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 مةالمقد

، عرصهش  تعترب الاكتبة شش لوت بروايت من أشهر اكتبشت القصص والروايشت  والقصشئد الشعرية يف
حيث اكات لك من ،. ويه تنتيم إىل أرسة أدبية اكن مجيع أفرادهش من املتمزيين يف جمشل اآلداب

مش يش وإينزيابيت وكذلك شقيقهش بشتريك بروايت من أشهر كتشب الروايشت ،إمييل ،شقيقشتهش آن 
 .والقصشئد الشعرية 

يط  بأبطشل يتمزي أسنوب شش لوت بروايت حبرصهش ىلع إيراد الكثري من ا  تلفشصيل الصغرية  اليت ُتح
وىلع الوصف ادلقيق ألحشسيسهم مش جيعل القش ئ ينتقل بمخينته إىل ماكن األحداث ،  وايشتهش 

 . ويتعشطف بشلك كبري مع أبطشهلش 
سوف يتبنّي لنقش ئ . يرسين أن أقدم لنقراء ترمجة خمترصة إلحدى أشهر ميللفشتهش ويه قصة جني إير

ىلع سرية الاكتبة اذلاتية املد جة يف اهشية انلصوص بأن الاكتبة اكات قد  استنبطت  من دلى االطالع
الكثري ممش و د فيهش من جتربتهش الشخصية  خالل الفرتة اليت عمنت فيهش مربية دلى عدد من 

 العشئالت االاكنزيية
 د يف نلدن ة تم إعداد هذه النسخة املخترصة بشلنغة االاكنزيية من قبل دا  نرش جشمعة أكسفو

 . املمنكة املتحدة
OXFORD UNIVERSITY PRESS IN LONDON    

 
 

 أمل  الرفشيع 
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 الفصل األول

 والدي  

 

  السيد فقري احلشل تزوجته  وادليت خالفشً لرغبة  العشئنة ممش أثش   كثرياً اقمة وغضب جدّ   اكن وادل  اكهنشً 
اتيجة  من وادليت بعد مرو  اعم واحد ىلع زواجه لكن وادل  تويف... يد ومش جعنه حيرمهش من املرياث

 ...لشدة حزاهش ىلع فقدااه  توفيت وادليت أيضشً بعد مرو  شهر واحد ىلع وفشته ثم، إصشبته بشحلىم
يك أعيش يف مزنهل  ل يد يل خش األب واألم معشً  فقد اصطحبين بذلك بمش أاين كنت بذلك قد فقدت و

تتم تنشئيت و اعييت أسوة وبأن اكن خشيل قد  غب بشلطبع بأن أعيش يف كنفه  .يد سهغيت الاكئن يف منطقة
أصبح شخصشً ممش جعنين بعد سنتني أيضشً تويف اكن مع لك أسف  قد لكنه .  جو جينش  وجون. إلزيا ، بأوالده 

 .أفراد اعئنتهغري مرغوب به من زوجته وكذلك من بشيق 
 

 انب خايل جون

 ينتحق أن، بنغ سن الرابعة عرش بمش أاه قد  ،اكن من املفرتضو ،جون ابن خشيل يكربين بأ بع سنوات اكن 
وادلته اكات يف كثري من األحيشن تستبقيه يف املزنل حبجة  لكن، سهيدغيتإحدى املدا س خش ج منطقة ب

لو لم تكن بكثري  أفضل اكن سيصبح  بأن وضعه الصيح وإن كنت أعتقد ،  حشتله الصحّيةضعفه وسوء 
عرات احلرا ية وب تحطعمه ذلك القد  الكبري من احلنويشت و الكعاكت  غري ذلك من املأكوالت ذات السح

 .مع ذلك لم يكن جون حيب وادلته كثرياً و، .املرتفعة 
اكن يعشقبين . هين إىل حّد كبريواكن جون ابن خشيل يكر ،بشلنسبة لسين  كنت ضئينة احلجم وحنينة جداً 

لكن وادلته لم تكن مع ذلك   ،.دائميفعل ذلك بشلك  وإامش اكن، األسبوعليس مرة أو مرتني فقط يف 
 غم أاه اكن يفعل ذلك ،دون أ  محرّب  يعشقبين اكن  لم تكن تهتم عندمش كمش  تنتفت إىل مش يفعنه يب 

 .أمشمهش
حبيث ، ستش ة ليك ال يراين أحدهمالاختبأت خنف وافذ قد جنست خنف إحدى انلو ،ذات يومكنت 

بشنلظر إىل بعض الصو   املنواة يف أحد الكتب اليت كنت قد حصنت بهدوء  االستمتشع  يكون بإماكين
 . واكن مش أخششه فقط هو أن يعرث عيل جون، بشلفعل كنت يف تنك النحظة سعيدة . عنيه من املكتبة 

وبمش أاين لم أجبه صشح  واشداينالغرفة اكن قد فتح بشب  .عيل بشلفعلعرث اكن بعد ذلك قد جون لكن 
 : بغضب

 ."يبدو أن جني ليست هنش! ... جو يج!...؟ لزيا  أين يه أين جني؟  "
 :قشلت ىلع الفو ولزيا قد أطنت برأسهش إىل الغرفة  واكات  
  ".جني خمتبئة هنش خنف ستش ة انلشفذة ... إاهش هنش جون " 
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رجين جون بنفسه بأن ي، من ماكين ىلع الفو   عيل أن أخرج  اكنوبذلك  سحبين قوم بفنم أكن أ غب أن ُيح
 :سأتله. من شعر  كمش اكن يفعل دومشً 

 "مش اذل  تريده جون؟ " 

 ."ونجقويل مش اذل  تريده  مين سيد  عنيك أن ت! شطبيين بهذه الطريقة ال تح "  قشل يل 
 :ثم جنس ىلع أحد املقشعد وقشل 

 ."ىلع الفو  قرتيب أ يدك أن ت" 
واكات تنك الصفعة  قد ، كنت أعنم بأاه سيرضبين  غم أاين اقرتبت من املقعد اذل  جينس عنيهكنت 
 . عنف ممش جعنين أكشد أسقط ىلع األ ضوبكل  بشلفعل ىلع الفو جشءت 

 " الستش ة؟؟ مش اذل  كنت تفعنينه و اء. هذا ألاك حشولت االختبشء مين" من جديد ثم قشل يل 
 "كنت أقرأ " 

 "دعيين أ ى الكتشب اذل  تحطشلعينه "
 :وعندمش جنبت هل الكتشب بصمت قشل يل

ال تمتنكني املشل ومن املفرتض أال تكوين هنش مع كمش أاك . أال تعنمني بأاه الحيق لك استخدام كتبنش " 
أن حيقق لك وال  ،أكنه من أطعمةمش اىلع ُتصيل كمش الحيق لك أن ، انلبالءوالد من هم  مثننش من األ

ألقنك اآلن د سشً ألاك كمش أن عيل أن ،  املالبس اليت تشرتيهش لك وادليتتنك  حنن  من ترتد  مش ارتد 
 ".هنشك إىل جشاب ابلشبوتلقيف اذهيب من أمشيم ىلع الفو   ...من املكتبة أخذت أحد كتيب 

، من الغرفة قفزت إىل اجلشاب اآلخر  شب يك يرميين بهلكنين عندمش  أيته يرفع الكت،  فعنت مش طنبه مين 
الكتشب قد أصشبين ممش جعنين أسقط ىلع األ ض ويصطدم  أيس ذلك اكن !.. اكن متأخراً   لكن ذلك
 :شديداً  ممش جعل خويف منه يتبدد وأقول حينذاك شعرت به  اكن األلم اذل . رحبشبلشب وجيح 

 ".شيس  املتوحشمش اذل  دهشك ؟ أات أيهش الفىت الق" 
 " هل سمعت مش قشتله ؟، لزيا  مشذا ؟ " صشح 

 ...وبدأ يرضبين بشّدة   ثم  كض  حنو   وأمسك بشعر   وبكتيفّ 
 :وأرصخأرصخ  قد أخذت  كنت ،االثنتنيبيدّ  بعد ذلك لست أد   مش اذل  فعنته به  
 ..."أات أيهش اجلرذ...أات أيهش اجلرذ" 

 بينمش ، بشتلفريق بيننش  قشمتبذلك ويف ذلك الوقت مع خشدمة أخرى  لغرفة ااكات املربية بييس قد دخنت 
كيف جترؤ ىلع ؟  كم يه يريرة هذه الفتشة الصغرية!... يش لنهول  ...!يشلنهول"  أخذ اجلميع يرصخون 
 ! "اتلهجم ىلع السيد جون

ويه الغرفة اليت اكن خشيل   يف الغرفة احلمراء ،بنشء ىلع أوامر السيدة  يد ،اكات انلتيجة أن تم حبيسو
 .  ..واليت لم يكن قد دخنهش أحد ىلع اإلطالق منذ ذلك احلني ،  تويف فيهش السيد  يد قد
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رصخت وبكيت ، كنت قد شعرت خبوف شديد  يف ذلك الظالم ادلامس اذل  اكن ينفين من لك جشاب  
 .مشً قد فقدت ويع تمش، فحتح ابلشب من جديد  عندمش،  كنتإىل أن ، وبكيت

 

 السيد بروكلهورست 

بعد مرو  يومني  ىلع تنك  .قد قر ت إ سشيل إىل إحدى املدا س، عد تنك احلشدثةب ، يد اكات السيدة
 : اكضة وقشلتقد أتت إيل املربية بييس احلشدثة اكات 

لم يكن هنشك حشجة ألن أجيبهش  ألاهش اكات " هل غسنت يديك ووجهك هذا الصبشح؟ ، آنسة جني " 
قشمت  واكات بعد أن قد، .حبيث لم يكن بإماكاهش حىت أن تسمع إجشبيت،أمرهش   منكبرية  ىلع عجنة تبدو 

 .اجلنوس  أعنمتين بأن هنشك من يرغب برؤييت يف غرفةقد بنفسهش بغسل وجيه ويد  
ت تسشءل. طفنة بشئسة جداً أبدو واكن مش أشعر به من خوف قد جعنين ،  توجهت ببطء إىل الطشبق السفيل  

 : جتفوأبشب الغرفة وأاش أفتح 
 " تحرى من هو الشخص اذل  قد يرغب برؤييت ؟" 

يقف إىل جشابهش  جل طويل ،جشلسة يف مقعدهش املعتشد   يد وجدت السيدةقد  عندمش دخنت الغرفة كنت 
 : يدقشلت السيدة و،  واظر إيلاستدا   ذلك الرجل . القشمة

 ." هش يه الفتشة اليت كتبت إ ك بشأاهش" 

 "مش هو سنهش؟. تبدو صغرية السن جداً " الرجل  قشل
 ."عرش سنوات" 

ذلك الرجل املزيد من قد  بعد أن أجشبت ىلع املزيد من األسئنة اليت وجههش إ هش  يد ةواكات السيد
 :استأافت حديثهش بشلقول

أن ،  قبنتهش يف مد ستكإن هذا ،ذلا عنيك ، ذه الفتشة طبشع سيئة جداً هلكنت قد أعنمتك يف  سشليت بأن " 
 "...اكذبةوشدعة من مجيع املد سني أن يرقبوهش بكل حذ  فيه فتشة خمح  تطنب
لكن مش قشتله عين من ذلك الالكم اجلش ح   ،لسوء معشمنتهش يل   يد يف السشبق أكره السيدة  كنت بمش 

ترغب بأن جتعنين اكات  بأاهش بذلك فقد أد كت  مششعر  إىل حّد كبري اكن قد جرح،وأمشم ذلك الغريب 
 ،.أن أفعل شيئشً تلغيري مش نسبته إيل لم يكن بإماكين لكنومع ذلك ، تعيسة حىت يف حيشيت اجلديدة املقبنة

 :تشبعت حديثهش بشلقولثم اكات قد 

أعتقد بأاه لن يكون . .. عنيهش أن تتعنم أسنوب اتلرصف السو ّ و ،مفيدةأ يدكم أن جتعنوا منهش فتشة " 
يكون عنيهش أن تحميض مجيع العطل واإلجشزات يف وف س  ... احلصول ىلع أ  عمليف املستقبل  بإماكاهش
 ..ممكنسوف أ سنهش إ ك بأرسع وقت . أ غب بعودتهش إىل مزنيل فنست املد سة 

  :وعندمش بقيت بمفرداش برولكهوست قشلت يل بعد ذهشب السيد قد   يد واكات السيدة
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 ".بشأاك  تقروف يارى مش اذل  س فد وسواذهيب اآلن إىل غرفة األوال"

حينذاك شعرت ألاين  ، عدت أد ايج من جديد لكنين كنت قد،  يك أخرج من الغرفة شبابلتوجهت حنو 
رحت إىل حّد كبري اكات مششعر  قد. ومهمش اكن اثلمن  بأن عيل أن أتكنم ذلا استجمعت شجشعيت ، جح
 :ووقفت أمشمهش وقنت

ذلا عيل أن أعنمك بأاين أكرهك أكرث من  ...كنت اكذبة لكنت سأقول بأاين أحبك لو ...أاش لست اكذبة " 
يه لست أاش من تكذب وإامش ... أ  شخص آخر يف هذا العشلم  مش عدا ابنك جون اذل  أكرهه أكرث منك 

ك وأاش سعيدة ألا، مين ذلك تلن أعود أبداً لرؤيتك حىت لو طنب... ابنتك جو جينش  اليت تكذب دومشً  
 .."لست خشلة حقيقية يل وسوف أعنم اجلميع كم كنت قشسية ميع

 "كيف جترئني ىلع اتلحدث إيل بهذه الطريقة ؟! جني إير " قشلت حبّدة 

يعتقد انلشس بأاك سيدة طيبة !... احلقيقة .. .يه احلقيقةهذه  ! اعم، جرؤت ىلع ذلك ألاهش احلقيقة" أجبتهش 
؟ لكنه مع األسف اآلن يف  سيقوهل لك خشيل  يد لو اكن ىلع قيد احليشة مش اذل  اكن ... لكنك امرأة سيئة 

وبأاه يعنم كيف تتعشمنني  بإماكاه أن يرى لك مش تقومني به  أن تعنيم بأن ومع ذلك جيب...  العشلم اآلخر 
 ."مش تفكرين بهبحىت ميع وأن بإماكاه أن يعنم أيضشً 

 . رت بإحسشس غريب من اتلحّر كنت عندمش ُتدثت إ هش بتنك الطريقة قد شعو
 :بدت عنيهش عالمشت الفزع وقشلت

 مش اذل  دهشك؟، جني " 

 ."بأاين اكذبة وبأاين فتشة سيئة برولكهو ست السيدقنت ذللك الرجل لِم "  أجبتهش 
من الرضو   أن يتم تهذيب طبشع الفتيشت صغريات السن مش قنته ألن  د يك بأن عنيك أن تح ، جني"  قشلت
 ."غرفة األوالد واآلن عود  إىل، .مثنك 

أكره املد سة بأرسع وقت ألاين أكره العيش هنش وتنك أ جو أن ترسنيين إىل ، سيدة  يد " قنت من جديد 
 ."إىل حّد كبريذلك 

 :دث افسهش ويه تنهض سمعت السيدة  يد  ُتح وكنت قد 
 ."ويف أقرب وقت ، سوف أ سنهش إىل تنك املد سة بشلفعل" 
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 اينالفصل الث

 يومي األول يف المدرسة

 

اكات العربة قد اغد ت (. ينشير) اكن ذهشيب إىل تنك املد سة يف اتلشسع عرش من شهر اكاون األول 
اعنت " قشلت لنسشئق واكات املربية بييس الشخص الوحيد اذل  وّدعين و، .السشدسة صبشحشً  يف سهيدتغي

 ." بهش جيداً 
 . ثم ااطنقنش "  !بشلطبع ،اعم، اعم " واكات إجشبته 

ذكره فقط بأاهش اكات  حنة طوينة جداً  ومش أ، .تنك  الكثري من اتلفشصيل عن  حنيتاآلن لست أذكر 
وبأاين كنت أخر األمر قد غرقت بشنلوم ولم أستيقظ إىل أن توقفت ، وبأانش كنش قد مر اش بشلكثري من املدن

 :قد سمعت صوتشً يقولكنت عندمش فتح ابلشب  .سيشج تنك املد سة مالعربة أمش

 "؟ جني إير أهذه يه الفتشة  اليت تحدىع"

 . ثم تم إازايل من العربة" اعم "اكات اإلجشبة 
تبعت الشخص اذل  استقبنين عرب ممر عريض مظنم  إىل مدخل بشب واسع ثم إىل . اكن الطقس بش داً  طبشً 

 . تشتعل فيه انلريانكبري فيهش موقد اكن  غرفة كبرية 
قشلت . نر يمسيدة مجينة ثم تبعتهش سيدة أخرى تحدىع اآلنسة دخنت إ هش  تنك الغرفة اكات قد يلدخو بعد

 :تنك السيدة
 "أليست صغرية السن جداً ليك يتم إ سشهلش عرب تنك املسشفة الطوينة بمفردهش ؟"

 "هل أات متعبة؟" ثم ملست كتيف برفق وسأتلين
 "قنيالً سيديت، اعم " أجبتهش 

 ."ضعيهش يف رسيرهش ولكن اعميل ىلع أن تأكل شيئشً قبل ذلك. تكوين أيضشً جشئعة أتوقع أن" 
قد وجدت افيس يف غرفة واسعة فيهش العديد من الفتيشت من مجيع  مينر  كنت عندمش تبعت اآلنسةو

 .األعمش  ة حوايل اثلمشاني منهن ة كّن جشلسشت أمشم الطشوالت ألن ذلك اكن موعد ااتهشء ادل وس
البسكويت اجلشف من قطع الاآلنسة مينر األوامر بتقديم وجبة العششء اليت لم تكن سوى بعض أعطت 
تم تصييص به تالوة الصنوات قد تبعت اآلنسة مينر إىل الرسير اذل  ااتهشء العششء وبعد كنت  . مع املشء

، رسيرهششت قد إىل لك من الفتي أرسعت. رتاّصة من من األرّسةمح  صفوفُتتو  ىلع  غرفة واسعة جداً يف 
 حىت ليككنت متعبة لنغشية ويف ذلك الصمت والظالم قد استغرقت بشنلوم خالل دقشئق بشلنسبة إيل فأمش 
 ...أحنم
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اكات الفتيشت قد استيقظن وا تدين مالبسهن ىلع . استيقظت يف الصبشح ابلشكر ىلع صوت قرع اجلرس
ً  من ، املاكن  اليزال ينّف  الظالم حبيث اكنالرغم من أن الوقت اكن مبكراً جداً  وبذلك اهضت أاش أيضش

 . أسوة بغري  من الفتيشت اغتسنت وا تديت مالبيسوتعب شديد من كنت أشعر  غم مش رسير  
بعد دخنواش إىل . رع جرس آخر قد توجهنش إىل الطشبق السفيل بصفوف اثنتني اثنتنيعندمش قح كنش بعد ذلك 
اكات وبذلك . تالوة الصنوات الصبشحية  ثم أعننت عن بدء ادل سبمينر  قشمت  اآلنسة .غرفة اتلد يس
وفتحن الكتب إىل أن  قرع جرس آخر دخنت  أمشم طشوالت ادل اسة ن جنسدقشئق  قد الفتيشت خالل 

 .سنشً  وكنت قد ااضممت إىل فئة الفتيشت األصغر، .بعده املد سشت وابتدأ ادل س 

خرجنش من غرفة اتلد يس ليك بذلك ع اجلرس من جديد ورثم قح . استمرت حصة اتلد يس  ملدة سشعة 
كنت جشئعة جداً لكن  احئة الطعشم ! كم كنت قد شعرت حينذاك بشبلهجة . اتنشول طعشم اإلفطش 

قشلت تنظر إىل األخرى إىل أن لك من املد سشت  ىلع اإلطالق ممش جعل املحروق لم تكن تحثري الشهية
 :إحداهن

  ." ..لطعشم ال ييللكهذا اف! هذا ليس عدالً " 
 .برولكهو ست ثم سمعتهن يذكرن اسم السيد 

اكن الصمت قد سشد . وبذلك كنش ال ازال نشعر بشلكثري من اجلوع عندمش عداش من جديد إىل ادل اسة
ويه   ، أيت السيدة اليت اكات قد ُتدثت إيل  نة األمس تدخل إىل القشعةإىل أن  بلضع دقشئقالقشعة 

وقف اجلميع احرتامشً .  املد سةوبأاهش تتوىل إدا ة تنك  تمبل تدىع اآلنسةت الحقشً بأاهش السيدة اليت عنم
 : قشلت هلش ثم بدأت تتحدث

البد أاكّن . عنمت بأاكن لم تتمكّن من تنشول وجبة اإلفطش  صبشح ا وم . دل  مش أقوهل لكّن " 
 ."اجلنبلكّن وجبة من اخلزب و تحقّدمذلا أعطيت األوامر بأن ، جشئعشت

 . وكنش بعد تنشونلش تنك الوجبة قد خرجنش إىل احلديقة ،اكن ذللك أثره يف إثش ة ابلهجة دلى اجلميع
لكنين عندمش اظرت  ، لم أكن أعنم تمشمشً أين كنتأاين كمش ، لم يكن أحد قد اتلفت لوجود بدا يل بأاه 

 :ش العبش ة اتلش ةإىل بشب املد سة إذا يب أششهد عنيه لوحة حجرية كبرية كتبت عنيه

 "تم بنشء هذا القسم من قبل السيد اعويم برولكهو ست ة  ميلسسة لوود" 

اكات جشلسة إىل جشاب بشب  فتشة أكرب سنشً مين عندمش ششهدت،كنت ذلا تسشءلت عمش تعنيه تنك امليلسسة 
 قد سأتلهش  ، أحد الكتب  املد سة  تحطشلع

 "ميلسسة لوود" ىن العبش ة املكتوبة ىلع ابلشبهل بإماكين االستفسش  منك عن مع!  جشء " 

 وأجشبت ."تعين املاكن اذل  اقيم فيه " 
تبت لِم "سأتلهش من جديد   ."لكمة ميلسسة هل يعين ذلك أاهش خمتنفة عن أية مد سة؟كح

 !."أعتقد بأاك يتيمة. فنحن هنش اعيش ىلع اإلحسشن ، ذلك ألاهش مد سة خريية " 
 ."قبل أن أكون يف السن اذل  بإماكين أن أتذكر ذلكفقد تويف وادلا  ، اعم " 
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 ."حنن هنش مجيعشً يتيمشت" 

 "ادفع املشل؟عنينش أن هل " 
ح "  لكن مثل هذا املبنغ اليكيف تلغطية مش ينزمنش من ، من انلفقشت سنويشً  % 35 ب أصدقشؤاش سشهمي

 ."ذو  اإلحسشنذلا يتم ُتصيل ابلشيق من ، .افقشت

 "؟هو ستبرولكمن هو السيد " 

 ."أمني الصندوق  و مدير هذا املاكن  اعويم برولكهو ستإاه ابن السيد "

 "هل هو من األشخشص الطيبني؟" 

 ."إاه من الكهنة "

 "؟ تمبلهل يعود هذا املاكن لآلنسة " 
 أن تنفذ فقط مش يطنبه منهش هو تمبللك مش ىلع اآلنسة .  أتمىن لو اكن األمر كذلك،  ال بشلطبع!.. أووه"

 ."برولكهو ست السيد
أسمشء مجيع املد سشت  بعد ذلك منهش  كنت قد عرفتو،  هينني بو از اكن اسم صديقيت اجلديدة تنك
 ."والكثري من األمو  اهلشمة األخرى

تقديم وجبة الغداء اليت اكات عبش ة  تالهش اكن هنشك بعد ذلك املزيد من األجراس واملزيد من ادل وسثم 
كنت قد أكنت  لكنين . اليت لم تكن طيبة املذاق ىلع اإلطالقووالنحوم املطهّوة معشً عن مزيج من اخلضش  

 ...مش استطعت منهش وأاش أتسشءل فيمش إذا اكات مجيع وجبشت الغداء اليت ستقدم إ نش ىلع غرا  ذلك

ن استمرت احلصص ادل اسية حىت اخلشمسة مسشء كنش قد تنشونلش بعدهش وجبة أخرى اكات عبش ة عثم 
إىل أن اكات لك ، .ادل اسيةتال ذلك املزيد من احلصص  ، .الشش قطعة صغرية من اخلزب األسمر مع بعض 

هذا مش اكن عنيه . ذهبت إىل فراشهشقد  ، وجبة عششء اكات ذات وجبة عششء النينة السشبقةلتنشونلش منش بعد 
  .األول يف تنك املد سة يويم
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 الفصل الثالث

 ر المدرسةالسيد بروكلهورست يزو

 

تمر ببطء شديد وكنت قد حشولت أن أتقيد بشألاظمة املطبقة فيهش وبأن أافذ لك مش  لووداكات األيشم يف 
 .يك أحصل ىلع  ىض لك من حويلليحطنب مين 

السيد  قد  أيت، يف قشعة اتلد يس أحشول إجنشز واجب حصة الريشضيشتوأاش جشلسة ذات يوم كنت 
تذكرت حينئذ   وبمش أاين كنت قد .إىل املد سةاكن قد جشء يف زيش ة تفقّدية   يدخل إىل القشعة  برولكهوست

قبعت يف مقعد   فقد، .اللكمشت اجلش حة اليت اكات السيدة  يد زوجة خشيل قد ُتدثت بهش إ ه عين 
ً منه وبذلك اكن بإماكين أن أسمع مش اكن يدو  من . وحشولت أن اختبئ عن األاظش  كنت قريبة جدا

 :برولكهو ست قشل السيد. تمبل وبني اآلنسة بينهحديث 
صت اجلوا ب املعنقة ىلع حبل الغسيل تفحّ لقد  . أ يد أن تقوم الفتيشت برتق اجلوا ب بشلك متقن" 

 ."..فيهشهنشك ثقوب كبرية ، اعم   ،اثلقوبمن  ووجدت بأن فيهش العديد
 ."هو ستبرولك سيد ،سوف يتم العمل بذلك بشتلأكيد"  تمبلقشلت اآلنسة 

لكن مش استغربته أكرث هو مش احيم إيل بأاه اكن قد تم منذ أسبوعني منح الفتيشت " ثم تشبع حديثه بشلقول 
أات تعنمني بأن األاظمة التسمح بمنح مثل هذه .. وجبة إضشفية من اخلزب واجلنب كيف حدث ذلك؟؟

 .."الوجبة فمن اذل  أمر بذلك؟
ذلا لم ، وجبة اإلفطش  حمرتقة تمشمشً ولم تكن تيللك  تاكا. سيد  لك من طنبت ذ أاش"  تمبلأجشبت اآلنسة 

 ."يكن بإماكين أن أدع الفتيشت جشئعشت إىل أن حيني موعد العششء
 :حبنق  برولكهوست قشل السيد

بتنشئة هيلالء الفتيشت يف   أات تعنمني جيداً بأاه ليس يف اييت أن أقوم:  دعيين أوضح لك مش ييل  ! سيديت" 
بإماكاهن ُتمل  نأن أعمل ىلع جعنهن فتيشت ذوات عزم ليك يكوعيل وإامش ، ن الرتف والرفشهيةجو م

فإن من شأن وجبة من اخلزب واجلنب ، إن لم يكن الطعشم املحرتق منشسبشً  ...أعبشء احليشة من جوع وبرد
حشبعني حشجتهن ابلداية لكنكف، أيضشً أن تفسد أسنوب تد يبهن ىلع ذلك تغفنني عن  أات بذلك قد ت

 ."ترويض أ واحهن

قد توقف  عن احلديث بينمش اكات اآلنسة تمبل تضغط ىلع شفتيهش بشّدة  برولكهو ستالسيد   ثم توقف
ينظر إىل ابلشحة اليت  ،اذل  اكن واقفشً إىل جشاب املدفأة ،برولكهو ست  اكن السيدثم  .ليك تيف ابتسشمتهش 

 :وقشل تمبل اتلفت برسعة إىل اآلنسةو ،بمن تنّّق رضبة ىلع  أسهقفز فجأة أشبه قد جتمعت فيهش الطشبلشت 
 ..."أمحر ؟ َجعدشعر ... ؟ شعر أمحر َجعد ّجعد مشاذل  أششهده هنشك؟ فتشة ذات شعر " 
 " جو ش سيفرنهذه يه إحدى الطشبلشت وتدىع ، سيد  " 
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تمّوج"   !."يلسسة اخلريية؟ وهنش ويف مثل هذه امل اجَلعد وِلم هلش هذا الشعر األمحر المح

 :برسعة تمبلقشلت اآلنسة 
 ."هذا هو شعرهش الطبييع سيد  " 
كنت قد أعنمتك مرا اً وتكرا اً ... شعرهش الطبييع ؟ لكن ليس عنينش مع ذلك أن ادع األمر هكذا" 

يتم جيب أن . َجعد شعر أو ذوات بأاين ال أوافق ىلع أن تكون دلينش يف هذه امليلسسة فتيشت ذوات شعر أمحر 
الفتشة الطوينة  تنك اطنيب من. الفتيشت األخريشتاآلن ّحص فسوف أت.. .الفو قّص شعر هذه الفتشة ىلع 

  ."الفتيشت أن يستد ن حنو احلشئط اطنيب من مجيع... القشمة اليت تقف هنشك أن تستدير
ن العسري جداً اكن م نوايتأن تيف ابتسشمتهش ويه تنقل تنك األوامر لنفتيشت ال تمبلحشولت اآلنسة 

أن يرى تعبري وجههن  برولكهو ست واكن من امليلسف أاليكون بإماكن السيد، .سببهش عنيهن أن يفهمن 
بعد أن قشم بتفّحص  ؤوس الفتيشت ملدة مخس  برولكهو ست السيد اكن و .األوامر مثل تنك يحنفذن وهنّ 

 :دقشئق بصمت قد قشل
 .."  !جيب أن يتم قّص شعو  مجيع هيلالء الفتيشت" 

 :حديثه بشلقول استمر يفلكنه اكن قد ، أن تتلكم  تمبل حشولت اآلنسة
 ."عدةجَ أو مّوجة تأ يد أن تكون هيلالء الفتيشت بمالبس بسيطة وبشعو  غري م" 

أعتقد بأن اكن عنيهن  . وابنتيه برولكهو ستاكن ابلشب قد فحتح يف تنك النحظة ودخنت منه زوجة السيد و
تّموجة  ، .قبل حلظشت يدخنن أن ذلك ألن مالبسهن اكات من احلرير املرتفع اثلمن كمش اكات شعو هن مح
 .حىت أن الشعر الرمشد  لزوجته املتقدمة  يف السن اكن ىلع شلك تموجشت ،

   

 السيد بروكلهورست يعاقبني أمام جميع طالبات المدرسة

إيل حينئذ  برولكهو ستلسيد اتلفت ا. لسوء احلظ اكن قنيم قد سقط من يد  يف تنك النحظة وكحرسو
 :وصشح 

 ."ماطنيب من هذه الطفنة اتلقدّ .  هذه يه الطشبلة اجلديدة...  أه!.. همنةيش هلش من فتشة مح " 
وبذلك دفعتين إحدى الفتيشت إىل  ،كنت قد شعرت خبوف شديد حبيث لم تعد دل  حىت القد ة ىلع احلركة

  ." جنيالتشيف " يل بهدوء  يه تقولبرفق و تمبلاألمشم  ثم اصطحبتين إ ه اآلنسة 
 ."أحرضوا كرسيشً اع شً وضعوا هذه الفتشة فوقه"  برولكهو ستقشل السيد 

 :صشحقد بعد أن تم وضيع فوق ذلك الكريس واكن 

 "أترون هذه الفتشة ؟"  
 :الكمه بشلقول تشبع  ثم كنت أشعر بأعينهن تكشد ُترقين. اجلميع بشلطبع اظر إيّل  
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فمن بإماكاه أن ... قد اليويح إ كم شلكهش بمش يف افسهش من يرو   ...م يه صغرية السن؟أترون ك" 
 . " ومع ذلك ييلسفين أن أقول بأن األمر كذلك ...يتخّيل بأن الشيطشن قد سيطر ىلع  وحهش؟

 :تشبع حديثه بشلقولوتوقف قنيالً  ثم 
يف  نكمش أن عنيك...  منهش نأن ُترتس نعنيك ...ذلا فإن من واجيب يش فتيشيت العزيزات أن أحذ كن منهش" 

ىلع املد سشت أيضشً مراقبتهش و... وبأال تنعبوا معهش وأال تتحدثوا إ هش .. .بمفردهشحشل الرضو ة أن تدعوهش 
 ." شدعةومعشقبتهش ألن هذا الفتشة اكذبة خمح 

 " !...هذا شنيعكم "  برولكهو ستابنيّت السيد إحدى  سشد يف القشعة ثم قشلتاكن الصمت قد 
 :بشلقول  الكمه  برولكهوستالسيد وتشبع 

إ سشهلش وقد أجربت يف اهشية األمر ىلع  هذا مش أعنمتين به السيدة اليت اكات قد اعمنتهش كمش لو أاهش ابنتهش" 
 ."هشإىل هذه امليلسسة ليك يتم إصالح

 :أضشف دق توجه مع زوجته وابنتيه حنو ابلشب لكنه اكن قبل أن يغشد  الغرفةثم 
 ."دعيهش تبّق يف هذا الوضع  لسشعة إضشفية والتديع أ  من الفتيشت تتحدث إ هش طوال ا وم" 
 

 هيلني بونس تواسيني

قد جنست بمفرد  يف إحدى زوايش  كنت.  ذلك الكريس املرتفععن تم إازايل إىل اكن الظالم قد حّل 
 :افيس  حدثوأاش أحبيث يكون بإماكين أن أبكي وأبكي حبريّة  الغرفة

، .املد سةالصديقشت يف هذه  دل  بعضتكون  كنت قد عقدت العزم ىلع أن أكون فتشة مستقيمة وبأن "
 ."وهش أاش اآلن أجنس وحيدة َمنسية

 "..بعد اآلن أن أاهض من جديد ؟ هل سيكون بإماكينتحرى   "ثم تسشءلت
 ... تمنيت املوتكنت قد أخذت دمويع تتسشقط بغزا ة و

إحدى الفتيشت تقرتب مين ويه ُتمل بيدهش  أيت يف تنك احلشلة من األىس وا أس الشديد  بينمش كنتو
 :قشلت. اكسشً من الشش  وقطعة من اخلزب 

 ."أن تنشويل بعض الطعشم اآلن  عنيك"  
أحشطتين بذ اعيهش و كنت قد وضعت  أيس ىلع صد هش اكات قد . ثم جنست إىل جشايب وبدأت تحواسيين

 ...ءوأجهشت بشبلاك
 :قد عرثت عنينش بعد قنيل وقشلت يل تمبلاكات اآلنسة و 
بإماكن هينني أن ترافقك مشدامت و أ يد أن أُتدث إ ك يف مكتيب  . جئت خصيصشً ألجنك ،جني  "

 ."معك اآلن
طنبت قد  ،هينني ىلع كريس منخفضأاش و  نشجنسبعد أن  تمبلواكات اآلنسة  كنش قد تبعنشهش إىل مكتبهش 

 .قرتاب منهشمين اال
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 اآلنسة تمبل تواسيني

 "ابلاكء؟مش يكيف من حزاك ب تتمكين من إزالةألم ينتِه لك يشء اآلن؟ ألم ، حسنشً "قشلت 
 ."لن يكون بإماكين أن أنىس مش حدث ىلع اإلطالق" أجبت 
 " ملشذا؟" سأتلين 

 ."ألن اجلميع سوف يعتقدون بأاين بشلفعل فتشة يريرة"

من . وف سوف احكّون فكرتنش عنك حبسب ترصفشتك وبمش سوف تحثبتينه نلش بنفسكفس، ال تقنيق "  قشلت
 "يه تنك السيدة اليت اكات تسشعدك؟

 ."اكن خشيل قبل وفشته قد تركين ُتت  اعيتهش.  إاهش زوجة خشيل" 
 "أاهش لم تكن قد تولت  اعيتك بمحض إ ادتهش ؟بهل يعين هذا " 
 ."نيهش أن تفعل ذلك تنفيذاً لوصيتهاكات قد تضشيقت جداً ألاه ع، اعم " 

ايريح يل قد  اإلماكن لِم اعتتك تنك . جيب أن يكون بإماكاك أن تحدافيع عن افسك، حسنشً جني " 
 ."السيدة بشلاكذبة

بعد تمبل اكات اآلنسة . شعرت حينذاك بأاهش صّدقتين كنت قد  ويت هلش لك مش مر ت به يف أيشم طفوليت و 
 :الزتمت الصمت بلضع حلظشت ثم قشلتأن أاهيت  واييت قد 

كمش أاين أعرف شخصشً بإماكاه أن ييلكد يل مدى ، بشلنسبة إيل اآلنتمشمشً  هش قد أصبحت األمو  واضحة " 
 ."قيقة ىلع اجلميع أكتب إ ه وسوف يتم إعالن احل سوف. صّحة  وايتك 

 .ثم قبنتين ٌوقرعت اجلرس إعالاشً بموعد تنشول الشش 
حسب إيل  لم تمبل  واكات اآلنسة بعد أسبوع قد أعننت أمشم مجيع الطشبلشت بأاه يسعدهش  اتلوضيح بأن مش ن

 .يكن صحيحشً 

 يف اغية السعشدة ممش جعنين أشعر  أيضشً وكنت . اكات الفتيشت قد رسح ن جداً  إلعالن تنك احلقيقة 
من  سهيدتغي جبميع مش يف ،بكل مش فيهش من مصشعب، لوود بأاين لن أقشيض احليشة يف ميلسسةحينذاك 
 .. فشهية

قد لفت ااتبشه الرأ  العشم إ هش وبذلك تم ،اكن ااتشش  احلىم يف املد سة بعد مرو  اعم ىلع ااتسشيب إ هش ثم 
 ... إىل األفضلهش وااتىه األمر إىل أن تغرّيت األمو  في، .حول وضع امليلسسة اتلحقيقشت  إجراء

سة فيهش ملدة عمنت مد ّ ثم ذلك طشبلة ملدة ستة أعوام  كنت خالل ،كنت قد مكثت هنشك ثمشاية أعوامو
 إىل أنسة تنك األعوام بمثشبة األم واملد ّ  بشلنسبة إيل خالل قد أصبحت تمبلاكات اآلنسة . اعمني

 اآلنسة لم أعد أشعر تمشمشً بشألمشن عندمش تزوجتوبذلك  ،.أيضشً  يل أصبحت آخر األمر بمثشبة الصديقة

 .سةاملد  واغد ت تمبل
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ه البّد أن أد كت بأا كنت بعد ذلك قد لكنين،فقط  لوود اكن لك اعليم هو ميلسسة  ،ولسنوات طوينة
وبأاه قد يكون  ،اعلم كبري بشاتظش  من دليهم مش يكيف من الشجشعة دلخوهليف اخلش ج  هنشك  يكون

أن أحقق ذلك؟ ثم تذكرت تسشءلت لكن كيف سيكون بإماكين و، .بإماكين أن أقدم خدمشيت يف ماكن آخر 
 :وبذلك كتبت اإلعالن اتلشيل .ن أكتب إىل إحدى الصحف وأاتظر مش سوف يردين من إجشبشتأبأن بإماكين 

دلى تنك الفتشة . ترغب فتشة ششبة بشحلصول ىلع عمل كمد سة أو مربية ألطفشل ُتت سن الرابعة عرش"
إماكاهش تد يس النغة الفرنسية واملوسيّق والرسم امليلهالت تلد يس املنشهج ادل اسية االاكنزيية وكذلك ب

. 

 .لوود مكتب الربيد يف ميلسسة :والعنوان   جني إير :االسم

 :كنت بعد مرو  أسبوع قد تنقيت الرّد اتلشيلو

، صشحبة اإلعالن أن ُتصل ىلع العمل املطنوب دلى اعئنة دليهش طفنة واحدة  جني إير بإماكن اآلنسة"
 السيدة عنوان  منهش أن ترسل مش يحثبت امليلهالت اليت أو دت ذكرهش  إىل يحطنب. نيهشً ج وذلك براتب ثالثني

  ."بشلقرب من منطقة مينكوت ثو افيدل اليت تقعمنطقة  يف  فريفشكس
وجدت بأن اخلط يّدل ىلع أن من كتب الرسشلة سيدة متقدمة يف قد تفّحصت الرسشلة بعنشية  بعد أنكنت 
وبذلك قمت بإعداد الوثشئق املطنوبة  .العرض يبدو منشسبشً من مجيع انلوايحك ذل نوجدت بأكمش . السن

 . وأ سنتهش إىل العنوان املذكو 
كنت قد تنقيت منهش إجشبة ىلع الفو  أبدت فيهش موافقتهش ىلع استخدايم وأعنمتين بأاهش تتوقع أن اتلحق و

 .هشرسشتللأسبوعني من تش يخ استاليم  بشلعمل خالل
 قد محنت أمتعيت وتوجهت إىل لوود وبذلك كنت عندمش آن األوان ملغشد يت، واعن برسعة مّر األسب

 .لوودعربة قد اقنتين إىل ذلك املاكن اذل  يبعد مسشفة سبعني ميالً عن منطقة  بواسطة مينكوت
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 الفصل الرابع

 وصويل إىل ثورنفيلد

 

ً  لوودكنت قد اغد ت  اظرت . يف اثلشمنة مسشء مينكوت يف وصنت إىل فندق جو جو يف الرابعة صبشحش
 :سألت أحد اخلدم .ثو افيدل عربة تنقنين إىل حويل حبثشً عن

 "؟جني إير هل أات اآلنسة" وإذا به يسألين  ثو افيدلأين بإماكين أن أجد عربة تقنّين إىل " 

 "اعم" 
 ."هنشك شخص بشاتظش ك هنش" 

ً بشاتظش   إىل جشاب عربة جيرّ  قشم ىلع الفو  بوضع حقيبيت واحد حيث   هش حصشناكن ذلك الرجل واقفش
 ...صعدت إ هش وبدأت  حنتنش وأمتعيت يف العربة  ثم

تكون سيدة  البّد أن فريفشكس كنت عندمش ألقيت اظرة إىل العربة وإىل احلوذ  قد أد كت  بأن السيدة 
 اكات النينة حشلكة الظالم .وهو األمر اذل  جعنين أشعر بشلكثري من الراحة ، من طبقة اجتمشعية  فيعة

 .استغرقت تنك الرحنة سشعتشنقد واكات الطريق وعرة و

أطنّت  حلظشت قدوخالل حلظشت اكات إحدى اخلشدمشت خالل  ،ابلوابةاكن احلوذ  عندمش وصننش قد فتح  
 :من ذلك ابليت الواسع وقشلت

 ." تفضيل بشدلخول من هنش، آنسيت " 

ن دخننش إىل غرفة صغرية حيث اكات أمن األبواب إىل  بهش العديديط حيح كنت قد تبعتهش عرب  دهة واسعة 
يك بهدوء  اكات .بشاتظش   إىل جشاب املوقد ةسنّ سيدة مح  لم يكن هنشك وبذلك  ،.تنك السيدة جشلسة ُتح

 .عمنهشأفضل ممش قد تنتظره مربية يف بداية 

 :اهضت من مقعدهش ىلع الفو  وقشلت اكات قد 
 ."اقرتيب من املوقد،  ؟ البّد أاك تشعرين بشلربد كيف حشلك عزيزيت"

 "فريفشكس أعتقد أاك السيدة" سألت 
 !"اجنيس من فضنك عزيزيت، هذا صحيح" وأجشبت 

ببعض احلرج بأن يكون هنشك من يو ين  مثل ذلك القد  من االهتمشم  حينئذ قد شعرت بشألحرى كنت 
 ...طوال حيشيت وهو أكرث ممش كنت لقيته

 : فريفشكس عد أن تنشولت الطعشم اذل  أعّد ألجيل  قد قنت لنسيدةكنت بو 

 " هذه النينة؟ فريفشكس هل بإماكين أن أحظى برسو  اتلعّرف ىلع طشبليت  اآلنسة" 

 "؟فش نس؟ البد أاك تعنني اآلنسة  فريفشكساآلنسة " أجشبت بشستغراب

 "ابنتك ؟طشبليت أليست " 
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 "نيس دل  أ  أوالدف ...ال "
 وبذلك لم أكن قد أضفت شيئشً و ،حينئذ بأاه ليس من النبشقة أن أوّجه إ هش املزيد من األسئنة أد كت

 .قشمت بنفسهش بشصطحشيب إ هش  وبذلك، شكرتهش وأعنمتهش بأاين أود اذلهشب إىل غرفيت كتفيت بأنإ

رسو  كثري من البشللكنين شعرت ، أشبه بغرف الكنشئسبتنك انلوافذ الواسعة اكات الغرف واألبواب تبدو 
كنت يف اغية اتلعب من انلشحيتني وىلع الرغم ن أاين . مفروششت حديثة صغرية وذاتألن غرفيت اكات 

بأن أكون قد أصبحت آمنة يف بيت  قنيب اكن قد امتأل بشبلهجة والسكينة إال أناجلسدية والفكرية 
 ...وشكرت اهلل تعشىل ىلع  محتهكنت قد  كعت وبذلك ، ينيضمّ 

 

 باسم الشخص الذي سوف أعمل لديهأخ
ً
 ذت علما

اليت  رشق بتنك الستشئر الز قشءعندمش استيقظت صبشح ا وم اتلشيل وجدت بأن غرفيت تنك ماكن صغري مح 
 وهو مش اكن ذلك خمتنفشً جداً عن املاكن العشد  اذل  عشت فيه لسنوات يف، تتخننهش أشعة الشمس ادلافئة

 .لوودميلسسة 
أشعر كنت يف احلقيقة  لكنين، بيس بعنشية فنم يكن من اعديت أن أهمل مظهر ا تديت مالكنت قد 

كنت أتمىن أن أكون ذات قشمة طوينة ممشوقة لكنين كنت .   مجينة الشلك أحيشاشً بشألسف ألاين لست
ا تديت ثويب األسود ذ  ا شقة كنت  بعد أن  مع ذلك و ...قصرية القشمة قنيالً ولألسف ششحبة الوجه 

 .ثقة إىل غرفة الطعشمكل توجهت بقد ضشء انلظيفة ابلي
 :ببشششة وسأتلين فريفشكساستقبنتين السيد . شلرتتيبباكن لك مش يف تنك الغرفة يويح بشلفخشمة و

 "؟ثو افيدلكيف وجدت " 

  .وأعنمتهش بأاين أحببت املاكن جداً  
كعشدته لنعيش هنش  وشسرت  لسيدل إىل ماكن مهجو  مش لم يأت اتحوّ تلكنين أخىش أن ، اعم" وأجشبتين 

 ."من وقت آلخر
 "؟ وشسرتمن هو السيد " هش حينئذسأتل

 "أعنمك بذلك؟أكن قد ألم . إاه مشلك هذا املاكن" 
 
ح
لكن السيدة العجوز اكات ، .عنمت بذلك بشلطبع  كمش لم أكن قد سمعت سشبقشً بذلك االسملم أكن  قد أ
 :قنت.  هذا العشلماملفرتض أن يعرفه لك شخص يف تعتقد بأن من

 "..!اعتقدت أن هذا املاكن يعود إ ك "

أاش لست سوى ف! ؟  بش كك اهلل  طفنيت هل يمكن أن يعود  مثل هذا املاكن إيّل " أجشبت ويه تبتسم 
 ."لكنين لست هنش سوى مدبرة لنمزنل  وشسرتصحيح أاين من أقربشء السيد . ذا املزنلهلمدبرة 
 "يت ؟طشبلإذن من يه ف" سأتلهش 
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 ." هش يه طشبلتك تدخل الغرفة" ثم أضشفت "  أديل فش نس إاهش" 
 .إىل الغرفةالطفنة دخنت ثم 
ذهبنش معشً إىل املكتبة اليت اكن من ، بعد تنشول اإلفطش  .قد أصبحنش برسعة أصدقشءأاش وطشبليت كنش  

س قد دعتين ملرافقتهش بعد ااتهشء ادل و فريفشكساكات السيدة و، .اتلد يس املفرتض أن تكون غرفة
  :سأتلهشواكات عندمش   .ف ىلع مجيع غرف املزنللنتعرّ 

  "كيف بإماكاكم أن ُتشفظوا ىلع مجيع هذه الغرف بهذا القد  من انلظشفة والرتتيب؟ "
هلذا املاكن تتم دومشً بشلك مفشئج وغري متوقع وعنينش أن   وشسرتذلك ألن زيش ات السيد " أجشبتينقد 

 ."ىلع أهبة االستعداداكون دومشً 
 "هم؟ءهل هو من األشخشص اذلين يصعب إ ضش" 

  ."يرغب بأن يتم احلفشظ ىلع املزنل بشلشلك الالئق وشسرت  لكن السيد ،ليس األمر كذلك" 
 "؟ وشسرتكيف يبدو السيد " سأتلهش  

قع ال أُتدث إ ه يف الوالكنين  ،  جداً  من األشخشص األذكيشءهو  . هو شخص غريب األطوا  بعض اليشء" 
 ."يتغيب عن املزنل يف أكرث األحيشنفهو وبذلك  كثرياً ألاه يسشفر كثرياً 

دم املفروششت وبشلك قِ خشص اكن ومش لفت اظر  بشلك  ، بشتلجّول يف املاكنقد جتّونلش وكنش بعد ذلك 
 .دمية القِ يف الطشبق العنو  من املزنل ممش جيعل املزنل يبدو يف اغاملفروششت اليت اكات خشص 

 "هل هنشك أشبشح يف هذا املزنل؟" سأتلهش 
 :قد ضحكت وقشلت فريفشكسالسيدة واكات  

 ."ليس هنشك أ  أشبشح يف هذا املزنل ،  حسب معنومشيت"  
. وكنت أثنشء قيشمهش بإغالق ابلشب قد استمريت بشلسري ببطء يف املمر  وإذا يب أسمع صوت ضحكة غريبة

 :فريفشكس سألت السيدوبذلك ...   ابلداية ثم بدأت تصبح أىلع فأىلعاكات تنك الضحكة خشفتة يف
  "الضحكة الغريبة؟؟ مش هذه هل تسمعني " 
 !" غراس "ثم اشدت . ويه خيشطة تعمل يف إحدى الغرف ادلاخنية غراس بولإاهش اآلنسة ، اعم"أجشبتين و

 : فشكسفري ةالسيدهلش قشلت . فحتح أحد األبواب وخرجت منه إحدى اخلشدمشت

 ." عنيك أن تتذكر  بأن عنيك القيشم بواجبشتك  ىلع الوجه املطنوب. هنشك الكثري من الضجيج !غراس "
 .إىل غرفتهش دون أن تنبث ببنت شفة غراساعدت السيدة و

 :فري فشكسثم قشلت يل السيدة 

 " كيف وجدت طشبلتك؟ بشملنشسبة  ،جنيآنسة   "
 .معشً  العششء تنشونلشونش فيمش بعد اليت ااضمت إ   أديل ثم ُتدثنش عن
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 الفصل الخامس

 التقيت السيد روشسرت

 

سيدة طيبة القنب كمش اكات  فريفشكساكات السيدة . كنت بذلك قد بدأن مرحنة جديدة من حيشيت
 .مطيعة منزتمة سهنة االاقيشد  اغبة بشتلعنيم  فتشة أديلطشبليت 

 (.. ديسمرب) واكاون األول ( اوفمرب)شين  وترشين اثل( أكتوبر)ثم مرت أشهر ترشين األول 

ألديل  قد طنبت مين السمشح( ينشير)ذات يوم من أيشم شهر اكاون اثلشين  فريفشكساكات السيدة إىل أن 
قد ف، ذلك ا وم اكن من األيشم املرشقة وبمش أن .  ا ومية إلصشبتهش بزنلة برد شديدة بعدم تنيق د وسهش

إىل دائرة الربيد اليت تبعد حوايل اثلالثة أميشل عن املزنل ليك أضع  سشلة يف  طنبت موافقتهش ىلع ذهشيب
 .إيّل بمثشبة الزنهة والرتيّض يث يكون ذلك أيضشً بشلنسبةحب، الربيد

أاظر إىل الشمس اليت  اشتوقفت قنيالً إىل جشاب الطريق وأكنت قد . اكن اهلواء سشكنش واكات الطريق هشدئة
 . عن بعدثو افيدل اكن بإماكين أيضشً أن أششهد من ذلك املاكن  و، فشيئشً  يئشً قد بدأت تغرب ش اكات

يركض برسعة يتبعه لكب بولييس ذلك احلصشن فجأة اخرتق ذلك السكون صوت وقع حوافر حصشن اكن 
 . وىلع متنه  اكبه

د أخطو عدة لكنين لم أك،إىل جشاب الطريق الضيقة ليك أترك املجشل ملرو هم برسعة انسحبت كنت قد  
 :بغضبتال ذلك صوت يصيح  ثمسقطة  خطوات إال وسمعت صوت

 ."مشاذل  بإماكين أن أفعنه اآلن حبق اهلل ؟!...  أووه" 
 كض اللكب إيّل . اكاش قد سقطش ىلع اجلنيد.األ ضاحلصشن والراكب ىلع  ششهدتعندمش اتلفت قد كنت 

 . ى بنفيس مش حدثيطنب مين املسشعدة وبذلك تبعته ليك أ كمش لو أاه اكن

 "هل أصبت بأذى ؟ ، سيد "  الرجل سألت
 :وبذلك سأتله من جديد. أعتقد أاه اكن يشتم ألاه لم جيبين

 "هل بإماكين أن أقدم إ ك أية مسشعدة؟، سيد   " 

 ." لك مش عنيك هو أن تقيف إىل جشايب" قشل يل بنهجة آمرة 

دت قنيالً وأخذت أاظر إ ه وهو حيشول مسشعدة بذلك ابتعكنت و، اهض ىلع  كبتيه ثم ىلع قدميهثم 
ش جعنه ال مملكن شيئشً مش اكن قد حدث  ،احلصشن ىلع الوقوف إىل أن تمكن آخر األمر من أن يفعل ذلك

  .يتمكن من امتطشء احلصشن

 :سأتله من جديد  و ،بأاه قد بدأ يعرج وهو يتوجه إىل جشاب الطريقبعد ذلك الحظت  

 ."ثو افيدلأصبت بأذى فبإماكين أن أطنب املسشعدة من إن كنت قد ، سيد  " 

 ." بإماكين أن أتدبر األمر . شكراً لك " أجشبين اظر إيل بدهشة ثم 
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واكات تبدو عنيه عالمشت الغضب  ، اكن ذلك الرجل يف منتصف العمر .لكن من الواضح أاه اكن يتألم
 يف اخلشمسة  البدّ خطر ببشيل بأاه . الشديد 

مجيل الطنعة ملش اكن بإماكين أن أظّل واقفة أمشمه ملدة اكن  لو أاه اكن ششبشً أوأاه  نو ف، ن العمرواثلالثني م
كمش أاه لو اكن قد ترّصف بأسنوب أكرث تهذيبشً يف  ...أن أعرض عنيه مسشعديت بهذا اإلحلشح وال ، أطول

اكن قد جعنين ال  ّدث إيلّ اجلنف يف اتلح هلكن أسنوب، سأذهب يف طرييق وأتركه لكنت،  فضه مسشعديت
 :من جديد  وبذلك قنت .أشعر بشخلوف منه

 "ن تتمكن من امتطشء فرسك من جديدأليس بإماكين أن أتركك يف هذا املاكن إىل ، سيد  "  

 "أين تحقيمني؟. أعتقد بأاك أات من عنيهش أن تكون اآلن يف مزنهلش" اظر إيل وقشل 

 :بعد وقنت تبدو عناكات اليت  ثو افيدل أيرت إىل

 ."وكنت يف طرييق إىل دائرة الربيد، هنشك" 
 "؟ثو افيدل يف ؟ أأات تحقيمنيأتقصدين أاك تحقيمني يف ذلك املزنل" سألين 

 ."سيد ،اعم "  

 ملن يعود ذلك املاكن ؟" 

 ." وشسرت لنسيد" 
 "؟ وشسرت هل تعرفني السيد" 
 ."فهو مسشفر حش شً ، لم أتعّرف عنيه بعد،  ال" 

ن مالبيس ىلع الرغم من بسشطتهش لم تكن تويح بأاين ذلك أل ، صين وكأاه يتسشءل عمن أكونتفحّ ي أخذ
 ."من طبقة اخلدم

 ."أاش أعمل هنشك بصفة مربية " ذلا قنت هل 
 ." ..أات املربية!لقد نسيت . ..أه" قشل 

لكن عالمشت ، جوادهواكن بعد أن اظر إيل من جديد اظرة فشحصة طوينة قد حشول بصعوبة أن يمتطي 
 :قشل يلوبذلك األلم اكات تبدو ىلع وجهه 

 ."عيل أن أطنب منك االقرتاب مين" 
 :قشل قد اقرتبت منهعندمش وكنت 

ثم وضع يده اخلشنة ىلع كتيف واكن . رغم ىلع أن أطنب منك تقديم املسشعدة إيلأ جو املعذ ة لكنين مح " 
 :قشلثم ه الوقوف ىلع قدمي قد استطشعبذل بعض اجلهد  بعد أن

عنيك وأعتقد بأن ، هش يه يف اجلشاب اآلخر من الطريق. فقط  أن تنشو ين عصش  اآلن عنيكلك مش " 
ثم امتطى جواده وأرسع بشالاطالق بينمش ... الربيد ليك تضيع  سشتلك اإلرساع اآلن  بشذلهشب إىل مكتب

 ...استأافت السري يف طرييق



 أمل الرفايع: ترجمة                                                                                      ترجمة قصة جني إير

 
22 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوين  

ن ذلك الشخص اجلديد اكن أشبه أكمش ، خدمة  لشخص مش  بشلرىض ألاين قدمت حينذاك قد شعرتكنت 
 ...بصو ة جديدة أضيفت إىل ذهين

ذلا أرسعت إىل غرفة السيدة اكن الظالم قد بدأ حيّل  ،ثو افيدل  عندمش عدت إىل كنت قد تأخرت 
ششهدت ذلك اللكب األسود كنت قد لكن مش لفت اظر  أاين ، .لكنين لم أجدهش هنشك ،  فريفشكس

 .!مستنقيشً ىلع األ ضية إىل جشاب املدفأة  ،لييس اذل  كنت  أيته مع ذلك الشخص الغريبابلو

 "ملن هذا اللكب؟" سألت اخلدم 
ذهب جون   وقد ثو افيدلقد تعّرض حلشدث يف طريقه إىل السيد اكن  . وشسرت  إاه لنسيد"واكات اإلجشبة 

 ."اآلن الستداعء الطبيب
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 الفصل السادس

 بالسيد روشسرت  وأديل اجتمايع

 

حيث تمت  وكأاهش ُتولّت إىل ماكن آخر  ،  وشسرتبعد عودة السيد  قد تغريت تمشمشً  ثو افيدل اكات
 . وا تفعت أصوات اخلدم وتراكضت األقدام، مجيع غرف وقشاعت املزنل  أاوا   إضشءة 

من احلمشس الستالم به  شعر اكات ت اظراً ملشاتلقيد بشجنشز واجبشتهش ادل اسية  أديل كمش لم يعد بإماكن
قد   وشسرت يف مسشء ا وم اتلشيل اكن السيد.  بأاه جنبه هلش  وشسرتأعنمهش السيد  صندوق اهلدايش اذل 

 : فريفشكساستداعاش إ ه حيث قشلت السيدة  

 ."بتنشول الشش  معك ومع طشبلتك هذا املسشء  وشسرت يرغب السيد" 
إىل الغرفة  فريفشكس  افقتين السيدةو ،ق السفيلبوتوجهت إىل الطش ا تديت ثويب األسود اجلديدكنت قد 

و كنت  ،.ة ىلع كريس آخر دىلع كريس بينمش اكات سشقه األخرى ممدّ فيهش جشلسشً   وشسرت  اليت اكن السيد
 قد اتلفت إىل السيدة  وشسرت السيدلم يكن . ذلك الوجه اجلّد  الصش م  بذلك  أيت من جديد

 :قدمتين إ ه بشلقولعندمش  فريفشكس
 ."جني إيرهش يه اآلنسة ، سيد  " 
لكن أسنوبه اجلنف ، .لو اكن حينذاك قد ترصف جتشيه بأسنوب أكرث تهذيبشً لكنت سأشعر بشالضطراب و

عن   بشتلحدث إيلّ  فريفشكسعندمش بدأت السيدة مش فعنه اكن ...  يف اتلحدث إيل اكن قد أاعد إيل تمشسيك
 :قشل بفظشظة  وسقوطه قد  جواده حشدثة تعرّث 

 "ألن اتنشول الشش  اآلن ؟ ،فري فشكس  سيدة "

 "س الشش ؟أك وشسرت  نشويل السيدهل بإماكاك أن تح "  فريفشكس قشلت يل السيدة
 :عندمش تنشول الكأس من يد  قد قشلت أديل واكات .اشوتله كأس الشش 

 "؟جني هل جنبت هدية لآلنسة ،أيب"  
 ؟جنيصول ىلع اهلدايش آنسة هل ُتبني احل" سألين 
وبمش  ،فنم يسبق يل أن تنقيت أية هدية، لست أعرف فيمش إذا كنت أحب اهلدايش أم ال  ، يف الواقع" ته بوأج

 ."أتوقع أن أحصل منك ىلع أية هديةعين فنست أاك شخص غريب 
الكثري من  حرزتبأاهش قد ألكنين أ ى اآلن المعة اذلاكء  لست طشبلة أاش أعنم بأن أديل ،ال تقويل هذا" قشل 

 ."بفضل جهودك  اتلقدم يف د استهش
 ."قد حصنت اآلن ىلع هدييتهش ! سيد  " أجبته 

 :بعد ذلكسألين ثم 
 "مىض ىلع وجودك هنش ثالثة أشهر أليس كذلك؟لقد "  
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 ."اعم سيد " 

 "؟...وكنت قد جئت من"
 ."لوودميلسسة جئت من " 

 عدد السنوات اليت أمضيتهش هنشك؟اكن  كم  شت أليس كذلك؟يه مد سة لنفتيشت ا تيماليت " قشل 
 ."ثمشين سنوات سيد "

ذلا لست أعجب من . عيل أن أقول بأن اصف هذه املدة يف مثل ذلك املاكن اكن بإماكاهش أن تقيض عنيك" 
  عندمش  أيتك  نة األمس يف تنك الطريققد اعتقدت  كنت . أن تكوين أشبه بمخنوقة أتت من اعلم آخر

 "ومن يه وادلتك؟ من هو وادلك. إحدى اجلّنيشت  بأاك
 ."ليس دل  أ  منهمش"
وكنت أاش من  ، هل كنت عندمش اتلقيت بك  نة األمس يف الظالم بشاتظش  صديقشتك اجلنّيشت الصغريات" 

 "النقشء؟ تسببت بمنع ذلك
 :هززت  أيس وقنت

 ."مئشت السننيمن بشجلّن قد ااتىه عرص اإليمشن  أات تعنم بأن، سيد "
 .وكنت أُتدث بكل جديّة كمش اكن يفعل

 .أخوال وخشالت وأإن لم يكن دليك وادلان أليس دليك أعمشم ، حسنشً " قشل 

 ."لم أجتمع بأ  منهم طوال حيشيت" 

 "ومشذا عن مزنلك؟"

 ."ليس دل  أ  مزنل" 
 "من اذل  أ سنك إىل هذا املاكن؟" 
 ."من أجشبت  ىلع  سشليت فريفشكسواكات السيدة   الصحف ىحدإكنت قد نرشت إعالاشً يف " 

 :حينئذ فريفشكسقشلت السيدة 
لآلنسة جداً مد سة جديرة كمش أاهش يه اآلن  فيقيت  جني إيراآلنسة . وأاش سعيدة ألاين فعنت ذلك، اعم"  

 ."أديل
ألاهش  هشبدأت بذلك  نة األمس وجيب أن أشكراكات قد . سوف أحكم ىلع هذا األمر بنفيس" أجشب 

 "ق؟ىلع اإلطالوسشبقشً إىل املدينة قد ذهبت  جني اآلنسة كن ألم ت .أيضشً قدمت إيل املسشعدة اكات قد 

 ."سيد  ،ىلع اإلطالق... ال" 

 "؟لوود كم اكن سنك عندمش ذهبت إىل"
 ."حوايل العشيرة" 

 العزف ىلع ابليشاو؟ يدينهل جت. هذا يعين أاك اآلن يف اثلشمنة عرش" 
 ."سيد  قنيالً " 
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 ."دعنيي أسمع عزفك. هذه يه اإلجشبة اتلقنيدية " 
 :واكن بعد أن عزفت قنيالً قد صشح

  ."ولكن قنيالً فقط ن العزفديأات كمش أ ى جتي. هذا يكيف " 
 :اطنع ىلع بعض النوحشت اليت  سمتهش قد همهم قشئالً بعد أن اكن بعد أن وّجه إيل املزيد من األسئنة وثم 
  ."النوحشت كنت سعيدة عندمش  سمت هذهأعتقد بأاك " 

 :ثم اظر فجأة إىل سشعته وقشل 
 ."عمتم مسشءً  مستيقظة إىل هذه السشعة املتأخرة؟أديل كيف حدث أن تكون ! السشعة احلشدية عرش " 
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 الفصل السابع

ي
 
 السيد روشسرت  يتعامل معي بأسلوب ود

 

غريب األطوا  بعض  وشسرت السيد  يبدو يل" :فريفشكسكنت يف صبشح ا وم اتلشيل قد قنت لنسيدة 
 .".اليشء

الشّك أاه غريب األطوا  بعض اليشء لكن  .ترصفهأسنوب  عنيه وفقذلك ألاك حكمت " و أجشبتين 
يف ابلداية خالفشت بينه وبني وادله دليه اكات  .اعىن من الكثري من املششلك العشئنية اكن قد هذلك ألا

اكن . يتعنق بشملشل كمش أعتقد    فكرة واضحة عن األمر لكن املوضوعليست دل، .وشقيقه األكرب سنشً 
احلني ىلع عدم ابلقشء  قد حصل ىلع مبنغ كبري من املشل بعد وفشة شقيقه واعتشد منذ ذلك  وشسرتالسيد 

 ."أكرث من مخسة عرش يومشً  فهو ال حيب هذا املاكن ثو افيدل يف
 "ملشذا؟"

 ."جداً  أاه جيد املاكن هشدئشً بعتقد أ" 

 شعرت حينذاك بأن السيدةلكنين ،كنت متأكدة من أن اإلجشبة لم تكن تكشف عن لك احلقيقة 

 .ذلا توقفت عن طرح املزيد من األسئنة ،قد بدأت تشعر بشحلرج من أسئنيت فريفشكس
اكن صندوق اهلدايش قد وصل ذات  .يف موعد تنشول الشش   وشسرت  لك  نة بشلسيدبعد ذلك أجتمع  كنت 

 ."..صندوق هدايش هش قد وصل " تطري فرحشً وتركض بكل بهجة ويه تصيح  أديل يوم ممش جعل

   وشسرت الحظت بأن السيد كنت قد  .نشغال بذلك طوال ا ومتفريفشكس  والسيدة أديل ممش جعل لك من

ندمش الحظ اكن عو  ،.وقد ا تسمت ىلع وجهه ابتسشمة جعنته يبدو أقل رصامة، ابلهجة اكن أيضشً يف اغية
 :قد قشل بأاين كنت أاظر إ ه بلضع دقشئق

 "وسيمشً؟  هل جتدينين جنيمش  أيك آنسة ،   حسنشً " 
لكن مش ، واتلهذيببشقة نلااكن دل  مش يكيف من وقت يك أفكر بمش سأجيبه لكنت سأجيبه بأكرث من لو 

 !."سيد ، ال" تفكري  أجبت دونكنت قد أاين هو حدث 
مش اذل  تعنيه . تبدين صغرية وبسيطة لكنك مع ذلك أجبتين بهذه الطريقة الرصحية أات، حبق اهلل" قشل 
 "؟ بذلك

أن أقول بأن األذواق تتنف من شخص آلخر أو بأن اجلمشل ليس من بشألحرى اكن عيل . أعتذ  سيد " 
 ."ةاألمو  ذات األهمي

بأن   اً بنفسه ذلا استأاف حديثهقويشً وفخو اكن يبدو هلكن، قبيحشً ن ابلعض قد جيدواه أنت متأكدة بك
 :قشل
 ."املزيد عنك وبأن أعرف ، أ يد أن أكون ودوداً معك هذه النينة" 
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أعنم مش يه األمو   ستلكنين ل، أاش ىلع استعداد ىلع أن أكون وسينة تسنية بشلنسبة إ ك، سيد " أجبته 
 ."ك عنيهشذلا لك مش عنيك هو أن تطرح عيل األسئنة وسوف أجيب، بهش اليت تهتم

 هذا لو وافقت ىلع أن يل احلق بأن أترصف معك بأسنوب  ّب العمل خشصة وأاين يف ،فننبدأ إذن ، حسنشً "
يف هذا العشلم  بينمش  كمش أن دل  الكثري من اتلجربة ألاين جتولت كثرياً  ، تحيلهنين ألن أكون وادلاك سن

 "عشت  أات طوال حيشتك يف ماكن واحد؟
 ."سيد  ،فنتفعل مش حينو لك"
 ."عنيك أن جتييب بشلك واضح. أات بذلك لم جتيبين فهذه ليست إجشبة" 
سشفرت وز ت كنت قد أو ألاك  ، أكرب سنشً مينفقط ال أعتقد بأن لك احلق بأن تأمرين ألاك ، سيد "

 ."الكثري من ابلدلان
 :ثم قشل  وشسرت همهم السيد

 "؟ششعركمهل ستتنقني أوامر  دون أن يتسبب ذلك جبرح  فإذن" 
ذلا اكن م العش جنيهشً يف نيبأاه خصص يل  اتبشً قد ه ثالث مش يبدو قد نيسّ  ألاه اكن ىلع ،ابتسمتكنت قد 

 :عيّل أن أطيعه وقنت
 ."الكمك قد جيرح مششعر اكن أاش أوافق سيد  ألاك تزعج افسك بشتلفكري فيمش إذا " 
نوك ودون أن تعقد  بأاين أترصف جتشهك بقنّة هل ستوافقني ىلع أن أُتدث إ ك دون اتلقيد بآداب الس" 

 "تهذيب؟
 :ظّل صشمتشً بلعض الوقت ثم تشبع حديثه بشلقول قدأعنمته بموافقيت ىلع ذلك  ن بعد أناك
لكنين ،  اكن عيل أن أكون خمتنفشً ... اكن عيل أن أكون كذلكولكن ... أاش من األشخشص غري  الاكمنني " 

 من  احة افسية أات يك أتمىن لو أاين كنت أاعم بمش دل
 "البد أن دليك بعض اذلكريشت اليت من شأاهش أن جتعنك تشعرين بشبلهجة والسعشدة ...صغرييتيش 

 " ؟ سيد  ألم تكن دليك مثل هذه اذلكريشت عندمش كنت يف اثلشمنة عرش" أجبته 
بأاين ىلع  جنية لكن ثيق بكاليم آنس ،اكن ذلك طبيعيشً . كنت مثنك عندمش كنت يف اثلشمنة عرش " 

هل تتسشءلني لم . فأاش لست  جالً فشسداً  أيضشً ، الرغم من أاين لست من األشخشص الطيبني األسويشء 
 ."شهتمشمبأُتدث إ ك بهذا الشلك ؟ هذا ألاك تستمعني إيل بكل طيبة قنب و

 " كيف بإماكاك أن تعرف ذلك؟" 
كنت من سنوات قد ، حسنشً  ... ة ل حريّ كث إ ك بأاش أعرف ذلك جيداً  وأشعر بأن بإماكين أن  أُتد" 

 تكب الكثري من األخطشء ليك أنىس مش حدث يل لكنين اآلن أمش جعنين وهو   اعايت  من أمر يسء جداً 
 ..."ن انلدم  أاعين

 ." سيد لكن بإماكاك أن تتغرّي " 
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يمنعين سكن هنشك مش أن أعيش بأسنوب خمتنف  ل أيضشً  وقد يكون بإماكين، قد يكون بإماكين ذلك"
ولو  من حيق أن أحصل ف... ومع ذلك  ،.ىلع اإلطالق أن حصل ىلع السعشدة لن يكون بإماكين.. من ذلك 

ىلع ذلك وبأ   والبّد أن سوف أحصل... أن أستمع ولو قنيالً حبيشيت ومن حيق...  لقنيل من السعشدةىلع ا
 ..."ثمن
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 ثامنالفصل ال

 شسرتهناك من  يحاول قتل السيد رو

 

لك  نة   كنش اتحدث معشً  .بشلكثري من العطف تعشمل ميع خالهلمش قد   وشسرت اكن السيد مّر أسبواعن 
الشخص اذل   بأن تكون دل  إماكاية جنب اهتمشمكنت فخو ة بنفيس ... جعنين أشعر بشلفخر و مش وه

السعشدة ألاين كنت أحصل  كنت يف اغيةو.. .أن تكون دل  القد ة ىلع تسنيتهبو ، أعمل مربية البنته 
 ...افيس أفضلبوضع مش جعنين أصبح بوضع صيح و وهو ،.جديدة  ش فىلع معأيضشً 

بينمش كنت مستنقية يف و،  ثو افيدل يف وشسرت  ىلع وجود السيد  وذات  نة بعد مرو  ثمشاية أسشبيع
 ملاكن عندمش سيغشد ه السيددوء اذل  سوف يسود هذا اشهلأفكر ب،  بني ا وم وا قظةمش فرايش يف حشلة 

 أسمعيل إيل بأاين خح و،  وأصغيتجنست يف فرايش  . ضجة كبريةلإثر  سمشيع   اهضت فجأة ،.  وشسرت 
فتح تال ذلك صوت  ، .شوالً فتحهشحمح بض مفتشح غرفيت قهنشك من ملس مِ هستريية وبأن  صوت ضحكة

 السكون من ثم سشد أحد األبواب وإغالق

 ..جديد 
ا تديت مالبيس برسعة  وفتحت بشب غرفيت  وإذا يب أفشجأ بأن ، اكين االاتظش   أكرث من ذلكلم يعد بإم
 احئة سجشئر  وإامش  اكات  احئة لم تكن تنك الراحئة  وبأن ، اكن عبقشً براحئة غريبة بكشمنه املاكن  
  . وشسرتتنفذ من بشب غرفة السيد  وبأاهش اكات حريق 

وال بتنك الراحئة الغريبة  وال بتنك األصوات اليت سمعتهش  منذ  فريفشكس لم أفكر حينذاك  ال بشلسيدة
وإامش اكن مش فعنته أن خرجت من ابلشب برسعة  يف وسط ادلخشن  والنهب  و كضت إىل غرفة  ، حلظة  
 :رصخت وأخذت أهزّه بشدة وأاش أقول.  اكن مستغرقشً بنوم عميق وسط ذلك ادلخشن اذل   وشسرت السيد

إاشء املشء اذل   أرسعت إىلوبذلك  ...لكنه اكن مستغرقشً يف اومه... استيقظ  ...استيقظ ،   وشسرت سيد" 
املشء رسعة إىل غرفيت جلنب املزيد من وسكبته فوق الرسير املحرتق ثم عدت مح رسيره  اكن إىل جشاب

  .عنيه من جديد وسكبته

 ... انلش  مخشدبعون اهلل قد جنحت يف إبذلك وكنت 

 وجد افسه يف يشتم عندمشه تسمع.قد أيقظه أخرياً   وشسرت ملشء اذل  سكبته ىلع السيداكن ا
 :صشح يف وسط ادلخشنثم حوض من املشء  
 ..." مش األمر ؟ مش هذا ؟"  

 "اكن هنشك حريق يف غرفتك " أجبت 
 "إغرايق بشمليشه ؟ هل كنت ُتشولنياذل  فعنته ؟ مش اذل  فعنته يب ؟ مش أهذه أات " سأل

 ."وعنيك أن تتبني األمر بأرسع مش يمكن، إحراق غرفتكاكن قد أحدهم يبدو أن " أجبت
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 .وقع اخلطوات اذل  تال ذلكب ثم أعنمته بمش حدث وبتنك الضحكة الغريبة اليت سمعتهش و
سأتله بعد ذلك فيمش إذا اكن عيل أن أستديع السيد  .أصىغ إ ه بصمت دون أن ينبث ببنت شفةواكن قد 
 :برسعة أجشبين لكنه  ،سفريفشك

ِ  ... ال.. ال"   لك مش عنيك اآلن أن تبيق يف ماكاك . م ستفعنني ذلك ؟لن يكون بإماكاهش أن تفعل شيئشً ل
 ." ال ترتيك ماكاك وال تستديع أ  شخص. ذهب الستطالع األمرأسوف . بلضع دقشئق  يثمش أعود إ ك

كنت قد بدأت أشعر  السيد  وشسرتولم يعد  طويلمّر وقت  إىل أنأصغيت ولم أسمع أ  صوت . ثم ذهب 
يعود بوجه   وشسرت  ديوبينمش كنت ىلع وشك املغشد ة إذا بشلس، .تنكبشتلعب وأاش يف حشلة االاتظش  

 :ششحب  كئيب ويقول
ألم تسميع .. كنت قد أعنمتين بأاك سمعت صوت ضحكة أليس كذلك؟.  مش جرىاستطعت أن أتبنّي " 

 "قبل؟  تنك الضحكة من
قد أعنمتين بأن املرأة اليت   فريفشكساكات السيدة كنت قد سمعت مثل تنك الضحكة و  .اعم سيد  " 

  .املالبس وبأاهش تعمل  هنش يف حيشكة غراس دىعتضحك بتنك الطريقة تح 

لكن عنيك اآلن أال تعود   ،يه يف احلقيقة امرأة غريبة األطوا  جداً  .غراسإاهش السيدة . هذا هو األمر" 
سوف أفرس هلش األمر بنفيس و ،فريفشكس  عن هذا األمر  وأال تذكر  أ  يشء عنه لنسيدة ىل اتلحدثإ

 ."الحقشً 
 

 السيد روشسرت يشكرين  إلنقاذ حياته

دعيين أصشفحك فقد أاقذت حيشيت من موت " اكن السيد  وشسرت بعد ذلك قد تنشول يد  االثنتني وقشل و
ّقق اكن سيقيض عيل بطريقة  هيب من  رغم اآلن ىلع ال أاش أشكرك   ...ة وليس بإماكين أن أضيف شيئشً حمح
 ." بإاقشذ حيشيت جني لكن يسعدين أن أدين لك أات  ،أاين ال أحب أن أدين ألحد بأ  فضل 

 ."جني  نة سعيدة" الالكم  وقشل  ثم توقف عن
 ."ال داع ألن تشكرين فأات ال تدين يل بأ  يشء ،سيد " أجبته وكنت قد 

اكات . أد كت منذ املّرة األوىل اليت قشبنتك بهش بأاك سوف جتنبني يل اخلريلقد " كنه قشل من جديد ل
 ..."واتلفشؤل أشعر بشبلهجةجعنتين  وجهك قد أيتهش ىلع  االبتسشمة اليت

 ."أاش سعيدة ألاين كنت مستيقظة أثنشء وقوع احلشدث" أجبت 

اذهيب اآلن إىل غرفتك . أمشيم  تقفني هنشمش دمت أشعر بشلربد يك لهل سترتكينين هنش  ؟مشذا "أخرياً  قشل إىل
" 
 ...عدت إىل غرفيت لكن لم يكن بإماكين بشلطبع أن استسنم لننوم ىلع اإلطالق قد بذلك كنت و
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  تاسعالفصل ال

 السيد روشسرت  ُيغادر ثورنفيلد

 

أتطنع إىل االجتمشع بشلسيد و كنت أود. كنت يف ا وم اتلشيل قد اهضت من رسير  مع بزوغ الفجر
 .لكنين كنت بذات الوقت أخىش ذلك،  وشسرت 

مّرت  لكن فرتة الصبشح ، دخوهل غرفة اجلنوس يف أية حلظة اتظرأكنت كنت أود سمشع صوته  و  
قد وجدت بشب  بعد ذلك  كنت وأاش أتوجه إىل غرفيتإىل أن  ،. ااتظرت حدوثهأن حيدث مش   بكشمنهش دون
بدون مالءات واكات هنشك امرأة جشلسة إىل جشاب انلشفذة  اكن الرسير. ىلع مرصاعيه   غرفته مفتوحشً 

 ...غراس بول  تنك املرأة  سوى السيدة ولم تكن ،منهمكة حبيشكة بعض املالءات اجلديدة
نم يكن يبدو ىلع وجههش  مش يشري إىل ذلك احلقد اذل  اكن قد ف  دهشت جداً برؤيتهش  هنشك كنت قد
 :قشلت يل بهدوئهش املعتشدوبأاهش  ،. وشسرت من بضع سشاعت ُتشول قتل سيدهش السيد  جعنهش 

 ."جني عمت صبشحشً آنسة " 

 :أثنشء تنشونلش الشش  يف غرفتهش  فريفشكس  السيدةإىل أن قشلت    وشسرت حّل املسشء  ولم أ  السيدثم 
 ."فقةوأعنمين بأن  حنته اكات مومنذ قنيل  وشسرت  اتصل يب السيد" 

 .." وشسرت ثو افيدل؟ حنته ؟ هل اغد  السيد " سأتلهش بشستغراب
 ."اغد  بعد تنشول اإلفطش  لقد ،  اعم" أجشبتين 

 "هل سيعود هذه النينة؟و" سأتلهش بنهفة 

سوف يتغيب ملدة أسبوع أو ف ،النينة بعدهشالنينة وال  نة الغد أو هذه لن يعود ال  ؟..ال" وأجشبت 
هنشك  .مبنكوناذل  يقع ىلع  بعد عرشة أميشل عن  ايتشن ذهب إىل مزنل  السيد. يبدو  ىلع مش أسبوعني

 جو ج ليسن والسيد ااغرام نية القوم ومنهم السيد سوف يتواجد فيه  العديد من عَ  حفل يقشم هنشك
 .دينت  والكولوايل

 "؟يف ذلك احلفل  هل ستتواجد بعض السيدات أيضشً " سأتلهش

 بالنشوابنتهش   ااغرام النيد  كذلكوابنتهش  وإينتون  السيدةلك من احلفل يف  ف تتواجدسو،  اعم بشلطبع" 

الكثري من اإلعجشب بذلك الشعر األسود الطويل وبعينيهش بشلطبع تثري حوهلش   اجلمشل يه ششبة يف اغيةو
يه . املنشسبشت قد  أيتهش  ذات مّرة يف إحدى  ذات مرةكنت .  انلشصعة ابليشض الوديعتني ولون برشتهش
وهو  ،صفراء ترتد  ثوبشً أصفر النون وقد زينت  أسهش بزهو يف تنك املنشسبة  اكات . بشلفعل  ائعة اجلمشل

 ." وشسرت يقول ابلعض بأاهش سوف تزتوج السيد. النون اذل  ينشسبهش جداً 

أثنشء تنشونلش الشش   بالنش ااغرام فتنة اآلنسةعن عن مجشل وقد ُتدثت محطّوالً   فريفشكسالسيدة واكات 
 .معشً 
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وبذلك   ااغراممنهش عن اآلنسة  استعدت يف ذهين مش سمعته قدغرفيت  كنت عندمش أصبحت بمفرد  يف 
 :أد كت بأاين لست سوى فتشة خمبولة وأخذت أحدث افيس

س الفتشة اليت لي أات... !  عجب بك أاتسوف يح   وشسرت هل اعتقدت بأن السيدمش اذل  دهشك ؟   !جني "
ظر  اا... ىلع ذلك ؟ جرؤت كيف...  !سوى فتشة خمبولة عميشءلست بشلفعل  أات!... دليهش أية مزّية أو أهمية 

دّ سة بسيطة فقرية ليك تتذكر  دومشً بأاك لست سوىيف املرآة إىل افسك   فيه كمش  بالنش أمش، .مح
  ..".من طبقة اجتمشعية  فيعةششبة فشتنة وفريفشكس وصفتهش السيدة 

 قد استطعت ،بالنش صو يت ابلشئسة وصو ة اآلنسة :نت بعد أن أجريت املقش اة بني الصو تنيكو
بعد ذلك مش تال ذلك من أحداث بكل  ىض ل وهو األمر اذل  جعنين أتقبّ  ،.السيطرة تمشمشً ىلع افيس

 ....وقنشعة 

 

 السيد روشسرت  يصطحب أصدقائه  إىل ثورنفيلد

 سشلة  فريفشكس لنسيدةقد أحرض  سشيع الربيد اكن  وشسرت غيب السيد أسبوعني  ىلع ت بعد مرو  مدة 
عندمش ، اكات يدا  قد ا جتفتش  وكدت أسكب اصف كوب القهوة ىلع مالبيس .   وشسرتمن السيد 

 :سمعتهش تقول بعد أن قرأت  مش و د يف الرسشلة

سوف يأيت بعد ثالثة أيشم   وشسرت يدألن الس، الكثري ممش عنينش القيشم به اآلن سوف يكون دلينش . حسنشً "
  تحطشبلنشعدد األشخشص اذلين سيصطحبهم  لكن تعنيمشته  يف  سشتله لم يذكر. بصحبة بعض  األصدقشء 

أن بعّد اكفة الغرف واح  كمش طنب منش أن ، ىلع أحسن وجهة  الستقبشهلم بشتشذ اكفة الرتتيبشت الالزم
 ...نستخدم املزيد من اخلدم

بإعداد مش ينزم فريفشكس  السيدة سشعدت كنت قد .ثو افيدليف ثة أيشم من االنشغشل اتلشم تال ذلك ثال 
 اكن اجلميع ومنشغنة وسعيدة  كنت.  قد تنقت د وسهش اكملعتشد أديل وبذلك لم تكن، الستقبشل الضيوف 

مش تقوم به بو دةعتشاليت استمرت يف طريقة حيشتهش المح غراس حبيث لم يعد أ  منش يحفكر بشلسيدة ، كذلك 
 .حيشكة املالبسمن عمل 

ً عندمش حّل يوم وصول السيد   اذلين اكن وصوهلم بعد غروب  و فشقه  وشسرتاكن يشء قد أصبح جشهزا
  اآلنسة بالنش ااغرام قد دخل محتأبطشً ذ اع  وشسرتالسيد صدحت األصوات ومألت املاكن  اكن .  الشمس

 :ويه تقول خرىألترج وتدخل من غرفة  أديل اكاتو

 ."أن يطنب منش أيب االجتمشع بهّن هذه النينة تمىنأ ...!هيلالء السيدات مش أمجل" 

ً  بأن عنينش أاش وأديل   فريفشكس اكات السيدةو لالجتمشع أن اذهب بعد تنشونلش العششء قد أبنغتنش الحقش
بينمش اكن حفل ماكانش فيهش واتذاش  غرفة اجلنوس توجهنش إىل كنش قد  وبذلك، .يف غرفة اجلنوس  شلضيوفب

 .العششء اليزال قشئمشً 
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بينمش بقيت ، ابلهجةدلى دخول السيدات قد اهضت ىلع الفو  وذهبت لنقشئهن ويه يف اغية  أديل اكات 
بشتلأكيد  بالنشاكات اآلنسة  .جشلسة يف  كن ظنيل بشلقرب من انلشفذة حبيث ال ينتفت أحد إىل وجود 

 إيثنتون ماكاشً بني اآلنستني قد وجدت نلفسهش  بعد ذلك  أديل اكات. من سيدات تواجد أمجل من 

 . ت منهمش مش اكات ترغب به من اهتمشم وتنقّ  ، غرامااو

كنت قد  . وشسرت  بعد أن تقديم القهوة  واكن آخر من دخل الغرفة السيدبشلسيدات حلق الرجشل ثم 
 . عينش  بعينيه   تنتيقزهش ليك الز اهتمشيم ىلع القطعة اليت أطرّ حشولت أن أ كّ 

أاقذته  يشكرين عندمشبدا يل خمتنفشً عن الوقت اذل  اكن فيه قد أمسك بيد  االثنتني ليك اكن قد  كم
 ..!كنش حينذاك قريبني  كم ...!من ذلك احلريق 

 .ااغرام وإامش وقف يف الطرف اآلخر من الغرفة إىل جشاب اآلنسةقد اظر إيل   وشسرت  السيدينظر  لم 

ذلك ع الشلك وذلك الوجه املربّ بوسيمشً  بتنك العينني العميقتني و   وشسرت يكن وجه سيد  السيد لم
وىلع الرغم من أاين لم أكن أ غب بأن ينتيه يب األمر . مع ذلك  وسيمشً كنت قد أجده الفم  الصش م لكنين 

 .أحببته ومنذ انلظرة األوىليف احلقيقة قد كنت يف تنك النحظة بأاين  لكنين أد كت، .بأن أقع  يف حبه

 

 التقيت سيدي من جديد

االاضمشم  بالنش  اآلنسةطنبت منه . قد أعنمتين سشبقشً بأن لسيد  صوت مجيل  فريفشكساكات السيدة 
وجدت بأن الوقت قد حشن ثم ، ااتظرت إىل أن يحنهيش أغنيتهمش معشً  وكنت قد، إ هش أثنشء عزفهش ىلع ابليشاو

وكنت وأاش يف طرييق لعبو  ، .إيلّ  همتوجهت إىل ابلشب اخلنيف ليك ال ألفت اظر أحد .يتالنسحشيب إىل غرف
الغرفة يف الوقت إىل ثم دخل شخص  ،توقفت ليك أ بط حذايئ وإذا يب أسمع صوت فتح ابلشب القشعة قد
 :توقف  وقشل يل . وشسرتاكن ذلك  الشخص هو السيد . أخرج فيه منهشفيه اذل  كنت 

 " جني؟آنسة  كيف حشلك" 

 ."خبري سيد " أجبت 
ِ "سألين   "م لم تأت لنتحدث إيل يف غرفة اجلنوس ؟ل

 :ثم سألين من جديد، أن أوّجه إ ه ذات السيلال لكنين الزتمت الصمت حينذاك خطر ببشيل

 "منذ تركتك ؟ ككيف كنت تمضني وقت" 

 :أجبت بأكرث مش اكن بإماكين من هدوء 
 ."اكلعشدة أديل كنت أدّ س"  

تنك بعد مش اذل  أصشبك هل كنت مريضة؟ هل أصبت بزنلة برد . لكنك تبدين ا وم أكرث شحوبشً " قشل 
 "فيهش قد حشولت إغرايق بشمليشه؟ كنت النينة اليت

 ."سيد  ،ىلع اإلطالق  ال.. أجبت  ال" 
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 "مش األمر؟ جنيتبدين حزينة مش األمر ؟ أعنميين " قشل من جديد" 

 .."اليشء، ء سيد اليش" أجبته بشضطراب 

لكن ليس بإماكين اتلحدث إ ك  ،لو اكن دل  املزيد من الوقت لكنت سأتبنّي حقيقة األمر" ثم قشل أخرياً 
واآلن ، طوال تواجد الضيوف هنشإ نش لك  نة بعد العششء أ يدك أن تنضيم . اذلهشب إىل ضيويف  عيل. هنش
 ." مت مسشءعِ 

 .جديد بإمعشن ثم تركين واغد  الغرفة قنيالً واظر إيل منتوقف واكن قد 
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  عارشالفصل ال

 السيد ماسون يزور ثورنفيلد

 

. اكات أصوات الضحاكت املرحة  تضج يف املاكن . نيئة بشملششغلاملهيجة ابل من األيشم اكات األيشم اليت تنت 
 ...وأحشديث  واقشششت  موسيّق وألعشب

ىلع الرغم من ، اين لن أستطيع أن أمنع افيس  من ذلك وبأ  وشسرتكنت قد أد كت بأاين أحببت السيد  
 اليت اكات بشلفعل سيدة  ائعة اجلمشل ومن طبقة اجتمشعية   بالنش  شآلنسةأد كت بأاه قد فحنت بأاين 

إال أن شعو اً   ىلع الر غم من أاين كنت أعنم بأاه لن ينظر إىل فتشة فقرية اعدية مثيلولكن و ... فيعة
 ائعة اجلمشل  بالنش اكات اآلنسة .بالنش لن يزتوج اآلنسة  قد تودل دل  بأاه ّكد اكن داخنيشً  شبه ميل
لم يكن . ت تبدو قشسية القنب  حمدوداً واكا تفكريهش اكن ...واضحة قشل امرأة كمش يح ، لكنهش لم تكن  

 ...منهشاالقرتاب  وتحبعدهش عنهش لكمش حشولت أديل اكات تكره الصغريةكمش  ،دليهش أ  تعشطف جتشه اآلخرين
كمش الحظ أيضشً تنك اجلوااب السنبية األخرى من   ،دون شّك  لك ذلك قد الحظ وشسرت اكن  السيد  

  ...بالنش  طبشع اآلنسة
مع ذلك  لكنهش  ،.حمبته إلنسشاة ال تعرف معىن احلبيكون قد وهب جعنين أشعر بشلغيظ أن  مش اكن 

مو  األويه ، .زتوجهش ألسبشب اعئنيةويف ذلك مش سوف جيعنه ي ،من طبقته االجتمشعيةاكات بشلطبع اكات 
اكن بإماكين أن أحلظ  ، ومع ذلك. اعئنةيف كنف  تنشأكن قد اليت لم يكن بإماكين أن أتفهمهش ألاين لم أ

 ...شحلببلم يكن  الكبري بهش  أن ذلك االهتمشمببكل وضوح  
وكنت بشلصدفة  ، وشسرت  حينذاك خش ج املزنل اكن السيد.  ذات يوم إىل ثو افيدل شخص غريبثم جشء 

 :أول من أعنم  سيد  بقدوم ذلك الزائر حيث قنت
 ."ىلع مش يبدو  جل  من مدينة اسبشاية  يف جشمشيكش وهو ، بشاتظش ك سيد   مشسون هنشك زائر  يحدىع" 

 "اهلند  الرشيق؟ مشسون أهو" بتوتر  قشل سيد 
 :وقشل  بقّوةمسك بيد  أ. قد شحب وجهه واكن
 ." هذه صفعة كربى" 

 :قشلثم ساكً بيد  وهو ينظر إيل بعينني  يبدو فيهمش االضطراب ا تىم ىلع أحد املقشعد  وهو اليزال ممح 
يط يب من أتمىن لو كنت اآلن معك يف جزيرة هشدئة بعيدة ليك أبعد عن مجيع ! صديقيت العزيزة " مش حيح

 ." ذكريشت ميلملةمن خمشطر و
 "هل هنشك مش يمكن أن أقوم به ملسشعدتك ؟ ، سيد "  بشستغراب سأتله

أعنميين مش اذل   قد تفعنينه لو كرهين . سوف أجلأ إ ك عندمش سأحتشج إىل مسشعدتك  !جني  "أجشبين 
 "وابتعدوا عين؟  اجلميع
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 ."سوف يسعدين ابلقشء إىل جشابك ليك أواسيك وأسشعدك بكل إماكايشيت املتواضعة" أجبته
 ."افقيه بنفسك إىل هنشلرتالقدوم إىل هنش  و مشسونواطنيب من اذهيب اآلن  جني" ثم قشل 

 .سيد  ثم تركتهمش وذهبت إىل غرفيتمين  افذت مش طنبه وكنت قد 
 

 حاول أحدهم قتل السيد ماسونيُ 

رجت خ  ..!وأية رصخة  ، بش إليه. قد استيقظت فجأة ىلع صوت رصخة تنك النينة كنت يف منتصف 
بذلك و  ،من الغرفة اليت تقع فوق غرفيت تمشمشً قد يأيت اكن الصوت . تبني مش حدث أفيت ليك من غر برسعة

 :سمع صوت حركة ثم صوت يقولأاكن بإماكين أن 
 ! "تعشل نلجديت حبق اهلل  وشسرت  !فنيأت أحدكم نلجديت!  انلجدة! انلجدة " 

البيس برسعة وخرجت إىل الرواق ا تديت م. يركض إىل جشاب غرفيت اكن ثم سمعت وقع أقدام شخص  
مش اذل  جير  ؟  هل هنشك " األصوات تقول اكات غنق ووتح  أبواب  الغرف من مجيع اجلهشت  تحفتحاكات 

  .."؟غرفته  أليس يف  وشسرت ؟ حريق؟ أين السيد
 :صوت سيد  من أخر املمر يقول ثم سمعت

 ."أاش هنش"  

 "دث هنش؟مش األمر؟ أعنمنش مش اذل  حي"قشل أحدهم ثم  
إحدى اخلشدمشت قد حنمت حنمشً مزعجشً ويه يبدو أن "  :ثم أضشف جبهد  ...اليشء ...اليشء" قشل سيد  

 ".حذوكم إىل غرفكم ليك ُتذوا السيداتمن فضنكم عودوا أيهش السشدة . امرأة مريضة 
تال ذلك  ثم ، بابلشىلع  طرقة خفيفةإذا يب أسمع وأ تد  بشيق مالبيس  غرفيت ليكعدت إىل وكنت قد 

 "هل أات مستيقظة ؟ ،جني "صوت سيد  يقول 
 ."اعم سيد " 

 ."اخريج برسعة " 

 :خرجت من غرفيت وحلقت به  قشلوعندمش 
 ."د ي أية ضجةتعشيل ميع وحشويل أال ُتح "  
فيك منظر ادلمشء؟ " سألين العنو  قد معشً عرب املمر   إىل الطشبق واكن وحنن اتوّجه    "هل ُيح

 ."ثل هذا األمرىلع اكفة األحوال لم يسبق يل أن تعّرضت مل. لست أعتقد ذلك "أجبت 

فريفشكس يه الغرفة اليت سبق وأطنعتين عنيهش السيدة و، أدا  املفتشح يف أحد األبواب وفتح الغرفة واكن قد 
. 
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مش وكنت عند. يف قفص هحبستم اكن يف  كن من الغرفة بشب سمعت من خالهل صوت يشبه صوت حيوان  
 اكات تنك إذن ...من جديد صوت تنك الضحكة اجلنوايةقد سمعت ، إىل الغرفة   وشسرت دخل السيد

 !..غراس بول
  :قشلإيّل و أد اجهسيد  اعد 

 " جني تعشيل إىل هنش"

 وبأن، واسع اكن يف  كن من الغرفة  رسير  داً  ىلعدممح  مشسونوإذا يب أششهد السيد دخنت الغرفة  ششهدت  
 . محبننة بكشمنهش بشدلمشء الءاتاملاكات 
 :  وشسرت السيد هل  قشل
 ."..ستديع الطبيب ىلع الفو أسوف ... ليس هنشك مش هو خطري  ...البأس   ال تف أيهش الرجل ! البأس " 

 :ثم اتلفت إيل وقشل
 شءبعض امل أعطه، جداً لو وجدته متعبشً . سوف أتركك هنش لسشعتني   يثمش أعود مع الطبيب  ،جني "

 ."واملنح
أخىش أن وكنت بدأت ا جتف لشدة اخلوف  .ثم اغد  الغرفة وتركين بمفرد  مع ذلك الغريب اجلريح  

كنت محشوشة إىل حّد كبري واكات األفاك  تتضش ب يف .  ابلشب وتدخل إىل الغرفة من جديد غراستفتح 
 :ذهين وأاش أتسشءل

أن حيشول قتل أحد بيقوم بمثل هذا العمل الشنيع ؟ مش هذا العمل الوحيش ؟ من بإماكاه أن  يشإليه " 
حرقشً  ثم هش هو حيدث من جديد مع هذا   وشسرتاكن ذلك قد تم قبل ذلك  بمحشولة قتل السيد ... البرش
 ."الغريب الزائر 

   ً م نهاكً جداً وكنت أخىش أن يموت ة يف احلقيقة لالرجل مح  ذلك  اكن... بدا يل وكأن النيل لن ينتيه  أبدا
 يل إيل بأن ذلك اكن ألكرثلكن اكن قد خح  ، وشسرت ىلع تغيب السيد  بعد سشعتشن  تكن سشعتشن قد مر

 .برفقة الطبيب   وشسرت ثم فتح ابلشب ودخل السيدإىل أن الح ضوء مصبشح  من أسبوع ة 
 :الالزمة لنجريحشإلسعشفشت بم ووهو يقلسيد   قشل الطبيب 

 كيف تشعر" وسأهل ذلك اجلريح ثم اتلفت إىل   ،.إىل الطشبق السفيل ونمشس ن تنتقل السيدأعنيك اآلن " 
 "؟ اآلن

 ."..اكدت تقتنين "  وهنبمشسون  أجشب السيد 

 ." أترى ليس هنشك أ  خطر عنيك، هذا هراء" قشل الطبيب 
 :وقشل هل بصوت خشفت  وشسرت ثم اتلفت إىل السيد

 ".الشّك أاه قد أصيب جبرح بنيغ" 
 : من جديد مشسون قشلثم 
 ."أخذ السكني منهش  وشسرت عضتين أيضشً عندمش حشول السيدكمش أاهش ... اكن ذلك  هيبشً " 
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 : وشسرت السيد  قشلحينئذ 
سوف تعود اآلن إىل بدلتك بسالم وأمشن وسوف تنىس ... البأس ...ألم أكن قد حذ تك من ذلك؟  البأس" 

 .لك يشء عن هذا املوضوع 
 .أسشعده وأافذ مش يطنبه مينذلك   أثنشء   وكنت، الطبيب اإلسعشفشت الالزمة لنجريح أاىه 

 :لسيد   قشلقد  مالبسه وسشعده ىلع ا تداء  مشسون إسعشف السيد قشمبعد أن واكن الطبيب  
 ." ىلع الزنول إىل األسفلاآلن معشً دعنش نسشعده  ، وشسرت "  

اليت اكات ، واكن سيد  عندمش اكات العربة  .وانلصف صبشحشً  اكات السشعة حينذاك قد قش بت اخلشمسة
 :لنطبيب ىلع وشك االاطالق  قد قشل ،بشاتظش همش أمشم بشب املزنل 

ً اعنت به "  ح أدعه يبّق يف مزنلك إىل وتل ،جيدا  " .تمشمشً شىف ن ي
 ." بهشأن تعتين  !أ جوك . وشسرتأ جوك "  :قد قشل لسيد  قبل مغشد تهمش مشسون واكن السيد 

 ."هذا مش كنت أفعنه منذ سنوات ومش سوف أفعنه دومشً ... أاش أفعل لك مش بوسيع" أجشب سيد  و
 

 :خدمة ؤدي لهيطلب مني سيدي أن أ

 :بعد مغشد ة العربة قد اتلفت إيل  وقشل  وشسرت السيد واكن 
يبدو . ستنشق بعض اهلواء انليق وأن ت،  إىل ماكن بإماكانش أن اتحدث فيه  ىلع اافراداآلن افقيين فرت،  جني" 

 ".املاكن أشبه بسجن مظنم يل هذا

 ."لكنين أجده بيتشً مجيالً " كنت قد أجبته 
أصبحنش اآلن يف هذه احلديقة  هش قد لكنو  ...هذا ألن ليس بإماكاك أن تر  مش بداخنه" أجشبين لكنه 

تعشً حيث يبدو لك يشء   ."اقيشً وممح
اكن سيد  قد . ش  املثمرة واألزهش  ا شاعة اليت اكن عبريهش يمأل املاكن بدأاش اميش بني صفوف األشجثم 

 :ثم قطف إحدى الو ود واشوهلش يل وقشلبعد ذلك  اظر إيل محطّوالً 
 "هل شعرت بشخلوف؟جني   تبدين ششحبة"  

 ."كنت أخىش أن يدخل أ  شخص إىل الغرفة أثنشء غيشبك" أجبته 
 ."آمنة تمشمشً أعنم بأاك اخلش ج وبذلك كنت كنت قد أقفنت ابلشب من " أجشب و

 "بشلعيش يف مزنلك؟ غراس بولهل ستستمر السيدة "  سأتله حبيشء
. بإماكين أن أتوىل أمرهش  بنفيس وبشلشلك املنشسب. عن أفاك كاآلن  أبعديهش   !جني " واكات إجشبته 

 ." اجنيس هنش 
 : قد تنشول يد  وقشل بعد أن جنسنش معشً ىلع أحد مقشعد حديقة املزنل واكن

 : أ يد اآلن أن أ و  لك قصة  !جني "



 أمل الرفايع: ترجمة                                                                                      ترجمة قصة جني إير

 
39 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوين  

وبأاك كنت قد ا تكبت خطأ كبرياً ، تمرد يف بدل غريبوإامش فىت مح  نلفرتض أاك لست طفنة صغرية "
ول جمرى حيشتك بكشمنهش ويقبنهش  أسشً ىلع عقب  أخط... وخطرياً  سوف يالحقك طوال حيشتك  وسوف حيح

ونلفرتض بأاه لم ... ا تكبته لم يكن جرمشً وإامش اكن خطأأقصده هو أن كنتمش ش ر  بأن ملكن تذكّ .... 
يف  ك ال ُتمنني وبأا، ل اتيجة ذلك اخلطأ  طوال حيشتك يعد بإماكاك مع مرو  الوقت االستمرا   يف ُتمّ 

يف ُتشولني اهلرب وانلجشة من لك ذلك بأن تحغريق افسك  وبأاك، .ذاكرتك سوى ذكريشت بغيضة متعبة
كنت بعد ذلك لكنك  ...من  وحك ومن مششعرك مبشهج ومذلات احليشة ادلايوية ليك تزنيع ذلك األىس

شخصشً غريبشً  وإذا بك تقشبنني ،وعدت إىل موطنك وأات كسرية الفيلاد تنك املبشهجتعبت من لك قد 
تشعرين بأاك قد جعنك  وهو مش، . جبميع الصفشت اليت كنت تبحثني عنهش طوال السنوات املشضيةيتحّل 

اعم ... ومش جعنك ترغبني ابلدء حبيشة جديدة، .اقشءأصبحت أكرث   وحك قدوبأن  ،أفضلأصبحت بوضع 
أن  ،ذلكليك تتمكين من أن تفعيل ، امليلسف أن يكون عنيك لكن ...أفضل  ترغبني ابلدء حبيشةجعنك 

ألجل شخص ن تحكّريس حيشتك أ حلكم القشاون امتثنت  إن يكون عنيكإال فسوف و... تشليف القشاون
طريقك فمش اذل  ستفعنينه  شخص اكات احليشة اكات قد وضعته بشلصدفة يف... ال يستحق حىت تقديرك

 ."..حينذاك؟؟؟
 .ئشً شيل لكن لم يكن بإماكين أن أقو ،.ثم ااتظر إجشبيت 

 :تشبع حديثه بشلقولاكن قد  وبذلك  

أن ُيضع إىل مش  ،احلزن واألسف ىلع مش ا تكبه يف املشيضيمأل قنبه  ،هل من العدل أن يكون ىلع  جل"  
 "حيكم عنيه املجتمع؟

 :أخرياً  قد أجبتهحينئذ  كنت 
هو أ فع  أن يحنششد العون ممن، من أخطشء همهمش اكن مش ا تكب، ىلع الشخص اذل  تتحدث عنه!  سيد "  

 ."..اهلل تعشىلالبرش بأن يطنب العون واإل ششد من  من
وقد وجدت اآلن  من بإماكاهش أن ... كنت ضشئعشً كنت  جالً ضشئعشً !... ذلك الشخص هو أاش  !جني...آه " قشل 

 ."وتقودين إىل حيشة أكرث اقشء  وسعشدة  رشدينتح 
 :اكن أسنوبه يف اتلحدث إيل قد تغري لكيشً وأضشف بصوت خشفتو
 .."غراس ااغرام هل تعتقدين بأن اآلنسة "  

 :استدا  إيل وقشل قد ،ميش قنيالً بعيداً عينوقف وأخذ يبعد أن  واكن
هل أات " سألين ثم ." سبب مش جرى من أحداث هذه النينة وهذا بشلطبع  ،جني  تبدين ششحبة جداً " 

 "اغضبة مين؟
 " .ىلع اإلطالق ،وأجبته ال سيد  
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 :ثم اتلفت  وقشل.  فإذاً دعينش اتصشفح"
 ".إىل املزنل وسوف أستقبنهم اآلن عود  . ىلع مش يبدو  يعاستيقظ اجلم. هشهم ضيويف قشدمون! يش اليه" 
 :كنت وأاش يف طرييق إىل غرفيت قد سمعته يقول و
 ."..وودعته قد استيقظتوكنت صبشح ا وم  يف السشعة الرابعة منمشسون  اغد  السيد! ِعمتم صبشحشً " 
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 لحادي عرشالفصل ا

 سهيدتأستعيد ذكريات طفولتي يف غي

 

أعنمتين بأاهش مريضة  ىلع . قد أ سنت بطنيب مشسون بعد بضعة أيشم من مغشد ة السيد  شيلاكات زوجة خ
ن  أبعد  وشسرت  اكن السيدو..  .ن تبوح يل به قبل  حينهش عن العشلم أن هنشك  مش تريد أفراش املوت  وب

 :وافق ىلع ذهشيب  إ هش ملدة أسبوع قد سألين 
 ".نيس بإماكاك السفر ملسشفة تبعد آالف األميشل بمفردك ف ؟سهيد تغي من اذل  سريافقك إىل" 
 ."ملرافقيتدليهش حد اخلدم ألقد أوفدت زوجة عيم .لن أسشفر بمفرد  سيد  " أجبته و
 :وهو يبتسم  من جديد سألين ثم 
 ".تمتنكينه يف هذا العشلم؟هو املبنغ اذل   مش مش . ُتتشجني إىل بعض املشلوف لكن البد أاك س"

 ."مخسة شننشت سيد  "أجبته

ليس بأن عرش جنيهشً و ةأعنمته بأن لك مش يدين يل به هو مخسلكنين ، قدم إيل و قة مش ة خبمسني جنيهشً  
 . إ ه بشيق املبنغ يحمكّنين من إاعدة مشل سشئل ندل  م

فضل أال من األقد يكون ، يف الواقع " ثم أضشف . " إاعدة بشيق املبنغ إيلّ لست أطنب منك " حينئذ قشل و
ذلا سوف أمنحك عرشة ،  هنشك ثلالثة أشهر أمنحك لك هذا املبنغ ألاك بمثل هذا املبنغ قد تمكثني

 ."جنيهشت فقط ليك تعود  برسعة
 ."تدين يل بذلك خبمسة جنيهشتبذلك أات  ، سيد " أجبته " 

 ."سوف أحتفظ بهش لك ميع. عنيك أن تعود  ألجل ذلكذلا " قشل
 ."أن أُتدث إ ك حول أمر آخر أيضشً بود   ، وشسرتسيد " ثم قنت 

 "مشهو  هذا األمر ؟! أمر آخر " 

 "أن تنتحق بإحدى املدا س ؟بشلطبع  أديلبمش أاك تفكر بشلزواج  فسوف يكون ىلع " 
 "ومشذا عنك؟" 

 ." سوف يكون عيل أن أحبث عن عمل يف ماكن آخر" 
 :ق يف وجيه بلعض الوقت ثم قشلحدّ واكن قد 

ً أعدك بأ"   ."سوف أجده لك مع الوقت، اعم . عديين بأن تثيق يب ...بنفيس  ن أجد لك عمالً أخرا
 ."سيكون ذلك من دوايع رسو   سيد " 

 "هل ستغشد ين غداً؟"  
 ."ويف الصبشح ابلشكر، اعم "
 ."دعينش إذن  اقول إىل النقشء" 
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 !" وشسرت إىل النقشء سيد"

وتنك  ، ستعيد يف ذهين ذكريشت طفوليت ابلشئسة  يف ذلك املاكنأ ،غيتسهيد كنت  وأاش يف طريق  حنيت إىل 
لكنين كنت  تمشمشً لم يكن بإماكين أن أتذكر شلكهش  . يد املعشمنة القشسية اليت لقيتهش من زوجة  خشيل 

خشيل شقيق وادليت اكن قد أخذين إىل مزنهل بعد وفشة وادليت وأاش الأزال طفنة صغرية  بشتلأكيد أعنم بأن
 بمش اكات زوجة خشيل .  وبأاه عندمش اكن ىلع فراش املوت اكن قد طنب من زوجته   اعييت ،مة األبوينيتي

 ، .قد اعتقدت بأاهش حشفظت ىلع وعدهش هل
 لم يكن هنشك  قّط لكن احلقيقة أاه  ...لكن ذلك اكن بقد  مش سمحت هلش به طبشعهش السيئة القشسية 

لم يكن أ  من أوالد خشيل قد قدم و ،.نت اليشء بشلنسبة إ هم ك ...سهيدتغي من اكن يرغب بوجود  يف
ً  عنين أحبهمجيإيل من املحبة مش   هش يه زوجة خشيل ا وم ويه ىلع فراش املوت قد أ سنت يف طنيب ...أاش أيضش

 .دون أن أد   ملشذا فعنت ذلك 
اليت تذكرتهش جيداً  وىلع  اكات يف استقبشيل  اخلشدمة بييس،  يف اخلشمسة  صبشحشً  سهيدتغي وصنت ىلع

قدم إيل الشش  قد استعدت يف ذهين مجيع اذلكريشت امليلملة لنفرتة اليت كنت وأاش ااظر إ هش تح و ،.الفو  
 .املزنل أمضيتهش يف ذلك

 

 
ُ
 :كانت قد وصلتها من عمي يف ماديراالتي رسالة  الطلعني عىل زوجة خايل ت

 "جني؟أهذه يه " سألت . إيلزوجة خشيل املريضة من اتلعّرف  إىل أن تمكنتاكن قد مّر ىلع وجود  يومشن 
 ."وأاش هنش ألاك طنبت حضو   إ ك !  اعم"  أجبتهش
 ".ن أُتدث إ ك ىلع اافرادأ أودّ هل املمرضة هنش ؟ .أاش مريضة جداً  !جني "قشلت حينئذ 
 :قد قشلت  بعد أن أصبحنش بمفرداش واكات 

طنبت ... كنت قد فعنت ذلك ! اعم  . أسأت إ ك كثرياً كنت  قد  أ يد أن اعرتف لك بأاين !جني  "
. أسأت إ ك مرتني  ألاين أاش آسفة جداً ... عتذ  لك أأ اك ليك حضو ك اآلن ألاين أ دت أن أ اك بأن 

 بوعد  لزويج بأن أ اعك وبأن أعتربك مثل أوالد  أمش املرة اثلشاية فاكات تعندمش اكثاكات األوىل 
 ..."عندمش 

 :من جديد  قشلتوبذلك ، مكن من ذلك تحشولت اتلحرك من الفراش لكنهش لم تواكات قد 

 ."خذيهش واقرئيهش، هنشك  سشلة يف ذلك ادل ج  !جني "
 :الرسشلة اليت اكات تتضمن مش ييلتنك بدأت بقراءة وفعنت مش طنبته مين كنت قد 

جني  قيم فيه حش شً ابنة أيخعرفة املاكن  اذل  تح أ جو منك اتلنطف بإعاليم فيمش إذا اكن بإماكين م! سيديت"
قيم أن أمنحهش مزنالً تح بليس دل  أوالد  وأود أن  أ اعهش .يف مشديرا   لنعيش ميعيتألاين ا غب بأن تأ ،.إير

  ".كمش أن يف اييت أن أويص هلش  بكل مش أمتنكه وبكل ثرويت بعد وفشيت،فيه برفقيت 
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 ...املخنص
 .سشبقة يل خة بتش يخ من ثالث سنواتالرسشلة متنك اكات 

 "؟يف حينه  لم لم تعنميين بذلك" سأتلهش 
ن ُتصيل ىلع أو  ،يف ماكن أفضلتعيشني ألاين كنت أكرهك وأكره أن أ اك سعيدة ذلك  " أجشبت اكات قد  

 ولم يكن بإماكين أن أنىس ، يناك تكرهينأطفنة قد قنت يل ذات يوم  ب عندمش كنتكنت  ...أفضلحيشة 
 ".أعطين بعض املشء من فضنك  .ذلك 

 :وكنت قد أجبتهش حينذاك 
سشحميين ألاين قنت لك ذات يوم وأاش  .أية قيمة أو أية فشئدة بشلنسبة إيل لم يعد هلذه الرسشلة اآلن ، سيديت"  

 وقد مّر ىلع ذلك أكرث من تسع ، اكن ذلك اتيجة  ّدة فعل اغضبة من طفنة .بأاين أكرهك، طفنة الأزال 
 ."سنوات
فنتأخذ  الرسشلة اآلن . قد توفيت جني إير ذلا قنت لعمك بأن، لم أتمكن من نسيشن ذلك لكنين " قشلت 

 ."لو اكن بإماكاك ذلك هذا ن تسشحميين أولكن  أ جو  مش حينو لك بهشبهش  وتلفعيل 
ن وبأن عنيهش أن أسشحمهش اآلمع ذلك سوف لكنين ،قنت هلش بأن بإماكاهش أن ُتبين أو تكرهين كمش تششء 

 .."يسشحمهش  من اهلل تعشىل أنأيضشً تطنب 
 .واكات تنك املرأة ابلشئسة قد توفيت يف ذات النينة
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 عرش اينالفصل الث

 ىل ثورنفيلدإعوديت 

 

قد اغد هش  إىل نلدن   وشسرت ن السيدأب فريفشكس قد عنمت من اآلنسة ثو افيدلكنت  بعد عوديت إىل 
بالنش من اختش هش زوجة هل يه اآلنسة بأن وبأاهش اكات متأكدة ،  زمة لزواجهاتلحضريات الال إلعداد
  .ااغرام 

حىت أن اخلدم اكاوا قد استقبنوين .  قد استقبنتشين بكثري من املودة  فريفشكس وأديل اكات السيدة
شطة بمحبة لك من حويلبذلك و، .لطيفة  ترحيب  بشبتسشمة وبأن ، اكن من املمتع جداً أن أجد افيس حمح

 ذلك بأاه سوف يكون عيل مغشد ة هذا مش جعنين أتنشىس و، إىل جشابهم أشعر بأاهم مجيعشً يرغبون بوجود 
 .. املزنل عمش قريب

لم تكن دليهش لكن   وشسرت السيد  ه ترتيبشت زواج إعمش آلت بعد ذلك  فريفشكس سألت السيدة
اكن لك مش ،عن املوضوع   وشسرت دمش سألت السيدواكن مش قشتله بأاهش عن ، .أية معنومشت  عن املوضوع

 اليت ال ااغرام  لكن مش تعرفه هو أاه لم يكن قد ذهب ثشاية لرؤية اآلنسة، .بهش فعنه أاه ضحك ولم جيح 
  ...ثو افيدل بعد ماكن إقشمتهش أكرث من ثمشاية أميشل عن يح 

اكن بعد عودته ويف الفرتة األخرية   وشسرت السيدألن ، .ال يتم ذلك الزواجأبذلك قد بدأت آمل ب كنت
كل وهو مش جعنين ب ،يف تعشمنه ميع اكن أكرث طيبةً كمش ، سشبقشً  يطنب االجتمشع يب أكرث ممش اكن يفعل

 ...أسف أتعنق به أكرث فأكرث

قد خرجت بعد غروب الشمس إىل احلديقة ليك أستنشق بعض الصيف احلش ة كنت ذات  نة من  شيل 
أجتول يف ممرات احلديقة وأستنشق عبري الزهو  شممت  احئة  أعرفهش جيداً بينمش كنت و، .اهلواء انليق

أد كت بأاه وبذلك   ،.مسشءلك أن يدخنه   وشسرت  احئة دخشن الغنيون اذل  من اعدة السيد تنك اكات ،
ين ىلع الفو  لكنه اكن قد اشدا ، االنسحشب برسعة قبل أن يراين حشولتذلا ، اكن أيضشً يتجول يف احلديقة 

 :وقشل
 "أليس كذلك؟ من امليلسف أن يبّق املرء وحيداً يف املزنل يف مثل هذه النينة الرائعة"

ل يف النسحشب ىلع الرغم من أاين لم أكن أ غب بشتلجوّ للم يكن بإماكين أن أجد نلفيس عذ اً وبذلك 
 ىلع مش يبدو  لم يكن وشسرت لكن السيد ، .يف مثل تنك السشعة املتأخرة و  وشسرت احلديقة مع السيد

  ...ذلا شعرت بشحليشء ممش جشل يف ذهين من شكوك  ،.قد شعر بأ  حرج من ذلك
  : وشسرت السيد قشل يلحينئذ  .تجول معشً إىل أن وجداش ماكاشً منشسبشً جنسنش فيهابدأاش  

 ."فريفشكس  ُتبني لك من ابنيت أديل والسيدةأاك كمش  ثو افيدل تحبين اكأأ ى ب" 
 ."هذا صحيح سيد "  هأجبتو
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 "وسوف تأسفني عندمش سيكون عنيك أن تغشد   هذا املاكن وأن ترتكيهمش" 
 ."سوف أفتقدهم كثرياً ، بشلفعل سيد " 

عنيك مع األسف أن تفعيل لكن و .ثو افيدل  بمش اكن عنيك أال تغشد    .جني أاش يف اغية األسف ذللك" 
 ."ذلك

 :افيس وقنت لكنين تمشلكتصدمة وكأاين قد تنقيت حينذاك شعرت 
 ."سوف أكون ىلع استعداد ذللك عندمش سيحني الوقت،حسنش سيد  "  

 : وقد آن األوان النينة ليك أعنمك بذلك، اعم" استأاف حديث بشلقول 
 ."سوف تزتوج عمش قريب. إذن اكن مش سمعته صحيحشً " أجبت " 

 ." ااغرامهذا صحيح  قد أتزوج من اآلنسة ... تمشمشً " 
 أن اغشد أديل  ىلعكذلك عتقد بأاك كنت قد أعنمتين بذلك وبأاه سوف يكون عيل وأ" أجبته 

  ."ثو افيدل
لك يف ايرنلدة  أتمىن أن  شً منشسب شً ماكاال تقنيق  وجدت  آمل الزواج منهش الشهر القشدم لكن"قشل من جديد 
 ."أ سنك إ ه

 ... "وعنثو افيدل   بعيد جداً عن ااكنرتا وعن هو! سيد    املاكن بعيد جداً  مثل ذلكلكن " قنت 
 "؟؟...حسنشً وعن" 
 .يبواكات دمويع قد بدأت تنسشب ىلع خد." وعنك أيضشً سيد " 

 :حديثه  بشلقول  وشسرتاستأاف السيد 
 ." حىت لو أصبحت يف ماكن بعيد جداً عينينعتقد بأاك لن تنسينأ لكنين  ،حسنشً " 

 ."فعنه أبداً سيد هذا مش لن أ" وكنت قد أجبته 
لم يعد بإماكين أن أستمر يف احلديث  لكرثة مش كنت فيه من اافعشل ووجدت افيس لكن مش حدث هو أاه 

 :أقول دون أن أشعر
 ." أتمىن لو أاين لم أكن قد خنقت" 

 :اكن دل  الكثري ممش كنت أود أن أقوهل لكنين تمشلكت افيس وقنت أخرياً 
كنت قد تعرفت ... قد ُتّر ت فيه من املشيض  كنت ...فيه حيشة سعيدةلقد أحببت هذا املاكن وعشت " 

وكأاين ذاهبة  اآلن لكنين أشعر، مع ذلك فأاش أد ك تمشمشً بأن عيل أن أاغد  هذا املاكن عمش قريب و... عنيك
 ."إىل املوت

ّدق يف وجيه   "يكون عنيك أن ترتكيين؟وف  لم ترين بأاه سفإذاً " قشل وهو حيح
 ." وف جتنب زوجتك إىل هنشألاك س" 

 : ثم قشل  قد الحت ىلع وجه عالمشت اتلصميماكات 
 ."سوف أتذ نلفيس زوجة... اعم سوف أفعل ذلك بشلفعل" 



 أمل الرفايع: ترجمة                                                                                      ترجمة قصة جني إير

 
46 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوين  

 ."ثو افيدل ذلا عيل أن أاغد " 

 ."إامش عنيك ابلقشء هنش.. ال..ال" 
 :شعرت بغضب شديد وبذلك اهضت مرسعة وقنتكنت قد 

هل ... هل تعتقد بأن بإماكين أن أبّق  هنش  وأن أكون اليشء بشلنسبة إ ك ؟... أعنمتك بأن عيل أن أاغد  "
هل تعتقد بأاين أفتقر إىل . ..بأاين لست سوى آلة؟ أاش أيضشً إنسشاة دليهش مششعر و أحشسيس   تعتقد

املشل لاكن لو اكن اهلل تعشىل قد أاعم عيل بشجلمشل و ؟فقرية وألاين لست مجينة جداً  املششعر ألاين خنقت
يه  ويح اليت تشطب   ...يصعب عيل اآلن أن أفش قكسوف  من الصعب عنيك أات أيضشً أن ترتكين كمش 

 .."متسشوون أمشم اهلل تعشىل  وحك وحنن مجيعشً 
 :اليت قنتهشالعبش ة  ّدد ثم بيد  االثنتني قد أمسك    وشسرت اكن السيد

 ." اعم حنن متسشوون أمشم اهلل تعشىل" 
 ..."دعين أذهب إىل أ  ماكن!... ذهب أدعين ... دعين أذهب" صحتلكنين 

 "إىل إير نلده؟ جني؟ إىل أين ستذهبني" 
 ."ال فش ق دل  اآلن بعد أن اضطر تين ألن أفيض  إ ك بمش يف قنيب . اعم إىل إيرنلده وإىل أ  ماكن"

 ." أعرض عنيك بييت وقنيب وحيشيتاآلن أاش ، أصيغ إيل ! جني  "قشل
 أ."ال تيع مش تقوهل اآلن البّد أاك" ت أجب

أ يدك أن ... ميض حيشتك ميعأطنب منك أن تح أاش ... أاش أطنب إ ك ابلقشء إىل جشايب "واكن قد كّر  مش قشهل 
أات أ يدك أات تكوين  .دعيين أيرح لك األمر. مضطربة كمش أ ى أات...تكوين إىل جشايب ىلع ادلوام 

 ."مين؟ فهل تقبنني الزواج ...زوجيت
 .لم أجبه فنم يكن بإماكين أن أصدق مش يقوهل

ن تعنيم بأاين عندمش أأ يدك ! أات من أحببتهش   !جنيهل تشكني بمش أقول؟  !جني"  سألينوبذلك  
ذلا فشاش ال أ يد ، .تبني يل بأن مش اكات تريده هو ثرويت  فقط ، بأاين فقدت ثرويت ااغرام أعنمت اآلنسة

 ."ن تقينيين زوجشً لكأالزواج منهش  وأ جو 
 :كنت قد بدأت أصدقه لكنين قنت

أاش الفتشة الفقرية  اليت ليس دليهش يف هذا العشلم  أ  أصدقشء وال  ...هل تريد الزواج مين أاش؟... أاش؟ ...أاش؟" 
 "...لقشء خدمشيت؟يل سوى بعض املشل اذل  منحته أات  أية أموال تقدمهش إ ك

  ."ىلع عريض برسعة أن توافيقأ جوك   !جني "قشل

 :فشً ملوافقيت وبذلك سأتله من جديدتنهّ بأاه اكن صشدقشً مح قد شعرت كنت عندمش اظرت إىل وجهه  و
 "هل ترغب بشلفعل أن أكون زوجتك؟، سيد " 

 ."مش أعرضه عنيك بكل صدقبشلفعل وهذا هذا مش أ غب به " أجشب 

 ."إذاً أاش أوافق ىلع الزواج منك ف" قنت 
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 ."أ جو أال تديع أ  يشء يفرق بيننشو  ،سعيداً وسوف أجعنك سعيدة فنتجعيل مين  جالً "  ن بشلغحبنش قشلو
 ."ليس دل  من قد يفعل ذلكبأاه أات تعنم بأاه ليس دل  أحد يف هذا العشلم و" أجبته كنت قد 

هل أو أصدقشء  قد وجدتهش بدون أأاش ف،نيسشحمين اهلل ف" :حينذاكنلفسه    وشسرتواكن مش تمتم به السيد 
 ..."ليسشحمين اهلل ...أن أحقق ذلكبأحبهش وسوف أمحيهش و كن اهلل يف عوين  أاعهد اهلل بأاين سوف لكنين

 ... أكن قد فهمت معىن مش قشهل مذلا ل، كنت  حينذاك يف اغية السعشدة
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 عرش ثالثالفصل ال

 ترتيبات زواجي  

 

بأن أستمر خالل   وشسرتقد استطعت إقنشع السيد وكنت  ،ن يتم زواجنش خالل شهر أاكن من املقر  
كمش  كنت قد كتبت  سشلة إىل عيم . طوال ا وم ىلع أن أجتمع به يف املسشء فقط أديلتنك الفرتة بتد يس 

 ...بأاين سوف أتزوجفيهش  يف مشديرا أعنمته 
ة اثلشمنة من مسشء ا وم حلفل الزفشف اذل  اكن من املفرتض أن يتم يف السشع اكن لك يشء قد أصبح جشهزاً  

 . اتلشيل
قد كتب ىلع لك منهش عنوان الفندق اذل  سنذهب إ ه يف   وشسرتكنت قد أعددت حقشئيب  واكن السيد 

 ...اكن ثوب الزفشف مع الوششح قد أصبح  جشهزاً يف غرفيت نلدن كمش
اتلحضريات  ض قد ذهب الستكمشل بع، صبشح  ا وم اذل  سبق موعد الزفشف   وشسرت اكن السيد 

تنك النينة ممش جعنين  متأخر منإىل وقت  وكنت قد ااتظرته، .إىل نلدن  ثو افيدلقبل مغشد تنش األخرية 
   .أقنق
لم أكن قد أطنعت أحد ىلع هواجيس تنك لكنين كنت . دثين بأن شيئشً مش قد حدثهواجيس ُتح  بدأتثم 

أعننت السشعة العشيرة مسشء وبذلك كنت عندمش . زنلبإماكين ابلقشء يف امل كنمضطربة جداً حبيث لم ي
يث يكون حب ،أمشم املزنل   وشسرت السيد ل الستقبشإىل احلديقة وجدت بأن من األفضل أن أخرج قد 

 :بنهفةكنت أحدث افيس  . بإماكين مششهدته عندمش سيصل 
 "!..يشإليه كم أتمىن أن يعود برسعة " 

سمع وقع حوافر أمّر وقت طويل قبل أن وقفت هنشك إىل خرجت من غرفيت وتوجهت إىل مدخل املزنل 
 :هتفقد  ششهدين عن بعد ىلع ضوء القمر اذل  اكن سشطعشً تنك النينة  عندمشاكن  . فرسه

أرسعت إ ه كنت قد . ل عن الفرس أعطين يدك ليك أترجّ  !أترين كيف أاه ليس بإماكاك العيش بدوين "
 :ثم سألين، .شابه ظهر الفرس إىل ج لكنه جعنين أصعد إىل

 "هنشك جني هل هنشك مش يزعجك ؟اذل  مش "  
 ." لم أعد تعيسة أو خشئفة بعد عودتك... مش يحزعجيناآلن لم يعد هنشك .. ال "  أجبته 

 :سألين  بمفرداش قدعندمش أصبحنش و، معشً تنشونلش العششء ثم اكن بعد 
 فل الغد؟ حلهل أصبح لك يشء جشهزاً  " 

ً جشهز يشءأصبح لك اعم  "   ."سيد   ا

غداً  بعد عودتنش من الكنيسة ثو افيدل  سوف اغشد . من إعداد مجيع الرتتيبشت أاش أيضشً قد ااتهيت وقد  " 
 ."بنصف سشعة
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 ."أتمىن أن ُتّل تنك السشعة فمن يد   مش اذل  قد حيدث"قنت  
 ." أعنميين  جني ؟مش اذل  تشينه " سألين وبذلك 

 :قنت. وا قظةبني انلوم حشلة مش مش  أيته  نة األمس وأاش يف  قد  ويت هلحينئذ طنت 
 : حنمت  نة األمس بشتلشيلأشعر وكأاين ، أصِغ إيل سيد "
منشغنة  طوال ا وم بإعداد بعض كنت أاش أيضشً  ،كنت أات يف األمس التزال خش ج املزنل عندمش  "

 صويف إىل أن طنبت مين، .مع الرجل اذل  أحببته كنت أفكر بشحليشة السعيدة  اليت سأمضيهش . الرتتيبشت 

 .أن أذهب إ هش تلجربة ثوب الزفشف اذل  أ سنته إيل 
 كمش أن النينة اكات  نة، .بدواككنت ميع ألن هذا املاكن يبدو موحششً أاك لو م تمنيت حينذاك ك

، احرتق بشلاكملثو افيدل  لكنين حنمت بأن فنشء، ذهبت بعد ذلك  إىل غرفيت  ليك أاشم ... مظنمة موحشة
سقطت إىل أن وبأاين كنت أحبث عنك  وأاش أ كض من هنش إىل هنشك دون جدوى  ، كنت يف خطر  وبأاك

 ."أ ضشً وكنت بذلك قد استيقظت 
 "قشل أهذا لك مش يقنقك ؟ " 

 ضوء الغرفة ىلع شلك ىلعاظر   استيقظت وقععندمش هو أاين هنشك مش حدث بعد ذلك لكن ...  ال " 
سألت أهذه أات . اكن هنشك من يقف إىل جشاب ابلشب . ثم سمعت صوتشً  غريبشً ، غرفيت  شخص اكن يفل

 ،.لم جينِب أحد  صويف ؟

اهضت وجنست يف رسير  وأاش ا جتف وقد . لكن اكن هنشك من يقف أمشم املرآة  ويتفحص ثوب الزفشف  
غراس السيدة  وال حىت فريفشكس  سيدوال ال صويف عرويق  لكن ذلك الشخص لم يكن  هرب ادلم من

  ."بول

 ."البد أاهش اكات إحداهن" قشل 

 ."اكات امرأة ضخمة القشمة ذات شعر أسود طويل كثيف يتدىل ىلع ظهرهش بشلاكمل، ال سيد " 
 "هل  أيت وجههش؟" 
ه ىلع  أسهش ثم اكات قد تنشولت الوششح ووضعت تنك املرأة  لكن،  بإماكين أن أتبّينه يف ابلداية لم أكن " 

 ."..اكن ذلك  هيبشً  .قد  أيت وجههش وعينيهش احلمراوين بذلككنت و، .املرآة ش يف اظرت إىل افسه
 "بعد ذلك؟تنك املرأة و مش اذل  فعنته " سألين بوجوم 

املصبشح اقرتبت من رسير  ويه ُتمل  ثم مزقته إ بشً و مته ىلع األ ض ثم من ىلع  أسهش وششح ازعت ال " 
 لم أعد أذكر شيئشً  لشدة اخلوف وبذلك  قد غبت عن الويعحينئذ ويبدو أاين كنت ..  .وجيهمن  تهوقرب

 "عنمين من اكات تنك املرأة؟أ يدك أن تح ! أ جوك سيد  ..  بعد ذلكممش حدث 
 ."اكن ذلك حنمشً ال أكرثالبّد أاه . اهديئ عزيزيت " أجشبين واكن قد 

 "، فالزال الوششح ممزقشً ومرميشً ىلع أ ض الغرفة. ..لم يكن حنمشً . ال سيد " قنت  
 ... " اهديئ ..جني  اهديئ اآلن" :قد أحشطين بذ اعيه وهو يقول  وشسرت اكن السيد و
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 :جديدثم قشل من شن ترتعش شه اكاتيلكنين شعرت بأن يد
ِ  بمش بعد ، سوف أعنمك الحقشً   ...غراس بول البد أاهش... احلمد هلل ىلع أاك خبري "  م مرو  اعم ىلع زواجنش ل

فهذا أفضل من  أديل تلنشيم هذه النينة يف غرفة... عنيك اآلن اذلهشب لننوم...  يف مزنيل أستبقيهشالزلت 
 ."اومك يف غرفتك بمفردك

 ." سوف يسعدين ذلك" أجبته و
مش بشلسعشدة اليت وإا، .حشويل أال ُتنيم من جديد بمش هو خميف أو بمش هو حمزن  .جني   نة سعيدة" قشل  ثم 
 ." لك الغدهش جينبوف س

من انلوم ىلع كن قد تمكنت لكنين لم أكن تنك النينة قد حنمت ال بشلسعشدة وال بشحلزن ألاين لم أ
 .من فرايش مع يروق الشمس وكنت قد اهضت، اإلطالق



 أمل الرفايع: ترجمة                                                                                      ترجمة قصة جني إير

 
51 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوين  

 عرش  رابعالفصل ال

 يوم زفايف

 

اكات تفعل . ليك تسشعدين بش تداء مالبيس قد أتت إىل غرفيت منذ السشعة السشبعة صبشحشً صويف  اكات
من الطشبق السفيل  وعندمش  ممش جعنه ينشديين ىلع عجنة من أمره  وشسرت ذلك بأاشة بينمش اكن السيد 

 :أرسعت إ ه قشل يل
 " ِ  " عنيك أن تكوين جشهزة خالل عرش دقشئق ؟؟ م لك هذا اتلأخري ل

اذل  اكن من املفرتض أن يعقد قراانش  مودلاكهن السيد ا أ سل بطنبكمش طنب حضو  العربة  أناكن بعد 
 :سألين قديف الكنيسة القريبة من املزنل 

 "هل أات جشهزة؟"  

اكن قد عندمش وجدين متعبة لكنه . أمسك بيد   ثم توجهنش برسعة حنو الكنيسة قد اهضت كنت عندمش  
حينذاك قد ششهدت  كنتو .من الراحة  قبل دخونلش إ هش ليك آخذ قسطشً  توقف قنيالً أمشم سو  الكنيسة

 ... أمشم الكنيسة  بشاتظش اشني غريبنيشخص
للكمشت اليت تحتل يف مثل تنك املنشسبشت لاكهن اا قد بدأت بعد ذلك بأن قرأمراسم الزواج االعتيشدية اكات 
 :ثم  قشل

شلف القشاون يف زواج هذين العروسني"   . "عنن عن ذلك اآلنأن يح ، ىلع أ  شخص جيد بأن هنشك مش ُيح
من فجأة  قد سمعنش  ،وكنش قبل أن يرفع اظره عن السجل  ليك يتشبع اإلجراءات، ثم ااتظر  قنيالً  اكملعتشد 

 :يقول بصوت مرتفع
 ." هنشك مش يمنع زواجهمش ،  اعم" 

 :لناكهن  أخرياً   وشسرت  إىل أن قشل السيد،  سشد صمت محطبق لفرتة طوينة جداً 
 ." اإلجراءات استمر يف"  
ليس بإماكين االستمرا  يف اإلجراءات إىل أن أتأكد فيمش إذا اكن مش قشهل هذا الشخص " لكن الاكهن قشل 

 ."صحيحشً 
 :ُتدث من جديد وقشل قد اكن صشحب ذلك الصوتحينئذ 

وشسرت السيد  ... وبإماكين أن أقدم إ كم ادل ل اذل  يمنع ذلك ، اليمكن ملثل هذا الزواج أن يتم " 
 !..."مزتوج

اكن وجهه قد فقد لواه لكنه اكن هشدئشً . اظرت إىل سيد  اذل  لم يكن قد استدا  حنو  وجعنته ينظر إيل
 "من أات؟"  أمسك بيد  بقوة ثم استدا  حنو الشخص اذل  اكن قد أدىل بتنك املعنومشت وقشل  .تمشمشً 
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أ يد لكنين ، قنت لناكهن بأاك غري مزتوج  سيد  وشسرت ,وأاش حمشيم  جوااشدىع أ" أجشب ذلك الغريب 
 ."ىلع قيد احليشة  التزال أن أذكرك بأن لك زوجة ويه

 "لم تقول هذا؟" سأهل سيد  

هذه الوثيقة  تثبت زواجك من . ألن دل  هنش نسخة عن وثيقة الزواج ميل خة منذ مخسة عرش اعمشً " 
 ."يف جشمشيكش مشسون بريتشاآلنسة 

 "ن تيلكد ذلك ؟أكيف بإماكاك ف،  ال يثبت بأن زوجيت التزال ىلع قيد احليشة  لكن هذا" أجشب سيد  
 ." م من فضنك تقدّ مشسون  سيد"   قشل الاكهنحينئذ   

شعرت بأن الغضب قد . قد رّص بشدة ىلع أسنشاه مشسون  عندمش سمع اسم السيد  وشسرت  اكن السيد
 .اقرتب منش اكن قد اذل    مشسونب السيد  فع ذ اعه كمش لو أاه ىلع وشك رض ثم، عنيه استوىل

 "التزال ىلع قيد احليشة؟ وشسرت السيد  هل أات متأكد من أن زوجة ،مشسون  سيد" سأل الاكهن 
 ."وأاش شقيقهش ثو افيدل اعم  يه التزال ىلع قيد احليشة  ويه حش شً يف"  مشسون قشل السيد

اش أعيش يف هذه املنطقة منذ سنوات ولم يسبق أن سمعت أف ثو افيدل؟ أيه حقشً يف" قشل الاكهن بشستغراب
 ." وشسرت  يذكر السيدة من
 :السيد  وشسرت صشح حينئذ  
 ."حرص ىلع أال يرتبط اسمهش بشسيم أولن يسمع أحد بشسمهش فأاش  ال...بشلطبع  ال"  
 :حديثه بشلقول  وشسرتثم تشبع  السيد  ،سشد الصمت من جديد  بلضع دقشئق  
يف حشلة من حش شً أاش . حفل زفشفا وم فنن يكون هنشك ،  دعواش خنرج من هذا املاكن! يف هذا يك" 

املرأة . مش قشهل هذا الرجل صحيحشً  ...لقد تم إفششل خطيت ...الشيطشن بقنيل  أفضل منوالغضب الشديد 
بأاه لم أات تقول   .ثو افيدل  التزال ىلع قيد احليشة ويه يف اليت كنت قد تزوجتهش منذ مخسة عرش اعمشً 

لكنك والبد قد سمعت بشمرأة جمنواة  تعيش يف  ...اإلطالق وهذا صحيح بشسمهش ىلعيسبق أن سمع أحد 
 اكات وادلتهش أيضشً .. املجنواة بريتشيه  ...بريتش مشسون   أليس كذلك ؟ تنك املرأة يه زوجيت ثو افيدل
تنك  اعايته مع مش قدا يمكن أن أصف لكم مال ...وهذا مش عنمته مع األسف بعد زوايج منهش، جمنواة
ً  ...اكات حيشة  هيبة . ..معهش كم اكات حيشيت بشئسةالو، املرأة  إىل مزنيل  ليك  وأاش اآلن ادعوكم مجيعش

سوف ُتكمون بأافسكم و ،ممرضة زوجيت تنك غراس بول تتحدثوا مع اآلنسة وليك ،تششهدوهش بأعينكم
 فيه ال ، واكن قد بدأ يتحدث بهدوء، الفتشة هذه  أمش عن... مثل ذلك الزواج فيمش إذا اكن يل احلق بأن أنىس 

اكات تعتقد بأن لك يشء يتم وفق القشاون ولم .  حرصت ىلع إخفشئه عنهش الرّس اذل تعرف شيئشً عن هذا 
حش امرأة ليست سوى عبش ة عن و...جمنواة ُيطر ببشهلش يومشً بأاهش سوف تزتوج من  جل مزتوج من امرأة

  "...تعشلوا ميع مجيعكم ليك تششهدوا لك يشء بأعينكم... اكرس
 . وكنش قد خرجنش مجيعشً من الكنيسة وتوجهنش حنو املزنل وهو اليزال ممساكً بيد  بقوة 
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 عرش لخامسالفصل ا

 طلع الجميع عىل وضع زوجتهالسيد روشسرت ُي   

 

 ساكً ممح اليزال   وشسرت السيد  اكنو ،لطشبق العنو إىل اىلع الفو  كنش عندمش دخننش إىل املزنل قد توجهنش 
 :وقشل   مشسونقد اتلفت إىل السيد اكن  الغرفة  عندمش دخننش.  بيد  بقوة

 .."أات تعرف هذا املاكن أليس كذلك ؟ ألم تكن قد عضتك هنش ورضبتك بشلسكني ؟  سيد مشسون"
لم تكن هنشك أية اشفذة يف . جشاب املدفأة واقفة إىل غراس بول ثم فتح ابلشب ادلاخيل حيث اكات السيدة

يف انلشحية األخرى من الغرفة وكنش قد ششهداش . السقف واكن هنشك فقط مصبشح يتدىل من  الغرفةتنك 
مزي فيمش إذا اكن ذلك ولم يكن بإماكن املرء أن يح ، .جيئة وذهشبشح يف الغرفة  شالكً  لشخص اكن يركض

 .انالشلك شلك إنسشن أم  أاه شلك حيو
 "كيف حشل مريضتك ا وم؟ غراس سيدة مت صبشحشً عِ "   وشسرت قشل السيد
 ."وأاش أ ى بأن من األفضل لك أن تبتعد من هنش. سيد   ا وم أكرث اهتيشجشً وعنفشً يه  "أجشبت 
  ."غراس  حلظة واحدة سيدة" قشل  لكنه 

كنت ، اعم ...قد لك يشء جعنين اتذكر  وهو مشاكات املرأة املجنواة قد ألقت اظرة متوحشة  إىل الزائرين و
 ...تذكرت تمشمشً بأاين كنت قد  أيت ذلك الوجه املرعب سشبقشً قد 

 ."سوف ألزتم احلذ  فأاش أ ى بأاهش ُتمل سكينشً اآلن"    وشسرت قشل السيد
 ." ليس بإماكن أحد أن يعنم مش اذل  ُتمنه معهش"  غراسقشلت السيدة و

 ."دعواش انرصف" حينئذ  مشسونقشل السيد 
 ..."احرتس سيد ... احرتسسيد  "   :قد صشحت فجأة  غراس بول ةالسيد واكات 
اكن بإماكاه أن يرضبهش  ...اكات املرأة املجنواة يف تنك النحظة قد قفزت ىلع سيد  وحشولت أن تعّضهو

عد بواسطة حبل ثم لكن مش فعنه هو أاه حشول اإلمسشك بهش إىل أن استطشع أن يشّد وثشقهش إىل أحد املقش
 :اتلفت إ نش وقشل 

 !..."هذا هو احلب والنطف اذل  ألقشه منهش ...هذه يه العنشية! هذه يه زوجيت " 
 : ثم وضع يده ىلع ذ ايع  وقشل

لكن تلنرصفوا اآلن  ألن ، ن ُتكموا عيّل بمش ترواه أوعنيكم ، هذه يه الفتشة  اليت أ غب الزواج منهش " 
 ."ىلع هذا الكزن عيل أن أقفل ابلشب 

 :املحشيم  قشئالً  حينئذ ُتدث إيلّ . توجهنش مجيعشً إىل الطشبق السفيل وكنش قد  
من حسن احلظ أانش قد وصننش يف . أن ينومنش  وشسرت  ليس ىلع السيد .هذا مش طنبه مين عمك،  سيديت" 

 ."الوقت املنشسب
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 " عيم؟  مشذا عن عيم هل تعرفه؟"سأتله بشستغراب 
،  .مشسون بصحبة السيدبشلصدفة   اكن عمك  عندمش قرأ  سشتلك . هو من يعرفه  مشسونالسيد  "أجشبين 

وبذلك ،  .بأاه ذلك الشخص هو زوج ابنتهأعنمه   وشسرت عندمش عنم بأاك سوف تزتوجني من السيدو
ض جداً لكن عمك مري.  ..أوفدين عمك برسعة إىل ااكنرتا ليك أمنع مثل هذا الزواج املخشلف لنقشاون 

 مشسونال لاكن قد طنب منك  العودة إىل مشديرا برفقة  السيد إو، .صحته اآلن وليس من املتوقع أن تتحسن

اتلفت إىل  ثم . ىلع آخر  مش ستيلول  إ ه حشتله الصحية ع من األفضل بقشءك يف ااكنرتا  يثمش أطنفذلا ،
 :وقشل مشسونلسيد ا
 ."اآلنيئ هنش بعد فال حشجة بلقش، دعنش اغشد  ىلع الفو  " 

 .بينمش عدت أاش إىل غرفيت  وشسرتدون أن ينتظر السيد بحىت ثو افيدل   قد اغد  واكن 
 :تسشءلت حينئذ وأاش يف حشلة من ا أس الشديد 

اليت  جني هل أات...  اليت اكات يف األمس  ُتنم بشلسعشدة؟ جني هل أات... ؟  يش جني اآلنأين أصبحت "
 ..."هش قد أصبحت من جديد امرأة وحيدة بش دة املششعرف... هش األمل؟امرأة يمأل قنب تاكا

وبأاه لم يعد  ، وشسرت بأاه لم يعد بإماكين أن أفكر بمحبة وال حىت بمسشعدة السيد كنت قد أد كت 
 ... ىلع اإلطالق  بإماكين أن أعود إ ه

بذلك احداً هو اتلوجه إىل اهلل تعشىل ومالذاً وه الزال دل  مأل قنيب القنوط وتمنيت املوت لكنين شعرت بأا
 :كنتقد  كعت وتفوهت بشللكمشت اتلش ة

يط يب من لك جشاب وليس دل  من أجلأ إ ه ملسشعديت  ... أ جوك يشإليه أال تتخل عين "  املشالكت ُتح
 ..."سواك
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 عرش ادسالفصل الس

 السيد روشسرت يحاول مواسايت

 

و دت إىل ذهين تسشءلت عمش اكن عيل أن افعنه ثم .  أن أ فع  أيساكن انلهش  قد ااتصف عندمش استطعت 
 : اإلجشبة اتلش ة

 ."عنيك أن ترتكيه، اعم  ... وشسرت  السيد  ىلع الفو  فأات لست زوجة ثو افيدل عنيك أن تغشد  "
 ."..لكن هذا مستحيل  فنيس بإماكين أن أفعل ذلك " لكنين قنت من جديد   
مش عيّل أن أفعنه  غم هو هذا عيل أن أاغد  وأن أتركه وبأن بأن من جديد اكن يقول لكن صوتشً يف داخيل  

، نهكة القوى كنت بذلك قد اهضت برسعة وأاش  الأزال مح   ...من يسشعدينيف لك هذا العشلم أاه ليس دل  
نسيلال عين تذكرت بأاين وحيدة هنش  وبأاه ليس هنشك من جشء ل. فنم أكن قد تذوقت الطعشم طوال ا وم  

  ...أديل وال حىت  فريفشكس حىت السيدة
. مسك بذ ايعقوية تح  وإذا بيد  ،  .قد تعرثت وكدت أقع ىلع األ ضكنت  عندمش فتحت بشب غرفيت  لكنين

 :اذل  اكن بشاتظش    أمشم بشب الغرفة  قشل   وشسرت اكات تنك يّد السيد
 لعينني دون أنكنت قد تركتين وأات دامعة ا. ااتظرتك ملدة طوينة . هش قد خرجت أخرياً من غرفتك" 

 ..."لم أقصد جرح مششعرك أو التسبب بإيذائك أ جوك أن تسشحميين !جني  ...واحدة تتفويه بكنمة 
واكن هنشك ، اكن هنشك حزن عميق يف اظرة عينيه . كنت قد سشحمته  ىلع الفو  !... اعم ! ... اعم أيهش القش ئ 
 .  ته من لك جوا يح  لكنين بقيت صشمتةسشحم... مش ييلكد حمبته يل
 " ...عرّب  عن غضبك مين...  قويل يل هذا . أعنم بأاين ترصفت بشلك يسء جداً ! جني  "قشل من جديد

اشولين بعض املشء . أ يد فقط أن أيرب كأسشً من املشء... ليس بإماكين ذلك فشاش متعبة جداً  ومريضة " قنت 
 ..."أ جوك

قد وجدت افيس جشلسة ىلع ، عمش عدت إىل حوايس وشعرت بأاين بوضع أفضل وكنت ثم غبت عن الويع  
 :سألين ىلع الفو  . وشسرت أحد املقشعد يف غرفة اجلنوس وأمشيم السيد 

 "؟جنيكيف تشعرين اآلن "  
 ..." أفضلع سوف أصبح بوض...أفضل بكثري " 

 :قشل من جديد . عين اظرته ى وأبعدتاكن واقفشً أمشيم تمشمشً ذلا أد ت وجيه إىل انلشحية األخر
ً عين"  قد تعتقدين بأاين خططت لإلسشءة إىل كرامتك ... البد أن قد أصبحت دليك اآلن فكرة سيئة جدا

 ..."أات ترغبني بأن أارصف... أات ال تقولني شيئشً  .ويرفك
 ."لست ا غب بشتلرصف بمش قد ييسء إ ك،  سيد " أجبته 
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أات . وبأن عنيك أن تبتعد  عين، لكنك تفكرين بأاين  جل مزتوج، بهشين ليس بشلطريقة اليت تفكر" 
 . "عنك  غريبشً ينعتربينسوف تيب وسوف تكواني مربية ألديل فقط و تنوين قطع عالقتك

 :كنت قد أجبته من جديدو 
ربية أخرى م أن تبحث عن عنيك.. .أتغريأاش أيضشً أن وعيل أن ، اآلن  تغري لك يشء بشلنسبة إيل!  سيد  "  

 ."أديل ألجل
 .ثو افيدل  وسوف أصطحبك إىل ماكن بعيد عن، أن تذهب  إىل املد سة  أديلىلع سوف يكون " قشل  

ً بأمر زوجيت املريضة ألاين كنت  غراس بول ومن السيدة كنت قد طنبت من اجلميع االحتفشظ  رسا
لكنين قر ت اآلن أن ، .جمنواة يف املزنلأخىش أال تقبيل القدوم لنعنشية بأديل  إن عنمت بأن هنشك امرأة 

تتوىل  اعية مريضتهش وليك تمنعهش من إحراق األشخشص  ليك لغراس بولسوف أدفع املشل  .ثو افيدل أغنق 
 ..."يف أرّستهم ومن قتنهم بشلساككني

 ."ليست غنطتهش ان تكون جمنواة ... أات تتلكم عنهش حبقد سيد  " قنت 
. لم أكن سأكرهك حىت و كنت جمنواة. رههش  ألاهش جمنواة لكنين ال أحبهش لست أك جني  أات خمطئة"  

. لن جتد  من سيحرص عنيك ويراعك مثيل !جني  .حىت لو اافصننش فسوف تبقني كذلكو... ! أات كزن 
سوف اميض  نة أخرى فقط  هنش وسوف . لكن لم اتحدث بهذه الطريقة ؟ أصبح لك يشء جشهزاً لسفراش 

 ."ن إىل األبداودع األحزا
 "معك سيد ؟  أديل هل ستصطحب" سأتله 
 ." مش اذل  تعنيه ؟ أات من سرتافقينين  وسوف تذهب أديل إىل املد سة " سألين 

 .هززت  أيس بشلرفضوكنت قد 
 ."أصيغ إيل أ جوك  !جني "قشل من جديد 
مش فعنته  لكن، ك بيد  اكن قد أمس.ستطيع مقشومته أوأاش أاظر إ ه بأاين لن حينذاك كنت قد شعرت  

 .تركت العنشن دلمويع وأخذت أاتحب من لك جوا يح  هو أاين
 :بدأ السيد  وشسرت يواسيين بهدوء  وهو يقول 
 "جفيف دموعك اآلن ،كىف !جني  كىف" 
 "ألست ُتبينين ؟" ثم سألين  
 ."ذلكمين  سمع توف لكنهش املرة األخرية اليت س، أاش أحبك أكرث من أ  وقت مىض، اعم " وأجبته  
 ..."جني؟املرة األخرية "

 تكب إثمشً لو أاين أسوف ... عيل أن أتركك ألن زوجتك التزال ىلع قيد احليشة  . وشسرت  سيد، اعم " 
 ".معكىلع السفر  وافقت

 !جني. قصده بذلكأوسأيرح مش ، قنت لك أاش لست مزتوجشً . لست خمبوالً " قشل ثم اكن وجهه قد شحب  
 ."سوف أ و  لك اآلن قصيت مع ذلك الزواج.  ترافقينين عندمش ستعنمني بكل األمر  وفسالبد أاك 
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 عرش سابعالفصل ال

 السيد روشسرت يروي يل قصة زواجه

 

اكن قد كتب لك ثروته .  احلصول ىلع املزيدإىل اكن دلى وادل  الكثري من األموال لكنه اكن يطمح دومشً "
وبذلك قشمت ، نيت لم تكن ترغب بذات الوقت ىلع أن أظل فقرياً لكن اعئ .بشسم شقييق األكرب سنشً 
 ... ىلع الرثوةأاش أيضشً من ششاهش أن جتعنين أحصل  برتتيب صفقة زواج يل

بذلك و ،اذل  هو من أصدقشء وادل  املقربني ابنة  تمتنك ثالثني ألف جنيه  مشسوناكن دلى  السيد 
اهشيئ  د اسيت إىلع الفو  من  اكنوبذلك ... نين من األثريشء يك جيعبأن مثل ذلك املبنغ اكفيشً لاعترب وادل  

وبأاهش فتشة   بريتش مشسون ابنة تدىع مشسون السيد دلى جشمشيكش  وأعنمين بأن  قد أ سنين إىل،اثلشاوية 
 مجينة جداً  ة واكن ذلك صحيحشً ة  وبأن

 ...اعئنتهش تحرحب بزواجهش مين وكنت قد فعنت ذلك 

، لم أكن قد اجتمعت بعرويس بمفرد   ،حبسب األعراف املتبعة يف جشمشيكش، هو أاين مش حدث لكن
. من األشخشص اآلخرين اذلين اكاوا مجيعشً من املعجبني جبمشهلش  وإامش اكن ذلك يتم دومشً حبضو   الكثري

يل إيل بأاين أحببتهش حينذاك  كنت ششبشً يشفعشً   استعداد كنت من جهة أخرى ىلعأاين كمش  ،وبذلك خح
األمر ألاين حقيقة بإماكين أن أتبنّي  اكن الزواج قد تم بأرسع مش يمكن حبيث لم يكن...   إل ضشء  وادل  

وادلتهش و بأن ، تمشمشً فشقدة العقل جمنواة لكنين بعد أن تزوجتهش أد كت بأاهش . لم أكن قد عرفتهش جيداً 
اكن مع  وادل  وبأن . هش األكرب سنشً فشقد العقل أيضشً وبأن شقيق ، .اكات قد توفيت أيضشً ويه فشقدة العقل

 ...ىلع اطالع ىلع لك ذلك لكن مش يطمح إ ه  اكن حصويل ىلع مش تمتنكه تنك العشئنة من ثروة لك أسف 
ً معهش بشلطبع بأن من املستحيل عيلّ وبذلك كنت قد أد كت    ،اكات عنيفة الطبشع. أن أعيش يومشً واحدا

حيسء إىل لك من   ...ولم تكن تمتنك بأية حمشكمة عقالاية  وال أية إماكاية لنتفشهم  ،يف املزنل  حوهلشت
 ...أكرث  فأكرث اكات قد بدأت وبرسعة تسوءطبشعهش  واألسوأ من ذلك أن 

وهو  ،كمش تويف شقييق األكرب سنشً بعد مرو  مخس سنوات من وفشة وادل ،قصرية  وادل  بعد فرتة ثم تويف  
وكنت قد و ثت لك تنك األموال وأصبحت ثريشً  ،.اكن قد و ث لك مش دلى وادل  من أموالالشقيق اذل  
ً  مرتبطشً ال أزال ذلك كنت  ومع ،..وثريشً جداً أيضشً   ."بزوجة فشقدة العقل ذات طبشع سيئة ويريرة جدا

 "مش اذل  فعنته عندمش عنمت بأاهش فشقدة العقل؟و" سأتله 
لم يتجشوز اثلشمنة  شً ششبالأزال وأاش  ،حينذاك أد كت لكنين، طبشعهشاضطر ت لنعيش معهش  غم سوء " 

 ...ن تنتيه حيشيتأفقدت األمل تمشمشً بشفشئهش وبأاه قد حكم عيل بشلعيش معهش إىل قد  بأاين  ، والعرشين
يت افيس من ذلك القيد بأية وسينة حىت لو اكن ذلك بإاهشء حيش مش جعنين أشعر بأن عيّل أن أحّر  ذلكاكن 

عن افيس  الشعو  بش أس زال فجأة ذلك ، عندمش تنشولت بندقييت وكنت ىلع وشك االاتحش لكنين  ،.
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... أن بإماكين أن أجد طريقة إلاهشء تنك املحنة ولالستمتشع حبيشيتمن  األملبش قة حمنه من جديد  توحنّ 
ُتت الراعية ليك هنش يت قد اتذت قرا   بشلعودة إىل ااكنرتا حيث بإماكين أن أضع زوجبذلك وكنت 

  ...تتنّق مش ُتتشجه من عنشية دون أن أعيش معهش
أعنم أحداً بزوايج ألاه اكن قد  كمش لم يكن وادل  قد، تكونبأاين لم أكن قد أعنمت أحداً بمن بمش و

قد  واكن بذلكأسف وشعر بشخلجل من ادلو  اذل  لعبه يف حيشيت ملجرد احلصول ىلع املزيد من الرثوة 
 ...حيشيت تمشمشً  حطم

كنت قد وضعتهش  .ثو افيدل بذلك لم يعنم أحد هنش بأاين كنت قد تزوجت وبأن دل  زوجة تعيش يف  
كمش  أيت لكنهش ، .ألحدمراقبتهش ليك ال تتسبب بشألذى  تراعهش جّيداً وتتوىل، غراس بولُتت  اعية السيدة 

 "...ستطشعت مع ذلك أن تهرب من  قشبتهش ثالث مراتبنفسك ا
 

 عن السعادة
ُ
 السيد روشسرت يسافر عرب العالم بحثا

 "ومش اذل  فعنته أات بعد أن أحرضتهش إىل ااكنرتا؟"  سأتله 
 ."كنت قد عزمت ابلحث عن املرأة اليت سيكون بإماكين أن أحبهش " 
 "ولكن كيف ذلك ولم يكن بإماكاك أن تزتوج ؟" 

... كمش فعنت جنيييت أن أخدعك أات بشذلات لكن لم يكن بن، كنت سأتزوج ألن عيل أن أتزوج " 
 بأاين البد أن أعرث ىلع املرأة اليت وكنت ىلع يقني ،طالع من أحبهش ىلع قصيت مع ذلك الزواجكنت أاو  إ

 ."تفهمين واليت ستقبل يبتس
 "وهل وجدتهش حينذاك ؟" 

إال أاين . يشن يف بش يس ملدة عرش سنوات  أتنّقل من مدينة ألخرى لكن إقشميت اكات أكرث األحوكنت " 
أاعير  مبشِل وبأنألمل يف ذلك قد جعنين أصبح غري اواكن فقداين  ،.املرأة اليت أحبهش عرثلم أ مع ذلك

 ." واكات وادلة أديل إحداهن، العديد من النسشء
 :سشدت فرتة صمت قشل بعدهش

ً تكرهينين وتعتربينين شخصشً يريراً سيئ قد أصبحت  أعتقد بأاك  !جني "    "كذلك؟ أليس . شً جدا
 " يعيش املرء بهذه الطريقة ؟ ألم ُيطر ببشلك بأن من اإلثم أن، سيد " سأتله 

 إىل ذكريشيت مع أوالئكذكريشت تنك األيشم و أاش اآلن أكره حىت الرجوع إىلو... لم أكن أ غب بذلك "
 ."النسشء

يقني بأاه ليس بإماكين ىلع اإلطالق  بذات الوقت ىلعكنت لكنين ، كنت قد شعرت بشلصدق بمش اكن يقوهل 
يكرهين فيه كمش يفعل اآلن وف وإال فسوف يأيت ا وم اذل  س ، النسشء أوالئكأن أتقّبل بأن أكون إحدى 

 .النسشء ألوالئكبشلنسبة 
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 :حديثه  بشلقول  وشسرت تشبع السيد

مش دل  من أمل  فقدت لك قدكنت يشئسشً واملشيض ( اكاون األول)عندمش عدت إىل ااكنرتا يف ديسمرب " 
إىل أن قشبنت وأاش أسقط من فوق ظهر فريس ذلك الشلك الصغري اذل  وقف إىل ... شلراحةببشلسعشدة و

عندمش ،أات اليت كنت  ...جني  اكات تنك الفتشة يه أات... عرضت عيل املسشعدة  قد الفتشة تنك...جشايب
 "...أل  ويحيم لطيفبيشء ىلع الفو  جعنتين أشعر  ملست ذ ايع قد

لم يكن وجهك يف .  أاتظر أن حيّل املسشء  ليك أُتدث إ ك  وأاش ،منذ ذلك الوقت  قد بدأت أ قبكوكنت  "
لكنين أد كت بعد ذلك بأن لك قنبشً اقيشً طيبشً وبأن مش اعايت ، بلهجةابلداية يويح إيل بشلكثري من األمل وا

أتعنق بك وأشعر بشاك أدخنت مع الوقت أن بدأت إىل ،  .الشلكحزينة بذلك  منه يف حيشتك قد جعنك
 ."..أدخل السعشدة إىل حيشتك  السعشدة إىل حيشيت  وبأن بإماكين أن

 أ جو أال تعود لنتحدث عن تنك األيشم اليت ااقضت واليت لن تعود،  سيد " لكنين كنت قد أجبته برسعة 
 ."ىلع اإلطالق ومهمش اكن 

 زوجة  اكن من اخلبل أن أقول لك بأن دل  .ث عنهش  وعن املستقبل اتحد لِم ال ؟ دعينش ،جني  "قشل 
أن أعنمك بكل يشء وأن أدع افسك انلبينة ترى مع ذلك اكن عيل لكن ، عندمش قّر ت الزواج منك 

عيدين هل تَ  !جني   ...اكن عيل أن أطنب منك أن تفهميين وأن تمنحيين ثقتك، اعم  ...األمو  ىلع حقيقتهش
 "؟ اآلن بذلك

 هيبة ألاين كنت أحبه أكرث من أ   شتاكات حلظ ...اكات تنك من أكرث النحظشت صعوبة يف حيشيت
 ...ولكن لم يكن بإماكين أن أوافق ىلع مش يطنبه مين  ،.شخص يف هذا العشلم

 ..."قويل سوف أكون لك... قويل بأاك يل ...  ديينعِ ! جني" قشل من جديدثم 

 !..."اش لن أكون لك أبداً  أف ،آسفة ...آسفة ،  وشسرت سيد" لكنين مش قنته هو 
 " " أليس كذلك؟ أات ال تقصدين ذلك . تقصدين بأاك سوف ترحنني وترتكيين هل ،جني" قشل بيأس
 ."بل هذا مش أقصده تمشمشً سيد " وأجبت 

 ."حببك يل ال ترتكبني إثمشً لكنك  جني "قشل من جديد 

 ."قك ىلع مش تطنبه مينبل سوف يكون من اإلثم أن أواف" وأجبته 
 "مش اذل  سأفعنه لو  حنت ؟ ويتبّق يل يف احليشة لو تنيت أات عين؟  وف مش اذل  س !جني   "قشل 

 ."تضع أمنك بشهلل تعشىل فقطتنىس وأن عنيك أن ... عنيك أن تفعل مش سأفعنه، سيد " أجبته 
اكن قنيب .  ة عندمش استمر يف حديثهلكن تنك احلجة العقالاية اكات مع ذلك قد بدأت تبدو يل أقل فعش

بمش سوف يهتم يف لك هذا العشلم وأاقذ  حيشته  فمن اذل  ...  فّكر  بمقدا  تعشسته...  اذهيب إ ه" حيدثين
 ..."ستفعنينه 
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 :واضحشً وبكل جالء وبذلك حدثت افيس اكن قرا   . بعد ذلك  لكن القرا  اكن قد جشء
حىت لو اكن مش سأفعنه سوف جيعنين وحيدة وبشئسة و ،ذلك فأاش أحرتم افيس  ليس بإماكين أن أفعل!.. ال" 

وسوف ألزتم بتعش م ادلين وبقواعد ىلع كراميت سوف أحشفظ ... بذلك سوف أحرتم افيس أكرث لكنين
هذا مش سوف ، اعم.. .األمو وازن اكن دل  عقل يح  أاش عنيه طشملشسوف أتمسك بمش ...  القشاون وبعرف البرش

غريه ىلع   ليك القوااني والرشائع  يتم سّن لم ... فعنهأ اعمل بهش  يف  األوقشت اليت اليكون فيهش دلى املرء مش يح
وملثل هذه األوقشت اليت يشعر بهش املرء برغبة جشحمة  ،وإامش يه  ملثل هذه املواقف،  ا تكشب اإلثم واألخطشء
 ..."ىلع أن أفعل ذلك اهلل تعشىلسشعدين مش أ جوه هو أن يولك   ...ملخشلفتهش جسداً و وحًش 

بدت عنيه عالمشت الضيق وبذلك . قد قرأ ىلع مالمح وجيه مش يدو  يف ذهيب   وشسرت  اكن السيد
 :الشديد وصشح 

 "سوف ترتكيين أليس كذلك؟ ...جني سوف ترحنني " 

 ."اعم" وكنت قد أجبت 

وليك ،اآلن إىل غرفتك  ليك تحعيد  انلظر بقرا ك  اذهيب... فّكر  بمقدا  مش سأاعايه  !جني"  قشل من جديد
 ."واتلفكري بشألمر  بهدوء مرات ومرات يكون بإماكاك إاعدة انلظر

 :لكنين كنت قد اغد ت الغرفة برسعة وأاش أقول يف الوقت اذل  اكن فيه قنيب يديم
 !..."واىل األبد ... ودااعً .. .ودااعً "
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 عرش ثامنالفصل ال

 عرث عىل عمل لدى السيدتني ماري و ديانا ريفرزأغادر ثورنفيلد وأ

 

محنت العرشين شننشً اليت اكات لك مش امتنكه يف هذا  ،اهيت حزم أمتعيتأكنت منذ فجر ا وم اتلشيل قد 
مشيت ... ينوأو غريه من املقيمني يف املزنل ير   وشسرت دع السيدأدون أن   ثو افيدلالعشلم وخرجت من 

وإذا يب أسمع صوت عجالت  ،ثم توقفت يف طرييق ليك أحصل ىلع قسط من الراحةلعدة ألميشل  ىلع قديم
أعطيت السشئق العرشين شننشً قد عندمش توقفت العربة كنت .  فعت يد   وأيرت إ هش  عربة وبذلك

 .. .مشليصطحبين إىل املسشفة اليت يكيف هلش مش منحته من  متنكهش وطنبت منه أنأاليت 
.  قد وجدت افيس من جديد ىلع قديمّ كنت  وبذلك  .ويتكرافت نين إ ه يدىعاكن املاكن اذل  أوص

 إىل أنالعراء ُتت السمشء  امت يف. أخذت أهيم ىلع وجيه ملدة يومني  وأاش يف اغية اتلعب واخلوف 
 .عملتمشسكت قنيالً وقر ت أن أحبث عن أ  

 دون جدوى إىل أن بدأتلكن ذلك اكن ، لك شخص أجده يف طرييق عن عمل وبذلك بدأت أسأل 
 األيشم العصيبة أتذكر تنكبشلرسو  وأاش ىلع اإلطالق لست أشعر ا وم و، . أستجد  لنحصول ىلع الطعشم

 .اليت مر ت بهش
وأاش يف اغية اتلعب أمشم كنت قد وقفت اكن ذلك عندمش . سشعدينمن كنت قد وجدت لكنين آخر األمر 
األيشد   غبت عن الويع إىل أن اكات تنككنت قد  يبدو أاينو ،خشئرة القوى خشئفة مدخل أحد املنشزل

 ...الكريمة قد ااتشنين واصطحبتين إىل ذلك املزنل انلظيف
بإماكين أن أجيب ىلع أول سيلال تم أصبح  قد أصبحت بوضع أفضل حبيثبعد تنشويل بعض الطعشم كنت  

 :وهو توجيهه إيل 
 " من أات ومش اسمك ؟ " 

 . ..فنم أكن أ غب بأن يعرف أحد اسيم احلقييق  جني إينيوتوهن بأن اسيم أجبت  بلكنين كنت قد 
تبنشة  لألختنيثم   يف ذلك املاكن وهمش شقيقتشن تقيمشن   مش   وديشاش  يفرز أصبحت بعد ذلك االبنة المح

  .جون هلمش يدىع مع شقيقاهلشدئ 
ً  لم أعد أذكر  كنت قد لكن مش أذكره تمشمشً بأاين ، نشك أمضيتهش ه تفشصيل األيشم األوىل اليت اآلن  جيدا

 ... إىل أن استعدت صحيت وقوا طبية ومن عنشية مش ينزم من  اعية منهمش لك تنقيت 
كمش أاهم ...  قد عرفت الكثري عن طيبة أصدقشيئ اجلحدداليت عشتهش يف كنفهم  خالل تنك األيشموبأاين 

اكن شقيقهم وبذلك .  تلقديم أية مسشعدة ممكنة إيلّ  اكاوا قد تعّرفوا عيل بشلك أكرب وأبدوا استعدادهم
األطفشل الصغش  السن يف مد سة القرية  حيث لكفت بتد يس، .قد عرث يل بعد ذلك ىلع عمل  جونالسيد 

 . تم تأمني إقشميت  يف مبىن تنك املد سةكمش تم بذلك الصغرية  
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كمش لم أكن  ،ثو افيدل    جعنين  أاغد لكنين لم أطنعهم ىلع السبب اذل ،كنت قد  ويت ألصدقشيئ قصيت 
 .قد أعنمتهم بشسيم احلقييق 

بأاين يف كثري من األحيشن مش قشهل يل أتذكر كمش  ، وشسرت السيد دومشً كنت خالهلش  أتذكر ... ت األشهر مرّ و
  ...خروهذا لم يفعنه  أ   جل آ ،وأتذكر كيف اكن فخو اً يب، .سيحبين أكرث ممش حيبين  منقّط  لن أجد 

يف  وأاظر إىل مش أصبحت عنيه حيشيت، حيشيت لو أاين بقيت إىل جشابه كنت أفكر بمش اكات ستكون عنيه
 كمش كنت بذات الوقت ، اكات تنك اذلكريشت يف ابلداية تتسبب يل بشلكثري من اتلعشسة .الوقت احلشرض

خالهل  ّر وقت البأس به استطعتإىل أن م، تنك األذهشن املحدودة  اليت اكن عيل تد يسهش سبب تعيسة ب 
بدو هم مش جعنهم وهو بدأت أظهر هلم حمبيت وبذلك بأن ذلك اكن خطأ مين وأد ك ، . تمشمشً  طاليب أن أتفهم

 ...مش جعنين أجد املزيد من املتعة واالهتمشم بعميل اجلديدو، ينحيبوا
 

 تصلني أخبار من السيد بريكز

وهو أحد الكهشن يف تنك  جون  يفرزاكن  السيد ... اتظش   مفشجأة كبرية بشقد وجدت ذات يوم كنت و
 القرية 

طنب منه يف ي ذلك املحشيمأعنمين بأن  .املحشيم   بريكزطنعين ىلع  سشلة من السيد استداعين ليك يح  قد
اتلفشصيل الاكمنة اكات تنك الرسشلة ُتتو  ىلع و .جني إيرتنك الرسشلة مسشعدته يف العثو  ىلع اآلنسة 

  ...ثو افيدل يتعنق بقصة حيشيت وبشألحداث اليت جرت يفمش للك 
 لةوهو يطنعين ىلع الرسش يفرز  قشل يل  السيدثم 

. جني إير  يه جني إينيوت لكن دل  إحسشس بأن ،جني إينيوت  دىعتح اليت فتشة  بشلطبع الأاش أعرف "  
 ".األمس وقد تأكدت من ذلك تمشمشً يف

موّقعة قصشصة تنك الو قة اكات ... ة أو ايق من  حمفظ حصل عنيهش  ن قدثم أطنعين ىلع قصشصة و ق اك 
 سمتهش قد وضعت بعد أن  اليت كنت،قد اازتعت من زاوية إحدى النوحشت  جني إبر بشسيم احلقييق

 .عنيهش اتلوقيع بشسيم احلقييق دون أن أتلفت إىل ذلك
 :قد سأتله  و افيدلث بعد أن عنمت بأاه قد اطنع ىلع لك مش جرى يفحينذاك كنت 

مش اذل  يفعنه و  وشسرت؟مش دمت قد اطنعت ىلع اكمل املوضوع فهل بإماكاك إعاليم بمش حّل بشلسيد " 
 "اآلن؟ هل هو خبري ؟

لك مش يف األمر أن املحشيم قد أو د يف  سشتله تفشصيل  . وشسرت ليست دل  أية فكرة عن السيد " أجشبين 
 .."قد جلأ إ ه ليك يزتوجك خالفش لنقشاون  ذلك املخطط الشيطشين اذل  اكن 

 . "بعض املعنومشت عنه بريكز لكن  بمش اكات دلى السيد "  سأتله 
ِ " واكات إجشبته  ِ بريكز السيد  م كتب إيلّ لكنك لم تسأ ين ل  .."م يبحث عنكهذه الرسشلة ول
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 "مشاذل  يريده مين؟،حسنش " 
أوىص لك بكشمل قبل وفشته قد قد تويف  يف مشديرا  وبأاه  جون إيرلقد كتب إيل ليك يعنمين بأن عمك  " 

 ". جني جداً  أات اآلن امرأة ثرية... ثروته
 " ثرية؟ أاش... أاش "قنت بشستغراب 

 " ً  ."اعم وثرية جدا

 "كم تبنغ هذه الرثوة؟" 

 ."حوايل العرشين ألف جنيه" 
 :قنت،يتوقف يكشد  قنيب بأن  أشعراكات تنك األابشء قد جعنتين أكشد أفقد سيطريت ىلع افيس و

 " هل أات متأكد من أاه ليس هنشك أ  اتلبشس بشملوضوع  ؟! هذا مبنغ كبري جداً "  
 ." ليس هنشك أ  خطأ أو اتلبشس ىلع اإلطالق، اعم" 

 " ِ  "؟ بشذلات إ ك بريكز م كتب السيدولكن ل
 ."دة يف اكفة املجشالتألاين الاكهن املسيلول يف هذه املنطقة ومهميت تقديم املسشعهذا  "



 أمل الرفايع: ترجمة                                                                                      ترجمة قصة جني إير

 
64 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوين  

  تاسع عرشلفصل الا

 هناك صوت يناديني

  

كم كنت سعيدة .   يفرز اغد ت املد سة وعدت لنعيش يف مزنل أصدقشيئ اعئنةكنت بعد ذلك قد 
إيل من معواة  ه وكم أسعدين أن أتمكن من أن أ ّد إ هم بعض مش قدمو ...معهم بتقشسم مش و ثته من أموال

 .وحمبة طوال الفرتة املشضيةمش ة ومن  اعية 
 .إىل اهلند  ليك أعمل هنشك مدّ سة لنعنوم ادلينية قد طنب مين  بعد ذلك مرافقته  يفرز اكن السيدثم 

رشدين إىل  جوت اهلل تعشىل أن يحنري يل طرييق وأن يح وعمش ستكون عنيه حيشيت هنشك تنك النينة  تسشءلت 
 .الصواب

املزنل بكشمنه هشدئشً  يف اكن ، .لنينة بعد أن ذهب اجلميع إىل غرفهم  كنت قد أويت إىل فرايش يف تنك ا
تمنكين شعو  غريب بشدة ثم ُيفق قد بدأ شعرت فجأة بأن قنيب لكنين ، .واكن ضوء القمر يحنري غرفيت 

ّيل إيل بأاين أسمع صوتشً ينشديين . جعنين أظّل مستيقظة ذلك لم يكن بإماكين أن أششهد شيئشً  يف ... خح
 :يهتف إيلذلك الصوت  الظالم لكنين سمعت

 !..."جني ...جني... جني "   

من أ   كن يف املزنل كمش لم يكن  يصل إيلّ ذلك الصوت نم يكن ف ، يف الظالمينشديين اكن تسشءلت عمن 
 ...من احلديقة يصل إيلّ 

كنت قد . سمعتهقد  لكنين كنت، السمشء يللم يكن ذلك الصوت يصل إيل عرب األ ض وال من أاع!.. اعم  
 ... ذلك انلداء واكن ذلك اكفيشً سمعت 

 إدوا اكن ذلك الصوت صوت سيد   ...صوت شخص أحبه جداً  ... اكن ذلك صوت شخص أعرفه جيداً 
 :وجدت افيس أقول بصوت مرتفعو...  واكن يهتف إيل بألم و جشء ... وشسرت

 ." إ كسوف آيتف ااتظرين .. .ااتظرين   !أاش قشدمة إ ك سيد " 

... لم يكن هنشك أحدلكن  كضت عرب احلديقة  و. توجهت حنو ابلشب واظرت عرب املمر املظنموكنت قد  
 :صحت

 "أين أات سيد  ؟" 
وكنت عندمش اهضت قد  ،.سجدت وبدأت أصيل، عدت إىل غرفيت. لكن لك يشء اكن سشكنشً من حويل 

  .ثو افيدلىلع العودة إىل  عقدت العزم
ىلع استعداد تشم قد أصبحت سشاعت خالل وكنت ، هش   قد اهضت من فرايش ىلع الفو  عندمش طنع انل

ىلع السفر  بأاين قد عقدت العزمقد أعنمت صديقيت مش   وديشاش وحنن ىلع مشئدة اإلفطش   وكنت . لنسفر
 ...بضعة أيشم  لفرتة وبأاين سوف أعود خالل ثو افيدل إىل
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 زياريت إىل ثورنفيلد

كنت خالل  حنيت أشعر بأن قنيب قد غمره السالم  .ثو افيدل  عيل أن أجد عربة تحقنّين إىل اكن من السهل
وبأاين ، خطر ببشيل بأاه قد يكون اغئبشً  ،ثو افيدل  عندمش وصنت إىل أمالك سيد  يفلكنين  ،والسكينة 

مش إذا اكن يف وبأن من األفضل يل أن أذهب إىل أحد الفنشدق لالستفسش  في، مقشبنته  لن أجرؤ ىلع
  .ثو افيدل

ثو افيدل توجهت إىل كنت قد وإامش ، لم أكن مع ذلك قد عمنت بهش اكات تنك فكرة صشئبة  لكنين 
احلقول والغشبشت املحيطة بهش وأاش  كنت أجتشز. أسش ع اخلطى أحيشاش وأ كض يف أحيشن أخرى  وأاش مبشيرة

 :أحدث افيس
سيد   بمش اكن  ...إىل اشفذة سيد  عن بعدأتمكن من انلظر  هكذا مشيشً ىلع األقدام ليك ذهبأسوف "  

 !.." لو اكن بإماكين فقط أن أ اه ولو دلقيقة واحدة ... آه ...هنشكواقفشً 
كنت قبل أن أصل إىل السيشج  قد اختبأت يف ظالل األشجش  ثم  مشيت إىل جشاب  جدا  حديقة  الفواكه 

بدالً من أششهد ف!.. ويش لنهول  لكنين . منه دون أن يراين أحد بإماكين أن أششهد املزنل بكش ليك يكون 
اكن ، ن أختبئ أللم تعد هنشك حشجة .. .األسودالراكم  ه سوى بعضششهدتمش كن يذلك املاكن اجلميل لم 

املوت  سكون وظالماكن يسود املاكن  ...المحهدمة هلم يعد فيه يشء سوى جد اا... املزنل  قد دحّمر بكشمنه 
لكن مش ...  هشئلاملاكن قد دحّمر بكشمنه بسبب حريق  البّد أن .حدث األحجش  السوداء تشري إىل مش تواكا

العديد من دو  يف  أيس اكات ت... ؟ يشء يف املزنل اذل  حدث؟ ومش يه احلقيقة ؟  وهل تم تدمري لك
يبينالتسشؤالت    ...ولم يكن هنشك من جيح

 

مرعىل ما جرى  وعن قصة الحريق  تطلعا
 
 الُمد

 :وأاش يف طريق عوديت إىل الفندق حدثت افيس 
يبين ... من يعرف احلقيقة البد أن هنشك "   !.." البد من أن أعرث ىلع من جيح

 :عندمش جنب يل الطعشمقد سألت مدير الفندق ، عدت إىل الفندق من جديدوبذلك كنت بعد أن 

 "ثو افيدل؟هل تعرف " 

قبل أ   يف الفرتة األخرية  وشسرت  اخلدم اذلين عمنوا دلى السيد  كنت أحد ،اعم سيديت " أجشبين   
 ."وفشته

 :سأتله تكشد أافشيس تتوقف 
 " ؟؟هل تويف " 

 ".األب  دوا   وشسرتإأقصد السيد .  منذ مدة طوينة   وشسرت تويف السيدلقد   ،اعم " أجشبين 
 .  قيد احليشةاكات تنك اللكمشت قد طمأاتين قنيالً  بأن سيد  اليزال ىلع  
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 " ؟آلن ا  ثو افيدل االبن  يف  وشسرت هل السيد "سأتله من جديد 
اكات انلريان ...  قد أصبح دمش اً منذ احرتاقه يف اخلريف املشيضف ،سيديت لم يعد أحد يقطن ذلك املاكن، ال" 

 ..."اكن مشهداً  هيبشً مريعشً ... قد اشتعنت فيه يف منتصف النيل وحّوتله إىل دمش 
 "ب ذلك احلريق؟مش اذل  سبّ "سألت 

 ." ثو افيدلأعتقد بأاك لست ىلع عنم بأن هنشك سيدة فشقدة العقل يف "
 ."سمعت بمش يشبه ذلككنت قد " 

قد أحرضهش من اخلش ج  لكننش عنمنش   وشسرتاكن السيد  ،لم يكن أحد يعنم بوجودهش هنشك ، حسنش "
اكن قد تم   . وشسرت بأاهش اكات زوجة السيد و، العشم املشيض بعد األحداث الغريبة اليت جرت يف  بوجودهش 

 ."...اكن قد أغرم بمربية ابنته واعزتم الزواج بهش وشسرت اكتششف ذلك بطريقة غريبة ذلك ألن السيد 
 "وهل اكات تنك املرأة من فعنت ذلك؟، بود  أن أعرف مش يتعنق بموضوع احلريق" قشطعته بشلقول 

 ." من امليلكد أاهش يه من فعنت ذلك .يتسيدهذا هو األمر " 
 "يف املزنل عندمش حدث احلريق؟  وشسرت هل اكن السيد" 
اكن هنشك بشلفعل واكن قد أخرج مجيع اخلدم من املزنل بسالم ثم ذهب إلخراج زوجته اليت ، اعم بشلطبع" 

  .وترصختنّوح بذ اعيهش  املزنل ويهاكات تقف ىلع سطح 
عندمش ششهدته لكنهش  ،. ! بريتش... بريتش   خذ يرصخأإ هش و وشسرت  هب السيد أيتهش بنفيس  عندمش ذ 

 ."توفيت ىلع الفو ورصخت و مت بنفسهش من السطح 

 "هل توفيت  ىلع الفو  من سقوطهش ؟"

 ."  اكن ذلك  هيبشً . لقد توفيت ىلع الفو ،  اعم"
 "هل مشت أحد آخر ؟"
 ."أن يموت  وشسرت  ن من األفضل لنسيدولكن  بمش اك، لم يمت أ  شخص آخر ، ال " 
 " مش اذل  حدث هل ؟ كنت قد أعنمتين بأاه ىلع قيد احليشة؟" 
 ."  لكن يعتقد الكثريون بأاه اكن من األفضل هل أن يموت،  اعم"
 "أين هو اآلن ؟وملشذا ؟  "

 ." أصبح اآلن كفيفشً تمشمشً ... ولألسف، اعم... أصيب بفقدان ابلرص " 
كنت قد خشيت أيضشً أن يكون قد حدث هل مش هو أسوأ من و ، مش قشهل كدت أقع ىلع األ ضدلى سمشيع 

 ."ذلك

 :ثم تشبع  حديثه بشلقول
اكن . نم يكن قد خرج من املزنل إىل أن تم إاقشذ مجيع من فيهف... اكن مش حدث هل بسبب طيبة قنبه "

بذلك   ،.لكنه أصيب حبروق شديدة، ، اجلميع إاقشذقشم بعندمش خرج أخرياً بعد أن اليزال ىلع قيد احليشة 
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يكن  طوينة ولمفشقد الويع ملدة  كمش أاه ظّل . يدهاضطر األطبشء بلرت  ممشفقد إحدى عينيه وإحدى يديه 
 .قشد اً حىت ىلع احلراك

 "وأين هو اآلن؟ أين يحقيم ؟" 
 ."ثني ميالً عن هذا املاكن تبعد حوايل اثلال فرياديم يحقيم حش شً يف مز عة تقع بمنطقةعنمت بأاه " 
 "ومن اذل  يقيم معه ويراعه؟" 
 ."رغب بعد ذلك احلشدث بأن يكون معه غريهمش ي عدفنم ي ،العجوز وزوجته جونالسيد " 
 "هل دليك عربة؟" سأتله ثم 
 ."اعم سيديت دلينش عربة جيدة " 
 ."طقةتلطنب منهم اصطحشيب ىلع الفو  إىل تنك املن، فإذن" قنت ىلع الفو   
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 الفصل العرشني

 سيديإىل أحمل كأس ماء 

 

كنت . لكنين كنت قد وصنت قبل أن حيّل الظالم تمشمشً  ،فرياديم اكن الوقت قد تأخر عندمش وصنت إىل 
اليكشد يظهر وتوجهت إىل مزنل يقع يف ماكن محنعزل قد تمر بني األشجش    شً قد سنكت طريقبعد أن 

يط به من أشجش   واكن لك يشء هشدئشً من حوهل ممش ، غطيهش األعششباكات جد ااه قديمة تح . لكثشفة مش حيح
  ".يمكن أن يكون هنش مش يشري إىل حيشة ؟هل "جعنين أتسشءل 

يمّد يده ذلك الشخص اكن . اكن ابلشب الضيق ذللك املزنل مفتوحشً وإذا يب أششهد من ُيرج منه دون قبعة 
 اكن ذلك الشخص ابلشئس هو السيد ..!اعم . تتسشقط قطرات املطر اليت اكات قد بدأت نمسليك ي

  ... وشسرت
، .من األىس  اكات فرحيت برؤيته ممزوجة  بشلكثري من األلم و بكثري. وقفت دون حراك وأخذت أاظر إ ه  

يده ا مىن أمشمه  اكن يميش ببطء فوق العشب وهو يمدّ . الركض إ ه واكن عيل أن أمنع افيس بصعوبة من
 .ات يده اليرسى خَمفية داخل معطفه بينمش اك

 :من املزنل  وبشد  سيده بشلقول  جونخرج  يف تنك النحظة  
 ."هل لك أن تحمسك بيد  ؟ يبدو أن املطر قد بدأ يتسشقط بغزا ة، سيد " 

 ."دعين وششين... دعين" واكات اإلجشبة 
و كنت عندمش اعد ، .يش ببطء إىل املزنل وقفت بلضع دقشئق أ قب سيد   وهو يم جون اعدكنت بعد أن 

 :قشلت بدهشة  "مش  ؟ كيف حشلك" وعندمش قنت هلش  جون فتحت يل زوجة. قد قرعت ابلشب إىل املزنل
 " يف مثل هذا الوقت املتأخر؟وكيف جئت إىل هذا املاكن املنعزل . ..أهذه أات سيديت؟  ال أكشد أصدق عيين" 

.  وشسرت  وأعنمتهمش بأاين جئت ليك أ ى السيد . افيدل ثويرحت هلش ولزوجهش كيف عنمت بمش جرى  يف 
 . جنب أمتعيت من املاكن اذل  تركتهش فيه جون من ثم طنبت

. قد أعدت ىلع الفو  كأسشً من املشء وبعض الشموعمش    اكاتبذلك و، بعد ذلك قحرع واكن جرس قد  
 :سأتلهش 

 " هل اكن قد قرع اجلرس ألجل هذا ؟"  
 ."فشقد ابلرص  غم كواهضوء دومشً بعض الن يكون حوهل أ يريدفهو  ،اعم" 

لكنين كنت .تبعتهش إىل داخل املزنل وطنبت منهش أن تعطيين كأس املشء والشموع ليك أمحنهمش إ ه بنفيس 
 ،بدأت أ تعش ممش جعل املشء اذل  أمحنه ينسكب بشب الغرفة وششهدت سيد  مش  يل بعد أن فتحت 

إىل جشابه لكبه واكن سيد  واقفشً  إىل جشاب املوقد   .أسمع دقشتهيث بإماكين أن حب اكن قنيب ُيفق بشدةو
 . الضخم بينوت 
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وضعت كأس املشء ىلع الطشولة وملست  أسه .  فع اللكب  أسه عندمش ششهدين ثم قفز واقرتب مين بغبطة 
 " استنق اآلن ىلع األ ض" بنطف وقنت

 ."اشو ين كأس املشء ،مش  "   ششهد مش جرى  وقشلوكأاه  قد اتلفت فجأة   وشسرت السيدواكن 
 " تقدمت منه  لكن بينوت اكن ينهث بشدة ممش جعنه يسأل مش األمر؟

 ." اهدأ اآلن بينوت " قنت من جديد 
 "؟مش   أهذه أات" بعد السيد  وشسرت كأس املشء عن شفتيه  برسعة وصشح ثم أ

 ." مش   يف املطبخ. مش   لست " أجبته 

 :ثم قشل. لم يتمكن من مليس أس جشابشً برسعة ومّد يده لكنهوضع الك
 "أات؟ أجيبيين من أات ؟ من ؟... تكنيم من جديد ؟ من أات ؟ من أات" 

 ." قد انسب اصفه وأاش امحنه إ كفهل ترغب بشملزيد من املشء سيد ؟  "قنت 
 "من أات ؟من أات؟" من جديد صشح  

 ." جئت النينة ،هنشهمش يعنمشن بوجود  .   وحىت بينوتلك من جون ومش عيل تعّرف لقد " قنت
 " أصبت بشجلنون؟قد يبدو أاين ! يش إليه "  قشل بشستغراب 

 ."  هذا ليس بشجلنون، ال سيد  " أجبته  
 .ثم مّد يده من جديد.ليس بإماكين أن أ ى لكن بإماكين أن أتعّرف بشلنمس ... هذا صوت أعرفه" قشل 
 :صشح  قدبني يدّ   أخذت يده عندمش ناكو
 ." جني إير أات ،جني   ...ملسة أصشبعهش الصغرية هذه ، اعم ... إاهش ملسة أصشبعهش"

 ." قد عدت إ ك يش سيد  العزيزهش و ،جني إير  اعم أاش " قنت 

 .كنت آمل أال ترتكيين أبداً ... حنمت بمثل هذا النقشء عدة مرات يف السشبق  كنت قد .أحنمالبد أاين " قشل 
 .."يزول لك يشء كمش تزول األحالمأن من هذا املوقف واآلن أخىش أن أصحو 

وبأاين كنت ، أعنم بأاين كنت سيئشً  .الفو أن ازتوج ىلع  عنينش ،جني . ال ترتكيين من جديد جني" ثم قشل 
 لكنين أ ى اآلن بأن اهلل تعشىل، قد أخطأت كثرياً 

 ."قد  محين وعفش عين 
 

كنت بعد عوديت من عقد و ،كنش قد تزوجنش بعد ثالثة أيشم من وصويل. ااتهتيت قد وهكذا اكات قصة حيش
 ،ولِم ترصفت بتنك الطريقة، .قراين قد كتبت لصديقيّت مش   وديشاش وأعنمتهمش بتفشصيل لك مش قمت به 

 . ت تمشمشً  بعد أكون قد استقر واكاتش قد أعنمتشين يف  سشتليهمش اتلهنئة بأاهمش سوف تزو اين
...  وأاش أشعر بأاه ليس هنشك يف لك هذا العشلم من يه أسعد مين، زواجنشىلع عرش اآلن سنوات  توهش قد مر
وهو يحميل عيّل اكن  لكنه ذات يوم ،  فشقد ابلرص خالل السنتني األو تني من زواجنشاليزال اكن زويج 

 :قد اقرتب مين وسألين،  سشلة
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 هل هنشك  مش ينمع ىلع عنقك ؟" 

 ."اذل  ينمعاذلهيب عقد   وه، اعم "بشستغراب  أجبته
 "هل ترتدين ثوبشً أز ق النون؟و"ثم قشل   

. وبأاه بدأ يحمزّي األلوان، أعنمين  بأن وضع عينيه قد ُتّسنبذلك و. كنت بشلفعل أ تد  ثوبشً أز ق النون    
إ ه  اليت أاعدتالعنشية الطبية تنّق حيث  نلدن ىلع الفو  ملراجعة أحد األطبشء يفذهبنش معشً وكنش قد  ثم

صحيح أن ليس بإماكاه أن يقرأ وأن يكتب  ... وبذلك لم يعد زويج يعيش يف ظالم. برصه يف العني ا مىن
 ...ويف الكثري من األمو  األخرى  كثرياً لكن أصبح بإماكاه أن يعتمد ىلع افسه  يف السري

واألهم من هذا ... ح بإماكاه أن يششهد العشب األخرض أصبكمش السمشء ز قشء بشلنسبة إ ه  اعدت وهكذا   
 ...بشلشكر هلل تعشىل اذل  اكن  حيمشً به فعمشً أن قنبه اكن قد تطّهر وأصبح مح  ، لكه
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 :السرية الذاتية للكاتبة شارلوت برونتي

 

ويه   و كششيريثو اتون ة  يف  3432ودلت شش لوت بروايت يف العشم 
 وإلزيابيثمش يش  بروايت اليت تتألف من لك مناالبنة اثلشثلة لعشئنة 

تهم قد اكات وادل.  بشتريك براادويلبروايت ومن شقيقهم  وإيميل وآن
 ..هيثو ث توفيت بعد مرو  اعم واحد ىلع ااتقشل العشئنة لنعيش يف

لكن   كو ن بريدجتم إ سشل الفتيشت لدل اسة يف مد سة يف بذلك و
ذلا  ، 3434متوفيتش أيضشً يف العش  إلزيابيثالفتشتني األكرب سنشً  مش يش و 

شش لوت بروايت اتلحقت . وآن إىل املزنل وإيميلتمت إاعدة شش لوت 
لكنهش تركتهش يف العشم ،  وهيد بمد سة يف 3913بعد ذلك يف العشم 

بعد ذلك عمنت ثم  .اتلشيل  واارصفت تلد يس شقيقشتهش يف املزنل
. الرثية  االاكنزييةعمنت ملدة  مربية دلى اعئنتني من  العشئالت كمش ،  وهيد يف لك من مد سة  مربية

 .شقيقتهش بهش معح مد سة خشصة تقر ت أن تفتو ،.هيثو ث لكنهش تركت عمنهش بعد ذلك  واعدت إىل
 كمش  لكن ذلك املرشوع اكن قد فشل وبذلك اكات قد أوفدت شقيقتهش األصغر سنشً  لدل اسة يف بروكسل

 . 3444حىت العشم هنشك  استقرت يه أيضشً 

من قصص وميللفشتهش من مجيع  يف، بأاهش من الواضح و، .  3412شش لوت بروايت الكتشبة يف العشم  بدأت 
كمش استوحت بعض ، قد تأثرت إىل حّد كبري بشلظروف املأسشوية اليت مّرت بهش العشئنة، شعريةقصشئد 

 .. بيةعمنهش كمرحصنت عنيه من خربة خالل فرتة  األفاك  ممش

بروايت  وإيميلميللفشت لك من شقيقهش بشتريك وميللفشت شقيقتيهش آن أيضشً  اذل  اتسمت به   اكن الطشبع
اكات شش لوت عندمش اكتشفت بعد ذلك مش دلى .  .. ّقة اإلحسشس بعض احلزن و من قصشئد شعرية 

بتهش بعد وفشة وادلتهم ُتت الشعرية اليت كت ةجموعاملشقيقتهش  إمييل من موهبة شعرية قد عمنت ىلع نرش 
اليت لم تكن قد لقيت الكثري من " األستشذ" قشمت بكتشبة  قصتهش  كمش .  أكتون  بينس هو   مستعشاسم 

شقيقتهش كمش حققت . تنك  العشملية تهششهرقد حققت   "  جني إير"قصتهش نرش  هش بعد أن تم لكن ،الشهرة 
 "أايس غرا  "عنواناليت اكات بشهرتهش بنرش قصتهش آن  بروايت 
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ودلهشتهم . يف مدينة نلدن دا  النرش زيش ة  3444يف العشم  شش لوت بروايت وشقيقتهش آن بروايتثم قر ت 
 لكن شقيقهم. شقيقهم بشتريك براادويل بروايت اسمألكتون بينس يه   بأن اهلوية احلقيقية وااكتشف

تنت ذلك وفشة  لك من شقيقيهش ثم  أيضشً إىل وفشته  من املدمنني ىلع الرشاب ممش أدى فرتة قد أصبحاكن بعد 
 اعمني ىلع اتلوايل لوآن وخال إمييل

. ميلليف املرسحيشت الغنشئيةوهو أحد ايكوالس . ب.أ قد تزوجت من  3453اكات  شش لوت بروايت يف العشم 
خالل أدى إىل وفشتهش  أصيبت بذات الرئة ممش ، ويه التزال تنتظر والدة طفنهش األول ،3454لكنهش  يف العشم 

 ...   بضعة أشهر بعد الكثري من املعشاشة 



 أمل الرفايع: ترجمة                                                                                      ترجمة قصة جني إير

 
73 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوين  

 :للمرتجمة  السرية الذاتية

 
  الرفشيع أمل الرفشيع ابنة عمر بسيم: االسم

 عربية سو ية: اجلنسية
 :امليلهالت العنمية
 جشمعة حنب    -إجشزة يف احلقوق
 ش فرنس -بش يس  -املعهد ادلويل لإلدا ة  -دبنوم يف اإلدا ة 
 .النغتني الفرنسية  واالاكنزيية: النغشت األجنبية

 
 

 :ورقًيا  المؤلفات التي تم نرشها
 ااكنزي  وبشلعكس –قشموس املصطنحشت القشاواية وادلبنومشسية عريب  -

      
 

                                      
 

 
 سااكنزي  وبشلعك-قشموس املصطنحشت اإلدا ية واالقتصشدية عريب -
   

 
 
 
 عريب -اجننزي  قشموس مصطنحشت إدا ة األعمشل  -
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 اجننزي   -امشذج ألصول املراسالت اتلجش ية، عريب -
 
 
 
 
 :ترجمات تم نرشها عن طريق دار نارشي* 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 :ترجمات جاهزة للنرش

 معجم املصطنحشت ادلبنومشسية والسيشسية  -

 فرنيس  ة عريب ااكنزي ة اوين ادلبنومشيس ثال ي النغة القشموس القش -
 ترمجشت ملجموعة من قصص الاكتب الفرنيس يغ دو موبشسشن  -
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  :المقاالت

.اتلأهيل اإلدا   وأثره يف إعداد شخصية اإلدا   انلشجح  -  

.قّبل عمنية اتلطوير اإلدا  تتأثري حميط العمل ىلع   -  

اآلخرينلكمة الشكر وحسن اتلعشمل مع  -  
حمكمة اتلش يخ -  
الفسشد األخاليقة   
ةالطموح والقنشعة    

 قشاون األخالق -

 
 :قصص قصرية

 حديث املرآة
 سش ة والو دة األخرية

 تضحية أم 
  مز العطشء واإليثش  -الشمعة 

 
 


