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 الميراث

 فيرجينيا وولؼ: قصة                              
 

 

    مف بيف مجموعة الخواتػػـ ودبابيس الزينة التي تركتيا زوجتو عقب وفاتيا وجد 
إلػػػى سيسي ميمر "جيمبرت كالندوف دبوس زينػػػة مصنوعا مف المؤلؤ ومكتوبا عميو 

 ".مع حبي

   وىكذا كانت زوجتو آنجيال تتذكر كؿ التفاصيؿ واألشخاص حتى سكرتيرتيا سيسي 
ولكف ما أثار استغراب جيمبرت وعجبو ىو تصنيؼ آنجيال الدقيؽ لميدايا التي . ميمر

أعدتيا لصديقاتيا ، فترى كؿ ىدية وقد كتب عمييا اسـ صاحبيا وكأنيا كانت تتوقع 
مع أنو يذكر تماما أنيا كانت في أفضؿ حاؿ عندما لقيت حتفيا في حادث . وفاتيا

 .في بيكاديممي  سيارة مف ستة أسابيع مضت أثناء عبورىا أحد الشوارع

فقد شعر حينيا أنو يديف .    كاف جيمبرت في انتظار سيسي ميمر ليسمميا ىديتيا
تابع جيمبرت . ليا بالكثير بعد كؿ ما أسدتو ليـ مف خدمة طواؿ سنوات عمميا معيـ

ترتيب وتصنيؼ أغراض زوجتو التي أعدت كؿ شئ في نظاـ عجيب ، وتركت لكؿ 
كاف لكؿ خاتـ وقالدة وصندوؽ مكانة في قمب . واحد مف أصدقائيا عربوف مودة 

وكانت لنفس األشياء ذكرى خاصة في . آنجيال حتى أنيا جعمت لكؿ صندوؽ اسما
فيذا ىو الدولفيف ذو العينيف القرمزيتيف الذي أىداه ليا أثناء رحمتيـ . نفس جيمبرت
كما أنو يتذكر تماما كيؼ ألحت عميو لتشتريو وكيؼ صاحت في سعادة . إلى فينيس
 .حيف فعؿ
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     ولـ تترؾ آنجيال لجيمبرت شيئا مميزا الميـ إال يومياتيا التي تتألؼ مف خمسة 
فقد اعتادت آنجيال منذ زواجيما عمى كتابة . عشر مجمدا ُغػمِّفوا بغالؼ أخضر

اليوميات التي كاف يدور بعضيا حوؿ المشادات التي كانت تدور بينيما ، فخالفاتيما  
وكاف يصادؼ في كثير مف األحياف أف يمر عمييا . لـ َتْرؽ أبدا إلى مستوى الشجار

وىي تكتب يومياتيا ، فيقترب منيا ليقرأ ما تكتب ، فما يكوف منيا إال أف تغمؽ 
. وىكذا تركت يومياتيا لو كميراث ! ربما حيف أموت... ال...ال...ال: الدفتر قائمة

وكاف جيمبرت . وكانت ىذه اليوميات الشيء الوحيد الذي لـ يتشاركو الزوجاف معا
لو أنيا تريثت قميال قبؿ عبورىا ... آه . يؤمف إيمانا راسخا أنيا ستعيش بعده 

رىا ىو الذي أودى بحياتيا حتى أف  الشارع ، لكانت اآلف عمى قيد الحياة ، ولكف تَيوُّ
 .السائؽ نفسو قاؿ في التحقيؽ أنيا لـ تعطو الفرصة ليتوقؼ 

   

لـ " . وصمت سيسي ميمر: "    انتزع صوت الخادمة جيمبرت مف خواطره وىي تقوؿ 
كانت تبدو بائسة جدا وال عجب ، . يسبؽ لجيمبرت أف رآىا وحيدة أو باكية قط 

أخذت . فآنجيال كانت بالنسبة ليا أكثر مف مديرة عمػػؿ ، كانت ليا الصديقة والرفيقة 
كاف مف الصعب . األفكار تدور في رأسو وىو يسحب ليا كرسيا ويسأليا الجموس

تمييزىا عف مثيالتيا مف النساء ، فيناؾ اآلالؼ مف السيسي ميمرز ذوات الحجـ 
ولكف آنجيال اكتشفت بفراستيػػا المعدف الحقيقػػي لسيسي . الضئيؿ والحقائب الجمدية 

 .ميمر، فقد كانت شديدة التحفظ واليدوء وأىال لمثقة 

أخرجت منديال مف حقيبتيا وأخذت تجفؼ .     لـ تستطع ميمر الحديث في البداية
أطرؽ جيمبرت " . اعذرني يا سيد كالندوف :  "وأخيرا تحدثت بصعوبة. دموعيا
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برأسػػػػو أال بػػػػأس ، فيػػػو يتفيـ بطبيعة الحاؿ مقدار الصداقػػػػة التػػػػي ربطت 
." لقد سعدت كثيرا بوجودي ىنا يا سيدي: " أردفت ميمر في ىدوء. إحداىمػػػا باألخرى 

 . ىػػػػي وآنجيػػػال: فينػػػػا عمال معػػػا . قالت ذلؾ وىي تنظر إلػػػػى طاولة الكتابة خمفو 

      وتذكر كيؼ كاف يقع عمى كاىؿ آنجيال عبء كبير ، ذلؾ العبء الذي يقع 
. كانت آنجيال عونا كبيرا لو في مينتو. عادة عمى كاىؿ زوجة أي رجؿ سياسي بارز

وكاف كثيرا ما يراىما جالستاف معا ، آنجيال عمى طاولة الكتابة وسيسي عمى اآللة 
ال ريب في أف ىذا األمر دار في . الكاتبة تكتب ما تمميو عمييا صحابتيا مف رسائؿ 

 .مخيمة ميمر كذلؾ 

    أما اآلف فكؿ ما عميو فعمو ىو أف ييدييا دبوس الزينة ذاؾ ، والذي بدا لو غير 
ألـ يكف مف األفضؿ لو كانت اليدية مبمغا مف . كاؼ لمتعبير عف شكره وامتنانو 
أعطى . ولكف ىكذا أرادت آنجيال ، فػميا ما أرادت ! الماؿ أو حتى آلة الكتابة تمؾ ؟

وأخبرىا أنو يعمـ تماما . جيمبرت ميمر الدبوس بعد أف ألقى كممة كاف قد أعدىا آنفا
وأخذتو بعد أف ألقت كممتيا كذلؾ ووعدت . أنيا ستحافظ عميو ، فمطالما ارتدتو زوجتو

 . بأنيا ستحفظو بيف مقتناياتيا الثمينة

فقد .      كاف يعمـ تماما أف ىذا الدبوس قد ال يكوف مناسبا عمى بعض مالبسيا
وما . كانت ترتدي ذاؾ اليوـ معطفا وتنورة سوداويف والمذيف باتا زي وظيفتيا الرسمي

فقد توفي أخوىا الوحيد في حادث مشابو لحادث . لبث أف تذكر أنيا في حداد كذلؾ 
وتذكر كذلؾ كـ حزنت آنجيال عمى وفاتو . آنجيال قبؿ وفاة األخيرة بأسبوع أو اثنيف

 .حزنا شديدا وعزى ذلؾ إلى ميميا الفطري لمتعاطؼ مع اآلخريف 
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غير أف .       وىنا نيضت ميمر وارتدت قفازىا ، فمـ ترغب أف تكوف ضيفة ثقيمة
جيمبرت لـ يكف ليترؾ صديقة زوجتو ترحؿ دوف أف يسأليا عما تنوي فعمو وما إذا 

ولـ تجب ميمر فورا فقد كانت غارقة في أفكارىا وىي تحدؽ . كانت تحتاج لممساعدة 
 : إلى طاولة الكتابة ذاتيا ، وتراءى لو أنيا لـ تفيـ ما يعني فأعاد السؤاؿ مرة أخرى

 "ماذا تنويف أف تفعمي اآلف يا آنسة ميمر؟" 

 :أجابت سيسي قائمة

ال تقمؽ بشأني، سأكوف عمى ما . ال عميؾ يا سيد كالندوف! ماذا أنوي أف أفعؿ ؟" ػػػػػػ 
 " .يراـ 

ثـ رأى أنو سيكوف مف األفضؿ لو .     وفيـ مف جوابيا أنيا ليست بحاجة لمماؿ
واكتفى بأف . يرسؿ ليا برسالة يعرض فييا بعض االقتراحات التي قد تعينيا مستقبال 

 : بأف صافحيا بحرارة وىو يقوؿ

 " .أريدؾ أف تعرفي أنو سيسرني مساعدتؾ في أي وقت " 

 :وما إف ىمت بالخروج حتى وقفت فجأة كأنما تذكرت شيئا وأردفت

سيد كالندوف ، أريدؾ أف تعمـ أنو سيسرني أنا كذلؾ تقديـ المساعدة لؾ في أي " 
 " .وقت 

قالتيا كما لو كاف عندىا يقيف أو حتى مجرد أمؿ بأنو . قالتيا بكؿ ثقة وانصرفت 
وجالت برأسو خاطرة بدت لو مستحيمة إلى حد بعيد . ربما يحتاج يوما ما لمساعدتيا 

وأخذ جيمبرت يتأمؿ نفسو . وىي أنو ربما كانت سيسي معجبة بو طواؿ تمؾ السنوات 
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أماـ المرآة ، ولـ يتمالؾ نفسو مف االعتراؼ بأنو رغـ تجاوزه لمخمسيف فإنو ال يزاؿ 
قاليا وىو يكتـ ضحكتو ، " المسكينة . " يتمتع بدرجة كبيرة مف الوسامة والجاذبية 

 .وتمنى لو كانت زوجتو عمى قيد الحياة ليشاركيا تمؾ النكتة

وكاف ىذه أوؿ عبارة وقعت .     وعػػػاد جيمبرت كالندوف يستأنؼ قراءة اليوميات 
كانا مدعواف لمعشاء ! " جيمبرت كاف رائعا ، كـ أنا فخورة بأنو زوجي : " عمييا عيناه 

كانت آنجيال رائعة الجماؿ ، ولطالما كاف . في تمؾ الميمة بمناسبة فوزه في البرلماف 
وعاد بذاكرتو إلى تمؾ األياـ التي كاف يخرج فييا مع . ىو كذلؾ فخورا بكونيا زوجتو 

آنجيال لمعشػػػػػػػاء ، وتذكر كيؼ كػػػاف ينظر إلييػػػا أثنػػػاء جموسيما معػػػا ويقوؿ 
في : " استمر جيمبرت في القراءة " . إنيا أجمؿ امرأة رأيتيا في حياتي :" لػػػنفسو 

ثـ . تمؾ المية حضر جميػػور الناخبيف ، وصفؽ الجميور بحرارة لدا رؤية جيمبرت 
". حينيا شعرت بسعادة غامرة  .  “ يا لو مف شخص رائع”: قاموا وبدأوا يغنوف

 .وتذكر جيمبرت كيؼ كانت آنجيال سعيدة حينيا حتى أف عينييا اغرورقتا بالدموع 

أطمعني . "      وبعد ىذه الحفمة بأياـ سافروا إلى فينيس وقضوا ىناؾ إجػازة سعيدة 
وتذكر جيمبرت كيؼ كانت آنجيال " . جيمبرت عمى تاريخ تمؾ المدينة بالتفصيؿ 

كانت آنجيال كثيرا ما . حريصة عمى التعمـ وكيؼ كانت ىذه إحدى متع السفر معيا 
 !تعترؼ بجيميا كما لو لـ تكف ىذه إحدى ميزاتيا 

 

تناولنا . " كانوا قد عادوا إلى لندف حينيا .       وبدأ جيمبرت بقراءة المجمد الثاني 
ثـ تناوؿ . "  العشاء في مجمس العموـ ، وقضينا أمسية رائعة في لوؼ جروفز 

وتبيف لو مف خالؿ يوميات زوجتو كـ . جيمبرت مجمدا آخر وقد انيمؾ في القراءة 
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ووقعت عينػػػػػاه . انغمس ىو في حياة السياسة وكـ أحست ىػػي بالوحدة والفراغ 
تعجب جيمبرت كثيرا " . كـ كنت أتمنى لو كاف لجيمبرت ابف : " عمػػػى تمؾ العبارة 

. لتمؾ األمنية ، فيو لـ يفكر قط في اإلنجاب ولـ يشغؿ ىذا الموضوع تفكيره مطمقا
لكف مف الواضح أنيا لـ تكف . فالحياة بالنسبة لو كانت حافمة كفاية بالعمؿ واألحداث 

في تمؾ السنة حصؿ جيمبرت عمى منصب صغير في . كذلؾ بالنسبة آلنجيال 
ما مف شؾ لدي في أنو : " الحكومػػة ، ورغـ صغره إال أف تعميؽ آنجيال جاء كالتالي

. ربما لو أخذت األمور منحا مختمفا ، لكاف ىذا " ! سيصبح يوما رئيسا لموزراء 
توقؼ قميال ليفكر في األمر، إف السياسة لعبة كالمقامرة ولكنيا الزلت قائمة ولـ تنتو 

ومر جيمبرت عمى بقية الصفحات بسرعة ، فقد كانت عبارة  .وىو بعد في الخمسيف 
عف سمسمة مف األحداث اليومية السعيدة والتافية والتي كانت في ذات الوقت محور 

 .حياة آنجيال 
 

لقد ضيعت فرصة ! جبانة: "     وفي بداية المجمد التالي قرأ جيمبرت تمؾ السطور
ولكف جيمبرت لديو ما يكفي مف . التحدث معو في ىذا الموضوع لممرة الثانية 

ذ باإلجابة تأتيو بعد عدة " ترى إالـ ترمي؟ : " أخذ جيمبرت يسأؿ نفسو" . المشاغؿ  وا 
واتتني الشجاعة أخيرا ألحادث جيمبرت في الموضوع ، وقد وافؽ عمػػى : " أسطر
وتذكر أخيرا فحوى الحوار ، فقد أخبرتو آنجيال كـ كانت تحس بالوحدة " . الفور

وأخبرتو برغبتيا في الحصوؿ عمى عمؿ تشعر مف خاللو بقيمتيا وتتمكف . والفراغ 
يذكر جيمبرت جيدا كـ احمرت وجنتاىا وىي ترجو . فيو مف تقديـ المساعدة لآلخريف 

 .موافقتػػػو حينيػػػا ، ولػػػػـ يكف لديػػػو أي مػػػانع وكػػػاف شرطػػػو الوحيد أال ترىؽ نفسيػػػا
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وىكذا ، بدأت آنجيال العمؿ وأخذت األمر بجدية حتى أف اليوميات غدت مميئة  
رأيت السيدة جونز التي فقد زوجيا ذراعو في حادث ، ولدييـ عشرة : " باألحداث مثؿ 
 " .فعمت ما بوسعي ألجد وظيفة لميمي " . مف األطفاؿ 

     

بؿ .  الصفحات والحظ أف ذكر اسمو بدأ يقؿ مع مرور الوقت      ومضى يقمب
وأكثر مف ذلؾ ، فقد ال حظ ورود الحروؼ األولى مف اسـ شخص لـ يسمع بو مف 

كاف حوارا ساخنا مع : " ففي أحد السطور وقعت عينيو عمى العبارة التالية . قبؿ 
أتكوف إحدى أولئؾ الالتي التقت بيف ! ترى مف تكوف؟" . ـ  حوؿ االشتراكية .ب

ـ يقدح في الطبقة .أخذ ب: " ثـ استأنؼ القراءة . أثناء حضورىا أحد االجتماعات 
ـ .وَتِبعُتو بعد المقابمة ألقنعو بوجية نظري ، ولكف مف الواضح أف ب. األرسقراطية 

ـ ىو رجػػػؿ .إذا ب: " وىػػػنػػػػا أطرؽ جيمبرت مفكرا ." كػػػػاف شخصػػػػا ضيؽ األفؽ 
، " المثقفيف" ىو واحد مف أولئؾ الذيف يطمقوف عمى أنفسيـ اسـ !" ولػػػيس امرأة 

والذيف ىـ في حقيقة األمر أشخػػػاص ضيقي األفػػػؽ وصارميف كما قػػػالت عنيـ 
 " .آنجيال 

ـ إلػػى .دعوت ب: "ـ ىذا إلى المنزؿ ليراىا .    مف الواضح أف آنجيال دعت ب
قاؿ لي أف . ـ إلػػى برج لندف .ذىبت مع ب: " ـ ثانية .ويعود ذكر ب" .  العشػػاء 

ىذا ىو بالضبط ما توقع " . الثورة ستندلع قريبا وأننا نعيش في أحالـ اليقظة 
كاف مف وجية نظر جيمبرت رجال بدينا . ـ ذاؾ .جيمبرت أف يقولو شخص مثؿ ب

ومف ذلؾ النوع مف األشخاص الذيف لـ . وقصيرا ذا لحية خشنة وربطة عنؽ حمراء 
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بالطبع كانت آنجيال ذكية كفاية لتعرؼ حقيقة . يقوموا بعمؿ شريؼ واحد في حياتيـ 
 .شخصيتو 

ولـ  )ـ ػػػػػػػػػػ بسوء .لقد ذكر ب: "     وفي إحدى الصفحات قرأ جيمبرت تمؾ السطور
وأطرؽ ." ، وأخبرتو أنني لف أستمع ليذا اليراء عف ػػػػػػػػػ  (تذكر آنجيال االسـ 
! ىؿ يكوف الحديث عني يا ترى لذلؾ لـ تذكر آنجيال اسمي؟: "جيمبرت في حيرة 

ترى أليذا السبب كانت آنجيال ترفض : " وراحت األسئمة تدور في رأسو بال ىوادة 
ولماذا لـ تذكر آنجيال اسـ ىذا الشخص كامال قط ؟ ولماذا ! " " قراءتي لميوميات ؟
لـ تكف ىذه عادة آنجيال ، فيي لػػػـ تخؼ عنػػػي أمرا قط ميمػػػا " أخفت أمره عنو؟ 

 " .لػػػقد كػػػػػانت دومػػػػػػا رمز الشفافيػػة والصراحة . بػػػدا صغيرا أو تافيػػا 
  

كاف مف ... ـ عف طفولتو.حكى لي ب: "     وىكذا استمر جيمبرت في  القراءة 
قبعػػػة واحدة بثالثػػػػة جنييػػػات : الصعب جدا أف أذىب وأعيش في تمؾ الرفاىية 

لو أنيا ناقشت األمر معي بدال مف ترىؽ : وبدأ جيمبرت يخاطب نفسو! " كاممػػة 
رأسيا الصغير في إيجاد أجوبة ألسئمة كاف مف الصعب عمييا استيعابيا في المقاـ 

الثورة " و " كػػػػػارؿ ماركس" ـ بإىدائيا بعض الكتب .قاـ ذلؾ المدعو ب. األوؿ 
. ـ تتكرر ، فمـ تذكر آنجيال االسـ الكامؿ أبدا.أخذت الحروؼ األولػػػى ب". القادمة 

إف استخداـ الحروؼ األولى يضفي نوعا مف األلفة والمودة والتي لـ ! ترى لماذا ؟
 . تكف مف عادة آنجيال عمى اإلطالؽ في تعامميا مع الناس

آه ، مف . ـ فجػػأة  بعد العشػػػػػاء.زارني ب: "     ومضى جيمبرت في قراءة اليوميات 
واحتقف وجو . كاف ىذا مف سنة واحدة فحسب " . حسف الحظ أننػػي كنت وحدي 
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لماذا؟ لماذا مف حسف الحظ أنيا كانت : " جيمبرت وىو يكرر السؤاؿ في عصبية
صحيح ، كاف في ... وحاوؿ أف يتذكر أيف كاف ىو في تمؾ الميمة ! وحدىا؟ لماذا؟
ترى كيؼ كاف وضع البيت حيف عاد؟ ىؿ كانت الكراسي في مكانيا؟ . عشاء عمؿ 

ىؿ كانت ىناؾ بعض األكواب عمى الطاولة؟ لـ يستطع تذكر أي شئ عمى اإلطالؽ 
 .مف أحداث تمؾ الميمة الميـ إال خطابو الذي ألقاه أثناء عشاء العمؿ ذاؾ 

 

      أضحى الموقؼ غير مبرر إطالقا ، فكيؼ تستقبؿ زوجتو رجال غريبا وحدىا في 
ثـ انتقؿ عمى الفور . وبدأ في قراءة المجمد التالي عػمَّو يجد تبريرا لما حدث. المنزؿ 

وما إف وقعت عيناه عمى . آلخر مجمداتيا ، ذاؾ الذي لـ يسعفيا الوقت إلنياءه 
كػػػػاف غاضبػػػػػا جدا حينيػػػػا . ـ.تعشينا معا أنا وب: " الصفحة األولى حتى قرأ التالي

حاولت أف أشرح لو ولكنو لػػـ يستمع . وأخبرني أنو آف األواف ليفيـ كؿ منا اآلخر
ومؤلت الصفحة بكممة . وتوقفت آنجيال عند ىذا الحد..." إليَّ ، وىددني أنني إف لـ

لـ يستطع جيمبرت أف يستوعب شيئا مما قرأ ، ولكنو انتيى إلى تفسير واحد ". مصر"
 !  منطقي وىو أف ذلؾ الوغد كاف يريد مف آنجيال أف تكوف عشيقتو

 

    وىنا غال الدـ في عروؽ جيمبرت وأخذ يقمب الصفحات بسرعة وىو يتحرؽ شوقا 
والحظ جيمبرت أنيا توقفت عف استخداـ الحروؼ األولى مف اسـ ذلؾ . لمعرفة ردىا

أخبرتو أنني لـ ... لقد جاء مرة أخرى". " ىو"الشخص ، وبدأت تشير إليو بالضمير 
لقد روادىا عف نفسيا في ." توسمت إليو أف يتركني وشأني ... أتوصؿ إلى قرار بعد

لماذا لـ تجبو في حينيا ؟ كيؼ استطاعت أف تتردد ولو : ولكف السؤاؿ ىنا. منزليا
وقاـ ... ولكنو لـ يرد عميّ ...كتبت لو رسالة: " لدقيقة واحدة ؟ واستمر في القراءة 
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ترى ىؿ تواتيني : " وكانت ىذه آخر الكممات في المذكرات " . بتنفيد ما ىدد بو 
 ! "الشجاعة أنا األخرى أف أقوـ بمثؿ ما قاـ بو؟

 

وما .      وىنا تراءى لو صورة زوجتو وىي تمقي بنفسيا أماـ السيارة في بيكاديممي 
وبادر إلى سماعة . إف انتيى جيمبرت مف قراءة اليوميات حتى كاف صبره قد نفد

سيسي : "الياتؼ واتصػػػؿ عمػػػى الفور بسيسي ميمر وانطمؽ صوتو عبر اليػػاتؼ
وىنا " . أنا سيسي ميمر : " خيـ اليدوء عمى المكاف قبؿ أف تجيب في ىدوء " . ميمر

ت " . إنو أخي : " ـ ؟ فأجابت سيسي.مف يكوف ب: " سأليا جيمبرت عمى الفور ودوَّ
! أخوىا الذي انتحر قبؿ أسبوعيف مف وفاة زوجتو... أخوىا... الكممة في أذنو
: أجاب فػػػػي أسػػػى" سيد كالندوف ، ىػػػػػؿ مف خدمػػة أسدييا لػػػؾ ؟ : "وسألتو سيسي

 .وأغمؽ السماعة في ىدوء " . ال وشكرا " 

وعبرت . لقد أخبرتو آنجيال بالحقيقة .    وىكذا تسمَّـ جيمبرت نصيبو مف الميراث
 !مف زوجيا.... الشػػػارع متعمدة أمػػػاـ سيارة مسرعة لتمحؽ بحبيبيػػػا ، وتيرب منو

 


