة، أخيت  
 ولكن اعتباري، يف وضعُتها لطاملا جّدا، مميَّزاً  مغازًال  بصفيت. إجنلرتا يف لعوبٍ  امرأةٍ 

ا يثبت والذي: النغفورد يف سلوكها تفاصيل بعض أخريًا مسعي إىل تناهى  ال أ�َّ
ا النَّاس، معظم تُرضي اليت الربيئة املغازلة من النَّوع ذلك على تقتصر  تطمح وإمنَّ

 ابسلوكها. تعيسةً  بأكملها األسرة جيعل الذي اللَّذيذ اإلرضاء ذلك من املزيد إىل
 مسبًقا مرتبطاً  شابّا ومبالطفتها لزوجته، والشَّقاء الغرية سبَّبت مينوارنغ، السَّيِّد جتاه

. معشوقها من لطيفةً  اتاةً  حرمت مينوارنغ السَّيِّد بأخت
 

 تناولت اقد (احليِّ  هذا يف اآلن وهو مسيث، السَّيِّد من هذا كلَّ  عرات لقد  
 قضى حيث النغفورد من لتوِّه َقِدمَ  وقد ،)وويلفورد هريست يف معه العشاء

. األخبار لنقل جيًِّدا مؤهَّلٌ  اهو َمثَّ  ومن مسوِّها، مع أسبوعني
 من ألمتكَّن الكرمية دعوتك بالتَّأكيد وسأقبل رؤيتها، إىل أتوق! امرأةٍ  من هلا يا  

 يف استحوذت إذ ــ الكثري اعل ميكنها اليت السَّاحرة القوى تلك عن اكرةٍ  تكوين
١١



 يف حرّا كان منهما أحد ال رجلني، عواطف على نفسه، املنزل ويف نفسه، الوقت
 ارينن اآلنسة أنَّ  أجد أن يسعدين! الشَّباب سحر بدون ذلك وكلُّ  ــ إيَّاها منحها

 وواًقا ؛)1(با لتوصي أخالقًا حىت متلك ال اهي تشرِشل، إىل والدتا ترااق ال
 الكربياء يتَّحد وحني. السَّواء على ومغرورةٌ  محقاء اهي مسيث، السَّيِّد لرواية

 ارينن اآلنسة إحاطة وجيب االنتباه، يستحقُّ  رياءٍ  أيُّ  هناك يعود ال والغباء،
 متتلك سوزان الّليدي أنَّ  هو استخالصه، أستطيع ما كلَّ  ولكنَّ  يزول؛ ال بازدراءٍ 
. واكتشااه مشاهدته املمتع من يكون وأن بدَّ  ال الذي الفتَّان اخلداع من درجةً 

 دائًما، لك وأنا جّدا، قريباً  معك سأكون
 

، أخوك    احملبُّ
 
 كورسي دي. ر 
 
 
 
 

.  زوجةً  لتقرتحها أي) 1 (
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 جونسون السَّيِّدة إىل ارينن سوزان الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

 لتأكُّدي وابتهجتُ  البلدة، مغادريت قـَُبيلَ  مالحظتكِ  تلقَّيتُ  لقد أليسيا، عزيزيت  
 من. أمس مساءَ  موعدك عن شيءٍ  أيِّ  يف يشكَّ  مل جونسون السَّيِّد أنَّ  من

 وصلتُ . خداعه من بدَّ  ال عنيًدا سيكون وألنَّه متاًما، خداعه شكٍّ  بال األاضل
 ولكنَّين يل؛ ارينن السَّيِّد استقبال من للشَّكوى لديَّ  سبب وال بأماٍن، هنا إىل

ا. امرأته سلوك عن نفسه بالقدر راضيةً  لست بأنَّين أعرتف  حسنة الواقع يف إ�َّ
بية،  أن ميكن الذي النَّحو على ليس سلوكها ولكنَّ  متأنِّقة، امرأةٍ  مظهر وهلا الرتَّ
ا يقنعين  لقد. برؤييت مسرورةً  تكون أن هلا أردت. عندي حظوةٍ  ذات ستكون بأ�َّ
ا. جدوى دون ولكن املناسبة، هذه يف املستطاع قدر ودودةً  كنت . حتبُّين ال إ�َّ

 بذلت أينِّ  االعتبار يف نضع حني للغاية ُمفاجًئا يـَُعدُّ  ال اجلفاء هذا أنَّ  املؤكَّد من
 حقودةً  روًحا ُتظهر هذا، مع ولكنَّها، زوجي، أخ من زواجها ملنع اجلهد بعض

 ينجح ومل مضت، سنواتٍ  ستِّ  قبل عليَّ  استحوذ خمطَّطٍ  من باستيائها وانتقاميَّةً 
.  األمر �اية يف
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 إىل اضطررنا حني ارينن قلعة بشراء لتشارلز أمسح مل ألينِّ  النَّدم إىل أحيانًا أميل  
 بالضَّبط؛ زواجه وقت يف متَّ  البيع وأنَّ  خاصَّةً  صعًبا، ظراًا كان ولكنَّه بيعها؛
 التَّقليل حتتمل أن ميكن ال اليت املشاعر تلك حساسيَّة احرتام اجلميع على وجيب

 املمكن من كان هل. األسرة تركة األصغر شقيقه بامتالك زوجي كرامة من
 مع العيش بإمكاننا كان هل القلعة؟ مغادرتنا ضرورة نتجنَّب حبيث األمور ترتيب
 بالتَّخلُّص زوجي إقناع عن جّدا بعيدةً  أكون أن عليَّ  كان َعزَبًا؟ وإبقائه تشارلز

 دي اآلنسة من الزَّواج وشك على كان تشارلز ولكنَّ  آخر؛ مكانٍ  إىل منها
 اليت الفائدة وما هنا، كثريون األطفال. تصرُّيف احلدث هذا يل اربَّر كورسي،

ا ارينن؟ قلعة شرائه من عليَّ  تعود أن ميكن  إعطاء إىل ذلك عرقليت أدَّت رمبَّ
، مرغوبٍ  غري انطباًعا زوجته  لن الكراهية، إىل ميلٌ  هناك يكون حني ولكن عينِّ
 متنعه مل اهي املاليَّة األمور إىل بالنِّسبة وأمَّا أبًدا؛ األسباب إىل حاجةٌ  هناك تكون

 املنزل! بسهولة نفسه يفرض وهو أحرتمه، حّقا أنا. يل كبريٍ  عونٍ  ذا يكون أن من
 أنَّ  من متأكِّدةٌ  أنا. والوارة باألناقة يشي شيءٍ  وكلُّ  عصريٌّ، واألثاث جيٌِّد،

 عليه تتداَّق حىت مصرايَّةٍ  دارٍ  يف شهرته املرء يصنع إن اما. للغاية ثريٌّ  تشارلز
 قليلةٍ  صحبةٍ  على وحيااظون به، يفعلون ماذا يعراون ال ولكنَّهم طائلة؛ أموالٌ 
 إن أعين. الغباء غاية يف سأكون. للعمل سوى لندن إىل أبًدا يذهبون وال جّدا،

 أمسائهم كلَّ  أعرف أنا األطفال؛ خالل من ِسْلَفيت قلب أكسب أن حاولتُ 
 اخلصوص، وجه على بأحدهم عالقيت سأوثِّق العاطفة من قدرٍ  وبأكرب بالفعل،
. العزيز عمِّه على حزنًا وأتنهَّد حضين يف سأمحله الذي الصَّغري اريدريك
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 يف دائًما هو وكم أاتقده، كم بإخبارك يل حاجة ال! املسكني ملينوارنغ يا  
 مليئةً  رسالةً  هنا، إىل وصويل عند منه حزينةً  رسالةً  وجدت لقد. أاكاري

 بتمرير قمتُ  لقد. مصريه قسوة من وباحلسرات وأخته، زوجته من بالشَّكاوى
ا على الرِّسالة  سأتظاهر إليه أكتب وحني اريتون، عائلة إىل زوجته من رسالةٌ  أ�َّ

. إليكِ  أكتب بأنَّين
 

 دوًما، لكِ  املخلصةُ   
 
  ارينن. س 
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 كورسي دي السَّيِّد إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

م أن وميكنين اخلطرية، املخلوقة هذه رأيتُ  لقد رجيينالد، عزيزي حسًنا،    لك أقدِّ
ا. اخلاص حكمك تكوين من قريًبا تتمكَّن أن آمل أنَّين مع هلا، وصًفا  حّقا إ�َّ
 جيب صغريًة، تعد مل سيِّدةٍ  جاذبيَّة يف التَّشكيك ختتار قد أنَّك ومع. للغاية مجيلةٌ 

ا. سوزان الّليدي جبمال امرأةً  رأيت ما نادراً  أنَّين ناحييت من أعلن أن  ااتنةٌ  إ�َّ
ا املرء يفرتض لن مظهرها، ومن داكنٍة؛ ورموشٍ  رقيقَتني رماديـََّتني بعيَنني ورقيقٌة،  أ�َّ
ا مع والعشرين، اخلامسة جتاوزت  أكن مل. سنوات بعشر أكرب الواقع يف أ�َّ
ةً  بالتَّأكيد ا مسعت لطاملا أنَّين مع با، لإلعجاب مستعدَّ  إالَّ  يسعين وال مجيلة؛ أ�َّ
ا الشُّعور  حديثها كان. واجلمال والذَّكاء التَّناسق من استثنائيَّةٍ  بتوليفةٍ  تتمتَّع بأ�َّ

 تكرهين كانت كم أعرف أكن مل لو أينِّ  لدرجة حنونًا، بل وصرًحيا، رقيًقا إيلَّ 
. مقرَّبة صديقةً  لظننتها قبل، من ألتقيها مل ولو ارينن، السَّيِّد من لزواجي دائًما
 احلديث أنَّ  توقُّعه ويف والغنج، بالسُّلوك الثِّقة بني ربطه يف اقٌّ  أحدنا أنَّ  أعتقد
 استعدادٍ  على كنتُ  حالٍ  أيِّ  وعلى املاجن؛ العقل طبيعيٍّ  بشكلٍ  يالزم املاجن
 وصوتا للغاية، مجيلٌ  وجهها ألنَّ  سوزان، الّليدي يف مدروسةٍ  غري ثقةٍ  لوضع
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ا آسفةٌ  أنا. القلوب يرحيان وأسلوبا . خداع سوى هذا كلُّ  اما كذلك، أل�َّ
ا. جيًِّدا يعراها املرء احلظِّ، لسوء  بالعامل املعراة تلك كلُّ  ولديها ومقبولٌة، ذكيَّةٌ  إ�َّ
 استخدامٍ  مع للغاية، لَِبقٍ  بشكلٍ  تتحدَّث وهي مرحياً، معها احلديث جتعل اليت

 يبدو األسود جعل يف أعتقد، ما على األحيان، من كثريٍ  يف يفيدها للُّغة مواَّقٍ 
 كنت أنَّين مع بابنتها، الشَّديد بارتباطها بالفعل تقنعين كادت القد. أبيضَ 
 والقلق، احلنان من بكثريٍ  عنها تتحدَّث اهي. ذلك بعكس طويلةٍ  ارتةٍ  منذ مقتنعةً 

 أنَّين لدرجة أبًدا، منه مفرَّ  ال أمرًا تعدُّه الذي تعليمها إمهال على مبرارةٍ  وتتحسَّر
 املدينة يف مسوُّها قضتها اليت املتتالية الرَّبيع اصول عدد تذكُّر على نفسي أجربت

 كي األحوال، أحسن يف املربِّية أو اخلدم، رعاية حتت ستااوردشر يف ابنتها تاركةً 
. تقول ما تصديق من نفسي أمنع

 
 ايمكنك منها، املستاء قليب على الكبري التَّأثري هذا مثل لسلوكها كان وإذا  

 كنتُ  لو متنَّيت. السَّمح ارينن السَّيِّد مزاج على تأثريه قوَّة مدى على احلكم
 بقَيتْ  وقد. تشرِشل إىل النغفورد مغادرة حّقا خيارها كان بأنَّه متاًما مثله مقتنعةً 
 أو وضعها تناسب ال صديقتها عيش طريقة أنَّ  تكتشف أن قبل لشهورٍ  هناك

ا مشاعرها،  كان الذي ارينن، السَّيِّد مثل زوجٍ  اقدان من القلق أنَّ  صدَّقتُ  ولرمبَّ
. االنزواء يف ترغب جيعلها قد ما هو مقبوًال، كونه عن بعيًدا حنوه اخلاصُّ  سلوكها
 اليت احلياة منط يف أاكِّر وحني مينوارنغ، آلل زيارتا طول نسيان ميكنين ال ولكن

 سوى يسعين ال اآلن، تعيشها أن جيب اليت تلك عن واملختلفة معهم، عاشتها
١٧



 صراطَ  ــ تأخُّرها من الرَّغم على ــ باتِّباعها مسعتها إثبات يف الرَّغبة أنَّ  أارتض أن
 يف بينها سعيدةً  تكون أن جيب كان عائلةٍ  عن إبعادها يف تسبَّب قد اللِّياقة،
 متاًما، صحيحةً  مسيث السَّيِّد صديقك قصَّة تكون أن ميكن ال ذلك، ومع. الواقع
ا ذلك  من إذ. ايها مباَلغٌ  قصَّةٌ  ريبٍ  بال وهي. مينوارنغ السَّيِّدة بانتظامٍ  تراسل أ�َّ

.  الفادحة الصُّورة بذه واحدٍ  وقتٍ  يف رجلني ختدع أن عليها الصَّعب
 
خلصة 

ُ
  لك، امل
 
  ارينن كاثرين 
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 جونسون السَّيِّدة إىل ارينن سوزان الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

 على كدليلٍ  لذلك ممتنَّةٌ  وأنا اريدريكا، رعاية يف جّدا جيِّدةٌ  أنت أليسيا، عزيزيت  
 كلَّ  بعيدةً  أجُدين عاطفتك، دفء يف أشكَّ  أن ميكنين ال ألنَّه ولكن صداقتك؛

ا. ثقيلة تضحيةً  منك أطلب أن عن البعد مه ما لديها وليس غبيَّةٌ  اتاةٌ  إ�َّ . تقدِّ
 بإرساهلا الثَّمني وقتك من واحدةٍ  حلظةٍ  تضييع جهيت، من أستطيع، لن لذلك،

 مسألة من كبرياً  إنقاًصا ستكون با تقوم زيارةٍ  كلَّ  وأنَّ  خاصَّةً  إدوارد، شارع إىل
 رعاية يف هي بينما حّقا نيله يف هلا أرغب الذي التَّعليم األمهِّيَّة، الفائقة التَّعليم
 الثِّقة، من عاليةٍ  ودرجةٍ  الذَّوق من بقدرٍ  وتغينِّ  تعزف أن أريدها. مسرز اآلنسة

ا  طفوليت سنوات يف كثريًا متتَّعتُ  لقد. مقبوًال  وصوتًا وذراِعي يَِدي متلك أل�َّ
 بدون اآلن اأنا ولذلك شيء، أيِّ  حضور إىل أبًدا مضطرَّةً  أكن مل أنَّين لدرجة
 املرأة شخصيَّة الكتمال األيَّام هذه يف ضروريَّةً  أصبحت اليت اإلجنازات تلك

 كاملةٍ  معراةٍ  الكتساب السَّائد التَّوجُّه عن مدااعةٌ  أنَّين ذلك يعين وال. اجلميلة
 سيِّدةً  تكوين أن للوقت هدرٌ  إنَّه. هنالك إىل وما والعلوم والفنون اللُّغات جبميع
 اهذه هنالك، إىل وما والرَّسمَ  والغناءَ  املوسيقى واألملانيَّة، واإليطاليَّة الفرنسيَّة جتيد
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 ــ قائمتها إىل واحًدا حبيًبا تضيف لن ولكنَّها الثَّناء، بعض للمرأة جتلب قد أمورٌ 
 أنَّ  أقصد ال اأنا لذلك،. أمهِّيَّة األكثر مها األمر، �اية يف واألخالُق، اجلمالُ 
 نفسي أَُطْمِئنُ  وأنا سطحّيا، من أكثر يكون أن جيب العلميَّ  اريدريكا حتصيل

ا  زوجةً  أراها أن آمل. بدقَّة شيءٍ  أيِّ  لفهم الكايفَ  الوقتَ  املدرسة يف تبقى لن بأ�َّ
 أملي، عليه أؤسِّسُ  ما تعراني أنت. شهرًا عشر اثين غضون يف جيمس للسِّري
 عمر يف لفتاةٍ  جّدا مهينةً  تكون أن بدَّ  ال املدرسة ألنَّ  جيٌِّد، أساسٌ  بالتَّأكيد وهو

 األمر، هذا إىل اآلن بعد دعوتا عدم األاضل امن جانبك، ومن. اريدريكا
 السِّري أنَّ  من متأكِّدةٌ  أنا. اإلمكان قدر مزعًجا وضعها جتد أن هلا أمتىنَّ  حيث

. مينِّ  برسالةٍ  طلبه جيدِّد أجعله أن وميكنين وقت، أيِّ  يف حاضرٌ  جيمس
 اطليب. املدينة إىل يأيت حني آخر ارتباطٍ  أيِّ  من مبنعه األثناء هذه يف سأزعجك

. ينساها ال حىت اريدريكا عن معه وحتدَّثي آخر، إىل حنيٍ  من منزلك إىل جميئه
 للحيطة رائًعا مثاًال  وأعدُّه املسألة، هذه يف بسلوكي للغاية أشيد أنا العموم، وعلى

 األوىل؛ املرَّة من اجليِّد العرض بناتنَّ  قبول على األمَّهات بعض تصرُّ . واحلنان
 راضه الذي الزَّواج على اريدريكا إرغام على نفسي توطني أستطع مل ولكنَّين
اذ إىل لداعها القسوة شديد بإجراءٍ  القيام أو قلبها،  خليارها مغايرٍ  خيارٍ  اختِّ

،  الفتاة هذه عن كالًما كفى ولكن ــ تقبله حىت مطلًقا مرتاحةٍ  غري جبعلها اخلاصِّ
 يف كان الذي هنا، وقيت أقضي أن أتصوَّر كيف حّقا تتساءلني قد. املتِعبة

 الوضع بدأ ذلك، ومع اآلن،. حتمُّله ميكن ال بشكلٍ  ممّال  األوَّل أسبوعه
 الوسيم، الشَّابِّ  ارينن، الّليدي شقيق بانضمام صحبتنا وتوسَّعت بالتَّحسُّن،
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 الوقاحة من نوعٌ  اهتمامي، يثري ايه شيءٌ  هناك. التَّسلية ببعض وعدين الذي
 أوليته وإذا ذكّيا، ويبدو باحليويَّة، مفعمٌ  إنَّه. تغيريها سأعلِّمه اليت الزَّائدة واأللفة
 متعةٌ  هناك. مقبوًال  مغازًال  يكون اقد اللَّطيفة، أخته إيَّاه توليه ممَّا أكرب اهتماًما

 بك اإلعجاب عدم سلًفا قرَّر شخصٍ  جعل يف متغطرسٍة، روحٍ  ترويض يف رائعةٌ 
 مسعاي يكون وسوف البارد، بتحفُّظي بالفعل بصدِّه قمت لقد. بتفوُّقك يقرُّ 

 بإقناع وذلك بنفسها، املعجبة كورسي دي السَّيِّدة تفاخر من قليًال  أكثر التَّقليل
ا رجيينالد وإقناع هباًء، ذهبت األخويَّة حتذيراتا أنَّ  ارينن الّليدي  تكذِّبين بأ�َّ
 من وسيمنعين األقلِّ، على تسلييت على املخطَّط هذا سيعمل. خمزية بصورةٍ 
. أحب من كلِّ  وعن عنك املروِّع االنفصال بذا القويِّ  الشُّعور

 
 دوًما، لكِ  املخلصةُ   
 
 ارينن. س 
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 إنَّه. الوقت لبعض أخرى مرَّةً  رجيينالد عودة تتوقَّعي أن جيب ال ــ العزيزة أمِّي  
 ارينن السَّيِّد دعوة قبول إىل يداعه حالّيا اجلميل الطَّقس أنَّ  أخربك أن يريدين
ما ُسِسْكس، يف إقامته مدَّة إلطالة ا وأ�َّ  أن ينوي كما. مًعا للصَّيد يذهبان رمبَّ
 يف رؤيته ميكنك مىت معراة املستحيل ومن الفور، على خيوله طلب يف يرسل
 أرى أنَّين مع العزيزة، أمِّي يا التَّغيري، هذا بشأن عنك مشاعري أخفي لن. كينت

 رجيينالد بشأن املفرط قلقه يعرِّضه قد الذي والدي إىل نقلها عدم األاضل من أنَّه
 سوزان الّليدي دبـََّرتْ  لقد. ومعنويَّاته صحَّته على خطريٍ  بشكلٍ  يؤثِّر قد ذعرٍ  إىل

 أنا باختصاٍر،. حيبُّها أخي جتعل حبيث أموَرها أسبوعني، غضون ويف بالطَّبع،
 انبهاره درجة إىل يعود لعودته أصًال  احملدَّد الوقت بعد ما إىل هنا بقاءه بأنَّ  مقتنعةٌ 

 على احلصول ميكنين ال وبالطَّبع ارينن، السَّيِّد مع الصَّيد يف رغبته إىل ممَّا أكثر با
مها أن املفرتض من كان اليت زيارته طول من املتعة  إنَّين. أخي صحبة يل تقدِّ

 على تقدميه ميكن دليلٍ  اأيُّ  املبادئ؛ عدمية املرأة هذه دهاء من اعًال  مستَفزَّةٌ 
 املنزل دخل عندما الذي رجيينالد بصرية يف االحنراف من أقوى اخلطرية قدراتا
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ها كان  عن التَّفاصيل بعض بالفعل أعطاين األخرية، رسالته يف! تأكيد بكلِّ  ضدَّ
 كانت إن واليت، جيًِّدا، يعراها رجلٍ  من تلقَّاها مثلما النغفورد، يف سلوكها

ها، البغض تثري أن جيب صحيحًة،  له متهيًِّئا نفسه رجيينالد كان ما وهو ضدَّ
 يف امرأةٍ  أيِّ  يف رأيه مثل متدنـًِّيا كان ايها رأيه أنَّ  من متأكِّدةٌ  أنا. بالكامل

ها كان أنَّه وصوله أوَّلَ  الواضح من وكان. إجنلرتا  شهيَّ  تستحقُّ  ال واحدةً  يعدُّ
ا يشعر كان وأنَّه االحرتام، وال املأكل  إىل مييل رجلٍ  أيِّ  باهتمام ستسعد أ�َّ

 أكتشف الم. الفكرة هذه مثل باستبعاد يوحي كان سلوكها أنَّ  أعرتف. مغازلتها
ابةٌ  وهي اإلحلاح؛ أو التَّظاهر، أو الغرور، من شيء ال ــ ايه خطأٍ  أدىن  متاًما جذَّ

 يعرف يكن مل لو معها سعادته سرِّ  عن أتساءل أن يل ينبغي كان ما أنَّه لدرجة
 املنطق، ضدَّ  حّقا، يذهلين ما ولكنَّ  الشَّخصي؛ التَّعارف هلذا سابًقا شيًئا عنها
 كان. كذلك أنَّه من متيقِّنةٌ  أنا كما متاًما، با سعيًدا يكون أن االقتناع، وضدَّ 

 قد كان إن أتساءل ومل الطَّبيعيِّ، من أكثر ليس ولكن البداية، يف قويّا إعجابه
 ثناءٍ  صورة يف ذلك كان الحًقا ذكرها حني ألنَّه طبعها؛ ورقَّة براق كثريًا ُصدم
 يف حيدث تأثريٍ  بأيِّ  يفاَجأ أن ميكن ال الواقع يف إنَّه قال وباألمس عاديٍّ؛ غري

 ذلك، على رّدا أسفُت، وحني والقدرات؛ احملبَّة هذه مثل بسبب اإلنسان قلب
ا أخطاؤها، كانت أيّا بأنَّه عقَّب تصرُّاها، لسوء  احملدود تعليمها إىل تُنَسب اإ�َّ

ا املبكِّر، وزواجها  أو سلوكها تربير إىل امليل هذا. رائعة امرأةً  بأمجعها كانت وبأ�َّ
 يأيت رجيينالد أن أعرف أكن مل ولو يزعجين؛ اإلعجاب، دفء يف عنه، التَّغاضي

 زيارته، مدَّة إلطالة دعوةٍ  إىل حيتاج ال أنَّه لدرجة كثريًا تشرِشل يف املنزل إىل
٢٣



 املغازلة بالطَّبع هي سوزان الّليدي غاية إنَّ . له ارينن السَّيِّد دعوة على لندمت
ا للحظةٍ  أختيَّل أن أستطيع ال التَّامِّ؛ اإلعجاب يف الرَّغبة أو البحتة،  تضع أ�َّ
يَّةً  أكثر شيءٍ  أيَّ  عينيها نصب  بصرية مبثل شابّا أرى أن يؤملين ولكن. جدِّ

. خلداعها كلِّّيا يتعرَّض رجيينالد
 
  دوًما، لكِ  
 
 ارينن كاثرين 
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  ارينن. س الّليدي إىل جونسون السَّيِّدة من  
 

 إدوارد شارع  
 

 به بالزَّواج وأنصحك كورسي، دي السَّيِّد وصول على أهنِّئك ــ العزيزة صديقيت  
 السِّري. بالتَّأكيد له موقواةٌ  وأظنُّها كبريٌة، نعلم، كما والده، ارتكة الوسائل؛ بكلِّ 

 عن أمسع. طويًال  طريقك يف يقف أن احملتمل غري ومن للغاية، ضعيفٌ  رجيينالد
 العزيزة سيِّديت حّقا، يستحقَّك أن ألحدٍ  ميكن ال أنَّه ومع جيًِّدا؛ كالًما الشَّابِّ 
 ولكن بالطَّبع، مينوارنغ سيغتاظ. يستحق قد كورسي دي السَّيِّد أنَّ  إالَّ  سوزان،
 ميكن ال صرامةً  الشَّرف منازل أكثر أنَّ  ذلك إىل أضيفي بسهولة؛ تدئته ميكنك

 إىل جاء اقد. جيمس السِّري رأيت لقد. قيوده من حترُّره انتظار منك تطلب أن
. إدوارد شارع من مرَّاتٍ  عدَّة واتَّصل املاضي، األسبوع يف أيَّامٍ  لبضعة املدينة

 من يقنيٍ  على وأنا نسيانك، عن جّدا بعيدٌ  وهو ابنتك، وعن عنك معه حتدَّثتُ 
 بالكثري وأخربته اريدريكا، تدئة يف آماًال  أعطيته. بسرور منكما أيّا سيتزوَّج أنَّه
ته وقد. عليها طرأت اليت التَّحسُّن مظاهر من  مينوارنغ؛ ماريَّا ضاجع ألنَّه وخبَّ

ةٍ  وضحكنا احسب، ميزح كان بأنَّه واحتجَّ   وباختصاٍر،. أملها خيبة من بشدَّ
. دائًما عهدناه كما سخيفٌ  إنَّه. للغاية ودِّيَّةً  األمور كانت
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خلصة 
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 لك، امل
 
 أليسيا 
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 جونسون السَّيِّدة إىل ارينن سوزان الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

 دي السَّيِّد بشأن نصيحتك على العزيزة، صديقيت يا كثريًا، لكِ  ُممتنَّةٌ  أنا  
ا أعرف واليت كورسي،  لست أنَّين مع بنفعيَّتها، كاملٍ  إيقانٍ  مع ُمنحت أ�َّ
ةً   جادٍّ  أمرٍ  يف بسهولةٍ  أبتَّ  أن ميكنين ال. با للعمل اآلن االستعداد متامَ  مستعدَّ
ا احلاضر، الوقت يف املال إىل حاجةٍ  يف لست وأنَّين خاصَّةً . كالزَّواج  حىت ورمبَّ

 كفايةً  مغرورةٌ  أنَّين صحيحٌ . كبرية الزَّواج من اإلاادة تكون لن العجوز الرَّجل وااة
 اآلن وميكنين لقدرايت، مدرًكا جعلته لقد. يدي متناول يف ذلك أنَّ  ألصدِّق

 مجيع ضدَّ  وللتَّحيُّز لكراهيَّيت، مستعّدا كان عقلٍ  على االنتصار بنشوة االستمتاع
 بالنَّباهةِ  ُووِجَهتْ  أن بعد اقتنعت، قد أيًضا أخته تكون أن وآمل. املاضية أاعايل

 بوضوحٍ  أرى. اآلخرين أمامَ  أحدٍ  مثالب ذكر من اائدة ال بأنَّه احلسن، والسُّلوك
ا م مرتاحةٍ  غري أ�َّ ا إىل وخلصتُ  يل، اجليِّد أخيها تقييم يف أحرزتُه الذي للتَّقدُّ  أ�َّ
 يف يشكُّ  جعلُته أن بعد ولكن يل؛ التَّصدِّي يف جانبها من راغبةً  تكون لن

اها قد أينِّ  أظنُّ  يب، رأيها صدقيَّةِ   أشاهد أن يل جّدا مفرًحا أمرًا كان لقد. أحتدَّ
مه  نتيجة املتغريِّ  أسلوبه أالحظ أن ذلك من وأكثر احلميمة، العالقة حنو تقدُّ
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. الصَّرحية احلميميَّة حنو الوقح مسلكه جتاه تصرُّاايت يف البارد والتَّعايل صدودي
 حيايت، جمرى طوال كغانيةٍ  َقطُّ  أتصرَّف ومل البداية، منذ حذرًا سلوكي كان لقد
 لقد. اليوم عليه هي ممَّا وضوًحا أكثر يوًما تكن مل اهليمنة يف رغبيت أنَّ  مع

 على أجرؤ قد كما وجعلته، اجلادَّة، واحملادثات املشاعر بتبادل بالكامل أخضعته
 مظاهر من مظهرٍ  أيِّ  دون من غرامي، يف الوقوع على األقلِّ  على يوشك القول،
 االنتقام من نوعٍ  كلَّ  الستحقاقها ارينن الّليدي إدراك إنَّ . شيوًعا األكثر املغازلة
 أنَّ  تتصوَّر وحده جيعلها قد تصرُّااتا، بسوء الضَّرر إلحلاق يل يتاح أن ميكن
ماثة اائق أو لطيفٍ  سلوكٍ  بأيِّ  قيامي ا الدَّ  تفكِّر دعيها. عليها للتَّمثيل هو إمنَّ

 متنع أن ميكن األخت نصيحة أنَّ  َقطُّ  أجد مل. ختتاره الذي النَّحو على وتتصرَّف
 من نوعٍ  حنو اآلن منضي حنن. ذلك هو اختار إذا اُحلبِّ  يف الوقوع من الشَّابَّ 
 جانيب، من. العذري اُحلبِّ  من نوعٍ  يف ننخرط أن املرجَّح من وباختصاٍر، الثِّقة،

 أكن مل وإن ألينِّ  أبًدا، ذلك من أكثر يتعدَّى لن األمر أنَّ  من يقنيٍ  على التكوين
 على جترَّأ لرجلٍ  حيبِّ  أمنح لن ذلك، على قادرةٌ  أنا ما بقدر آخر بشخصٍ  مرتبطًة
 مسعته الذي الثَّناء يستحقُّ  وهو جيِّدةٍ  بشخصيَّةٍ  رجيينالد يتمتَّع. بدناءة يفَّ  التَّفكري

 إملاًما وأقلُّ  أناقةً  أقلُّ  إنَّه. النغفورد يف صديقنا من بكثريٍ  أدىن يزال ما ولكنَّه عنه،
 تضع اليت املبهجة األشياء تلك قول يف ما حدٍّ  إىل ضعيفٌ  وهو مينوارنغ، من
 مبا مقبولٌ  متاًما، مقبولٌ  اهو هذا، ومع. العامل ومع نفسه مع جيِّدةٍ  حالٍ  يف املرء

 ممتعٍ  بشكلٍ  مترُّ  السَّاعات تلك من الكثري وليجعل التَّسلية، يل ليواِّر يكفي
 ِسْلَفيت، حتفُّظ على التَّغلُّب ااولة يف سأنفقها كنت اليت السَّاعات تلك للغاية،
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 ُمرضٍ  جيمس السِّري عن قلِته ما إنَّ . الكئيب زوجها حديث إىل االستماع ويف
. العاجل القريب يف نواياي عن تلميًحا اريدريكا اآلنسة وسأعطي للغاية،

 
خلصة 
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 التَّزايد أشاهد وأنا رجيينالد، بشأن العزيزة، والديت يا االرتياح، بعدم حّقا أشعر  
 اخنرطا ما وكثريًا خاصًَّة، صداقةً  يكوِّنان اآلن مها. ايه سوزان الّليدي لتأثري احلثيث

 بصريته إخضاع إىل مكراً  األكثر بالدَّالل توصَّلت لقد. طويلة اادثاتٍ  يف مًعا
 قريبٍ  وقتٍ  يف بينهما احلميمة العالقة نرى أالَّ  املستحيل من. اخلاصَّة ألغراضها

 خطط أنَّ  أارتض أن أستطيع بصعوبةٍ  أنَّين مع إنذار، سابق أيِّ  ودون جّدا
 املنزل إىل رجيينالد إعادة من تتمكَّين أن أمتىنَّ . الزَّواج إىل متتدُّ  قد سوزان الّليدي

 وقد ملغادرتنا، اإلطالق على مستعّدا ليس اهو معقولة؛ حجَّةٍ  بأيِّ  أخرى مرَّةً 
 به يل تسمح ملا واًقا لوالدي املستقرَّة غري الصِّحِّيَّة احلالة عن مراراً  له ملَّحتُ 
 اآلن، حدودٍ  بال أصبحت عليه سلطتها أنَّ  بدَّ  ال ولكن. بييت يف اللِّياقة قواعد
ا  سلوكها بنسيان ليس وأقنعته ايها، السَّابق رأيه سوء كلَّ  متاًما طمست أل�َّ

مها إذ النغفورد، يف تصرُّااتا عن مسيث السَّيِّد ارواية. وبتربيره بل احسب،  اتَّ
 حبِّها، يف انتباههما يشتِّتان مينوارنغ باآلنسة املرتبط والشَّابِّ  مينوارنغ السَّيِّد جبعل
 يف اآلن، هي ما هنا، إىل أتى حني منه قويٍّ  يقنيٍ  على رجيينالد كان ما وهو
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 ايه عربَّ  وبأسلوبٍ  حبرارٍة، بذلك أخربين لقد. ااضح اختالقٍ  جمرَّد سوى اعتقاده،
ا بصدقٍ  حزينةٌ  أنا كم. العكس يعتقد كان ألنَّه أسفه عن  املنزل هذا دخلت أل�َّ
 عن جّدا بعيًدا كان قلقي ولكنَّ  بقلق؛ قدومها إىل أتطلَّع كنت لطاملا! يوًما

 أن أختيَّل مل ولكنَّين ايها، مرغوبٍ  غري رايقةً  يل تكون أن أتوقَّع كنت. رجيينالد
 وحيتقرها جيًِّدا أخالقها يعرف كان امرأةٌ  تأسره أن أو خطرٍ  ألدىن أخي يتعرَّض
. جيًِّدا أمرًا ذلك اسيكون عنها إبعاده استطعتِ  إن. بشدَّة
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 ابنه إىل كورسي دي رجيينالد السِّري من  
 

 باركالندز  
 

 أقربائهم، أقرب من حىت استفساٍر، أيَّ  حيبِّذون ال عموًما الشَّباب أنَّ  أعلم  
 من أاضل تكون أن رجيينالد، عزيزي يا آمل، ولكنَّين القلب، شؤون خيصُّ  عمَّا

 إيالئه براض مميَّزين أنفسهم وحيسبون األب، بقلق يقرُّون ال الذين أولئك أمثال
 عائلةٍ  وممثِّلَ  الوحيدَ  االبنَ  بصفتك مدرًكا، تكون أن جيب. ُنصحه وإغفال ثقتهم
 يتعلَّق وايما معاراك؛ عند لالهتمام إثارةً  األكثر هو احلياة يف سلوكك أنَّ  عريقٍة،
، بشكلٍ  األمهِّيَّة البالغة الزَّواج مبسألة  ــ احملكِّ  على شيءٍ  كلُّ  يصبح خاصٍّ

 عن ستقوم أنَّك أارتض ال. امسك ومسعة والديك، وسعادة اخلاصَّة، سعادتك
 دون األقلِّ، على أو وأمِّك، إبالغي دون النَّوع هذا من أكيدةٍ  خطوبةٍ  بعقد عمدٍ 
 الّليدي جترَّك أن أخشى أن إالَّ  يسعين ال ولكن اختيارك؛ على سنوااق بأنَّنا اقتناعٍ 
 عائلتك، أاراد مجيع على جيب زواجٍ  إىل األخرية اآلونة يف با تعلَّقت اليت

 ذاته حدِّ  يف يـَُعدُّ  سوزان الّليدي عمر إنَّ . بشدَّة يراضوه أن والقريبني، البعيدين
 أنَّ  لدرجة بكثري، خطورةً  أكثر شخصيَّتها ولكنَّ  لالعرتاض، كااياً  مادِّيّا سبباً 

 مل ولو. ذلك مع باملقارنة شأن ذي غري أمراً  يصبح عاًما عشر اثين البالغ الفارق
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 سلوكها سوء حاالت ذكر أكرِّر أن مينِّ  ُسخًفا لكان االنبهار، من شيءٌ  يُعِمك
. عام بشكلٍ  جّدا املعرواة الكبري

 
 جّدا ااضًحا وإسرااها، وبذخها آخرين، لرجالٍ  وإغواؤها لزوجها، إمهاهلا كان  

 وال الوقت، ذلك يف جيهله أن ألحدٍ  املمكن من يكن مل حبيث السُّمعة وسيِّئ
 دائًما تصوِّرها ارينن تشارلز السَّيِّد ِطيبةُ  كانت. اآلن ينساه أن ألحدٍ  ميكن

 هلا، األعذار إلجياد السَّخيَّة مساعيه كلِّ  مع ذلك، ومع خمفَّفة، بألوانٍ  لعائلتنا
ا نعلم  لتمنع املمكنة اجلهود كلِّ  ببذل أنانيًَّة، الدَّوااع أكثر تقودها قامت، أ�َّ

. بكاثرين زواجه
 

ةٍ  راغباً  جتعلين املتزايدة وأوجاعي سينِّ  إنَّ    . احلياة هذه يف مستقرّا رؤيتك يف بشدَّ
 وشخصيَّتها عائلتها ولكنَّ  مباٍل، غري جتعلين طيبيت اإنَّ  الزَّوجة، ثروة إىل بالنِّسبة

 االعرتاض ميكن ال حبيث خيارك حتدِّد حني. غبار أيُّ  عليهما يكون أالَّ  جيب
 أعارض أن واجيب من ولكن، وسعيدة؛ جاهزةٍ  مبوااقةٍ  أعدك أن ميكنين عليه،
 النِّهاية يف ُحييله وسوف ممكًنا، جيعله أن املكني للمكر سوى ميكن ال ارتباطًا
 يف الرَّغبة عن أو احسب، الغرور عن نامجًا سلوكها يكون أن املمكن من. بائًسا
ها؛ بوضوحٍ  متحيـِّزًا تعدُّه كانت رجلٍ  من اإلعجاب نيل  املرجَّح من ولكن، ضدَّ

ا أيضاً  ا. آخر شيءٍ  إىل تدف أ�َّ ا اقريٌة، إ�َّ  إىل احلال بطبيعة تسعى كانت ورمبَّ
 سلطيت من وأنَّ  اخلاصَّة، حقوقك تعرف أنت هلا؛ مفيًدا بالضَّرورة يكون ارتباطٍ 
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 حيايت خالل عليك التَّضييق على قدريت إنَّ . األسرة ممتلكات وراثة من أمنعك أن
 من ظرفٍ  أيِّ  حتت عنه التَّنازل أستطيع بصعوبةٍ  الذي االنتقام من نوًعا ستكون
. الظُّروف

 
 بل خماواك، حتريك يف أرغب ال: ونواياي مشاعري بصدقٍ  لك أقول  

 بالّليدي بزواجك علمي حيايت يف راحةٍ  كلَّ  يدمِّر سوف. وعاطفتك إحساسك
 ابين؛ اآلن حىت َعَدْدتُه الذي الصَّادق الفخر لذلك موتاً  سيكون ارينن؛ سوزان

 سوى جيًِّدا شيًئا أاعل ال قد. ايه التَّفكري أو مساعه، أو رؤيته، من وسأخجل
 إىل ميلك بأنَّ  إبالَغكَ  واجيب من أنَّ  شعرت ولكينِّ  الرِّسالة، بذه بايل إراحة

 بسماع سعيًدا وسأكون. منها وحتذيَركَ  أصدقائك، عند سرّا ليس سوزان الّليدي
 يف شكٌّ  لديك يكن مل الذي مسيث السَّيِّد قاله ما تصديق عدم يف أسبابك
 تتجاوز خططٍ  وجود بعدم تأكيًدا تعطيين أن استطعتَ  إن. شهر قبل صدقه

 احسب اإلعجاب وتقدمي قصريٍة، لفرتةٍ  ذكيَّةٍ  امرأةٍ  مع باحلديث االستمتاع
 السَّعادة؛ يل تعيد اسوف أخطائها، عن الطَّرف غضِّ  دون وقدراتا، جبماهلا
 إىل أدَّى ما األقلِّ، على يل، افسِّر بذلك، القيام تستطيع ال كنتَ  إن ولكن،
. با رأيك يف الكبري التَّغريُّ 

 
، أبوكَ    حبُّ
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 كورسي دي رجيينالد 
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  ارينن السَّيِّدة إىل كورسي دي الّليدي من  
 

 باركالندز  
 

 رسالتك وصلتين حني غرايت يف منعزلةً  كنت أينِّ  احلظِّ  حلسن كاثرين، عزيزيت  
 ولذلك بنفسي، قراءتا من منعتين لدرجةٍ  بعيينَّ  أضرَّ  الذي الربد بسبب األخرية،

 علم أنَّه يعين ممَّا قراءتا، عليَّ  عرض حني والدك طلب أراض أن أستطع مل
 رجيينالد إىل الكتابة أنوي كنت. أخيك بشأن خماواك مجيع من الشَّديد بقلقي
 التَّعارف خطر إىل استطاعيت، قدر أشري، وأن عيناي يل تسمح أن مبجرَّد بنفسي
 كنت. الكبرية وآماله عمره مبثل وشابٍّ  سوزان، كالّليدي لعوبٍ  امرأةٍ  بني احلميم
 إليه حنتاج وبأنَّنا اآلن، متاًما وحدنا بكوننا أذكِّره أن ذلك، على عالوةً  أريد،
ةٍ   كان إن معراة أبًدا ميكن ال. الطَّويلة الشِّتاء أمسيات يف املعنويَّة روحنا لراع بشدَّ

 علم رجيينالد السِّري أنَّ  من للغاية منزعجةٌ  ولكنَّين اآلن، جيِّدٍ  شيءٍ  أيُّ  سيحدث
ا توقَّعنا اليت األمور هذه عن شيءٍ  كلَّ   كلَّ  أدرك لقد. مرتاح غري ستجعله أ�َّ

 هذا ُخيرج مل أنَّه من يقنيٍ  على وأنا رسالتك، ايها قرأ اليت اللَّحظة يف خماواك
 طويلةً  رسالةً  رجيينالد إىل نفسه بالربيد كتب لقد. احلني ذلك منذ رأسه من األمر
 سوزان الّليدي عن مسعه ملا تفسريًا خاصٍّ  بشكلٍ  وطلب ذلك، بكلِّ  مليئةً 
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 أراقه سوف والذي الصَّباح، هذا الرَّدُّ  وصله. الصَّادمة األخرية األخبار ويناقض
 يبدو ولكنَّه إقناعاً، أكثر كان لو وددتُ . رؤيته يف ترغبني أظنُّك ألينِّ  لك،

يّا التَّفكري على التَّصميم بذلك مكتوبًا  تطميناته وإنَّ  سوزان، الّليدي يف جدِّ
 ذلك، مع أستطيع، ما كلَّ  أقول. قليب تريح ال هنالك، إىل وما الزَّواج، بشأن

 استفزاٍز، من له يا. رجيينالد رسالة منذ ارتياًحا أقلُّ  بالتَّأكيد وهو والدك، إلرضاء
 عيد يف اجتماعنا مبنع تكتفِ  مل با املرحَّب غري ضيفتك أنَّ  كاثرين، عزيزيت يا

 يل قبِّلي! واملشاكل االضطراب من للكثري مثارًا صارت بل احسب، هذا امليالد
. األعزَّاء األطفال

 
  احلنون، أمُّك  
 
 كورسي دي. ك 
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 رجيينالد السِّري إىل كورسي دي السَّيِّد من  
 

 تشرِشل  
 

 أدهشين ممَّا أكثر دهشيت أثارت اليت رسالتك لتوِّي تلقَّيت لقد العزيز، سيِّدي  
ا أعتقد، ما على أخيت، أشكر أن وعليَّ . قبل من شيءٍ  أيُّ   مثل يف قدَّمتين أل�َّ

 ملاذا أعرف ال. القلق بذا لك والتَّسبُّب يب، رأيك تشويه بغرض الصُّورة هذه
 كما سواها، أحدٌ  يكن مل حدثٍ  بتوقُّع وعائلتها نفسها إقالق ختتار أن عليها
 سوزان الّليدي إىل التَّخطيط هذا مثل إسناد إنَّ . احلدوث ممكن أنَّه ليظنَّ  أؤكِّد،

 ألدُّ  حىت عليها يُنكرها ال اليت الثَّاقبة البصرية بامتالك أحقِّيَّتها كلَّ  عنها سينفي
 بنيَّة اتُّمت إذا السَّليم املنطق بامتالك مزاعمي كلَّ  عينِّ  سُيسقط وباملثل أعدائها؛

 وأنا جتاوزه، ميكن ال عائقاً  بيننا العمر اختالف سيكون. حنوها سلوكي يف الزَّواج
 بأن اآلن بعد تسمح وأالَّ  روعك، من تدِّئ أن العزيز، والدي يا إليك، أتوسَّل

. بتفامهاتنا تضرُّ  قد ممَّا أكثر براحتك تضرَّ  أن سوى ميكن ال شكوكٌ  تداخلكَ 
 لفرتةٍ  االستمتاع سوى سوزان، الّليدي مع البقاء يف آخر، تصوُّرٍ  أيُّ  لديَّ  ليس

ت كما (قصريةٍ  . عالية عقليَّةٍ  قدراتٍ  ذات امرأةٍ  مبحادثة) بنفسك ذلك عن عربَّ
 زياريت، مدَّة طوال زوجها وحنو حنوها عاطفيت من شيًئا بادلتين ارينن الّليدي أنَّ  لو
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 مؤسٍف، بشكلٍ  متحاملةٌ  أخيت ولكنَّ  مجيًعا؛ لنا اإلنصاف بذلك حقَّقت لكانت
 التَّعلُّق وبسبب. سوزان الّليدي إدانة يف الرَّغبة جمرَّد من أبعد هو ما إىل متحاملةٌ 
ا كليهما، ذاته حدِّ  يف يشرِّف الذي األمر بزوجها،  تغفر أن تستطيع ال اإ�َّ
 ولكن سوزان؛ الّليدي أنانيَّة إىل ُنسبت واليت ارتباطهما، منع إىل الرَّامية املساعي

 جبروحٍ  النَّاس تسبَّب األخرى، احلاالت من العديد يف وكذلك احلالة، هذه يف
 لقد. ايه املشكوك سلوكها دوااع وراء األسوأ باارتاضهم الّليدي لتلك اادحةٍ 
 السَّيِّد سعادة بأنَّ  أقنعتها ولدرجةٍ  أخيت يعيب ملموساً  شيًئا سوزان الّليدي مسعت
 وهذا. الزَّواج ذلك بسبب بالكامل ستتدمَّر كثريًا، حتبُّه كانت الذي ارينن،

 كلَّ  ويزيل سوزان، الّليدي لسلوك احلقيقيَّة الدَّوااع يفسِّر أنَّه حني يف الظَّرف،
 عن ُيشاع ما بكلِّ  نثق بأالَّ  أيًضا يقنعنا قد عليها، به ألقي الذي اللَّوم

 من تنجو أن مستقيمًة، كانت مهما شخصيٍَّة، أليِّ  ميكن ال إذ األشخاص؛
مِّ  حقد  قلَّةَ  قليلةٌ  الفرص حيث بيتها، أمان يف أخيت، كانت إن. والقدح الذَّ

، عمل يف رغبتها  أالَّ  ايجب اآلخرين، عرض يف القدح جتنُّب تستطع ومل الشَّرِّ
ةٍ  ندين موا إن باإلغراءات ااطني العامل يف يعيشون الذين أولئك بشدَّ  اتُِّ

. ارتكابا على بالقدرة معرواون هم اليت باألخطاء
 

ةٍ  نفسي ألوم    لفَّقها اليت االارتائيَّة احلكايات تلك بسهولةٍ  صدَّقت ألنَّين بشدَّ
 شوَّهت كم اآلن مقتنعٌ  ألنَّين سوزان، الّليدي بسمعة للمساس مسيث تشارلز

 من كلِّّيا كانت اقد مينوارنغ، الّليدي غرية إىل بالنِّسبة. مسعتها االارتاءات تلك
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 اقد. ذلك عن تلفيًقا تقلُّ  ال مينوارنغ اآلنسة حببيب تعلُّقها عن وروايته اختالقه،
 رجلٌ  وألنَّه. االهتمام بعض ليمنحها مارتن جيمس السِّري الشَّابَّة تلك جذبت

 أنَّ  جيًِّدا املعروف من. الزَّواج إىل متتدُّ  نواياها أنَّ  رؤية السَّهل من كان ثريٌّ،
 لفقدا�ا عليها يشفق أن ألحدٍ  ميكن ال ولذلك زوج، تصيُّد حتاول »م «اآلنسة
 اجلاذبيَّة بسبب متاًما منها ضاعت اليت الفرصة ثريٍّ، زوجٍ  على احلصول ارصة

 هذا مثل إىل التَّطلُّع عن بعيدةً  سوزان الّليدي كانت. أخرى المرأةٍ  الفائقة
 والّليدي السَّيِّد من إحلاًحا األكثر التَّوسُّالت رغم مصمِّمةً  وكانت اهلدف،
 االنفصال من مينوارنغ الّليدي استياء مدى معراة بعد العائلة ترك على مينوارنغ

ا أصدِّق جيعلين ما لديَّ  أنَّ  مع عشيقها، عن  السِّري من جادَّةً  مقرتحاتٍ  تلقَّت أ�َّ
 يف يربِّئها أن جيب با تعلُّقه اكتشاف اور النغفورد إىل مغادرتا ولكنَّ  جيمس،

 من العزيز، سيِّدي يقٍني، على أنا. احلصيف العقل أصحاب عند املسألة هذه
 امرأةٍ  شخصيَّةَ  تنصف كيف مبوجبها تتعلَّم وسوف احلقيقة، بذه ستشعر أنَّك

 اكومةً  تكن مل تشرِشل إىل قدومها يف سوزان الّليدي أنَّ  أعلم. للغاية مظلومةٍ 
 للسَّيِّد واحرتامها مثاليَّان، وتعقُّلها حرصها وأنَّ  وكياسًة؛ شراًا النَّوايا بأكثر سوى
 مقابًال  تستحقُّ  اجليِّد أخيت رأي كسب يف رغبتها وأنَّ  يستأهله؛ ما يساوي ارينن
 جتاه القويَّة عاطفتها ُتظهر اهي. عليها غبار ال كأمٍّ، وهي. تلقَّته ممَّا أاضل
ا ولكن صحيٍح؛ بشكلٍ  سيعلِّمها من يد يف بوضعها طفلتها  من تعاين ال أل�َّ
ا متَّهمةٌ  اهي األمَّهات، ملعظم والضَّعيف األعمى اهلوى . األم حنان إىل تفتقر بأ�َّ
 جيًِّدا املوجَّهة عاطفتها يقيِّم كيف بصريةٍ  ذي شخصٍ  كلُّ  سيعرف ذلك، ومع
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 من نفعاً  أكثر ارينن اريدريكا تكون أن متمنـًِّيا إيلَّ  ينضمُّ  وسوف عليها، ويثين
 احلقيقيَّة مشاعري والدي، يا اآلن، كتبت لقد. الرَّقيقة والدتا رعاية حنو قبل ذي
. سوزان الّليدي حنو

 
 ولكن. لشخصيَّتها وتقديري بقدراتا، إعجايب مدى الرِّسالة هذه من وستعرف 

 قد خماواك بأنَّ  واحلامسة الكاملة تأكيدايت خالل من نفسه بالقدر تقتنع مل إن
ةٍ  بإيذائي استقوم خاطٍئ، بشكلٍ  ُأسَِّستْ  . وإتعاسي بشدَّ

 
، ابنك   ِحبُّ
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

 ارتاح والدي أنَّ  قليب كلِّ  من َارَِحةً  رجيينالد، رسالة لك أعيد ــ العزيزة، أمِّي  
ا أقرَّ  أن جيب بيننا، ايما ولكن،. تاينَّ  مع بذلك، أخربيه: بفضلها  أقنعتين بأ�َّ

 احسب، الرَّاهن الوقت يف سوزان بالّليدي الزَّواج يف أخي لدى نيَّةٍ  وجود بعدم
م لقد. أشهر ثالثة بعد بذلك بالقيام خياطر لن بأنَّه وليس  للغاية معقولةً  روايةً  قدَّ

 ذكاءه أنَّ  بدَّ  ال ولكن صحيًحا، ذلك يكون أن أمتىنَّ . النغفورد يف سلوكها عن
 ملدى احلزن إىل ميلي من ذلك تصديق إىل ميًال  أقلُّ  وأنا عندها، من جاء هذا

. املوضوع هذا مثل مناقشتهما من نستشفُّها واليت بينهما، القائمة احلميمة العالقة
 جّدا متلهِّفٌ  هو بينما أاضل شيًئا أتوقَّع ال ولكنَّين استياءه، أثرت أنَّين يؤسفين
 آمل ذلك ومع معي، جّدا قاسٍ  إنَّه الواقع، ويف. سوزان الّليدي تصرُّاات لتسويغ

 كاايةً  أسبابًا لديَّ  أنَّ  مع! املسكينة املرأة. عليها حكمي يف متسرِّعةً  أكون أالَّ 
ا ذلك احلاضر، الوقت يف عليها أشفق أن إالَّ  أستطيع ال أنَّين إالَّ  لكرهها،  أ�َّ
 من رسالةً  الصَّباح هذا تلقَّت لقد. عديدة مشاغل ولديها حقيقيًَّة، انةً  تقاسي
 بعد الفور على ارينن اآلنسة نقل ايها تطلب عندها، ابنتها تركت اليت السَّيِّدة

٤١



 ليس هذا الذَّهاب؟، تنوي كانت أين أو ملاذا؟،. اهلرب ااولتها اكتشاف
 ازنًا، أمرًا هذا كان رائعاً، يبدو كان ذلك قبل وضعها ألنَّ  ولكن، معروااً؛
 ُجتيد أن وجيب عشرة، السَّادسة يف اريدريكا. سوزان للِّيدي للغاية ازنًا وبالطَّبع
ا أخشى والدتا، به توحي ممَّا ولكن. أاضل بشكلٍ  التَّصرُّف  اتاةٌ . منحراة اتاةٌ  أ�َّ

 إىل ارينن السَّيِّد انطلق. ذلك تتذكَّر أن والدتا على وجيب لألسف، جتاهلها متَّ 
 أن ممكناً، ذلك كان إن عليه، وكان. به القيام جيب ما قرَّرت أن مبجرَّد لندن

 مل وإن معها؛ باالستمرار لفريدريكا بالسَّماح مسرز اآلنسة إقناع من يتمكَّن
 على هلا يعثروا ريثما احلاضر، الوقت يف تشرِشل إىل حيضرها أن ذلك، من يتمكَّن
 املشجَّر الطَّريق طول على بالتَّنزُّه نفسها مسوُّها تريحُ  األثناء، هذه يف. آخر مكانٍ 

 احلادثة هذه حيالَ  أظنُّ، ما على الرَّقيقة، مشاعره كلَّ  مستدرَّةً  رجيينالد، بصحبة
ا. ذلك عن كثريًا حدَّثتين لقد. احملزنة ثةٌ  إ�َّ  أكون أن أخشى. للغاية لبقةٌ  متحدِّ
 لن ولكن كثريًا؛ ألهتمَّ  جّدا طيِّبةً  أكون أن أخشى أقول، أن جيب أو لئيمًة،
 أن جيب ملاذا ولكن! اهللا معاذ! لرجيينالد زوجةً  تصبح قد. أخطائها يف أحبث
 ضائقةً  أبًدا ير مل أنَّه ارينن السَّيِّد يعلن آخر؟ شخصٍ  أيِّ  من انتباًها أقلَّ  أكون
 حكمي؟ من أصوب حكمه وهل الرِّسالة؛ استالمها بعد ايها هي اليت من أعمق
 يبدو كافٍ  وبقدرٍ  تشرِشل، إىل باليء لفريدريكا السَّماح يف راغبةٍ  غري كانت
 ولكن ذلك؛ عن متاًما خمتلفٌ  هو ما يستحقُّ  سلوكٍ  على املكااأة من نوًعا ذلك
. طويًال  هنا تبقى لن وهي آخر، مكانٍ  أيِّ  إىل اصطحابا املستحيل من كان

 أن العزيزة، أخيت يا تدركني، كما «يل، قالت ،»للغاية الضَّروريِّ  من سيكون«
٤٢



 إيالماً، األكثر الضَّرورة وهي هنا، وجودها أثناء يف احلزم ببعض ابنيت مع أتعامل
 من كثريٍ  يف جّدا متسااةً  كنت أينِّ  أخشى. هلا التَّفرُّغ يف سأجتهد ولكنَّين

 أن جيب: أبًدا العكس ليحتمل كان ما املسكينة اريديريكا مزاج ولكنَّ  األحيان،
 متساهلةً  رأيتين إن التَّوبيخ ضرورة على حتثِّيين أن جيب وتشجِّعيين؛ تدعميين

 السَّخيفة الفتاة من جّدا غاضبٌ  رجيينالد. متاًما معقوًال  يبدو هذا كلُّ . »للغاية
 باألمل يشعر أنَّه يف سوزان الّليدي إىل إالَّ  يعود ال الفضل أنَّ  املؤكَّد من. املسكينة
ةٌ  عنها اكرته أنَّ  بدَّ  وال ابنتها؛ حنو الشَّديد  مهما حسًنا،. األم وصف من مستمدَّ

 أن جيب. إلنقاذه جهدنا قصارى بذلنا أنَّنا ملعراة مرتاحون انحن مصريه، كان
.  أعلى لقوَّةٍ  األمر نسلِّم

 
 دوًما، املخلصةُ  ابنُتكِ   
 
 ارينن. س 
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)16( 
 

 جونسون السَّيِّدة إىل سوزان الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

 هذا رسالة استفزَّتين مثلما أليسيا، عزيزيت يا شيٌء، حيايت طوال يستفزَّين مل  
 لديَّ  يكن مل. اهلرب حتاول كانت تلك الرَّهيبة ابنيت. مسرز اآلنسة من الصَّباح

ا تبدو كانت اقد صغريًة، شيطانةً  كو�ا عن قبل من اكرةٍ  أيُّ   كلَّ  متلك وكأ�َّ
 السِّري بشأن نيَّيت عن ايها أعلنت اليت الرِّسالة تلقَّت حني ولكنَّها. ارينن آل براءة

 أخرى روايةً  أعتمد أن ميكنين ال األقلِّ، على. بالفعل اهلرب حاولت جيمس،
 يف كالرك آل إىل تذهب أن أظنُّ، ما على قصَدْت، لقد. ذلك خبالف

 لقد. ذلك على ستعاَقب ولكنَّها. آخرون معارف لديها ليس ألنَّه ستااوردشر،
 بأيِّ  هنا أريدها ال اأنا استطاع، إن األمور ليصلح املدينة إىل تشارلز أرسلتُ 

 مدرسةً  يل جتدي أن عليكِ  مسرز، اآلنسة با حتتفظ مل وإن. األحوال من حالٍ 
 تفيد رسالةً  مسرز اآلنسة كتبت لقد. الفور على تزوجيها من نتمكَّن مل ما أخرى،

ا  ما وهو االستثنائيِّ، سلوكها وراء سببٍ  أيِّ  حتديد إىل الشَّابَّة داع تستطع مل بأ�َّ
 ترهب وهي أظنُّ، ما على جّدا، خجولةٌ  اريديريكا. السَّابق تفسريي يل يؤكِّد

 منها ُخترج أن عمِّها طيبة استطاعت إن ولكن قصصها، يل لتحكي كثريًا جانيب
٤٤



 جعل على قادرًة سأكون أنَّين من يقنيٍ  على أنا. شيًئا أخشى الن شيٍء، أيَّ 
 ااالعتبار. اصاحيت اهو شيٍء، يف أُجدي كنتُ  إن. قصَّتها مثل جيِّدةً  قصَّيت

 لديَّ  وهنا باجلمال، اإلعجاب يرتبَّص كما اللُّغة أوامر بالتَّأكيد يتبعان والتَّقدير
. احملادثة يف وقيت ُجلَّ  أقضي إنَّين إذ موهبيت، ملمارسة كاايةٌ  ارصةٌ 

 
 الطقس يكون وحني مبفردنا، نكن مل ما اإلطالق على لطيًفا ليس رجيينالد  

 اهو عامٍّ؛ بشكلٍ  كثريًا يروقين إنَّه. مًعا لساعاتٍ  الشُّجريات حذاءَ  نتمشَّى مقبوًال 
 اهلشاشة من شيءٌ  هناك. ومزعج صلفٌ  أحيانًا ولكنَّه ليقوله، الكثري ولديه ذكيٌّ 

 أبًدا يرضى وال عيويب، عن مسعه ما لكلِّ  كامًال  شرًحا يطلب جيعله ايه السَّخيفة
، من نوعٌ  هذا. شيء كلِّ  و�اية بداية من تيقَّن أنَّه يعتقد حىت  ولكنَّين اُحلبِّ

 واحلرَّة الرَّقيقة الرُّوح دائًما أاضِّل اأنا. خاص بشكلٍ  أنا يناسبين ال بأنَّه أعرتف
 به أقوم ما كلَّ  بأنَّ  مقتنعةً  تبقى بقيميت، العميق باإلميان تأثـُّرًا واليت، مينوارنغ، يف
 الفضوليَّة األهواء إىل االزدراء من بدرجةٍ  وأنظر صواب؛ على يكون أن بدَّ  ال

 إنَّ . عواطفه عقالنيَّة مناقشة يف منهمًكا دائًما يبدو الذي القلب لذلك واملريبة
 كلِّ  يف متفوِّقٌ  ــ رجيينالد على للمقارنة، جماًال  يدع ال ومبا بالفعل، متفوِّقٌ  مينوارنغ

 بسبب كثريًا مشتَّتٌ  إنَّه! للمسكني يا! معي الوجود على القدرة عدا ما شيءٍ 
 لقد. للحب منها أاضل دعمٍ  أيَّ  أعرف ال ألنَّين هلا، آسفةً  لست اليت الغرية
 ما مكانٍ  يف متخفًِّيا والسَّكن البلدة هذه إىل باليء له ألمسح يضايقين كان

٤٥



 حني يُعذرن ال االنِّسوة. القبيل هذا من شيءٍ  أيَّ  منعت ولكنَّين هنا؛ من قريبٍ 
. ايهنَّ  النَّاس رأيَ  ويتجاهلن واجباتنَّ  عن يغفلن

 
  دوماً، لكِ  املخلصةُ   
 
 اريتون. س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 تلقَّت. معه أخيه ابنة ُاِضرًا اخلميس ليلة ارينن السَّيِّد عاد ــ العزيزة، أمِّي  
 راضت مسرز اآلنسة بأنَّ  ايها خيربها اليوم ذلك قبل منه رسالةً  سوزان الّليدي

 لوصوهلا مستعدِّين كنَّا ولذلك أكادمييَّتها؛ يف ارينن اآلنسة ببقاء السَّماح متاًما
 أبًدا أر ومل الشَّاي، حنتسي كنَّا بينما وصال. املساء طوال الصَّرب بفارغ وانتظرناها

 الّليدي استقبلتها. الغراة دخلت حني اريدريكا بدت مثلما خائًفا يبدو خملوقاً 
 اليت وهي الرِّقَّة، مالمح من ملمحٍ  أيَّ  تُبدي أن ودون تامَّةٍ  جأشٍ  برباطة سوزان
 ومل. با اللِّقاء اكرة من الشَّديد قلقها وتبدي ذلك قبل الدُّموع تذرف كانت

 أخرجتها جلسنا، أن مبجرَّد البكاء يف اريدريكا اخنرطت وحني ِلماًما، إالَّ  تكلِّمها
 للغاية محراَوين عيناها بدت اعلت، وحني. الوقت لبعض تعد ومل الغراة، من

 رجيينالد كان. ذلك من أكثر ابنتها نر مل. قبل من كانت كما مضطربةً  وكانت
 يراقبها وكان احملنة، هذه مثل يف اجلميلة صديقته رؤية من متاًما قِلًقا املسكني

 أن بعد متاًما صربي أاقد كدت أنَّين لدرجة العطوف، االهتمام من بكثريٍ 
 طوال للشَّفقة املثري التَّمثيل هذا استمرَّ . مغتبطة وجهه تراقب ِلماًما ضبطتها

٤٧



ا متاًما واملبدع املاكر العرض أقنعين وقد املساء،  يف شيءٍ  بأيِّ  تشعر تكن مل بأ�َّ
 االفتاة. ابنتها رأيت أن بعد مضى وقتٍ  أيِّ  من أكثر منها غاضبةٌ  إنَّين. الواقع

 أنَّ  املؤكَّد من. عليها حزنًا انفطر قليب أنَّ  لدرجة سعيدةٍ  غري تبدو املسكينة
 جيعل الذي الطَّبع ذلك لفريدريكا أنَّ  يبدو ال إذ للغاية، قاسيةٌ  سوزان الّليدي
ا. ضروريَّة القسوة ا. وتائهة ومكتئبةً  متاًما خجولةً  تبدو إ�َّ ا مع للغاية، مجيلةٌ  إ�َّ  أ�َّ
 ناعمٌة، ابشرتا. اإلطالق على شيءٍ  يف تشبهها وال والدتا، جبمال ليست
 آل وجوه مالمح وهلا سوزان، الّليدي بشرة مثل نضرةً  وال نقيَّةً  ليست ولكنَّها
اكنة والعيون البيضاويُّ  الوجه ارينن،  مظهرها يف غريبةٌ  عذوبةٌ  وهناك اخلفيفة، الدَّ
 بالطَّبع ُحزنا اقد بلطٍف، معها نتصرَّف وألنَّنا إيلَّ؛ أو عمِّها إىل تتحدَّث حني
. امتنا�ا على

 
 أيِّ  على داللةً  أقلَّ  وجًها َقطُّ  أر مل ولكنَّين جااٌة، طباعها أنَّ  إىل والدتا أحملت  

 األخرى، حنو منهما كلٍّ  سلوك من أراه أن ميكن وممَّا وجهها؛ من خبيثٍ  تصرُّفٍ 
 االعتقاد إىل أميل الصَّامتة، اريديريكا وخيبة املتواصلة سوزان الّليدي صرامة ومن
 أو مصلحتها أبًدا تراعِ  ومل البنتها، حقيقّيا حّبا تكنُّ  ال األوىل بأنَّ  اللَّحظة حىت

ا الفتاة؛ مع اادثةٍ  أيِّ  إجراء من أمتكَّن مل. حبنان تعاملها  أنَّين وأظنُّ  خجولٌة، إ�َّ
 شيء ال. معي تكون أن من ملنعها بذلت قد اجلهود بعض أنَّ  أرى أن أستطيع

ا. هروبا سبب يثبت ُمرضٍ   بطرح إزعاجها من جّدا خائًفا اللَّطيف عمُّها كان رمبَّ
 بدًال  إحضارها بإمكاين كان لو وددتُ . رحلتهما أثناء يف األسئلة من الكثري

٤٨



 ثالثني استغرقت اليت الرِّحلة خالل احلقيقة معراة مبقدوري كان أنَّه أظنُّ . منه
 الّليدي طلب على بناءً  القليلة، األيَّام هذه غضون يف الصَّغري البيانو نُقل. ميًال 

 �ارها من كبريًا جزءًا اريدريكا تقضي حيث مالبسها، تبديل غراة إىل سوزان،
 بتلك أمرُّ  حني ضوضاء أيَّ  أمسع ما نادرًا ولكنَّين يقال؛ كما تتدرَّب هناك،
 من الكثري هناك. أعرف ال هناك، نفسها مع وحيدةً  الفتاة تفعل ماذا الغراة؛

 من األوىل عاًما عشر اخلمسة يف جااةً  كانت اتاةٍ  كلُّ  ليس ولكن الكتب،
 يف ليس نااذتا من املنظر! املسكينة للمخلوقة يا. ستقرأ أو تقرأ أن ميكن حياتا
 الشُّجريات مع تعلمني، كما احلديقة، على ُتطلُّ  الغراة تلك ألنَّ  الرَّوعة، غاية
 يف منهمكةً  ساعةٍ  ملدَّة تتمشَّى والدتا ترى أن ميكنها حيث واحٍد، جانبٍ  على

 طفوليَّةً  تكون أن اريدريكا عمر يف اتاةٍ  شأن من كان. رجيينالد مع جادَّةٍ  اادثةٍ 
 كهذا مثلٍ  إعطاء املربَّر غري من أليس. األشياء هذه مثل تصدمها مل لو بالفعل،
 أاضل هي سوزان الّليدي بأنَّ  مقتنًعا رجيينالد يزال ما ذلك، ومع البنة؟

 ااولتها بأنَّ  مقتنعٌ  إنَّه! هلا قيمة ال كفتاةٍ  اريدريكا يُدين يزال وما األمَّهات،
 أنَّين من يقنيٍ  على أنا. افِّز أيُّ  هلا يكن ومل مربٍَّر، سببٍ  أيِّ  من تنطلق مل الفرار

 ارينن اآلنسة أنَّ  مسرز اآلنسة تعلن احني هكذا، كان ذلك إنَّ  القول أستطيع ال
 شارع يف الكاملة إقامتها خالل االحنراف أو العناد على عالماتٍ  أيَّ  ُتظهر مل

 تريد ما إىل بسهولةٍ  أركن أن ميكنين ال املخطَّط، هذا يف ُضِبَطتْ  حىت ويغمور،
 يف صربٍ  نفاد جمرَّد كان أنَّه أصدِّق، جتعلين أن تريد وما جتعله، أن سوزان الّليدي
 .الفرار اكرة رأسها يف خلق ما املعلِّمة دروس من اهلروب يف والرَّغبة النَّفس ضبط

٤٩



 بأن هلا السَّماح على جيرؤ ال إنَّه! بصريُتك اسُتعِبَدتْ  كيف رجيينالد، يا أوه
! الذَّكاء يعوزمها عينيها بأنَّ  سوى جييب ال مجاهلا، عن أحتدَّث وحني مجيلًة، تكون

ًدا يكون األحيان بعض يف ا من متأكِّ  من أخرى أحيانٍ  ويف الفهم، إىل تفتقر أ�َّ
 دوًما، خمدوًعا الشَّخص يكون حني باختصاٍر،. احسب مزاجها يف العيب أنَّ 

 من أنَّه سوزان الّليدي جتد. نفسه مع منسجًما يكون أن املستحيل امن
ا وحدها، اريدريكا ُتالم أن الضَّروريِّ   أن املناسب من أنَّه أحيانًا حكمت ورمبَّ

ا خلقها، سوء تعذر  سوى يفعل ال ورجيينالد. الشُّعور لفقدا�ا أحيانًا تأسَّفت ورمبَّ
. مسوُّها تقوله ما ترديد

 
خلصة ابنتكِ   

ُ
 دوًما، امل

 
 ارينن كاثرين 
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 نفسها املرأة إىل نفسها املرأة من  
 

 تشرِشل  
 

 أثار قد ارينن لفريديريكا وصفي أنَّ  أجد أن جّدا يسعدين ــ العزيزة، أمِّي  
ا أظنُّ  ألنَّين اهتمامك، ت وحني احرتامِك؛ حّقا تستحقُّ  أ�َّ  اليت الفكرة عن عربَّ

ا من يقنيٍ  على وأنا صفِّها، يف اللَّطيفة انطباعاتك كانت أخريًا، يل خطرت  أ�َّ
ا أختيَّل أن إالَّ  يسعين ال. ستزداد  عينيها رأيت ما كثريًا. أخي إىل ميًال  تزداد أ�َّ
 إنَّه. التَّفكري يف املستغرق اإلعجاب عن ملحوظٍ  تعبريٍ  مع وجهه على مثبَّتتني

ا شكَّ  ال صراحةٌ  طبيعته يف مثَّة ذلك، من وأكثر. للغاية وسيمٌ  بالتَّأكيد  ساحرةٌ  أ�َّ
ا من يقنيٍ  على وأنا جّدا،  بشكلٍ  والتَّأمُّل التَّفكري يف مستغرقًا. ذلك حتسُّ  أ�َّ
 وإن ظريٍف، شيءٍ  أيَّ  رجيينالد يقول حني بابتسامةٍ  دائًما وجهها يضيء عامٍّ،
يّا املوضوع كان  مقطعٌ  ااتا إن كثريًا أخطئ ايه، اكرَه حيصر قد أنَّه لدرجة جدِّ
 على االمتنان قوَّة نعرف ألنَّنا هذا، بكلِّ  واعًيا أجعله أن أريد وأنا. حديثه من

 والدتا، عن تُبعده أن املكر تعرف ال اليت اريدريكا لعاطفة وميكن قلبه؛ مثل قلبٍ 
 لن أنَّكِ  العزيزة أمِّي يا أعتقد. تشرِشل إىل ايه جاءت الذي اليوم نبارك وقد

ا املؤكَّد من. لك كابنةٍ  تراضيها  ومثاًال  بائًسا، تعليًما تلقَّت وقد للغاية، يااعةٌ  أ�َّ
٥١



 بأنَّ  لكِ  أبوح أن أستطيع ذلك، مع ولكن. والدتا سلوك يف الطَّيش على خميًفا
 إالَّ  إجنازاٍت، أيُّ  هلا ليس أنَّه ومع. جّدا جيِّدةٌ  الفطريَّة ومؤهِّالتا ممتاز، سلوكها

ا  كو�ا جيدها، أن املرء يتوقَّع قد كما األحوال من حالٍ  بأيِّ  جاهلةً  ليست أ�َّ
 ترغب، ممَّا أكثر وحدها ترتكها والدتا. القراءة يف الوقت وقضاء بالكتب مولعةً 

 حنن. حيائها لكسر كبريًا جهًدا بذلتُ  وقد اإلمكان، قدر معي أُبقيها وأنا
ا ومع جّدا، مقرَّبتان صديقتان ا إالَّ  والدتا، أمام أبًدا امها تفتح مل أ�َّ  تتحدَّث أ�َّ

ا يل لتوضِّح معي مبفردها تكون حني يكفي مبا  ممَّا بكثريٍ  أاضل دائًما ستبدو أ�َّ
 هناك يكون أن ميكن ال. صحيح بشكلٍ  سوزان الّليدي عاملتها إن عليه، هي

 تتصرَّف حني سلوكها، من تذيًبا أكثر سلوكٌ  أو قلبها، من وحنانًا رقَّةً  أكثر قلبٌ 
. با مغرمون الصِّغار عمومتها وأبناء قيود؛ دون

 
ُحبَّة، ابنتكِ   

 امل
 
 ارينن. ك 
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 جونسون السَّيِّدة إىل سوزان الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

ا اريدريكا، عن املزيد مساع إىل متلهِّفةٌ  أنَّك أعرف    بعدم مهملةً  ظننِتين ورمبَّ
 أسبوعني، قبل املاضي اخلميس يوم عمِّها مع وصلت لقد. اآلن قبل لك الكتابة

. سلوكها وراء السَّبب مبعراة املطالبة يف وقتٍ  أيَّ  ُأِضعْ  مل بالطَّبع، وحينئٍذ،
 أزعجها لقد. اخلاصَّة رساليت إىل عزوه يف متاًما اقَّةً  نفسي وجدت ما وسرعان

ا، لدرجة ذلك، احتمال كلِّّيا  الصِّبيانيَّة، واحلماقة احلقيقيِّ  االحنراف من مبزيجٍ  أ�َّ
 وقد كالركس؛ آل أصدقائها، إىل مباشرةً  واملضيِّ  املنزل من اخلروج على عزمت
 وُلوحقت احلظِّ  حلسن ااُتقدت حني مسريها يف شارعني مسااةَ  بالفعل طوت

 يف وضعنا وإذا. ارينن اريدريكا لآلنسة مميَّزةٍ  مأثرةٍ  أوَّل هذه كانت. با وأُمِسكَ 
ا االعتبار  التَّنبُّؤات ألكثر جمالٌ  لدينا كان عشرة، السَّادسة سنِّ  يف حقَّقتها أ�َّ

 استعراض ذلك، مع مفرٍط، بشكلٍ  استفزَّين لقد. املستقبل يف بنجاحها تفاؤًال 
 دقيًقا حكًما ليبدو وإنَّه بالفتاة؛ االحتفاظ من مسرز اآلنسة منع الذي اللِّياقة
 الّليدي أنَّ  أارتض أن إالَّ  أستطيع ال أنَّين العائليَّة، ابنيت روابط إىل بالنَّظر للغاية،
 أعيدت لقد األمر، كان وأيّا. أبًدا أمواهلا على احلصول عدم من باخلوف اكومة

٥٣



ا يديَّ؛ على اريدريكا  مبتابعة مشغولةٌ  اهي تفعله، آخر شيءٍ  أيَّ  جتد ال وأل�َّ
ا. النغفورد يف بدأت اليت الرُّومانسيَّة اخلطط  رجيينالد حبِّ  يف تقع الواقع يف إ�َّ

 اوق أخذت، بل يكفها، مل رائًعا عرًضا براضها والدتا اعصيان! كورسي دي
 نفسها تعرض سنِّها يف اتاةً  َقطُّ  أر مل. والدتا موااقة دون عواطفها متنح ذلك،
 وهي واضح، بشكلٍ  قويَّةٌ  مشاعرها إنَّ . النَّاس بني تسليةً  لتكون منها أكثر

 حيتقرها صورةً  سخااتها، مدى عن جليَّةً  صورةً  وتعطي تعرضها إذ للغاية ساذجةٌ 
.  يراها رجلٍ  كلُّ 

 
؛ أمور يف أبًدا ُجتدي ال السَّذاجة إنَّ     طبًعا إمَّا ساذجةً  ولدت الفتاة وتلك احلبِّ

 إن وال له، ختطِّط ما يرى رجيينالد أنَّ  من بعد يقنيٍ  على لست. تكلًُّفا وإمَّا
 إن ازدراءه موضع وستكون حنوها، مبالٍ  غري اآلن هو. كبرية عواقب له كانت
رٌ  مجاهلا. لعواطفها اطن  حتبُّ  وهي. عليه تأثريٌ  له ليس ولكن ارينن، آل عند مقدَّ
ا كثريًا، عمِّها زوجةَ   ارينن الّليدي رايقة حراّيا وهي. بالطَّبع كثريًا تشبهين ال أل�َّ
ةٍ  حتبُّ  اليت  الفكاهة وكلِّ  الفهم بكلِّ  لنفسها حتتفظ وأن حازمةً  تكون أن بشدَّ
 بذلت قد كنتُ  مرَّةٍ  ألوَّل أتت حني. أبًدا عليها اريدريكا تتفوَّق لن: احملادثة يف

 أنَّين ظننت إذ تساهلت، ولكنَّين. كثريًا عمِّها زوجة رؤية من ملنعها اجلهد بعض
ْدُتا اليت القواعد مراقبة يف عليها أعتمد قد  تتخيَّلي ال ولكن. بينهما للتَّعامل حدَّ
؛. لتزوجيها خططي عن حلظةً  ختلَّيت أنَّين التَّساهل هذا كلِّ  مع  مصمِّمةٌ  أنا كالَّ

 ال. ذلك حتقيق طريقةَ  بعد متاًما أقرِّر مل أنَّين مع النُّقطة، هذه على حازمٍ  بشكلٍ 
٥٤



 وال ارينن؛ والسَّيِّدة السَّيِّد حكمة إىل واالستماعَ  هنا األمر مناقشةَ  أختار أن جيب
 اريدريكا اآلنسة موضوعُ  ينتظر أن جيب لذا. اآلن املدينة إىل الذَّهاب ميكنين
.  بعد قليًال 

 
 دوًما، لكِ  املخلصةُ   
 
 ارينن. س 
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

. البارحة وصل: أبًدا متوقَّعٍ  غري ضيفٌ  الرَّاهن الظَّرف يف زارنا لقد ــ العزيزة، أمِّي  
. العشاء تناول أثناء يف أطفايل مع جالسةً  كنت بينما الباب عند العربة مسعت

م وباارتاض  منتصف يف وكنت بقليٍل، ذلك بعد األطفال غادرت سينادونين، أ�َّ
 وهرعت كالرَّماد، شاحبةً  اريدريكا، جاءت حني السُّفليِّ  الطَّابق إىل الطَّريق
 لقد «قالت،! »ياه. «األمر ما وسألتها الفور، على تبعتها. غراتها إىل مسرعةً 

 إليها اتوسَّلت. مفهوًما هذا يكن مل ؟»أاعل ماذا جيمس، السِّري جاء لقد ــ أتى
 كان: الباب على قرعٌ  حديثنا قطعَ  اللَّحظة تلك يف. تعنيه الذي ما ختربين أن

 إنَّه. «النُّزول إىل اريديريكا ليدعو سوزان الّليدي من بتوجيهٍ  جاء الذي رجيينالد
 جيب ماما؛ أرسلته لقد «متاًما، وجهها امتقع وقد اقالت ،!»كورسي دي السَّيِّد

 من املرتعب اريدريكا وجه يتفحَّص أخي ورأيت مجيًعا؛ ذهبنا. »أذهب أن
مته نبيلٍ  مظهرٍ  ذا وشابّا سوزان الّليدي وجدنا اإلاطار، غراة يف. املفاجأة  قدَّ

 قالت الذي تتذكَّرين، قد كما نفسه، الشَّخص وهو ــ مارتن جيمس السِّري باسم
 ما على املخطَّط، ذلك ولكنَّ . مينوارنغ اآلنسة عن االنفصال آالم يعاين كان إنَّه

٥٦



ا أو هلا، مصمًَّما يكن مل يبدو،  ابنتها؛ إىل احلني ذلك منذ نقلته قد كانت رمبَّ
 كاملٍ  وبتشجيعٍ  اريدريكا، مع شديدٍ  حبٍّ  حالة يف اآلن جيمس السِّري أنَّ  ذلك
 ومظهره شخصه أنَّ  ومع. تكرهه املسكينة الفتاة أنَّ  من يقنيٍ  على أنا. أمِّها من

. جّدا ضعيًفا شابّا السَّواء، على ارينن وللسَّيِّد يل يبدو، أنَّه إالَّ  للغاية، جيِّدان
 حدٍّ  إىل عليها اأشفقت الغراة، دخلنا حني جّدا ومرتبكةً  خجولةً  اريدريكا بدت
 أنَّين أظنُّ  هذا ومع. زائرها حنو كبريٍ  باهتمامٍ  سوزان الّليدي تصرَّات. كبري

ا أدركت م كثريًا، جيمس السِّري حتدَّث. برؤيته متاًما سعيدةً  تكن مل أ�َّ  يل وقدَّ
مثة األعذار من العديد  وهو ــ تشرِشل إىل القدوم يف احلرِّيَّة نفسه إعطاء عن الدَّ

 كثريةً  أشياء قائًال  ــ مطلوب هو ممَّا وأكثر متكرِّرٍ  بشكلٍ  بالضَّحك حديثه ميزج
 قبل جونسون الّليدي التقى أنَّه مرَّاتٍ  ثالث سوزان الّليدي وأخرب وتكرارًا، مرارًا

. أكثر والدتا خاطب ولكنَّه واآلخر احلني بني اريدريكا وخاطب. قليلة أمسياتٍ 
 تنظران عيناها ــ شفةٍ  ببنت تنبس أن دون الوقت طوال املسكينة الفتاة جلست

 يف حيدث ما كلَّ  رجيينالد الحظ بينما. حلظة كلِّ  يف يتغريَّ  ولو�ا أسفل إىل
 من أعتقد ما على متَعبةً  سوزان، الّليدي اقرتحت طويلةٍ  ارتةٍ  بعد. تامٍّ  صمتٍ 

 إىل صعدنا وحني. معاطفنا لنلبس معاً  السَّيَِّدين ارتكنا نتمشَّى؛ أن وضعها،
 غراة يف حلظاتٍ  لبضع معي تبقى أن إيلَّ  سوزان الّليدي توسَّلت العلويِّ، الطَّابق
 هناك إىل وقدتا. انفراد على إيلَّ  التَّحدُّث على حريصةً  كانت إذ الثِّياب، تبديل

 حيايت يف أبًدا أااجأ مل: «يل قالت الباب، أغلقنا ما ومبجرَّد ذلك، على بناءً 
 بعض تقتضي قدومه مفاجأة وإنَّ  جيمس، السِّري بقدوم مفاجأيت من أكثر
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ا مع العزيزة، ِسْلَفيت يا لك، االعتذار  متعلِّقٌ  إنَّه. كأمٍّ  إيلَّ  بالنِّسبة للغاية سارَّةٌ  أ�َّ
ةٍ   شابٌّ  جيمس السِّري. رؤيتها دون العيش يستطيع يعد مل أنَّه لدرجة بابنيت بشدَّ

ا، اهلذر بعض سوى باهرٍة؛ وشخصيَّةٍ  لطيفٍ  سلوكٍ  ذو  عامني أو عاًما ولكنَّ  رمبَّ
 بفريدريكا، الئًقا ليكون جّدا مؤهَّلٌ  أخرى نواحٍ  يف وهو: ذلك بتصحيح كفيالن
 مقتنعةٌ  وأنا االستحسان؛ من قدرٍ  بأكرب ارتباطهما إىل دائًما نظرت أنَّين لدرجة
اائ استحسانكما املصاهرةَ  هذه ستمنحان وزوجك بأنَّكِ   أن يل يسبق مل. الدَّ

 من أنَّه ظننت ألنَّين شخٍص، أليِّ  ذلك حدوث احتماليَّة قبل من ذكرت
 وأنا اآلن، ولكن املدرسة؛ يف اريدريكا دامت ما واقًعا أمرًا أعدَّه أالَّ  األاضل
 ارتباطها أرى بدأتُ  املدرسة، حلبس ختضع أن من أكرب اريدريكا بأنَّ  مقتنعةٌ 
 أااحتك أن قليلةٍ  أيَّامٍ  غضون يف أنوي وكنت املنال، بعيد غري أمرًا جيمس بالسِّري
 أنَّكما من العزيزة، ِسْلَفيت يا يقٍني، على وأنا. بأكمله باألمر ارينن والسَّيِّد

 ال الظُّروف هذه مثل أنَّ  على وستوااقاين طويلٍة، لفرتةٍ  صامتةً  بقائي ستعذران
 سعادةَ  تنالني حني. شكٍّ  أيُّ  هناك طاملا احلذر درجة بلغت مهما إخفاؤها ميكن
 يف ُيضاهى ال لرجلٍ  مقبلٍة، سنواتٍ  بضع بعد اللَّطيفة، الصَّغرية كاثرين منح

 تكون لن للَّه، محًدا ذلك، ومع اآلن؛ به أشعر ما ستعراني والشَّخصيَّة، املكانة
 ما هلا يتواَّر اكاثرين. احلدث هذا مبثل أارح جتعلين اليت األسباب كلُّ  لديكِ 
 يف املواتية للظُّروف املدينة اريدريكا ابنيت مثل وليست واٍف، بشكلٍ  ايه ترغب

 منحتها وقد. مباركيت طالبةً  حديثها واختتمت. »احلياة يف الرَّاحة وسائل نيل

٥٨



 هذا عن الواقع، يف املفاجئ، الكشف ألنَّ  أعتقد، ما على ما، حدٍّ  إىل إيَّاها
. وضوح بأيِّ  الكالم عن لساين حبس قد جّدا املهمِّ  األمر
 مثَّ  ابنتها، وراحة راحتها على اللَّطيف قلقي على املودَّة بأشدِّ  شكرتين ذلك، ومع

 ومل ارينن، الّليدي عزيزيت يا األمور هذه يف للتَّعامل مناسبةً  لست أنا: «قالت
 أنا ولذلك. قليب على الغريبة األحاسيس أثر لبيان املناسبة املوهبة أبًدا لديَّ  يكن
، أعلن حني ستصدقِّينين أنَّك من واثقةٌ   أن قبل مدحيك يف مسعت ما بقدر أينِّ

 إنَّ  كذلك أقول أن وجيب اآلن؛ أاعل كما سأحبُّك أنَّين أبًدا أختيَّل مل أعراك،
 بعض بأنَّ  لالعتقاد السَّبب لديَّ  ألنَّ  خاصٍّ  بشكلٍ  مفرحةٌ  حنوي صداقتك
 الذين أولئك كانوا أيّا يتمكَّنوا، أن اقط أمتىنَّ . ضدِّي لتأليبك جرت احملاوالت

 اهم ومن مًعا، اآلن عليه حنن الذي االتِّفاق رؤية من الطَّيِّبة، النَّوايا بذه هلم أدين
 من أكثر أؤخِّرك لن ولكنَّين األخرى؛ جتاه إحدانا با تشعر اليت الصَّادقة املودَّة
. »الرَّاهنة سعادتك كلُّ  لك ولتدم ولفتايت يل اخلري لتمنِّيك ايك اهللا بارك. هذا
يَّة، هلذه يا العزيزة؟ أمِّي يا املرأة، هذه مثل عن يقول أن للمرء ميكن ماذا  يا اجلدِّ
 تقوله، ما كلِّ  حقيقة يف الشَّكِّ  سوى يسعين ال ذلك ومع! التَّعبري يف الوقار هلذا
 السِّري جاء حني. الشَّأن بذا يفعل ماذا يعرف ال اأظنُّه رجيينالد، إىل بالنِّسبة أمَّا

 شوَّشاه اريدريكا وارتباك الشَّابِّ  احماقة واحلرية؛ الدَّهشة غاية يف بدا جيمس،
 بقي أنَّه إالَّ  احلني، ذلك يف سوزان الّليدي مع اخلاصِّ  حبديثه تأثُّره ورغم. كلِّّيا

. بابنتها باالهتمام الرَّجل هذا ملثل مساحها من ذلك، من يقنيٍ  على وأنا يتأملَّ،
 نرى أالَّ  آمًال  ــ أيَّام بضعة معنا للبقاء كبريةٍ  جأشٍ  برباطة نفسه جيمس السِّري دعا
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ا يعلم كان إذ غريًبا، األمر  واحًدا كان لو كما حرِّيَّته يأخذ أن كبريةٌ  صفاقةٌ  أ�َّ
 القريب يف يكون أن يضحك، وهو متمنـًِّيا النِّهاية، يف وخلص البيت؛ أهل من

 هذه من قليًال  مرتبكةً  بدت سوزان الّليدي حىت. البيت أهل من واحًدا العاجل
ا مقتنعةٌ  وأنا اجلسارة،  القيام جيب ولكن. يرحل أن وبصدقٍ  قلبها من متنَّت أ�َّ

 جيب. وعمُّها أنا نظنُّها كما مشاعرها كانت إن املسكينة، الفتاة هلذه ما بشيءٍ 
 من اهللع لتعاين ُترتَك أالَّ  وجيب الطُّموح، أو املصلحة أجل من با ُيَضحَّى أالَّ 

 رغم تستحقُّ، كورسي دي رجيينالد إىل قلبها مييل أن ميكن اليت االفتاة. ذلك
 ومبجرَّد. مارتن جيمس للسِّري زوجةً  تكون أن من أاضل مصريًا القاسي، جتاهله

ا يبدو ولكن. الصَّادقة احلقيقة سأكتشف با، أختلي أن  آمل. جتنُّيب يف ترغب أ�َّ
 من. عليها قلقي يف بالغت أنَّين أعرف وأالَّ  ما، خطأٍ  عن ناشًئا هذا يكون أالَّ 

 وهو واالرتباك، الوعي من كبريٍ  بقدرٍ  يشي جيمس السِّري جتاه سلوكها أنَّ  املؤكَّد
.  العزيزة أمِّي وداًعا،. التَّشجيع مينح ما اإلطالق على ايه أرى ال ما
 

 لِك، املخلصةُ   
 
 ارينن كاثرين 
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 كورسي دي السَّيِّد إىل ارينن اآلنسة من  
 

 ولوال عصيبٌة، انةٌ  ذلك على أجربتين القد. هذه حرِّيَّيت تعذر أن أرجو سيِّدي،  
 وال مارتن، جيمس السِّري بشأن للغاية قانطةٌ  أنا. إزعاجك من خلجلت ذلك
 ممنوعةٌ  ألنَّين إليك، بالكتابة إالَّ  نفسي ملساعدة العامل هذا يف لديَّ  أخرى طريقة
 أنَّ  أخشى هذه، واحلال املوضوع؛ هذا حول وزوجته عمِّي إىل التَّحدُّث من حىت

 روح إىل وليس الرِّسالة إىل أستكني بأنَّين اهمٍ  سوء إىل يؤدِّي قد إليك جلوئي
 اسأصبح ذلك، عن بالعدول وتقنعها جانيب إىل تقف مل إن ولكن. ماما أوامر

 ميلك أن ميكن سواك إنسانٌ  يوجد ال. حتمُّله أستطيع ال حّقا ألنَّين جمنونٍة، نصف
 يوصف ال الذي الكبري بلطفك تكرَّمت أي اعلت، وإن. ايها للتَّأثري ارصةٍ  أيَّ 

، نيابةً  وتكلَّمت  أكثر لك مدينةً  اسأكون جيمس، السِّري بإبعاد تقنعها كي عينِّ
ا: البداية منذ أبغضته لطاملا. عنه التَّعبري ميكنين ممَّا  أؤكِّد مفاجئًة، نزوةً  ليست إ�َّ

 أسوأ صار واآلن مقبوٍل، وغري حكيمٍ  وغري سخيًفا وجدته لطاملا. سيِّدي يا لك
 عيشي لقمة أجل من أعمل أن أاضِّل وإنَّين. مضى وقتٍ  أيِّ  يف عليه كان ممَّا

 أنَّين أعلم الرِّسالة؛ هذه عن يكفي مبا أعتذر كيف أعرف ال. أتزوَّجه أن على
 ال ولكن الغضب، أشدَّ  ستغضب أمِّي أنَّ  وأعلم. ينبغي ممَّا أكثر حرِّيَّيت أخذت

. الازاة من يل بدَّ 
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 تواضًعا، األكثر خادمتك 
 
 ف. س. ف 
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 جونسون السَّيِّدة إىل سوزان الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

 أن وعليَّ  قبل، من هكذا شيءٌ  يغضبين مل صديقايت، أعزَّ  يا! يطاق ال هذا  
 من. مشاعري كلَّ  ستفهمني أنَّكِ  أعرف اليت أنت إليك، بالكتابة نفسي أريح

 دهشيت مقدار مخِّين! مارتن؟ جيمس السِّري سوى الثُّالثاء يوم أتى تظنِّني
 أمرٍ  من له يا. تشرِشل يف رؤيته يف أبًدا أرغب مل جيًِّدا، تعلمني اكما ــ وتضايقي
 يف نفسه دعا بل بالقدوم، يكتفِ  مل اهو! نواياه معراة من أمتكَّن أالَّ  مؤسفٍ 
 كلِّ  من استفدت ذلك، مع ولكن! تسميمه أودُّ . أيَّام لبضعة هنا للبقاء الواقع
 مشاعرها تكن أيّا اليت، ارينن الّليدي على كبريٍ  بنجاحٍ  قصَّيت وقصصتُ  هذا

 تتصرَّف بأن اريدريكا على أيًضا شدَّدتُ  لقد. يعارضين شيًئا تقل مل احلقيقيَّة،
 لقد. به زواجها على متاًما عازمةٌ  أنَّين وأاهمتها جيمس، السِّري مع مهذَّبٍ  بشكلٍ 
 بعض منذ أصبحتُ  لقد. شيء كلَّ  كان هذا ولكن بؤسها، عن شيًئا قالت
 يف سريعةٍ  زيادةٍ  من رأيته ملا يتحقَّق الزَّواج هذا رؤية على إصرارًا أكثر الوقت

 يف يوقظ لن العاطفة هلذه إدراكه أنَّ  من تأكُّدي ولعدم رجيينالد، حنو عاطفتها
 سيجعلهما التَّعاطف على مشاعرمها بناءُ  كان لو وحىت. مقابلة عاطفةً  النِّهاية
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 ال الشَّيء هذا مثل أنَّ  من البتَّة يقنيٍ  على أكن مل عيينَّ، يف االزدراء يستحقَّان
 من حالٍ  بأيِّ  جتاهي بارًدا يكن مل رجيينالد أنَّ  صحيحٌ . حيدث أن ميكن

 اخلاطر عفوَ  اريدريكا ذِْكرِ  على األخرية اآلونة يف أتى ذلك مع ولكنَّه األحوال؛
 ظهور من متاًما مندهًشا كان لقد. مدحها يف شيًئا قال مرَّةٍ  وذات قصد، ودون

 ممزوجٍ  غري أراه أن أسعدين باهتمامٍ  جيمس السِّري راقب البداية ويف زائري،
به، أن إيلَّ  بالنِّسبة مستحيًال  كان احلظِّ، لسوء ولكن بالغرية؛  السِّري ألنَّ  أعذِّ

 كان قلبه أنَّ  يفهمون اجلميع جعل ما سرعان إيلَّ، الزَّائد تودُّده رغم جيمس،
 مبفردنا، كنَّا حني كورسي، دي إقناع يف كبريةً  صعوبةً  أجد مل. البنيت خمصًَّصا

 هذا إمتام يف رغبيت يف باحلسبان، شيءٍ  كلِّ  أخذ مع متاًما، اقَّةً  كنت بأنَّين
 أن إالَّ  منهما أيٍّ  بوسع يكن مل. عناء دون مدبـَّرًا بأكمله األمر وبدا الزَّواج؛
 من باتّا منًعا اريدريكا منعت ولكنَّين حكيماً؛ يكن مل جيمس السِّري أنَّ  يالحظ

 للتَّدخُّل، حجَّةٍ  أيُّ  لديهما يكن مل ولذلك زوجته، أو ارينن تشارلز إىل الشَّكوى
 شيءٍ  كلُّ . أظنُّ  كما بذلك للقيام الفرصة تتحنيَّ  كانت الوقحة ِسْلَفيت أنَّ  مع

 السِّري إقامة ساعات أحصي كنت أنَّين ومع. ضجيج ودون بدوءٍ  يسري كان
 جيب ما إذن، ختيَّلي،. األمور جمرى عن متاًما راضًيا كان ذهين أنَّ  إالَّ  جيمس،

 أكن مل حيث ومن خمطَّطايت، جلميع املفاجئ االختالل حيال به أشعر أن
 يب اخلاصَّة املالبس تبديل غراة إىل الصَّباح هذا رجيينالد جاء. أيضاً  أحتسب

يَّةٌ  وجهه تعلو يباجة وبعد معهودٍة، غري جدِّ  أنَّه ايها لبس ال بكلماتٍ  أبلغين الدِّ
 جيمس للسِّري مساحي يف اللُّطف وعدم اللِّياقة عدم معي يناقش أن يف يرغب
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 يف جادٌّ  أنَّه وجدت وحني. متاًما ُشِدْهتُ . لرغبتها خالاًا ابنيت مع باحلديث مارتن
 تأنييب، إىل داعه الذي ما أعرف أن وأردت تفسريًا، بدوءٍ  استجديته كالمه،

 وتعبرياتٍ  وقحةٍ  جمامالتٍ  ببضع خطابه مازًجا اأخربين،. بذلك كلَّفه الذي ومن
 أبلغته ابنيت أنَّ  كاملٍة، بالمباالةٍ  إليها استمعت واليت الِّها، غري يف الرِّقَّة عن

. للغاية أزعجه الذي األمر ويب، جيمس، وبالسِّري با، املتعلِّقة الظُّروف ببعض
ا اكتشفت باختصاٍر،  تلقَّى حني وأنَّه تدخُّله، تطلب أوًَّال  له كتبت قد كانت أ�َّ
 على بنفسه ويقف التَّفاصيل يفهم كي املوضوع حول معها حتدَّث رسالتها،

 لتتبادل الفرصة هذه اغتنمت الفتاة أنَّ  يف شكٍّ  أدىن لديَّ  ليس. احلقيقيَّة رغباتا
 أيُّ . عنها با حتدَّث اليت الطَّريقة من ذلك من يقنيٍ  على أنا. معه الصَّريح الغزل
 مل بعاطفةٍ  ُيَسرَّ  أن ميكن الذي الرَُّجلَ  دائًما سأحتقر! له احلبُّ  هذا جيلبه قد نفعٍ 

 عنده يل يكون أن ميكن ال. دائًما سأبغضهما. التماسها أو إثارتا يف أبًدا يرغب
 ومشاعرها اجلامح الصَّغري بقلبها وهي، إليها؛ ليصغي كان ما وإالَّ  اعتباٍر، أيُّ 

 إنَّين! نفسها على قبل من كلمتني معه تتبادل تكد مل شابّا تأمتن السَّاذجة،
 على جترَّأ كيف. السَّواء على هلا تصديقه سرعة ومن وقاحتها من مذهولةٌ 
ًدا يكون أن املفرتض من كان أما! ذمِّي يف له قالته ما تصديق  لديَّ  أنَّ  من متأكِّ
 تقديري وحسن حبكميت ثقته كانت أين اعلُته؟ ما لكلِّ  ُمفِحَمةً  دوااع بالتَّأكيد
 ــ يشوِّهين الذي الشَّخص من احلقيقيُّ، احلبُّ  ميليه الذي امتعاضه، أين حينذاك؟

 حيفل أالَّ  تعلَّم لطاملا طفلةٌ  تعليٍم، أو موهبةٍ  بال ِغرَّةٌ  طفلةٌ  أيًضا، الشَّخص، وذلك
 مبا قويَّةً  أبقى أن وآمل ينفد، قد صربي ولكنَّ . الوقت لبعض هادئةً  بقيتُ  با؟
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 الواقع يف محقاء ولكنَّها. سخطي لتهدئة طويًال  سعى لقد. ذلك بعد الكفاية ايه
ام ُتان أن بعد اليت املرأة تلك . بالامالت تدأ أن ميكن باالتِّ

 
. مينِّ  أكثر غضبه أظهر ولكنَّه غاضبًة؛ كنتُ  ما بقدر غاضًبا تركين النِّهاية يف

. عنًفا الغضب عالمات ألشدِّ  الال أاسح اقد هو أمَّا جّدا، هادئةً  كنت
 يف األبد، إىل خيتفي وقد ممكٍن، وقتٍ  أسرع يف غضُبه خيمدَ  أن أتوقَّع لذلك،

 مسعته حيث غراته، يف معتكفٌ  اآلن إنَّه. وعنيًدا حاضرًا غضيب سيبقى حني
! تتخيَّلي أن ميكنكِ  خلده، يف يدور ما مزعجٌ  هو كم. غرايت غادر أن بعد يتَّجه
 لرؤية يكفي مبا اآلن حىت أهدأ مل. مفهومة غري النَّاس بعض مشاعر ولكنَّ 

ا تكتشف وسوف اليوم؛ هذا أحداث قريباً  تنسى لن اهي. اريدريكا  حكت أ�َّ
 وأثارت األبد، إىل بأمجعه العامل الزدراء نفسها وعرَّضت عبثًا، الرَّقيقة حبِّها قصَّة
.  الروحة والدتا نقمة

 
ُِحبَّة 

 لِك، امل
 
 ارينن. س 
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 القلق من الكثري علينا جلبت اليت االقضيَّة! الغالية أمِّي يا أهنِّئك أن يل امسحي  
 اآلن أخذت األمور وألنَّ  للغاية، ورديَّةٌ  توقُّعاتنا إنَّ . سعيدة خامتةٍ  من تقرتب
 أنَّ  معراةِ  ارحةَ  ولكنَّ  إليك؛ خماويف نقلت ألنَّين متاًما آسفةٌ  اأنا إجيابًيا، منعطًفا
ا زال، قد اخلطر  بالبهجة مفعمةٌ  إنَّين. قبل من عانيتِ  ما كلَّ  مثنها كان رمبَّ
 بضعة إرسال على عازمةٌ  ولكنَّين بالقلم؛ اإلمساك أستطيع بصعوبةٍ  أنَّين لدرجة
 يذهلك سوف ملا التَّفسري بعض لديك يكون لكي جيمس عن قصريةٍ  أسطرٍ 
 ساعةٍ  نصف حوايل قبل جالسةً  كنت. باركالندز إىل رجيينالد عودة وأعين كثريًا،

 رأيت. الغراة خارج من أخي ناداين حني اإلاطار صالة يف جيمس السِّري مع
. كبري بانفعالٍ  وحتدَّث امرّا، وجهه كان اقد حصل؛ قد ما شيًئا أنَّ  الفور على
: قال. مشغوًال  باله يكون حني الغالية، أمِّي يا اللَّهفى، طريقته تعراني أنت

 أن جيب ولكن أتركك، أن يؤسفين اليوم، املنزل إىل ذاهبٌ  أنا كاثرين، يا امسعي«
 جيمس سأرسل. ووالديت والدي رأيت أن منذ طويلٌ  وقتٌ  مضى لقد: أذهب

 أن ميكنه إليهما، رسالةٍ  أيُّ  لديك كانت اإن اخليول، مع قبلي الفور على
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 الديَّ  بلندن، سأمرُّ  ألنَّين اخلميس، أو األربعاء قبل املنزل يف أكون لن. يأخذها
ثًا تابَع، ،»أتركك أن قبل ولكن أاعله؛ ما هناك  أكرب، وجبهدٍ  أخفض، بنربةٍ  متحدِّ

 بالتَّعاسة تشعر ارينن اريدريكا تدعي ال ــ واحدٍ  شيءٍ  من أحذِّرك أن جيب«
 تلك حتمُّل تستطيع ال ولكنَّها موااقٌة، وأمُّها يتزوَّجها، أن يريد إنَّه. مارتن بسبب
 أعلم أقوله؛ ما حبقيقة كاملٍ  إيقانٍ  من أحتدَّث أنَّين من يقنيٍ  على كوين. الفكرة

 جيمس السِّري مكوث استمرار بسبب تعيسةً  صارت اريدريكا أنَّ  اليقني علم
ا. هنا  جمرَّد إنَّه الفور؛ على عنها أبعديه. أاضل مصريًا وتستحقُّ  مجيلةٌ  اتاةٌ  إ�َّ

 مثَّ  ،»اللِّقاء إىل! تعلمه وحدها االسَّماوات والدتا، تقصده ما أمَّا: أمحق
يَّة صااحين  لك أقوله ما تذكَّري ولكن أخرى؛ مرَّةً  سرتونين مىت أعرف ال. «جبدِّ

ا. هلا العدالة حتقيق مهمَّتك جتعلي أن جيب اريدريكا؛ عن  وهلا لطيفٌة، اتاةٌ  إ�َّ
 أحاول مل. العلوي الطَّابق إىل وهرع تركين، مثَّ . »ظننَّا ممَّا بكثريٍ  أاضل عقلٌ 

 وأنا مشاعري، عن أمَّا. مشاعره عليه تكون أن جيب ما أعرف ألنَّين إيقااه،
 نفسه املكان يف مجدتُ  لقد وصفها؛ ااولة إىل حاجةٍ  يف الستُ  إليه، ُأصغي
 ومع نعم؛ أي إسعاداً، األكثر النَّوع من دهشةٌ  متلَّكتين وقد دقيقتني، أو لدقيقةٍ 
 من دقائق عشر حوايل بعد. ارحيت ألكتم املراعاة بعض األمر تطلَّب ذلك،
ا بالطَّبع، استنتجُت،. الغراة سوزان الّليدي دخلت الصَّالون إىل عوديت  أ�َّ

. قناعيت لتأكيد وجهها يف شديدٍ  بفضولٍ  وحدَّقتُ . يتشاجران كانا ورجيينالد
 غري موضوعاتٍ  حول الدَّردشة وبعد متاًما، المباليةً  بدت اخلداع سيِّدة ولكنَّ 
 دي السَّيِّد سنفتقد أنَّنا ويلسون من علمتُ  «يل، قالت قصريٍة، لفرتةٍ  مهمَّةٍ 
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. باإلجياب أجبتها ؟»الصَّباح هذا تشرِشل سيغادر أنَّه صحيحٌ  هل ــ كورسي
 هذا حىت أو املاضية، اللَّيلةَ  هذا كلِّ  عن شيًئا خيربنا مل: «ضاحكةً  اقالت
ا ولكن اإلاطار؛ على الصَّباح  يكون ما غالًبا. ذلك يعرف نفسه هو يكن مل رمبَّ
اذها يف لنا مفاجأةً  أكثر وليسوا قراراتم، يف متسرِّعني الشَّباب  عدم من اختِّ

 ومل النِّهاية، يف رأيه غريَّ  إن أتفاجأ أن ينبغي ال. عليها الثَّبات يف استقرارهم
 أنَّه من أمِّي يا واثقةٌ  ولكينِّ . الغراة غادرت قصريٍ  بوقتٍ  ذلك وبعد. »يذهب

. جّدا بعيًدا األمور ذهبت لقد. احلاليَّة خطَّته تغيري من للخوف سببٌ  لدينا ليس
ما بدَّ  ال  عند لفرحتك يا. هدوؤها يذهلين. أيًضا اريدريكا وحول تشاجرا، قد أ�َّ

 بعث على وقادرًا الحرتامك مستحّقا يزال ما رؤيته عند أخرى، مرَّةً  رؤيته
 جيمس السِّري أنَّ  إخبارك على قادرةً  سأكون ذلك بعد أكتب حني! سعادتك

 به، للقيام الكثري لدينا. سالم يف واريديريكا ُهزَِمت، سوزان والّليدي رحل، قد
. املذهل التَّغيري هذا حدث كيف معراة إىل شديدٌ  توقٌ  يب. به القيام علينا ولكن
. التَّهاين بأحرِّ  بدأت، كما أختمُ 

 
ُحبَّة، ابنتكِ   

 امل
 
 ارينن. ك 
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 نفسها السَّيِّدة إىل نفسها السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 اللَّذيذة الفرح رعشة أنَّ  األخرية، رساليت أرسلت حني الغالية، أمِّي يا أختيَّل، مل  
 حزنٍ  إىل وتنتهي كبريةٍ  بسرعةٍ  ستنقضي حينذاك، روحي ايها كانت اليت

 كان من ولكن. إليك كتبت ألنَّين يكفي مبا أندم أن أبًدا ميكن ال. مؤسف
 اليت اآلمال كلُّ  ضاعت احسب ساعتني قبل الغالية، أمِّي حدث؟ مبا ليتنبَّأ

 مجيًعا وعدنا ورجيينالد، سوزان الّليدي بني الشِّقاق سوِّيَ  لقد. سعيدة جعلتين
 ما. مارتن جيمس السِّري طُرد لقد. احسب واحدٍ  أمرٍ  سوى. قبل من كنَّا كما
 الرَّحيل، أهبة على رجيينالد كان. بالفعل أملي خاب لقد اآلن؟ إليه نتطلَّع الذي
 يشعر أالَّ  منَّا ألحدٍ  كان اكيف الباب؛ إىل وُجلب أُِعدَّ  قد حصانه وكان

 رساليت أرسلت أن بعد. رحيله حلظة انتظار يف كنت ساعةٍ  نصف قبل باألمان؟
 برمَّته، األمر عن لنتحدَّث غراته يف معه وجلست ارينن، السَّيِّد إىل ذهبت إليك،

 الدَّرج، على صاداتها. اإلاطار منذ أرها مل اليت اريدريكا عن البحث قرَّرت مثَّ 
 كورسي دي السَّيِّد ــ ذاهبٌ  إنَّه العزيزة، عمِّي امرأة: «قالت. تبكي ورأيتها

، جّدا غاضًبا يكون أن أخشى. خطأي كلُّه وهذا ذاهٌب،  الواقع يف ولكينِّ  مينِّ
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 أنَّ  تظينِّ  ال حبيبيت، يا: «اأجبتها. »الصُّورة بذه سينتهي األمر أنَّ  أدري أكن مل
 شخصٍ  أليِّ  مدينةٌ  بأينِّ  أشعر اأنا. األمر هذا عن يل تعتذري أن الضَّروريِّ  من
 أنَّ  أعلم «استأنفُت، ،»ألنَّين املنزل، إىل أخي يعيد أن شأنه من بشيءٍ  قام

 وامحرَّت ؟،»الشَّأن هذا يف اعلِته الذي ما ولكن رؤيته، يف كثريًا يرغب والدي
 مل أنَّين لدرجة جيمس السِّري بشأن البتَّة سعيدةً  أكن مل: «جتيب وهي خجًال 
 لديك تكن مل ولكن أعلم؛ جّدا، خاطًئا شيًئا اعلت لقد ــ نفسي منع أستطع

 عمِّي إىل أو إليك أحتدَّث أالَّ  ماما أمرتين وقد: ايه كنت الذي البؤس عن اكرةٌ 
 »األمر يف ليتدخَّل أخي إىل حتدَّثتِ  لذلك » «ــ و املوضوع، هذا بشأن أبًدا
،. «التَّفسري عناء أجنِّبها لكي هلا قلت  بالفعل؛ ذلك اعلتُ  لقد ــ راسلته بل كالَّ
 رساليت، كتبت وحني بساعتني؛ الضَّوء طلوع قبل الصَّباح هذا استيقظت لقد

 ذهايب أثناء ويف اإلاطار بعد ولكن،. لتقدميها أبًدا بالشَّجاعة أحتلَّى لن ظننُتين
، يف التقيته غرايت، إىل  اللَّحظة، تلك على يعتمد شيءٍ  كلَّ  أنَّ  أعلم وألينِّ  املمرِّ

. الفور على مينِّ  التقفها أنَّه لدرجة الطِّيبة من وكان. تقدميها على نفسي أجربت
. أتنفَّس أن من منعين خوفٍ  يف كنت. مباشرةً  وجريتُ  إليه، النَّظر على أجرؤ مل

 كان «هلا، قلتُ  ،»اريدريكا. «»العزيزة عمِّي امرأة يا بؤسي مدى تعراني ال أنت
ةً  صديقةً  يفَّ  جتدي أن جيب كان. مشاكلك بكلِّ  ختربيين أن جيب  دائًما مستعدَّ

. ؟»أخي مثل حبرارةٍ  قضيَّتك لنتبىنَّ  كنَّا ما عمَّك أو أينِّ  تعتقدين هل. ملساعدتك
 وجهها امحرَّ  وقد قالت مثَّ  ،»لطفك يف شكٌّ  لديَّ  يكن مل الواقع، يف: «اقالت

 والديت؛ مع شيءٍ  أيِّ  على قادرًا كورسي دي السَّيِّد ظننت ولكنَّين: «أخرى مرَّةً 
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 ولن. راحلٌ  هو وها ذلك، بشأن مروًِّعا شجارًا تشاجرا لقد: خمطئةً  كنتُ  ولكن
: أجبتها. »مضى وقتٍ  أيِّ  يف كنت ممَّا حاًال  أسوأ وسأكون ماما، يل تغفر

»،  �يُ  مينعك أن جيب كان ما كهذه، نقطةٍ  يف. «»كذلك تكوين لن كالَّ
 جعلك يف احلقُّ  لديها ليس اأمُّكِ . املوضوع هذا بشأن إيلَّ  التحدُّث من والدتك

 رجيينالد إىل توجُّهك يكون أن ميكن ال هذا، ومع. ذلك تفعل ولن سعيدٍة، غري
 سعيدةٍ  غري تكوين لن أنَّك ثقي. األاضل هو هذا أنَّ  أظنُّ . اجلميع خلري مفيًدا إالَّ 

 مالبس غراة من خيرج رجيينالد رأيت حني دهشت اللَّحظة، تلك يف. »اآلن بعد
 واضًحا رؤييت عند ارتباكه كان. الفور على شيًئا قليب أوجسَ . سوزان الّليدي

. احلال يف اريدريكا واختفت. جّدا
 

. »اخلاصَّة غراته يف ارينن السَّيِّد جتد سوف «له؛ قلت ؟»راحلٌ  أنت هل  «
،: «اأجاب  إليك بالتَّحدُّث يل تسمحني هل. أرحل لن كاثرين، يا كالَّ
 أثناء يف يزداد وارتباكه ،»وجدتُ  لقد: «وتابع. غرايت إىل ذهبنا ؟»للحظة
 سوزان الّليدي اهم أسأت لقد. املعتاد األمحق حبماسي أتصرَّف أنَّين «حديثه،

 لقد سلوكها، عن زائفٍ  انطباعٍ  حتت املنزل مغادرة وشك على وكنت متاًما،
 تعرف ال اريدريكا. أتوهَّم وكنت مجيًعا، أخطأنا لقد جّدا، كبريٌ  خطأٌ  حدث

 منها جتعل مل ولكنَّها مصلحتها، سوى شيًئا تقصد ال سوزان والّليدي. أمَّها
 إىل. سعيدة ابنتها جيعل ما دائًما تعرف ال سوزان االّليدي لذا. هلا صديقةً 
 يف ارينن اآلنسة أخطأت لقد. التَّدخُّل يف حقٍّ  أيُّ  لديَّ  يكن مل ذلك، جانب
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 متَّت اآلن ولكن خطأ، حدث شيءٍ  كلُّ  كاثرين، يا باختصاٍر،. يل طلبها تقدمي
 إليك التَّحدُّث يف ترغب أظنُّ، كما سوزان، والّليدي. وبسعادة ذلك كلِّ  تسوية

 بعد بعمقٍ  اتنهَّد ،»بالتَّأكيد: «اأجبته. »اراغ وقت لديك كان إن ذلك، عن
 ستذهب كانت الكلمات ألنَّ  بتعليقاتٍ  أدلِ  مل ولكنَّين. الواهية القصَّة سرد
. هباءً 
 اعًال  الفضولُ  ينتابين سوزان الّليدي إىل اذهبت باالبتعاد، سعيًدا رجيينالد كان

 يف يرتكنا لن أخاك بأنَّ  أخربك أمل: «بابتسامة اقالت. ذلك عن روايتها لسماع
 تكوين بأن نفسي منَّيت ولكينِّ . «»حّقا أخربِتين لقد: «اأجبتها ؟»األمر �اية

 مل لو «قائلًة، ردَّت »الرَّأي، هذا مبثل أخاطر أن يل لينبغي كان ما. «»خمطئةً 
 ايها اخنرطنا اادثةٍ  عن ناًجتا يكون قد بالرَّحيل قراره أنَّ  اللَّحظة تلك يف يل خيطر
 بشكلٍ  اآلخر مقاصد أحدنا اهم عدم من الشَّديد باستيائه وانتهت الصَّباح هذا

 اخلالف أنَّ  الفور على وقرَّرت احلايلِّ، الوقت يف تدامهين الفكرة اهذه. صحيح
 حيرمك أالَّ  جيب متاًما، مثله عليه ُمالمةً  األرجح على أكون قد الذي العارض،

 عقدت وقد تقريًبا الفور على الغراة غادرت لقد تتذكَّرين، كنت إن. أخيك من
 هذه كانت. أستطيع ما بقدر األخطاء هذه حملو وقتٍ  أيَّ  أضيِّع أالَّ  على العزم
 من وهل. «»جيمس السِّري من الزَّواج ضدَّ  بعنفٍ  اريدريكا ثارت لقد ــ احلالة هي

 نباهةٌ  لفريدريكا «الدِّفء، ببعض صحتُ  ؟»ذلك تستغربني مسوَّك أنَّ  املعقول
 جّدا بعيدةٌ  األقلِّ  على أنا: «اقالت. »شيء لديه ليس جيمس والسِّري متميِّزٌة،

 جّدا ممتنَّةٌ  أنا ذلك، من العكس على بل. «»العزيزة ِسْلَفيت يا النَّدم عن
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 املستوى دون بالتَّأكيد جيمس السِّري. الغالية البنيت السَّليم باحلسِّ  إلشادتك
 البصرية متلك اريدريكا كانت ولو ؛)أسوأ يبدو جتعله الصِّبيانيَّة أخالقه(

ا أعلم كنت لو حىت أو ابنيت، يف أمتنَّاها كنت اليت واملؤهِّالت  متلك، ما متلك أ�َّ
! »بابنتك جاهلةً  وحدك تكوين أن الغريب من. «»الزَّواج هلذا متلهِّفةً  كنت ملا
ا جانب إىل وطفويلٌّ، خجولٌ  سلوكها أبًدا؛ نفسها تنصف ال اريدريكا«  أ�َّ

 كان الذي احلزم مدلَّلًة؛ طفلةً  كانت املسكني والدها حياة خالل. مينِّ  ختاف
؛ تنفر عاطفتها جعل احلني ذلك منذ أظهره أن الضَّروريِّ  من  يكن مل كما مينِّ

ةِ  أو عبقريَّةٍ  ملعة أيُّ  ذكاٍء، ملعة أيُّ  لديها  قويل. «»األمام إىل با تداع ذهنٍ  حدَّ
ا باألحرى  يا تعرف، وحدها السَّماء! «»تعليمها يف اظوظةٍ  غري كانت إ�َّ

 كلَّ  أنسى أن أودُّ  ولكنَّين لذلك، متاًما مدركةٌ  أنا كم ارينن، الّليدي عزيزيت
 تظاهرت هنا. »عندي مقدَّسٍ  شخصٍ  ذكرى على باللَّوم تلقي قد اليت الظُّروف
 يف مسوُّكِ  ترغبني الذي ما ولكن: «هلا اقلت معها، صربي نفد وقد. بالبكاء
 يشري والذي ابنيت، تصرُّف عن جنم لقد «؟،»أخي مع خالاك عن به إبالغي
 لقد ــ عنه تكلَّمت الذي مينِّ  املؤسف وخواها الصَّواب اقدا�ا إىل نفسه بالقدر
ا أعلم «،.»كورسي دي السَّيِّد إىل كتبت  من منعِتها القد ذلك؛ اعلت أ�َّ

 تفعل، أن ميكنها اماذا انتها؛ أسباب بشأن إيلَّ  أو ارينن السَّيِّد إىل التَّحدُّث
 أيُّ : «متعجِّبةً  صاحت! »إهلي يا «؟،»أخي مساعدة تطلب أن سوى إذن،
 جعل أن هديف وأنَّ ! حلز�ا مدركةً  كنت أنَّين تفرتضني هل! عينِّ  أخذِتا اكرةٍ 

 إاسادكِ  من خواًا املوضوع هذا يف إليك التَّحدُّث من منعتها وأنَّين بائسًة، طفليت
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 سليم؟ اطريٍّ  حسٍّ  وكلَّ  نبيلٍ  شعورٍ  كلَّ  أعدم تظنِّينين هل الشَّيطاين؟ املخطَّط
نيويُّ  واجيب َمن األبديِّ  البؤس إىل أوصل أن على قادرةٌ  أنا وهل  ضمان األوَّل الدُّ

ا سعادتا؟  على أصرَّيت حني نيَّتك كانت وماذا «،!»مروِّعة لفكرةٌ  إ�َّ
 جيب ملاذا القضيَّة؟ كانت أيّا تدخُّلك من العزيزة، أخيت الفائدة، ما «؟،»صمتها

 حىت وال هلا، وال لك ال مساعها؟ نفسي أنا راضتُ  اليت للتَّوسُّالت أخضعك أن
ذت حني. مرغوبًا الشَّيء هذا مثل يكون أن ميكن يل،  أرغب أكن مل قراري، اختَّ
 صحيح، هذا خمطئًة، كنت لقد. ودوًدا كان مهما آخر، شخصٍ  تدخُّل يف

 تلمِّحني ما كثريًا الذي اخلطأ هذا هو ما ولكن. «»اقَّة نفسي ظننت ولكنَّين
 تكوين أمل! ابنتك مشاعر عن مذهلٍ  بشكلٍ  اخلاطئة اكرتك نشأت أين من! إليه

ا تعلمني  الرَّجلَ  بالتَّأكيد يكن مل أنَّه أعلم كنت «؟،»جيمس السِّري تكره أ�َّ
 أيِّ  عن تنشأ مل عليه اعرتاضاتا بأنَّ  مقتنعةً  كنت ولكينِّ  لتختاره، كانت الذي
 بالغةٍ  بدقَّةٍ  العزيزة، أخيت يا ذلك، مع تستجوبيين، أن جيب ال. ايه لنقصٍ  تصوُّرٍ 

 أنَّ  بصراحةٍ  أعرتف أنا «حبنان؛ يدي متسك وهي واصَلتْ  ،»النُّقطة هذه عن
 دي السَّيِّد من طلبها إنَّ ! للغاية سعيدةٍ  غري جتعلين اريدريكا. أخفيه ما هناك

 إن الغموض؟ بذا تقصدينه، الذي وما: «اقلت. »خاص بشكلٍ  يؤملين كورسي
 ال جيمس السِّري على اعرتاضها اإنَّ  لرجيينالد، املشاعر تكنُّ  ابنتك تظنِّني كنت
 حبماقته؛ وعيها االعرتاض سبب كان إذا لالهتمام مدعاةً  أقلَّ  يكون أن ميكن
 تدخُّله؟ بسبب أخي مع تتشاجري أن حاٍل، أيِّ  على مسوِّك، على جيب وملاذا

 تعلمني «؟،»الطَّريقة بذه استثارته عند يراض أن طبيعته من ليس أنَّه تعراني أال
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 الفتاة هذه مع الكامل تعاطفه ويبدي عليَّ  ليحتجَّ  جاء وقد ناريّا، طبًعا له أنَّ 
 ُمالمةٌ  أينِّ  صدَّق هو: اآلخر اهم أحدنا أساء لقد! املنكوبة البطلة هذه املظلومة،

. اآلن أجده ممَّا قابليًَّة للتَّربير أقلَّ  تدخُّله وجدتُ  وأنا احلقيقة؛ يف كنتُ  ممَّا أكثر
 إذ أعتقد، كما يوصف، ال حدٍّ  إىل مهانةً  وكنتُ  له، حقيقّيا تقديرًا أكنُّ  إنَّين

. سواء حدٍّ  على ُمالَمني وبالطَّبع اتدَّين، كنَّا. الِّه غري يف له تقديري وجدتُ 
 نيَّته، اهمت حني ولكن املعتاد، اندااعه مع ينسجم تشرِشل مبغادرة وقراره

 أحصل أن قرَّرت اآلخر، اهم أساء منَّا كّال  أنَّ  نفسه الوقت يف أعتقد وبدأت
 أشعر أن عليَّ  أسرتك، أاراد من اردٍ  أيِّ  اتجاه. األوان اوات قبل تفسريٍ  على منه

 معرايت تنتهي أن اسوسٍ  بشكلٍ  سيؤملين أنَّه أعلم وأنا املودَّة، من بدرجةٍ  دوًما
 أنَّين احسب أضيف أن اآلن عليَّ . للغاية ازنةٍ  بصورةٍ  كورسي دي بالسَّيِّد
 عليه بأنَّ  الفور على وسأبلغه مربٌَّر، جيمس السِّري حنو اريدريكا كره بأنَّ  مقتنعةٌ 
 هذا يف سعيدةٍ  غري جعلتها براءتا، مع ألنَّين، أتأملَّ  إنَّين. ايها أملٍ  كلِّ  اقدان
 كما سعادتا قدَّرت اإن إيَّاه؛ منحها أستطيع ما كلَّ  مينِّ  وستنال. الصَّدد
 اآلن من ميكنها ينبغي، كما نفسها وضبطت حبكمةٍ  تصرَّات وإن أقدِّرها،
 حقٌّ  ولكنَّه وقتك، من أخذت ألنَّين العزيزة، أخيت يا اعذريين،. تقلق أالَّ  اصاعًدا
 من السُّقوط خطر يف لست أنَّين يف أثق التَّفسري، هذا وبعد. عليَّ  لنفسي
 صمتٍ  يف تركتها ولكينِّ ! »الواقع يف كثريًا، ليس: «أقول أن ميكن كان. »عينك
 ألستطيع كنت وما. حتمُّلها أمكنين الصَّرب من ارتةٍ  أطول كانت لقد. تقريًبا

 بالوقوف لنفسي أمسح لن ولكنَّين! ملكرها يا! لثقتها يا. بدأت لو نفسي إيقاف
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 نفسي متالكت وحاملا. بداخلي يشمئزُّ  قليب. الكفاية ايه مبا اسيذهالنك عندمها؛
 كالعادة، مرًحا وكان الباب، عند جيمس السِّري عربة كانت. البهو إىل عدت
 صاحبة با تصرف أو جتلب اليت للسُّهولة يا. قصري بوقتٍ  ذلك بعد وغادر
 غري تبدو اريدريكا تزال ما االنعتاق، هذا من الرَّغم وعلى! عشيقها السُّموِّ 
ا، خائفًة، تزال ما: سعيدةٍ  ا أو أخي، رحيل من أو والدتا، غضب من رمبَّ  رمبَّ
 الفتاة سوزان، والّليدي هو كثبٍ  عن تراقبه كيف أرى. بقائه من غيورةً  كانت

 يبادهلا أن يف هلا ارصةٌ  هناك ليست. هلا أملٍ  أيُّ  اآلن لديَّ  ليس! املسكينة
م قد قبل؛ ذي عن متاًما خمتلفٍ  بشكلٍ  ايها يفكِّر اهو مشاعرها،  بعض هلا يقدِّ
 أمِّي يا استعدِّي. أكرب أملٍ  أيِّ  دون حتول والدتا مع مصاحلته ولكنَّ  اإلنصاف،

 أيِّ  من أكثر اآلن هلا إنَّه! مرتفع زواجهما احتمال أنَّ  املؤكَّد من! لألسوأ العزيزة
 عهدتنا يف اريدريكا ستكون البائس، احلدث هذا يقع حني. مضى وقتٍ 

 املهمِّ  من ألنَّ  بقليل، ذلك تسبق سوف األخرية رساليت ألنَّ  ممتنَّةٌ  أنا. بالكامل
. كبرية أملٍ  خيبة إىل سوى النِّهاية يف تؤدِّي لن ارحٍ  حلظةِ  كلِّ  من إعفاءكِ  جّدا

 
ُحبَّة ابنتكِ  

 دوًما، امل
 
 ارينن كاثرين 
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 جونسون السَّيِّدة إىل سوزان الّليدي من  
 

 تشرِشل  
 

م أليسيا عزيزيت يا إليكِ  أكتب   ! بالنَّصر ومنتشيةٌ  َجِذَلةٌ  نفسي أنا: التَّهاين ألقدِّ
 شديٍد، ضيقٍ  حالة يف احلقيقة يف كنت السَّابق، اليوم يف إليك كتبت حني

،. كااية وألسبابٍ   ألنَّين اآلن، متاًما أطمئنَّ  أن عليَّ  كان إن أعرف ال كالَّ
 ورجيينالد ــ له اخلضوع أردتُ  ممَّا بكثريٍ  أكرب السَّالم استعادة يف صعوبةً  واجهت

 أمرٌ  وهو الفائقة، بالنَّزاهة خيايلٍّ  شعورٍ  من نابعةٌ  وغطرسته أيًضا، متغطرسٌ  هذا
 على الواقع يف كان. لك أؤكِّد بسهولٍة، أسااه لن! مألوف غري بشكلٍ  وقحٌ 

 أبلغين حني األخرية رساليت إ�اء وشك على وكنت! تشرِشل مغادرة وشك
 أترك أن أقبل ال ألنَّين ما؛ بشيءٍ  القيام عليَّ  أنَّ  رأيتُ  لذا،. بذلك ويلسون
 من سيحطُّ  كان. واالنتقام بالعنف مشاعره تصطبغ رجلٍ  رمحة حتت نفسي
 هذا وعلى. لشخصي املسيء االنطباع هذا حامًال  مبغادرته أمسح أن مسعيت

 التَّحدُّث يف أرغب بأنَّين ليخربه ويلسون أرسلت. ضروريّا التَّنازل كان األساس،
 كلَّ  صبغت اليت الغاضبة املشاعر كانت. الفور على وجاء. يرحل أن قبل إليه

 استدعائي من مندهًشا بدا. قليًال  خفتت قد أخريًا اارتقنا حني مالاه من ملمحٍ 
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 إن. أقوله قد ما يليِّنه أن خائفٍ  ونصف راغبٍ  نصف أنَّه لو كما وبدا إيَّاه،
 ووقورًا، رصيًنا كان أنَّه شكَّ  اال عليه، عازمةً  كنت عمَّا يفصحُ  وجهي كان

يَّة من قدرٍ  مع ولكن : قلت. متاًما سعيدةً  أكن مل بأنَّين إقناعه شأنه من اجلدِّ
 ولكن استدعائك، يف لنفسي منحتها اليت احلرِّيَّة على سيِّدي يا املعذرة أرجو«

 أن واجيب من أنَّ  شعرت اليوم، املكان هذا مغادرة تنوي أنَّك للتـَّوِّ  علمت ألنَّين
 الذي بعد أنَّه متاًما أدركُ . بسبيب واحدةً  ساعةً  ولو هنا زيارتك تقصِّر أالَّ  أرجوك

: نفسه املنزل يف مًعا أطول لفرتةٍ  البقاء لكلينا املناسب غري من سيكون بيننا كان
 تقاربٍ  أيِّ  من جيعل أن شأنه من احلميمة الصَّداقة يف والكلِّيُّ  اهلائل التَّبدُّل اهذا

 هذا مع ينسجم تشرِشل تركك قرار أنَّ  يف شكَّ  وال أليمًة؛ عقوبةً  مستقبليٍّ 
 الوقت يف ولكن،. متتلكها أنَّك أعرف اليت القويَّة املشاعر تلك ومع الوضع،
 على جّدا أعزَّاء أقرباء تغادر بأن التَّضحية هذه أقبل أن بوسعي ليس نفسه،
 السَّيِّد مينح أن ميكن ال هنا بقائي. قلوبم على جّدا عزيزٌ  أنت كما قلبك

ا حضورك؛ مينحها اليت السَّعادة ارينن والّليدي  جّدا طالت قد زياريت كانت رمبَّ
 قريًبا حاٍل، أيِّ  على يكون، أن املفرتض من الذي رحيلي اإنَّ  ولذلك،. بالفعل
 حالٍ  بأيِّ  أكون أالَّ  هو الشَّخصيُّ  ارجائي بساطٍة، بكلِّ  تعجيله ميكنين جّدا،

 ال ما اهذا أذهب أين أمَّا. املودَّة أواصر تربطها عائلةٍ  تفريق يف سبًبا األحوال من
 مجيع يهمُّ  أمرك ولكنَّ . أيًضا أنا يهمُّين ال وهو. أحد بال يشغل أن جيب

 اتأثريه. كالمي عن راضيةً  تكوين أن وآمل حديثي، اختتمت وهنا. »معاراك
 مبهًجا كان كم أوه،. حلظّيا كان وإن الزَّهو، هذا من جزءًا يربِّر رجيينالد على
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ات رؤية  وبقاء الرِّقَّة استعادة بني الصِّراع رؤية! أحتدَّث كنت بينما مالاه يف التَّغريُّ
 أنا بسهولة؛ با التَّالعب ميكن اليت املشاعر تلك يف ابَّبٌ  شيءٌ  هناك! االستياء

، ولن امتالكها، على أحسده ال نيا مقابل ولو أمتىنَّ  أنا أمتلك أن ايها، وما الدُّ
 عواطف يف التَّحكُّم يف املرء يرغب حني متاًما مرحيةٌ  ولكنَّها منها؛ شيًئا نفسي
 إىل القليلة كلمايت من قلبه الن الذي هذا، ارجيينالد ذلك، ومع. اآلخر الطَّرف
 من إخالًصا وأشدَّ  ارتباطًا، وأكثر انصياًعا، أكثر وصار اإلذعان، من قدرٍ  أقصى

 يتفضَّل أن دون املغرور قلبه من غاضبةٍ  ثورةٍ  أوَّل يف سيهجرين كان قبل، ذي
 هذه مثل له أغفر أن ميكنين ال اآلن، هو كما مهانًا. تفسري عن بالبحث

 أو املصاحلة، هذه بعد حاًال  بطرده أعاقبه أالَّ  جيب كان إن وأشكُّ  الغطرسة،
 ميكن ال حبيث للغاية عنيفٌ  التَّدابري هذه كلَّ  ولكنَّ . األبد إىل وإغاظته بالزَّواج

. خمتلفة خططٍ  بني احلاضر الوقت يف أاكاري تتقلَّب املداوالت؛ بعض دون تبنِّيه
ٍة، اريدريكا، أعاقب أن ايجب: املستعجلة األمور من الكثري لديَّ   على وبشدَّ

 وعلى وُااباٍة، بتأييدٍ  ذلك تلقِّيه على أعاقبه أن جيب كما رجيينالد؛ إىل جلوئها
 يف املتعجرف االنتصار مالمح على ِسْلَفيت أوجع أن جيب كما. سلوكه بقيَّة

 مل رجيينالد، مع املشكلة تسوية يف ألنَّه جيمس؛ السِّري طرد منذ وأسلوبا مظهرها
 اإلذالل عن نفسي أعوِّض أن يل بدَّ  وال املسكني؛ الشَّابِّ  هذا إنقاذ أستطع
. خمتلفة خططٌ  لديَّ  هذا كلِّ  لتنفيذ. القليلة األيَّام هذه خالل له تعرَّضت الذي
ا البقيَّة، بشأن قراري كان ومهما. املدينة إىل قريًبا اليء يف أيًضا أاكِّر  سأضع رمبَّ
 أيّا مالءمةً  األكثر العمل جمال دائًما ستكون لندن ألنَّ  التَّنفيذ؛ قيد املشروع هذا
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اه كان  راقتك مبغنم سأحظى األحوال كلِّ  ويف ايه؛ التَّحرُّك أريد الذي االجتِّ
. تشرِشل يف العشرة األسابيع كفَّارة بعد التَّهتُّك من وبالقليل

 
 أن بعد جيمس والسِّري ابنيت بني الزَّواج بإجناز لسمعيت مدينةٌ  أينِّ  أعتقد

 مرونة إنَّ . النُّقطة هذه يف رأيك أعرف أن يل امسحي. طويًال  لذلك خطَّطت
 يف كثريًا راغبةً  لست أنَّين تعراني صفةٌ  وهي باآلخرين، بسهولةٍ  تتأثَّر صفةٌ  العقل

 على أاكارها يف االنغماس يف حقٍّ  أيُّ  لفريدريكا ليس كما عليها؛ احلصول
 مثل منع بالتَّأكيد واجيب من! أيًضا لـرجيينالد التَّااه وحبُّها. والدتا ميول حساب

 من أنَّ  يل يبدو االعتبار، يف شيءٍ  كلِّ  وبوضع لذلك،. الرُّومانسي اهلراء هذا
 يتمُّ  حني. جيمس للسِّري الفور على أزوِّجها وأن املدينة إىل آخذها أن واجيب
 عالقةٍ  على أكون أن يف احلظوة بعض يل سيكون إرادته، وليس إراديت تنفيذ
 بقائه من الرَّغم على ألنَّه احلاضر؛ الوقت يف عليه لست ما وهو برجيينالد، جيِّدةٍ 
 وشرف بسببه، تشاجرنا الذي املوضوع عن ختلَّى من أنا كنتُ  سيطريت، حتت
 األمور، هذه كلِّ  يف رأيك يل أرسلي. األحوال أحسن يف ايه مشكوكٌ  النَّصر
 مسكنٍ  على احلصول ميكنك كان إن أعرف أن يل وامسحي أليسيا، عزيزيت

. مسكنك من قصريةٍ  مسااةٍ  بعد على يناسبين
 

  لِك، ابَّةً  األكثر  
 ارينن. س  
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 سوزان الّليدي إىل جونسون السَّيِّدة من  
 إدوارد شارع  
 

 إضاعة دون املدينة، إىل تأيت أن: نصيحيت وهذه استشرِتين، ألنَّكِ  سعيدةٌ  أنا  
 من بالزَّواج جيًِّدا تستقرِّي أن اائدةً  أكثر سيكون. هناك اريدريكا وترتكي الوقت،
 للسِّري ابنتك بتزويج عائلته أاراد وبقيَّة إزعاجه من بدالً  كورسي دي السَّيِّد

ا. ابنتك يف تفكريك من أكثر نفسك يف تفكِّري أن جيب. جيمس  ليست إ�َّ
 مكا�ا يف بالضَّبط وتبدو العامل، هذا يف الفضل إليكِ  تنسب ألن استعدادٍ  على

لةٌ  أنتِ  أمَّا. ارينن عائلة مع تشرِشل، يف الصَّحيح  املخزي ومن للمجتمع، امؤهَّ
 لك، سبَّبته الذي البالء على نفسها تعاقب اريدريكا اتركي لذا،. عنه إقصاؤك
 ما دائًما هلا ستضمن اليت الرُّومانسيَّة الرِّقَّة هذه يف تنغمس أن عقابا وليكن
 حلثِّك آخر سببٌ  لديَّ . ممكن وقتٍ  أقرب يف لندن إىل وتعايل البؤس، من يكفي
 على توصَّل، وقد املاضي، األسبوع املدينة إىل مينوارنغ جاء لقد: ذلك على
 وغيورٌ  بسببك، متاًما بائسٌ  إنَّه. رؤييت ارصة نيل إىل جونسون، السَّيِّد من الرَّغم

 الوقت يف يلتقيا أن أبًدا املستصَوب غري من إنَّه حىت كورسي دي من ما حدٍّ  إىل
 لكِ  أضمن أن ميكنين اال هنا، برؤيتك له تسمحي مل إن ذلك، ومع. احلاضر

 أمرٌ  وهو املثال، سبيل على تشرِشل، إىل كالذَّهاب ــ كبريةً  محاقةً  ارتكابه عدم
 كورسي، دي من الزَّواج وقرَّرت بنصيحيت، أخذت إن ذلك، إىل وإضااةً ! مروِّع
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 سوى أمامك وليس. طريقك عن مينوارنغ تُزحيي أن لك الضَّروريِّ  من اسيكون
 جونسون االسَّيِّد: حلضورك آخر دااعٌ  لديَّ . زوجته إىل إلعادته يكفي مبا التَّأثري

 حيث، باث، إىل الصِّحِّيَّة حالته أجل من سيذهب. املقبل الثُّالثاء لندن سيغادر
 مع الفراش طريح سيبقى ولرغبايت، اجلسميَّة لبنيته مواتيةً  الظُّروف كانت إن

 والتَّمتُّع راقتنا اختيار على قادرَتني سنكون غيابه خالل. أسابيع لعدَّة النُّقرس
 بعدم الوعد من نوًعا مينِّ  انتزع ولكنَّه إدوارد، شارع إىل سأدعوكِ  كنت. احلقيقي
 يرغمين أن املال إىل الشَّديد احتياجي سوى لشيءٍ  كان ما. منزيل إىل دعوتك

 األعلى، سيمور شارع يف مجيلةً  شقَّةً  لك أجد أن ميكنين ذلك، ومع. ذلك على
 مقتصرًا جونسون للسَّيِّد وعدي أعدُّ  ألنَّين هنا؛ أو هناك مًعا دائًما نكون وقد

 املسكني مينوارنغ يل حيكي. املنزل يف تنامي لن أنَّك على) غيابه يف األقلِّ  على(
 ساحرٍ  رجلٍ  من اإلخالص لتتوقَّع سخيفةٍ  امرأةٍ  من هلا يا. زوجته غرية عن قصًصا
. منه بزواجها اتملٍة، غري وبصورةٍ  ــ الدَّوام على سخيفةً  كانت ولكنَّها! للغاية

ا ا آخر لقبٍ  نيل عليها كان: واحًدا شلًنا ميلك ال وهو كبريةٍ  ثروةٍ  وريثة إ�َّ  إىل رمبَّ
 أنَّين لدرجة جّدا كبريةً  الطَّريقة بذه االرتباط يف محاقتها كانت. البارونة جانب

 بشكلٍ  آراءه أشاركه ال وأنا وليَّها، كان جونسون السَّيِّد أنَّ  مع أستطيع، لن
. أبًدا هلا أغفر أن عامٍّ،

 
 األبد، إىل لكِ . وداعاً  
 أليسيا 
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 وشك على الطَّويلة زيارته. رجيينالد لك سيحملها العزيزة، أمِّي يا الرِّسالة، هذه  
. ينفعنا ولن جّدا متأخِّرًا حدث االنفصال أنَّ  أخشى ولكن أخريًا، االنتهاء

 يف نيَّتها كانت. جونسون الّليدي املعرواة، صديقتها لرؤية لندن إىل ستذهب
 كانت. أبقيناها ولكنَّنا الدُّروس، بعض لتأخذ اريدريكا، ترااقها أن البداية

 حتت تكون أن أحتمَّل ومل الذَّهاب، اكرة من والضِّيق بالبؤس تشعر اريدريكا
. راحتها ضياع عن يعوِّضوها أن لندن يف األساتذة جلميع ميكن ال. والدتا رمحة
 اليت مبادئها عدا ما شيءٍ  كلِّ  وعلى صحَّتها على أيًضا أخشى أن عليَّ  كان

ا أعتقد  األصدقاء، هؤالء مثل مع ولكن. أمِّها أصدقاء أو أمِّها من تتأذَّى لن أ�َّ
ا بدَّ  ال الذين  سُترتَك أو ،)ذلك يف أشكُّ  ال للغاية، سيِّئةٌ  جمموعةٌ  (ستخالطهم أ�َّ

 مع ظلَّت إن. هلا األسوأ سيكون أيُّهما أعرف أن ميكنين ال تامٍَّة، عزلةٍ  يف
. لنا أسوأ اذلك األرجح، هو وهذا رجيينالد، مع ظلَّت وإن! احلال ابئس والدتا،
 املنتظمة املنزليَّة واجباتنا أنَّ  وأظنُّ  احلاضر، الوقت يف سالمٍ  يف سنكون هنا ببقائها
يُّض، ممارسة مع واادثاتنا، وكتبنا  يف منزليَّةٍ  متعةٍ  وكلِّ  األطفال، ووجود الرتَّ

٨٤



 لتخاجلين كانت ما. الصِّبياينِّ  التَّعلُّق هذا على تدرجيّيا ستتغلَّب تواريها، مقدوري
 مىت إىل. والدتا غري العامل يف أخرى امرأةٍ  أيِّ  من جاءت أذيَّتها أنَّ  لو الشُّكوك
 ال ما هذا أخرى، مرَّةً  هنا إىل ستعود وهل املدينة، يف سوزان الّليدي ستبقى
 الن اليء، اختارت إن ولكن إيَّاها، دعويت يف ودودةً  أكون أن أستطع مل. أعراه
 سؤال عن نفسي ردَّ  أستطع مل. جانيب من للمودَّة غيابٍ  أيُّ  بعيدةً  يُبقيها

 خطوات أنَّ  عراتُ  أن مبجرَّد لندن، يف الشِّتاء هذا قضاء ينوي كان إن رجيينالد
 هناك كان أنَّه إالَّ  متاًما، يقرِّر مل أنَّه أعلن أنَّه ومع. هناك إىل تتَّجه سوف مسوِّها
 من انتهيت لقد. كلماته مع يتعارض يتحدَّث، وهو وصوته، مظهره يف شيءٌ 

 ترككما إن. واالستسالم اليأس إىل اآلن انتهى قد احلدث هذا أنَّ  أرى. الشَّكوى
.  منتهًيا شيءٍ  كلِّ  اعتبار ميكننا لندن، إىل وذهب قريًبا

 
ُِحبَّة، ابنُتكِ   

 امل
 
 ارينن. ك 
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 سوزان الّليدي إىل جونسون السَّيِّدة من  
 

 إدوارد شارع  
 

 مؤسفٌ  حدثٌ  وقع لقد. انةٍ  أشدِّ  يف وأنا إليكِ  أكتب ــ العزيزة، صديقيت  
 لقد. مجيًعا بنا ليعصف اعاليَّةً  األكثر الطَّريقة جونسون السَّيِّد وجد لقد. للغاية
 على وادَّعى قريًبا، لندن يف ستكونني أنَّك بأخرى، أو بطريقةٍ  أتصوَّر، كما مسع،
 رحلته بتأجيل األقلِّ  على كفيلةٍ  النُّقرس هجمات من هجمةٍ  من معاناته الفور

 ويرتكه جييئه النُّقرس أمل بأنَّ  مقتنعةٌ  أنا. متاًما بتعطيلها يكن مل إن باث، إىل
 يف هاملتون آل إىل االنضمام أردت حني نفسه الشَّيء حدث لقد رغبته؛ حسب

 اليس باث، إىل الذَّهاب نزوةُ  يل عرضت حني سنوات، ثالث وقبل. البحريات
. النُّقرس أعراض من َعَرضٍ  أيَّ  يعاين جيعله ما هناك

 
 كورسي دي وأنَّ  عليِك، كبريٍ  تأثريٍ  ذات كانت رساليت أنَّ  أجد أن يسعدين  
 ماذا أخربيين اخلصوص وجه وعلى وصولك، مبجرَّد أخربيين. بالتَّأكيد لك هو

 على قادرةً  سأكون مىت لك أقول أن املستحيل من. مينوارنغ مع تفعلي أن تنوين
ا. كبريًا سيكون اانشغايل إليك؛ اليء  أن من بدًال  هنا ميرض أن بغيضةٌ  حيلةٌ  إ�َّ
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 كانت. األمر أتقبَّل أن أستطيع األنفس بشقِّ  أنَّين لدرجة بغيضةٌ  باث، يف ميرض
 وهو. عاتقي على شيءٍ  كلُّ  يقع هنا ولكن باث، يف سريعينه العجوزات عمَّاته

. أعصايب ألاقد الكايف العذر أملك ال أنَّين لدرجة بصربٍ  األمل يتحمَّل
 

 األبد، إىل صديقتكِ   
 
 أليسيا 
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 جونسون السَّيِّدة إىل ارينن سوزان الّليدي من  
 

 األعلى سيمور شارع  
 

 أكره جلعلي األخرية النُّقرس هجمة إىل حاجةٌ  هناك يكن مل ــ أليسيا، عزيزيت  
 كممرِّضةٍ  ُحتَتَجزي أن. له كرهي مدى تقدير ميكنك ال واآلن جونسون، السَّيِّد

 رجلٍ ! عمره يف برجلٍ  بالزَّواج ارتكبِته الذي للخطأ يا أليسيا، عزيزيت! شقَّته يف
 أكرب رجلٍ ! بالنُّقرس ومصابٍ  عنيٍد، التَّفاصيل، كلِّ  يف ليدقِّق يكفي مبا عجوزٍ 

 حوايل املاضية اللَّيلة وصلت. ميوت أن من سّنا وأصغر ابوبًا، يكون أن من سّنا
 احلقيقيَّة السَّعادة أخفي لن. مينوارنغ ظهر حىت العشاء أبلع كدت وما اخلامسة،

 شخصيَّته بني الكبري بالتَّناقض القويِّ  شعوري مدى وال رؤيته، إيَّاها منحتين اليت
 يف ليس مبا أخرى، جهةٍ  من وأخالقه رجيينالد وشخصيَّة جهةٍ  من وأخالقه
 به، بالزَّواج قراري تزعزع ساعتني، أو لساعةٍ . اإلطالق على األخري هذا مصلحة

ا ومع  ال أنَّين إالَّ  ذهين، يف طويًال  لتبقى منطقيَّةٍ  وغري للغاية بليدةً  اكرةً  كانت أ�َّ
 سيأيت اليت اللَّحظة إىل صربٍ  بنفاد أتطلَّع وال زواجي، إمتام إىل كبريٍ  بتوقٍ  أشعر
. أخرى أو ذريعةٍ  حتت وصوله أؤجِّل قد. املدينة إىل التِّفاقنا، واًقا رجيينالد، ايها

 األحيان بعض يف تساورين الشُّكوك تزال ما. مينوارنغ ذهاب قبل يأيت أن جيب ال
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 أهواء على االعتماد ولكنَّ  أتردَّد، ال قد العجوز الرَّجل مات إن. الزَّواج أمر يف
 احلدث، هذا انتظار على العزم عقدتُ  وإن استقالليَّيت؛ يناسب ال رجيينالد السِّري

 عشرة منذ إالَّ  أرملةً  أصبح مل ألينِّ  احلاضر الوقت يف العذر من يكفي ما اسأجد
 برجيينالد عالقيت باعتبار له أمسح ومل نيَّيت، عن تلميحٍ  أيَّ  مينوارنغ أعط مل. أشهر
 أنا. نلتقي أن إىل وداًعا،. ما حدٍّ  إىل مطمئنٌّ  وهو عاديٍَّة، مغازلةٍ  جمرَّد من أكثر

. مبسكين مأخوذةٌ 
 

 دوًما، لكِ  املخلصةُ   
 
 ارينن. س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٩



)30( 
 

 كورسي دي السَّيِّد إىل ارينن سوزان الّليدي من  
 

 األعلى سيمور شارع  
 

 لساعة حترُّقك من سروري إخفاء أحاول ال أنَّين ومع رسالتك، تلقَّيت لقد  
 احملدَّد الوقت بعد ما إىل السَّاعة تلك تأخري إىل مضطرَّةٌ  بأنَّين أشعر اللِّقاء،
 دون باملزاجيَّة تتَّهمين وال لسلطيت، املمارسة هذه بسبب قاسيةً  تظنَّين ال. أصًال 
 للتَّأمُّل الكايف الوقت لديَّ  كان تشرِشل، من رحليت أثناء يف. أوًَّال  أسبايب مساع

 العالقة هذه بأنَّ  إقناعي يف نظرٍ  إعادة كلُّ  أاادت وقد لعالقتنا، احلايل الوضع يف
 كنَّا لقد. اآلن قبل إليهما منتبَهني نكن مل السُّلوك يف وحذرًا دقَّةً  تتطلَّب

 مع أو أصدقائنا حقوق مع يتوااق مل الذي التَّهوُّر لدرجة مشاعرنا يف متسرَِّعني
 أالَّ  جيب ولكن الطَّائشة، العالقة هذه عقد يف حذرَين غري كنَّا لقد. النَّاس رأي

 من للخوف األسباب من الكثري هناك بينما عليها بالتَّصديق الطَّيش هذا نكمل
 لومُ  حقِّنا من ليس. عليهم تعوِّل الذين األصدقاء معارضة ستثري العالقة هذه أنَّ 

 شأن هو كما سابغةً  الرتِّكة تكون اعندما. مفيًدا زواًجا لك يتوقَّع كان إن والدك
ا متاًما، منطقيَّةً  تكن مل وإن زيادتا، يف الرَّغبة اإنَّ  عائلتك، ثروة  جّدا شائعةٌ  اإ�َّ

 ابنه زوجة تكون بأن املطالبة يف احلقُّ  له إنَّ . االستياء أو املفاجأة تثري ال حبيث
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 االعرتاف ولكنَّ  حكيمة؛ غري عالقةٍ  يف لزجِّكَ  بالذَّنب أشعر وأحيانًا ثريًَّة، امرأةً 
. أشعر مثلما يشعرون الذين أولئك عند جّدا متأخِّرًا يأيت ما غالًبا العقل بسلطة

 على زوجي لذكرى كبريًا ليس امتناين أنَّ  ومع أشهر، بضعة منذ أرملةٌ  اآلن أنا
 عدم أنَّ  أُغِفلَ  أن ميكنين ال ارتباطنا، سنوات خالل معه با أحسست سعادةٍ  أيِّ 

 من أطيق ال ما عليَّ  وجيلب النَّاس إلدانة يعرِّضين قد املبكر الثَّاين الزَّواج لياقة
ا ميكنين. ارينن السَّيِّد سخط  إجحاف ضدَّ  نفسي أقوِّي أن الوقت مع رمبَّ

 يل طاقة ال أمرٌ  جيًِّدا، تعلم وكما القيِّم، احرتامه اقداين ولكنَّ  العامِّ، االستنكار
 اكيف بعائلتك، عالقتك إيذاء من اخلوفُ  ذلك إىل ُأضيف وإذا احتماله؛ على

 بفصل جترميي اإنَّ  مشاعري، مثل للغاية قويَّة ومبشاعر نفسي؟ أعزِّي أن حينئذٍ  يل
 من لذلك،. بؤًسا الكائنات أكثر معك، وأنا حىت سيجعلين، والديه عن االبن
 ــ مواتيةً  الظُّروف تبدو أن إىل إرجاءه ــ ارتباطنا تأجيل املستحسن من أنَّ  املؤكَّد
اذ يف وملساعدتنا. مالءمة أكثر منعطًفا األمور وتتَّخذ  أنَّ  أشعر القرار هذا مثل اختِّ
 اإنَّ  اجلملة، هذه قاسيةً  تبدو ما بقدر. نلتقي أالَّ  علينا. ضروريّا سيكون الفراق
 يف تفكِّر حني صائبةً  لك ستبدو معي، تنسجم وحدها واليت با، النُّطق ضرورة
 بدَّ  وال ــ تكون قد. طرحه على ومرغمةً  مضطرَّةً  نفسي وجدت ما ضوء يف وضعنا

 إىل يداعين ما وحده هو بالواجب الشَّديد االقتناع أنَّ  من متاًما واثًقا ــ تكون أن
 عدم يف مطلًقا تشكَّ  وال مطوٍَّل، انفصالٍ  على ِحبَثِّكَ  اخلاصَّة مشاعري جرح

 لنا ينبغي وال نلتقي، أالَّ  جيب إنَّنا أقول أخرى، مرَّةً  لذلك،. بشعورك إحساسي
 األخويَّة املخاوف ستهدأ اآلخر، عن أحدنا أشهرٍ  بضعة اباالبتعاد. نلتقي أن
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 وهي مكان، كلِّ  يف ضروريَّةً  الثَّروة تعدُّ  الثَّراء، لذَّة العتيادها اليت، ارينن للِّيدي
 منك أمسع دعين. أحاسيسنا بفهم هلا تسمح طبيعةٍ  ذات أحاسيسها ليست اليت
 أستطيع ال. با اإلدالء عليَّ  تنكر وال حبججي تقرُّ  إنَّك يل قل. جّدا قريًبا ــ قريًبا

 من يل بدَّ  ال. القاسي التَّأنيب حتتمل لدرجةٍ  عاليةً  ليست معنويَّايت: اللَّوم حتمُّل
. املدينة يف أصدقائي من العديد يوجد احلظِّ  وحلسن يسلِّي، ما كلِّ  وراء السَّعي

.  سواء حدٍّ  على والزَّوجة الزَّوج أقدِّر كم تعرف أنت مينوارنغ؛ آل بينهم من
 

خلصة  
ُ
  لك، امل

 
 ارينن. س 
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 جونسون السَّيِّدة إىل سوزان الّليدي من 
 

 األعلى سيمور شارع  
 

 اليت ارساليت،. هنا موجودٌ  رجيينالد، املعذَّب، املخلوق ذلك ــ العزيزة، صديقيت  
 بقدر ولكن. املدينة إىل به عجََّلتْ  الرِّيف، يف أطول ارتةً  إبقائه إىل تدف كانت

ليل بذا سروري أخفي أن أستطيع ال بُعَده، متنَّيت ما  خملصٌ  إنَّه. التَّعلُّق على الدَّ
 يتوق اليت أنت بِك، للتَّعرُّف كتمهيدٍ  بنفسه، ذلك لك سيقول. وروًحا قلًبا يل،
 لقد. هنا إىل عودته خطر لتفادي معك املساء بقضاء له امسحي. معراتك إىل

 يف يضعين قد ثانيةً  زارين وإن الوحدة؛ بعض إىل وأحتاج خبريٍ  لست أنَّين أخربته
 يف تبقيه أن منك ألتمس هلذا،. باخلدم تثقي أن املستحيل من ألنَّ  حرٍج، موقفٍ 
 ويف. تريدين ما بقدر إليه بالتَّودُّد لك وأمسح ثقيًال، رايًقا جتديه لن. إدوارد شارع
 بأنَّين إلقناعه وسعك يف ما كلَّ  قويل احلقيقيَّة؛ رغبيت تنسي ال نفسه، الوقت

 إىل وما اللِّياقة، أصولُ  ــ أسبايب تعراني أنت هنا؛ بقي إن متاًما بائسةً  سأكون
 ألنَّ  منه، للتَّخلُّص صربًا أطيق ال ولكنَّين بنفسي، أكثر أحثَّه أن أودُّ . ذلك

! وداعاً . ساعة نصف غضون يف قادمٌ  مينوارنغ
 ارينن. س 
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 سوزان الّليدي إىل جونسون السَّيِّدة من  
 

 إدوارد شارع  
 

 كورسي دي السَّيِّد وصل لقد. أاعل ماذا أعرف وال عذاٍب، يف أنا ــ عزيزيت،  
 املنزل، إىل مينوارنغ الّليدي دخلت اللَّحظة تلك ويف. متوقـًَّعا جميئه يكن مل حني

 احلني، ذلك حىت شيًئا أعرف أكن مل أنَّين مع أمرها، ويلِّ  رؤية على وأصرَّت
 بعيًدا أرسلته لكنت وإالَّ  ورجيينالد، هي جاءت عندما اخلارج يف كنت ألنَّين
 يف ينتظرين كان الذي جونسون السَّيِّد مع صامتةً  كانت ولكنَّها حدث؛ مهما
ا زوجها، عن حبثًا أمس وصلت لقد. املعيشة غراة . بالفعل منها ذلك عراتِ  ورمبَّ
 يعرف صار ذلك، أدرك أن وقبل زوجي، تدخُّل لتطلب املنزل هذا إىل أتت لقد
 خادمة من علمت قد كانت احلظِّ  السوء إخفائه، يف ترغبني قد شيءٍ  كلَّ 

 على للتـَّوِّ  شاهدته وقد املدينة، إىل قدومك منذ يومّيا يزورك كان أنَّه مينوارنغ
 ِلِديْ  معرواةً  صارت وكلُّها! مؤملة احلقائق! أاعل أن ميكنين ماذا! عينها بأمِّ  بابك

 كان الواقع، يف. تتَّهميين ال. جونسون السَّيِّد مع وحده اآلن هو الذي كورسي
 أنَّ  يف يشتبه جونسون والسَّيِّد الوقت بعض منذ. ذلك أمنع أن املستحيل من
 يعلم أن مبجرَّد انفرادٍ  على معه وسيتحدَّث بك، الزَّواج ينوي كورسي دي

٩٤



 يعزِّيِك، هذا كان إن اليت، مينوارنغ البغيضة الّليدي تلك. املنزل يف بوجوده
 الثَّالثة هم جلسوا وقد هنا، تزال ما مضى، وقتٍ  أيِّ  من وأقبح أحنل أصبحت

ثوا مًعا  مل كما زوجته يعذِّب أن آمل حاٍل، أيِّ  على نفعل؟ أن ميكن ماذا. ليتحدَّ
  احلارَّة، أمنيايت مع. قبل من يفعل

 
خلصة  

ُ
  لك، امل

 
 أليسيا 
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 جونسون السَّيِّدة إىل سوزان الّليدي من  
 

 األعلى سيمور شارع  
 

! املنزل يف تكوين أالَّ  مؤسفٌ  هو كم. ما حدٍّ  إىل ُمغيظٌ  املفاجئ التَّطوُّر هذا  
 نفسك تعذِّيب اال خائفٍة، غري أنا! السَّابعة يف عليكِ  االعتماد بإمكاين أنَّ  ظننت

 لقد. لرجيينالد جيِّدةٍ  قصَّةٍ  ابتكار ميكنين ذلك، على ااعتماًدا عليَّ؛ باخلوف
 تتوقَّع ماذا سخيفٌة، امرأةٌ . زوجته وصول خرب إيلَّ  محل وقد. لتوِّه مينوارنغ ذهب

ا لو متنَّيت ذلك، ومع املناورات؟ هذه مثل من . النغفورد يف مطمئنَّةً  بقيت أ�َّ
 كلُّ  سيكون الغد، عشاء حبلول ولكن البداية، يف قليًال  غاضًبا رجيينالد سيكون

. أخرى مرَّةً  يرام ما على شيءٍ 
 

! وداعاً   
 
. ف. س 
 
   

٩٦



)34( 
 

 سوزان الّليدي إىل كورسي دي السَّيِّد من  
 

 الفندق  
 

 أن بعد. أنت كما أراكِ  وبتُّ  السِّحر؛ زال لقد. احسب لتوديعك أكتب  
هني إدراكي إىل ُتضاف عنكِ  قصَّةً  موثوقٍ  مصدرٍ  من مسعتُ  أمس، اارتقنا

ُ
 أنَّين امل

. ُمطَلقة ضرورةً  بات عنك واألبديَّ  الفوريَّ  االنفصال وأنَّ  خديعٍة، ضحيَّة كنتُ 
 ستكون الكلمة هذه! النغفورد! النغفورد. إليه أملِّح ما عليكِ  يلتبس أن ميكن ال

. نفسها مينوارنغ الّليدي من جونسون السَّيِّد منزل يف املعلومات تلقَّيت. كااية
 ولكنَّين احلاليَّة، مشاعري على بدقَّةٍ  احلكم وميكنك. أحببتك كم تعراني أنت

 تفتخرُ  المرأةٍ  املشاعر تلك وصف يف لالنغماس يكفي مبا ضعيًفا لست
. ودِّها كسب من أبًدا تتمكَّن مل بينما بتعذيبها،

 
 كورسي دي. ر 
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 كورسي دي السَّيِّد إىل سوزان الّليدي من  
 

 األعلى سيمور شارع  
 

 إنَّين. منك للتـَّوِّ  تلقَّيتها اليت الرِّسالة قراءة عند دهشيت وصف أحاول لن  
 تكون أن ميكن عمَّا املنطقيَّة التَّخمينات بعض لتكوين مساعيَّ  يف مشوَّشةٌ 
 أشرح أمل. مشاعرك يف التَّحوُّل هذا مثل وسبَّب به أخربتك قد مينوارنغ الّليدي

، الشُّكوك يثري أن وميكن يب يتعلَّق ايما شيءٍ  كلَّ  لك  الطَّبيعة تفسِّره والذي عينِّ
 اآلن مسعت قد تكون أن ميكن ماذا مسعيت؟ تشويه القاصدين للنَّاس السَّيِّئة

 ممَّا أكثر تربكين إنَّك شيًئا؟ عنك أخفيت أن يل سبق هل يل؟ تقديرك ليرتاجع
 غرية عن القدمية القصَّة أنَّ  أارتض أن ميكنين وال رجيينالد، يا عنه أعربِّ  أن أستطيع
ًدا، السَّطح إىل عادت قد مينوارنغ الّليدي  أن املمكن من أنَّ  األقلِّ  على أو جمدَّ

 غري اآلن هو ما يل واشرح الفور، على إيلَّ  تعال. أخرى مرَّةً  صاغيةً  آذانًا تـَُعارَ 
 اليت اإلحياء بقوَّة ليست وحدها النغفورد كلمة أنَّ  صدِّقين. اإلطالق على مفهومٍ 

 أن األقلِّ  على اللَّطيف من اسيكون سنفرتق، كنَّا إن. اإلضااة ضرورة عن تُغين
 أنا احلقيقة، يف. املزاح يف يل رغبة ال ولكن ــ شخصّيا إجازتك إذن مينِّ  تأخذ

٩٨



 كيف أعرف ال خزيٌ  عينكَ  من لساعٍة، ولو هكذا، سقوطي ألنَّ  متاًما؛ جادَّةٌ 
قائق، سأحصي. أحتمَّله .  وصولك حىت دقيقًة، دقيقةً  الدَّ

 
. ف. س 
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 سوزان الّليدي إىل كورسي دي السَّيِّد من  
 

 الفندق  
 

 اإنَّين كذلك، األمر دام ما ولكن، التَّفاصيل؟ تطلبني ملاذا إيلَّ؟ تكتبني ملاذا  
 ارينن السَّيِّد حياة يف سلوكك سوء عن قيل ما مجيع بأنَّ  التَّصريح إىل مضطرٌّ 

قُته عموًما، النَّاس َمسْعَ  بلغَ  مثلما َمسَْعي بلغ والذي موته، وبعد  أن قبل متاًما وصدَّ
 قد إنكاره، على ُمِصرّا جعلِتين املنحراة مؤهِّالتك جبهود أنِت، ولكن أعراك،

 قد أكن مل عالقًة، أنَّ  من متأكِّدٌ  أنا واألكثر، ايه؛ لبس ال بشكلٍ  يل ثبت
 بينك موجودًة، تزال وما الوقت، لبعض موجودةً  كانت قبل، من ايها اكَّرت

 با؛ استقبلتك اليت الضِّيااة حسن مقابل عائلته سالم سرقتِ  الذي الرَّجل وبني
 وأنَّه معه؛ بل زوجته، مع ليس النغفورد؛ مغادرتك منذ معه تواصلت قد وأنَّك
 الوقت هذا طوال وكنتُ  ذلك؟ إنكار على جترؤين هل. يوم كلَّ  اآلن يزورك
ًعا عاشًقا ًبا ُمشجَّ  بعيدةٌ . احسب ممتّنا أكون أن عليَّ ! أُاِلْت؟ مل ممَّ ! به ومرحَّ

ا. أسف آهةِ  كلُّ  شكوى، كلُّ  عينِّ  ا وجنايت للخطر، عرَّضين ما محاقيت إ�َّ  إمنَّ
 اليت املسكينة، مينوارنغ الّليدي ولكنَّ  آخر؛ شخصٍ  واستقامة لطيبة با أدين
 أن ميكن الذي ما صوابا، تدِّد املاضي عن تتحدَّث حني معاناتا أنَّ  يبدو

١٠٠



 من املزيد ادِّعاءُ  املستحيل من يكون يكاد كهذا، شيءٍ  اكتشاف بعد! يعزِّيها
 ليس تأمرين وهي كاملًة، بصرييت استعدت لقد. بتوديعك قصدتُه عمَّا التَّساؤل
 بـََنتْ  الذي للضَّعف نفسي وباحتقار بل احسب، أذلَّتين اليت املكائد بازدراء

. قوَّتا املكائد تلك عليه
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 كورسي دي السَّيِّد إىل سوزان الّليدي من  
 

 األعلى سيمور شارع  
 

 اليت اخلطوبة. القليلة األسطر هذه انتهاء بعد أكثر أزعجك ولن راضيٌة، أنا  
 سعيدةٌ  وأنا آرائك، مع منسجمةً  تعد مل أسبوعني قبل عقدها على حريًصا كنتَ 

 وإنَّ . سدى تذهب مل والداك لك أسداها اليت احلكيمة النَّصيحة أنَّ  أجد بأن
، بال السَّالم، استعادتك  النَّفس أمينِّ  وأنا للوالدين، الربَّ  هذا بسرعةٍ  ستتبع شكٍّ

. هذه األمل خيبة من نصييب على أتغلَّب أن بأملِ 
 
. ف. س 
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  ارينن سوزان الّليدي إىل جونسون السَّيِّدة من  
 

 إدوارد شارع  
 

 القد. كورسي دي السَّيِّد مع قطيعتك من مندهشةً  لست أنَّين مع حزينٌة، إنَّين  
 لندن سيغادر إنَّه ايها يقول. إليه بعثها برسالةٍ  بذلك للتـَّوِّ  جونسون السَّيِّدَ  أبلغَ 
 إنَّ  قلت إذا تغضيب وال مشاعرك، كلَّ  أشاطرك أنَّين إىل مطمئنَّةً  كوين. اليوم

 جونسون السَّيِّد ولكنَّ . تعيسةً  ذلك جيعلين. قريًبا سينتهي برسالٍة، ولو تواصلنا،
 تعراني وأنت بك، االتِّصال واصلتُ  إن حياته بقيَّةَ  الرِّيف يف سيستقرُّ  بأنَّه تعهَّد

 لقد. آخر بديلٌ  هناك بينما املتطرِّف احللِّ  هذا ملثل اخلضوع املستحيل من أنَّ 
 السَّيِّدة تعود أن وأخشى سينفصالن، مينوارنغ والسَّيِّدة السَّيِّد أنَّ  بالطَّبع مسعتِ 

 عليه كثريًا وتقلق بزوجها، جّدا مغرمةً  تزال ما ولكنَّها أخرى؛ مرَّةً  إلينا »م«
ا لدرجة  براقة لتكون لتوِّها مينوارنغ اآلنسة جاءت. طويًال  تعيش ال قد أ�َّ

ا ويقولون خالتها، ا تعلن إ�َّ  تغادر أن قبل مارتن جيمس السِّري على ستحصل أ�َّ
 كدت. لنفسي نقاشٍ  دون عليه حلصلت مكانك، كنت لو. أخرى مرَّةً  لندن
 وسيًما أراه. معه حّقا مسرورةٌ  أنا كورسي؛ دي السَّيِّد يف رأيي أعطيك أن أنسى
 أن إالَّ  املرء يسع ال واللَّطيفة، املنفرجة األسارير هذه ومبثل مينوارنغ، مثل للغاية

١٠٣



. العامل يف األصدقاء أعزِّ  من جونسون والسَّيِّد صار وقد. األوىل النَّظرة من حيبَّه
 الزِّيارة لتلك يا. سيِّئ بشكلٍ  األمور تسري أالَّ  أمتىنَّ  سوزان، عزيزيت وداًعا،

 بوسعك، ما كلَّ  اعلت إنَّك القول على أجرؤ ولكنَّين! النغفورد إىل املشؤومة
. حظِّك لقسوة مثيل ال ولكن

 
خلصة 
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 جونسون السَّيِّدة إىل سوزان الّليدي من  
 

 األعلى سيمور شارع  
 

 ميكنك ال الظُّروف هذه ظلِّ  افي. اارتاقنا بضرورة أسلِّمُ  ــ أليسيا، عزيزيت  
 أوقاتٍ  ويف بذلك، تتأثَّر أن ميكن ال صداقتنا ولكنَّ . ذلك خبالف التَّصرف

 باحلميميَّة أخرى مرَّةً  سنلتقي مثلي، مستقلَّةً  تصبحني حني هذه، من أسعد
 هذه ويف الصَّرب، بفارغ ذلك سأنتظر هلذا،. قبل من بيننا كانت اليت نفسها
 نفسي عن راضيةً  أو أبًدا، مرتاحةً  أكن مل أنَّين بأمانٍ  لك أؤكِّد أن ميكنين األثناء
 ورجيينالد أكرهه، زوُجكِ . اآلن وراضيةٌ  مرتاحةٌ  أنا ممَّا أكثر شيٍء، كلِّ  وعن

 سبًبا هذا أليس. أخرى مرَّةً  منهما أيّا أرى لن أنَّين من يقنيٍ  على وأنا أحتقرُه،
 يصبح وحاملا. مضى وقتٍ  أيِّ  يف كان ممَّا أكثر اآلن يل متاحٌ  مينوارنغ إنَّ  للفرح؟

مه الذي الزَّواج عرض سأقاوم أنَّين يف أشكُّ  زواجه، من ِحلٍّ  يف . يل سيقدِّ
 وسيكون. احلدث هذا من تعجِّلي أن معك، تعيش زوجته كانت إن وميكنك،

 تيُّجٍ  حالة يف تدمِّرها، سوف اليت العنيفة، مشاعرها إبقاءُ  عليك السَّهل من
 أبًدا أمتكَّن مل ألنَّين اآلن راضيةٌ  أنا. الغرض هلذا صداقتك على أعتمد. مستمر

 اريدريكا أنَّ  على نفسه بالقدر مصمِّمةٌ  وأنا رجيينالد، من بالزَّواج نفسي إقناع من
١٠٥



 ترجتف مينوارنغ ماريَّا وأجعل تشرِشل، من سأجلبها غًدا،. أبًدا ذلك تفعل لن
 قد. منزيل تغادر أن قبل جيمس للسِّري زوجةً  اريدريكا وستكون. النَّتيجة من

 إراديت إخضاع من تعبت لقد. بما أهتمُّ  ال وأنا ارينن، آل يهتاج وقد تتذمَّر،
 هلم أدين ال الذين ألولئك تقديرًا اخلاصِّ  رأيي عن التَّخلِّي ومن اآلخرين، لنزوات

 من وكان الكثري، عن ختلَّيت لقد. احرتام بأيِّ  جتاههم أشعر وال واجبٍ  بأيِّ 
 أعزَّ  يا وداعاً،. بالفرق اصاعًدا اآلن من ستشعر اريدريكا ولكنَّ  اقتيادي، السَّهل

 تعدِّيين أن وأرجو! أكثر واعدةً  التَّالية النُّقرس نوبة تكون أن أرجو األصدقاء؛
 أبًدا، تتغريَّ  ال اليت صديقتك

 
 ارينن. س 
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  ارينن السَّيِّدة إىل كورسي دي الّليدي من  
 

 الصَّباح، هذا رساليت أرسل مل ولو لك، سارَّةٌ  أخبارٌ  لديَّ  ــ كاثرين، عزيزيت  
ا جلنَّبُتكِ   عاد لقد. عاد ألنَّه لندن، إىل رجيينالد ذهاب معراة من االنزعاج رمبَّ

ما إلخبارنا ولكن سوزان، بالّليدي زواجه على موااقتنا لطلب ليس رجيينالد،  بأ�َّ
 معراة من أمتكَّن ومل احسب، ساعةٍ  قبل املنزل إىل وصل لقد. األبد إىل اارتقا

 ولكنَّين األسئلة، طرح على أجرؤ مل أنَّين لدرجة متاًما هادئًا كان ألنَّه التَّفاصيل،
 إيَّاها منحنا اليت بجةً  األكثر السَّاعة هي هذه. قريًبا شيءٍ  كلَّ  نعرف أن آمل
ا هنا؛ وجودك غري نريده شيء ال. والدته يوم منذ  إلينا تأيت أن ورجاؤنا رغبتنا إ�َّ
 يف يكون أالَّ  آمل. طويلة ألسابيع بزيارةٍ  لنا مدينان أنتما. ممكن وقتٍ  أقرب يف

. أحفادي مجيع معكما لتحضرا وأصلِّي ارينن؛ للسَّيِّد مالئمٍ  غري هو ما األمر
 شتاءً  كان لقد. رؤيتها إىل أتوق اأنا بالطَّبع؛ العزيزة زوجك أخت ابنة وكذلك

 أجد مل. تشرِشل من أحدٍ  رؤية ودون رجيينالد وجود دون اآلن حىت وثقيًال  حزيًنا
 بالشَّباب سيشعرنا السَّعيد اللِّقاء هذا ولكنَّ  قبل؛ من الكآبة هذه مبثل املوسم
ًدا  املعتادة اجليِّدة معنويَّاته رجيينالد يستعيد وحني اريدريكا، يف كثريًا أاكِّر. جمدَّ

 آمالٌ  ولديَّ  أخرى، مرَّةً  قلبه نسلبه أن سنحاول) قريًبا سيكون هذا أنَّ  يف وأثق(
. العاجل القريب يف متشابكَتني يديهما رؤية يف كبريةٌ 
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 احلنون، أمُّك 
 
  كورسي دي. ك 
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 كورسي دي الّليدي إىل ارينن السَّيِّدة من  
 

 تشرِشل  
 

 يكون أن ميكن هل! احلدود أبعد إىل رسالتك ااجأتين لقد ــ العزيزة، أمِّي  
ما صحيًحا  تصديق على جترَّأت إن ارًحا سأطري األبد؟ وإىل ــ حّقا انفصال أ�َّ

 حّقا ورجيينالد ذلك؟ أصدِّق أن يل ميكن كيف رأيته، ما كلِّ  بعد ولكن ذلك،
 باركالندز، إىل قدومه يوم وهو األربعاء، يوم يف ألنَّه األكرب هي دهشيت! معكما
 مرًحا تفيض وكانت سوزان، الّليدي من با مرحَّبٍ  وغري متوقَّعةٍ  غري بزيارةٍ  حظينا

ا لو كما وتبدو وبشاشًة، ا تبدو ممَّا أكثر لندن إىل تعود إن ما ستتزوَّجه أ�َّ  أ�َّ
 كما ولطيفةً  رقيقةً  وكانت ساعتني، من يقرب ما بقيت. األبد إىل عنه انفصلت

 إن سألتها. جفاء أو خالفٍ  أيِّ  عن تلميًحا، أو حراًا، تذكر ومل دائًما، كانت
 ذلك، حقيقة يف لديَّ  لشكوكٍ  ال البلدة، إىل وصوله بعد أخي رأت قد كانت

 على أجابت. احسب اعلها ردَّة ستكون كيف لرؤية ولكن تفرتضي، قد كما
 ولكنَّها االثنني؛ يوم لدعوتا يكفي مبا لطيًفا كان أنَّه ارتباٍك، أيِّ  دون الفور،
 دعوتك. تصديقه عن جّدا بعيدةً  كنتُ  ما وهو املنزل، إىل بالفعل عاد أنَّه تظنُّ 

 وصغارنا سنكون القادم اخلميس يوم ويف سرور، بكلِّ  طرانا من مقبولةٌ  الكرمية
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 ذلك يف لندن إىل أخرى مرَّةً  عاد قد رجيينالد يكون أالَّ  السَّماء أدعو. معكم
 يؤسفين ولكن أيًضا، العزيزة اريدريكا إحضار بإمكاننا كان لو وددتُ ! الوقت
 أحزنَ  ما وبقدر بعيًدا، نقلها يف يتمثَّل كان لنا والدتا زيارة من اهلدف إنَّ  القول
 يف مطلًقا راغبةً  أكن مل. إبقاؤها املستحيل من كان املسكينة، الفتاةَ  ذلك

 سوزان الّليدي ولكنَّ  بوسعنا؛ ما كلَّ  اعلنا. عمُّها وكذلك بالرَّحيل، هلا السَّماح
ا أعلنت  مل إن مرتاحةً  تكون لن أمورها، لرتتيب أشهرٍ  لعدَّة لندن يف هي بينما أ�َّ

 كان أسلوبا أنَّ  املؤكَّد من. هنالك إىل وما املعلِّمات، أجل من معها، ابنتها تكن
 اصاعًدا اآلن من ستعاَمل اريدريكا أنَّ  يعتقد ارينن والسَّيِّد واّقا، للغاية لطيًفا
. لنا مغادرتا من ينفطر املسكينة الفتاة قلب كاد. أيًضا ذلك أعتقد ليتين. مبحبَّة
 أنَّنا الضِّيق، من حبالةٍ  مرَّت إن تتذكَّر وأن كثريًا، إيلَّ  تكتب أن كلَّفتها لقد

 تكون أن وآمل هذا، كلَّ  ألقول وحدها رؤيتها أمرَ  دبَّرتُ  لقد. دائًما أصدقاؤها
 إىل الذَّهاب من أمتكَّن حىت أرتاح لن ولكنَّين راحة؛ أكثر جعلتها قد كلمايت
 يف تتوقَّعينه الذي للزَّواج كان لو متنَّيت. بنفسي أمورها على والوقوف املدينة
 ذلك أرى ال احلاضر، الوقت افي. اآلن لنا يلوح ممَّا أاضل أملٌ  رسالتك ختام

 جّدا، مرجًَّحا
 

ُحبَّة ابنُتك  
 دوًما، امل

 ارينن كاثرين 
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 اخلالصة
 

 ملكتب الكبرية والتَّكلفة أخرى، أطرافٍ  واارتاق األطراف، بعض اجتماع بسبب  
 هذا يف كبريةٍ  اائدةٍ  نيل ميكن وال. أطول لفرتةٍ  املراسالت هذه تتواصل مل الربيد،
 سرعان األوىل، إىل ابالنِّسبة ِسْلَفتها؛ وابنة ارينن السَّيِّدة بني املراسالت من الشَّأن

ا اريدريكا، رسائل أسلوب من أدركت، ما ! والدتا نظر حتت تكتب كانت أ�َّ
قيقة االستفسارات مجيع أجَّلت ولذلك،  شخصّيا مقابلتها من تتمكَّن أن إىل الدَّ

 أن بعد األثناء، هذه يف. بكثرةٍ  أو بإسهابٍ  الكتابة عن وتوقَّفت لندن، يف
 وجعله سوزان الّليدي وبني بينه مرَّ  مبا شقيقها صراحة من يكفي ما علمت
ًفا أكثر صارت عينه، من أكثر األخرية ُيسقط  مثل عن اريدريكا إلبعاد نسبّيا تلهُّ

 النَّجاح، يف األمل قلَّة من الرَّغم وعلى اخلاصَّة؛ رعايتها حتت ووْضِعها األمِّ  هذه
 موااقة على به حتصل أن شأ�ا من جهدٍ  أيِّ  تواري عدم على مصمِّمةً  كانت
 والسَّيِّد. لندن إىل اوريَّةٍ  زيارةٍ  على تلحُّ  املوضوع هذا بشأن قلقها جعلها. ِسْلَفتها
 سرعان احسب، منه تطلبه ما ليفعل يعيش كان بالفعل، تبنيَّ  كما الذي ارينن،

 قامت مهموٍم، وبقلبٍ . هناك با لينشغل املرحية التِّجاريَّة األعمال بعض وجد ما
 اليت سوزان الّليدي بزيارة قصٍري، بوقتٍ  املدينة إىل وصوهلا بعد ارينن، السَّيِّدة
 وال لرجيينالد، ذكر ال. مذعورةً  عنها تويلِّ  جيعلها كاد وابتهاجٍ  بلطفٍ  قابلتها

 حالةٍ  يف كانت. االرتباك على تدلُّ  واحدةٍ  عالمةٍ  حىت وال بالذَّنب، إحساس
 الفور على وِسْلَفتها بنسيبها اهتمامها إظهار يف متحمِّسةً  وبدت ممتازٍة، معنويَّةٍ 
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 من توتـُّرًا أكثر كذلك اريدريكا تكن مل. بلقائهما سرورها إبداء ويف لُلطِفهما،
 والدتا حضور يف نفسه اخلجول واملظهر نفسه، املنضبط السُّلوك. سوزان الّليدي

 إصرارًا وزاداها مريح، غري وضعها أنَّ  عمِّها لزوجة أكَّدا السَّابق، يف كانت كما
 وانتهى. سوزان الّليدي جانب من قسوةٍ  أيُّ  تظهر مل ذلك، ومع. تغيريه على
 يف ليس إنَّه للقول إالَّ  يُذَكر مل اامسه جيمس؛ السِّري موضوع يف االضطهاد متاًما

م بسعادة سوى مهتمَّةً  تكن مل حديثها، كلِّ  يف وبالفعل، لندن؛  ابنتها، وتقدُّ
 أن أمٍّ  أليِّ  ميكن ممَّا أاضل يومٍ  بعد يوًما تصبح اريدريكا بأنَّ  وامتنانٍ  بفرحٍ  معرتاةً 
 أن بإمكا�ا ماذا تعرف واملذهولة، املتفاجئة ارينن، الّليدي تكن مل. ايه ترغب
 يف أكرب صعوبةٍ  وجود سوى ختش مل خططها، يف تغيريٍ  أيِّ  ودون تتوقَّع،

 الّليدي سؤال من األاضل حنو تسري األمور أنَّ  يف األوَّل األمل جاء. حتقيقها
 ألنَّه تشرِشل، يف كانت كما خبريٍ  تبدو اريدريكا أنَّ  تعتقد كانت إن هلا سوزان
 من تساورها شكوكٍ  بوجود األحيان بعض يف لنفسها تعرتف أن عليها كان

، ذلك ُمْذِكيةً  ارينن، الّليدي ااقرتحت. للفتاة متاًما لندن مالءمة  عودةَ  الشَّكَّ
 عن التَّعبري على قادرةً  سوزان الّليدي تكن مل. الرِّيف إىل معهم احلال يف الفتاة
 خمتلفٍة، وألسبابٍ  بعد، تستطيع تكن مل ولكنَّها اللُّطف، هلذا امتنا�ا مدى

 بعد، بالكامل تتحدَّد مل اخلاصَّة خططها أنَّ  ومع عنها؛ ابنتها ابتعاد يف التَّفكري
ا إالَّ   اريدريكا تأخذ أن ما ارتةٍ  بعد بوسعها سيكون أنَّه من يقنيٍ  على كانت أ�َّ
 هذا مثل على املوااقة عن كلِّّيا باالمتناع احلديث واختتمت بنفسها، البلدة إىل

 رغم عرضها، على ارينن الّليدي ثابرت ذلك، ومع. املسبوق غري االهتمام
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 أن قليلةٍ  أيَّامٍ  خالل لبثت ما مقاومتها ولكنَّ  الرَّاض، سوزان الّليدي مواصلة
ةً  أقلَّ  بدت  يكن مل ما احلظِّ  حلسن اإلنفلونزا من الرُّعب قرَّر مثَّ . ما حدٍّ  إىل حدَّ
 يف تفكِّر تعد ومل األموميَّة سوزان الّليدي خماوف ااستيقظت. السُّرعة بذه لُيقرَّر
 الكوارث كلِّ  بني ومن. للعدوى التَّعرُّض خطر عن اريدريكا إبعاد عدا شيءٍ  أيِّ 
! ابنتها صحَّة على األنفلونزا أثر هو ختشاه ما أخشى كان العامل، يف
 

 أعلنت أسابيع، ثالثة وبعد. وزوجته عمِّها مع تشرِشل إىل اريدريكا عادت  
ا سوزان الّليدي  الّليدي اقتنعت احسب حينئذٍ . مارتن جيمس السِّري تزوَّجت أ�َّ
ا قبل، من به اشتبهت مبا ارينن ا بأ�َّ  على اإلحلاح متاعب كلَّ  نفسها جنَّبت رمبَّ
 منذ شكٍّ  دون حسمته قد سوزان الّليدي كانت والذي معها اريدريكا انتقال
ا مع والدتا، ولكنَّ  أسابيع، بستَّة ُحدِّدت قد اريدريكا زيارة كانت. البداية  أ�َّ
ةً  كانت لطيفتني، رسالتني أو رسالةٍ  يف عودتا طلبت  على للموااقة متاًما مستعدَّ
 شهرين بعد مثَّ  ااتقادها، عن الكتابة عن توقَّفت شهرين وبعد إقامتها، متديد

 عمِّها عائلة مع اريدريكا بقيت لذلك،. هلا كلِّّيا الكتابة عن توقَّفت آخرين
 رجيينالد عواطف استمالة من الكلمات، ولطيف مبعسول متكَّنت، أن إىل وزوجته

 شهرًا عشر اثين االنتظار معقولٍ  بشكلٍ  يعين الذي األمر حنوها، كورسي دي
 عالقاتٍ  أيِّ  عن ولتخلِّيه ألمِّها، حبِّه على للتَّغلُّب الكايف الوقت إلعطائه
 لذلك كاايةً  أشهرٍ  ثالثة ارتة كانت رمبا. اللَّطيف اجلنس إبغاض وعن مستقبليَّةٍ 
. اتِّقادها من أقلَّ  يكن مل رجيينالد مشاعر دوام ولكنَّ  عموًما،
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 اال الثَّاين، زوجها مع سعيدةٍ  غري أو سعيدةً  سوزان الّليدي كانت إذا عمَّا أمَّا
 أكانت سواءٌ  بتأكيداتا، الوثوق ميكنه امن. ذلك من التَّأكُّد ميكن كيف أدري
 شيءٌ  هناك يكن مل. االحتماالت على بناءً  حيكموا أن النَّاس على إجيابًا؟ أم نفًيا

ها  أقسى نصيًبا نال قد جيمس السِّري أنَّ  ويبدو. وضمريها زوجها سوى ضدَّ
 ميكن اليت الشَّفقة لكلِّ  أتركه لذلك اخلالصة؛ سذاجته تستحقُّه كانت مما بكثريٍ 
 أن سوى ميكنين ال بأنَّه اأعرتف إيلَّ، بالنِّسبة أمَّا. إيَّاها مينحه أن شخصٍ  أليِّ 

 نفسها وإيقاع لندن إىل جميئها بعد اليت هذه احسب؛ مينوارنغ اآلنسة على أشفق
 حتايلت بقلبه، الفوز بدف عامني ملدَّة سيفقرها بثمنٍ  ثيابٍ  شراء أحبولة يف

. سنوات بعشر تكربها امرأةٌ  عليها
 
 

 متَّت
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