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וֹוְרד  מריה  העלמה  מזלה של  התמזל  שנה  כשלושים  לפני 
מַהנטינגטֹון, שרכושה הסתכם בשבעת אלפים פאונד בלבד, 
והיא כבשה את לבו של סר תומס ּבֶרְטַרם מֶמנספילד ּפַארק 
שבמחוז נֹוְרְתֶהמּפטֹון, וכך עלתה למעלת אשת ּבַרֹונֶט וזכתה 
בכל הנוחות והמותרות הנלווים לבית נאה ולהכנסה גדולה. 
עורך  ודודּה,  המעולה,  הזיווג  את  היללה  כולה  הנטינגטון 
הדין, אף הודה במו פיו ששלושת אלפים פאונד לפחות חסרו 
לה כדי להיות ראויה לו באמת. היו לה שתי אחיות שיכלו 
לצאת נשכרות מהעפלתה; ומי ממכריהן שסבר כי העלמה 
מהעלמה  פחות  לא  יפות  פרנסס  והעלמה  הבכורה  וֹורד 
מריה, לא היססו לחזות שגם הן יינשאו נישואים מוצלחים 
הרב  ההון  בעלי  הגברים  מספר  ואולם  אחותן.  כמו  כמעט 
בעולמנו נופל ממספר הנשים היפות הראויות להם. כעבור 
שש שנים נענתה העלמה וורד לכומר מר נֹוריס, ידידו של 
גיסּה, וקשרה את גורלה בגורלו אף שלא היה לו כמעט הון 

משלו; ואילו העלמה פרנסס הצליחה אפילו פחות ממנה. 
נחות  היה  לא  וורד  זיוּוגה של העלמה  דבר  ביסודו של 
— סר תומס העניק בחפץ לב לידידו את ִמשרת הכומר של 
מנספילד ואת הנחלה וההכנסה הנלוֹות לה, ומר ומרת נוריס 
יצאו לדרך האושר הזוגי מצוידים כמעט באלף פאונד לשנה. 
רוחה  למורת  שאומרים,  כמו  נישאה,  פרנסס  העלמה  אבל 
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של משפחתה, וכיוון שדבקה בקצין מחיל הים שלא עמדו 
הבשורה  הייתה  קשרים,  ולא  הון  לא  השכלה,  לא  לזכותו 
מרה במיוחד. נראה שלא יכלה לבחור בחירה הולמת פחות. 
ומתוך  מאה,  ובעל  דעה  בעל  אמנם  היה  ברטרם  תומס  סר 
עיקרון וגאווה גם יחד, מתוך משאלה כללית לנהוג כראוי 
היה  מכובד,  קרוביו במעמד  כל  את  לראות  ומתוך שאיפה 
שמח לרתום את השפעתו לרווחת אחותה של ליידי ברטרם; 
ובטרם  אבל מקצועו של בעלה היה מחוץ לתחום השגתו; 
קרע  נוצר  כבר  לסיוע,  אחרת  תכנית  איזו  לתכן  בידו  עלה 
אחת  כל  של  מהתנהגותה  נבע  הקרע  האחיות.  בין  מוחלט 
מהן, כפי שקורה בדרך כלל בעקבות נישואים נעדרי שיקול 
דעת. כדי לחסוך מעצמה נזיפות חסרות תועלת, לא כתבה 
גברת פרייס למשפחתה על הנושא עד שנישאה ממש. ליידי 
ברטרם, שניחנה בשלוות נפש ובמזג נינוח וסובלני להפליא, 
הייתה מסתפקת בוויתור על אחותה בלי להקדיש לעניין ולּו 
מחשבה נוספת; אבל לגברת נוריס היה מזג פעלתני, והיא 
וזועם  ולא שקטה עד שכתבה לפאני מכתב ארוך  נחה  לא 
שבו הצביעה על חוסר התבונה שבהתנהגותה והזהירה אותה 
גברת פרייס,  מפני כל הרעות העשויות לצמוח לה ממנה. 
בתורה, נפגעה וכעסה, ובתשובתה — ֶשּבה שפכה קיתונות 
של מרירות על שתי האחיות, ושבוטאו בה הרהורים חסרי 
כבוד כל כך על גאוותו של סר תומס עד שגברת נוריס לא 
יכלה בשום אופן לשמור אותם לעצמה — הקיץ הקץ על כל 

קשר ביניהן למשך תקופה ארוכה.
בתיהן היו מרוחקים כל כך זה מזה, וחוגיהן החברתיים 
שונים כל כך, עד שבאחת–עשרה השנים הבאות נמנעה מהן 
זה  והיה  זו,  של  קיומה  על  זו  לשמוע  אפשרות  כל  כמעט 
לפלא בעיני סר תומס איך מדי פעם בפעם יכלה גברת נוריס 

לספר להם, בקול כעוס, שפאני הביאה לעולם עוד ילד. 
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ואולם, בתום אחת–עשרה שנה לא יכלה עוד גברת פרייס 
להרשות לעצמה לטפח גאווה או טינה, או לאבד קשר עם 
כל אדם שיש ביכולתו לסייע לה. משפחתה הגדולה הוסיפה 
להתרחב, בעלה לא היה כשיר עוד לשירות פעיל, אך חיבתו 
בהכנסתם  די  היה  ולא  פחתה,  לא  טוב  ולמשקה  לחברה 
לזכות  הייתה להוטה  צורכיהם. לפיכך  המועטה לספק את 
לליידי  שלחה  והיא  בפזיזותה,  שהקריבה  בידידים  מחדש 
ילדים  מעודף  שזעק  וייאוש,  חרטה  שכולו  מכתב  ברטרם 
ניעורה  כולם  שבלב  כך  כדי  עד  אחר,  דבר  בכל  ומחוסר 
התשיעי;  הלידה  למשכב  התכוננה  היא  להתפייס.  נכונות 
לעשות  בהם  והפצירה  הזאת  העובדה  את  שביכתה  ולאחר 
חסד ולתמוך ּבַילד העתיד לבוא לעולם, לא יכלה להסתיר 
באחזקת  גם  מכריע  תפקיד  למלא  עשויים  הם  כי  שחשה 
שמונת הילדים שכבר באו אליו. בכורה בן העשר הוא בחור 
יכולה  היא  מה  אבל  אופקים;  להרחיב  המשתוקק  רוח  עז 
לעשות? האם יש סיכוי שיוכל להביא תועלת כלשהי לסר 
תומס בניהול רכושו באיי הודו המערבית? שום משרה לא 
על  תומס  סר  של  דעתו  ומה  בשבילו;  מדי  פחותה  תהיה 

וּוליץ'? ואיך אפשר לשלוח ילד אל המזרח?
המכתב לא נשלח לשווא. הוא כונן מחדש שלום ויחסי 
ידידותיות,  ועצות  טובות  מילים  שלח  תומס  סר  חביבות. 
ליידי ברטרם שלחה כסף ובגדי תינוקות, וגברת נוריס כתבה 

את המכתבים.
וכעבור שנה הפיקה ממנו  היו תוצאותיו המידיות,  אלו 
גברת פרייס תועלת חשובה עוד יותר. לא אחת אמרה גברת 
נוריס לאחרים שאינה מצליחה להפסיק לחשוב על אחותה 
המסכנה ומשפחתה, ושחרף כל העזרה שהגישו לה, הייתה 
רוצה לעזור לה יותר; ובסופו של דבר לא יכלה אלא להודות 
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בפה מלא שהייתה רוצה לפטור את גברת פרייס לגמרי מן 
העול ומן ההוצאות שבגידול אחד מילדיה.

בבת  הטיפול  בנטל  משותפים  בכוחות  יישאו  "שמא 
גיל הדורש תשומת  הבכירה? הילדה כעת בת תשע שנים, 
לב רבה יותר מכפי שאמה המסכנה יכולה להעניק. בעבורם 
של  נדיבותו  לעומת  וכאפס  כאין  וההוצאות  הטרחה  יהיו 

המעשה."
גברת ברטרם הסכימה איתה מיד. "נראה לי שלא נוכל 
לעשות מעשה טוב מזה," אמרה. "נדאג שיביאו את הילדה."
הסתייגויות.  ובלי  מיד  הסכמתו  את  נתן  לא  תומס  סר 
והיסס; מדובר באחריות גדולה; ילדה שמגדלים  הוא שקל 
אותה כך, יש לספק את מלוא צרכיה, אחרת תהיה עקירתה 
ממשפחתה מעשה אכזרי ולא מעשה של נדיבות. הוא חשב 
בין  התאהבויות  על  בניו,  שני  על  שלו,  ילדיו  ארבעת  על 
דודנים וכדומה; אבל ברגע שהחל לשטוח את טיעוני הנגד 
שלו מיהרה גברת נוריס לקטוע אותו ולהשיב על כולם, בין 

שנאמרו ובין שלא.
"סר תומס היקר, אני בהחלט מבינה את כוונתך ומעריכה 
הניכרות  בשיקוליך,  הניכרות  הרגישות  ואת  הנדיבות  את 
בהתנהגותך תמיד; ובעיקרו של דבר אני מסכימה איתך בכל 
לבי. חובתו של אדם לעשות ככל שניתן למען ילד שבמובן 
שהייתי  לי  וברור  לו,  אחריות  עצמו  על  נטל  אחר  או  זה 
מוכנה לחלוק עם הילדה את פת הלחם האחרונה שלי. לי 
לי  שיש  המעט  את  להעניק  אוכל  ולמי  משלי,  ילדים  אין 
אם לא לילדי אחיותי? ואני בטוחה שמר נוריס הגון מכדי... 
הרי  ולהצהרות.  למילים  מוכשרת  שאינני  יודע  אתה  אבל 
טוב.  מפני עשיית  אותנו  להרתיע  פעוט  נניח למכשול  לא 
ונציג אותה בחברה כראוי, וסביר  נעניק לילדה חינוך טוב 
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שיידרשו  בלי  בחיים  היטב  להסתדר  תצליח  שהיא  להניח 
לי  יורשה  אם  תומס,  סר  שלנו,  אחיינית  נוספות.  הוצאות 
שלך, מכל מקום, לא תגדל בסביבה הזאת  לומר, אחיינית 
כמו  יפה  תהיה  שהיא  אומרת  אינני  נשכרת.  לצאת  בלי 
בפני  תוצג  היא  אבל  תהיה;  שלא  להניח  סביר  דודניותיה, 
הֶחברה המקומית בנסיבות מבטיחות כל כך, שייתכן מאוד 
בניך, האם  ראוי. אתה חושב על  שתוכל להתבסס במעמד 
הדבר  בעולם,  לקרות  שיכולים  הדברים  שמכל  יודע  אינך 
הזה סביר פחות מכול? הרי הם יגדלו תמיד יחד, כמו אחים 
ואחיות. זה לא ייתכן מבחינה מוסרית. מעולם לא שמעתי 
על מקרה כזה. למעשה, זוהי הדרך הבטוחה היחידה למנוע 
את היווצרותו של קשר כזה. נניח שהיא נערה יפה, אם טום 
שנים  שבע  בעוד  הראשונה  בפעם  אותה  יראו  אדמונד  או 
בעצם  די  מזה.  תצמח  לא  שטובה  לומר  מעזה  אני  מהיום, 
המחשבה שהנחנו לה לגדול הרחק מאיתנו, בעוני ובהזנחה, 
כדי לגרום לכל אחד מן הבנים היקרים האלה, טובי המזג, 
להתאהב בה. אבל אם תגֵדל אותה לצדם מעכשיו, ואפילו 
תהיה יפה כמלאך, היא לעולם לא תהיה להם יותר מאחות."
תומס,  סר  השיב  בדברייך,"  אמת  של  רבה  מידה  "יש 
"וחלילה לי להציב מכשולים דמיוניים בפני תכנית שהולמת 
כל כך את מצבם היחסי של כל הנוגעים בדבר. התכוונתי 
ושכדי  דעת,  קלות  מתוך  לה  להתחייב  שאין  להעיר  רק 
שתהיה בה תועלת של ממש לגברת פרייס, וכדי שמעשינו 
ומכל  לילדה,  להבטיח  עלינו  לשבח,  באמת  ראויים  יהיו 
מקום לראות את עצמנו מחויבים להבטיח לה בעתיד על פי 
הנסיבות, את האמצעים הדרושים לאישה כדי לחיות כראוי 
להתבססות  הצעה  תצוץ  לא  אם  גם  הגבוהה  החברה  לבת 

במעמד טוב כזה שאת מצפה לה בביטחון רב כל כך."
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"אתה  נוריס.  גברת  קראה  היטב,"  אותך  מבינה  "אני 
זו  בטוחה שבנקודה  ואני  וההתחשבות,  הנדיבות  התגלמות 
לעולם לא נהיה חלוקים. אתה יודע היטב שאני נכונה תמיד 
לעשות את כל מה שביכולתי למען אהובי לבי; ואף שלעולם 
ולו מאית מן האהדה שאני  לא אוכל לרחוש לילדה הזאת 
רוחשת לילדיך היקרים, ואף שלא אוכל לראות בה, בשום 
מסוגלת  אהיה  אם  עצמי  את  אשנא  שלי,  ילדתי  את  מובן, 
להזניח אותה. האין היא בת אחות? האם אוכל לשאת את 
מחסורה כשלי עצמי יש פת לחם לתת לה? סר תומס יקירי, 
חרף כל חסרונותי, יש לי לב חם; וענייה ככל שאהיה, מוטב לי 
לוותר על הצרכים הבסיסיים שלי ולא לנהוג בחוסר נדיבות. 
לכן, אם אינך מתנגד, אכתוב לאחותי המסכנה מחר ואציג 
בפניה את ההצעה; וברגע שיוסדר העניין, אני אדאג להביא 
את הילדה למנספילד; אתה לא תצטרך להטריח את עצמך 
חוסכת.  אינני  לך,  שידוע  כפי  שלי,  בטרחתי  הזה.  בעניין 
אשלח את נני ללונדון, והיא תוכל לישון אצל בן דודּה עושה 
יוכלו לשלוח  האוכפים, והילדה תפגוש אותה שם. בקלות 
אותה מּפֹורטסמּות העירה במרכבה ציבורית, בהשגחתו של 
נוסעת  ספק שתמיד  אין  בה.  לנסוע  אמין שעשוי  אדם  כל 

בכל מרכבה כזאת אשת סוחר מכובד או מישהי מסוג זה."
סר תומס התנגד למתקפה על בן דודה של נני, אך מלבד 
זאת לא השמיע עוד כל התנגדות, ולאחר שנקבעה נקודת 
מפגש מכובדת יותר וחסכונית פחות, נחשב העניין למסודר, 
והנוגעים בדבר נהנו מכל החדווה הכרוכה בתכנית שנועדה 
צריכות  היו  לא  הסיפוק  תחושות  למעשה,  ואולם  להיטיב. 
גמר אומר בלבו  להתחלק חלוקה שווה; משום שסר תומס 
ואילו  לתמיד,  אמת  מיטיב  הנבחרת,  לילדה  לה,  להיות 
כספים  עליה  להוציא  כוונה  כל  הייתה  לא  נוריס  לגברת 
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לא  ולתכנונים  לדיבורים  לסידורים,  הנוגע  בכל  כלשהם. 
היה גבול לנדיבותה; ואיש לא היטיב ממנה להכתיב לזולתו 
רוחב לב; אך אהבתה לכסף לא נפלה מאהבתה לניהול, והיא 
כספם  את  ולבזבז  כספה שלה  את  לחסוך  איך  היטב  ידעה 
הייתה  כשנישאה  בה  שזכתה  שההכנסה  כיוון  חבריה.  של 
שיהיה  בנפשה  דימתה  בשעתה,  שציפתה  מכפי  מצומצמת 
עליה לנקוט חיסכון מחמיר; תחילה החליטה לנהוג כך מתוך 
זהירות, אך במהרה, באין לה ילדים משלה, הפכה החסכנות 
לתכלית כשלעצמה. אילו הייתה לה משפחה לפרנס, ייתכן 
שגברת נוריס לא הייתה חוסכת את כספה; אבל כיוון שלא 
היו לה דאגות כאלה, לא היה דבר שישים רסן לחסכנותה 
להכנסה  שנתית  תוספת  שבאגירת  הנוחות  את  יפחית  או 
זה,  מקסים  עיקרון  מתוך  בכולה.  השתמשו  לא  שמעולם 
ששום חיבת אמת לאחותה לא התחרתה בו, היא יכלה לשאוף 
רק לשבחים על שהגתה ותכננה מעשה צדקה יקר כל כך, 
עצמה,  עם  קלושה  היכרות  שמתוך  ייתכן  כי  אם  לא;  ותו 
פנימי  בשכנוע  הזאת  השיחה  אחרי  הכומר  בית  אל  פסעה 

נעים שהיא האחות והדודה הנדיבה ביותר בעולם כולו.
כשעלה הנושא בשנית, היא הסבירה את עמדתה באופן 
מפורט יותר; ובתשובה לשאלתה השלווה של ליידי ברטרם, 
"לאן תבוא הילדה קודם, אחותי, אלייך או אלינו?" שמע סר 
תומס, במידה לא מבוטלת של הפתעה, כי בשום פנים ואופן 
חלק  שום  עצמה  על  לקחת  נוריס  גברת  של  ביכולתה  אין 
בטיפול הישיר בה. הוא ראה בה תוספת רצויה במיוחד לבית 
הכומר, בת לוויה מתאימה לדודה שאין לה ילדים משלה; 
אך התברר שטעה טעות גמורה. גברת נוריס מצטערת מאוד 
שהילדה  בחשבון  בא  לא  הנוכחי,  העניינים  שבמצב  לומר 
תתגורר איתם. בריאותו הרופפת של מר נוריס המסכן לא 
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תאפשר זאת; הוא אינו מסוגל לסבול רעש של ילדים יותר 
משהוא מסוגל לעוף; אם יתגבר אי פעם על מיחושי הצינית 
שלו, יהיו פני הדברים שונים לגמרי; או אז היא תשמח מאוד 
בלי להתחשב כלל באי–הנוחות הכרוכה  למלא את חלקה, 
בכך; אבל בימים אלו מר נוריס גוזל כל רגע מזמנה, ואפילו 

עצם אזכורו של דבר כזה יטריד אותו.
"מוטב אפוא שתבוא אלינו," אמרה ליידי ברטרם בשלווה 
עילאית. אחרי שתיקה קצרה הוסיף סר תומס בהדרת כבוד, 
"כן; הבית הזה יהיה ביתה. אנחנו נשתדל למלא את חובתנו 
כלפיה, וכאן, לפחות, תיהנה מהיתרון של חברת ילדים בני 

גילה ושל מורה קבועה."
"אמת ויציב," קראה גברת נוריס. "ושני השיקולים האלה 
חשובים מאוד; ומבחינתה של העלמה לי, הרי זה היינו הך 
שום  אין   — שתיים  רק  או  ילדות  שלוש  ללמד  עליה  אם 
רואים  יותר; אבל אתם  יכולה להועיל  הבדל. חבל שאינני 
שאני עושה כל מה שביכולתי לעשות. אני לא אחת מאותם 
גם אם  אותה,  ונני תביא  אנשים שחוסכים מעצמם מאמץ. 
יקשה עלי להיפרד מהיועצת הראשית שלי לשלושה ימים. 
אני מניחה, אחותי, שתשכני את הילדה בעליית הגג הקטנה 
הטוב  המקום  יהיה  זה  היָשנים.  הילדים  חדרי  ליד  הלבנה, 
ביותר עבורה, קרוב כל כך לעלמה לי ולא רחוק מהבנות, 
להלביש  לעזור  יכולה  מהן  אחת  שכל  למשרתות,  וקרוב 
תחשבי  שלא  מניחה  אני  כי  שלה,  בבגדים  ולטפל  אותה 
שהוגן לצַפות מֶאליס לשרת אותה כמו את הילדות האחרות. 
אחר שבו  מקום  שום  על  לחשוב  מצליחה  לא  אני  ובאמת, 

תוכלי לשכן אותה."
ליידי ברטרם לא השמיעה כל התנגדות.

"אני מקווה שהיא תתגלה כילדה טובת מזג," המשיכה 
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מגדר  היוצא  הטוב,  במזלה  ראש  תקל  "ולא  נוריס,  גברת 
הרגיל, שזימן לה ידידים כאלה."

"אסור  תומס,  סר  אמר  ממש,"  קלוקל  מזגה  יהיה  "אם 
אין  אבל  בבית;  להשאירה  שלנו,  ילדינו  לטובת  לנו,  יהיה 
הרבה  בה  נמצא  ודאי  כך.  כל  גדולה  לרעה  לצפות  סיבה 
מופלגת  לבורות  להתכונן  ועלינו  שיפור,  טעונות  תכונות 
שניתן  פגמים  אלו  אבל  מטרידה;  במידה  גסות  ולהליכות 
לתקנם; וכמו כן, אני סבור שאין בהם סכנה לחבריה. אילו 
היו בנותי צעירות ממנה, הייתי שוקל בכובד ראש אם אמנם 
ראוי להציג בפניהן ֲחבֵרה כזאת; אך במצב העניינים הנוכחי 
אני מקווה שאין יסוד לחשוש להן, ויש יסוד לקוות לגדולות 

ונצורות עבורה, הודות להתקשרות ביניהן."
"בדיוק כך אני סבורה," קראה גברת נוריס. "וזה בדיוק מה 
שאמרתי לבעלי הבוקר. עצם השהייה בקרבת בנות הדודה 
תהיה בבחינת שיעור חשוב לילדה; וגם אם העלמה לי לא 

תלמד אותה דבר, היא תלמד מהן להיות טובה וחכמה."
שלי,"  המסכן  לכלבלבי  תציק  לא  שהיא  מקווה  "אני 
אמרה גברת ברטרם, "רק עכשיו הצלחתי לשכנע את ג'וליה 

להניח לו לנפשו."
"יעמוד בפנינו אתגר, גברת נוריס," אמר סר תומס, "יהיה 
לשמר  כשיתבגרו;  הבנות  בין  נאותה  הבחנה  ליצור  עלינו 
רעות  שיחשבו  בלי  שהן,  מי  תודעת  את  בנותי  של  ברוחן 
העלמות  אחת  תזכור שאינה  ולוודא שהיא  דודתן;  בת  על 
רוצה  הייתי  המידה.  על  יתר  רוחה  את  לדכא  בלי  ברטרם, 
אעודד  לא  אופן  ובשום  מאוד,  טובות  חברות  תהיינה  שהן 
משפחתן;  קרובת  כלפי  יהירות  שמץ  ולו  לנהוג  בנותי  את 
זכויותיהן  הונן,  מעמדן,  שוות.  להיות  יכולות  הן  אין  אבל 
רגיש  עניין  זה  תמיד.  שונים  יהיו  להן  הצפויה  והירושה 
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קו  את  לגבש  בניסיונותינו  לנו  לסייע  עלייך  ויהיה  מאוד, 
ההתנהגות הנכון."

גברת נוריס עמדה בהחלט לשירותו; ואף שהסכימה איתו 
בכל לב שמדובר במשימה קשה מאוד, עודדה אותו לקוות 

שבכוחות משותפים יצליחו לבצעה בקלות.
לאחותה.  נוריס  גברת  כתבה  לשווא  שלא  להאמין  נקל 
גברת פרייס אמנם הופתעה מן הבחירה בבת, והרי יש לה 
בנים מצוינים ובשפע, אבל קיבלה את ההצעה בהכרת טובה 
רבה ובישרה להם שבתה ילדה טובת מזג ונעימת הליכות עד 
מאוד, ושהיא סבורה שלעולם לא תהיה להם סיבה להתנער 
וחלשה מעט, אך  ציינה שהילדה עדינה  זאת  ממנה. מלבד 
גדולה תקוותה ששינוי האקלים ייטיב איתה. אישה מסכנה! 

ודאי סברה ששינוי אקלים ייטיב עם רבים מילדיה. 


