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   غروراو تعصب

 

  

  سټن اثرآن د جي

وان سړې چې ښې ډيرې ځاله منل شوې حقيقت دی چې ناواده دا يو نړۍ و"
".يوې ميرمنې ته اړتيا لري چې راواده يې کړيروپيسې ولري ، ارو م  

  ميرمن  بينيټ دسھارپه چايو خپل ميړه ته خبر ورکړو چې ددوي له زمکو 
ه مودې لپاره تش و اوس چا په کرايه وراخوا د نيدر فيلډ لوې کور چې د څ

د ھغې ميړه څه خاص شوق څرگند نه کړونو ميرمنې ورته په .  اخستې دې
جوش وويل، زما ملگرې چې ھلته ورغلی وه، واي چې دا کور يو ځوان په 
کرايه اخستې دې چې د گل په ورځ ورته پخپل اس گاډي کی راغلې و او 

 . وونۍ په پاې کی به ورته راکډه شياددی په ليدو دومره خوشاله شو چې د 
. دی بينگلې نوميږي او واده يې نه دی کړی  

ميرمن بينيټ په دی ډيره خوشاله وه چې ممکن ھغه ځوان دده د يوی لور 
ميرمن .  هو خوش بينه بې ځايهخو ميړه ورته وويل، ھغه . اده وکړيسره و

ميړه ورته . يبينيټ ورباندی ټينگار وکړو چې د بينگلې ليدو ته دی ورش
وويل، چې دې دخپلی نازولی دويمې لور ايلزبت لپاره ممکن ھغه ھلک سره 

. وويني خو دا نورې لوڼه يې بی عقلې او جاھلې دي  

بينيټ د ميرمنې په ټينگاراو د سيمې د دود سره سم،  د وونۍ کی اپه بله 
يټ ميرمن بين.   بينگلي ستړي مشي ته ورغلواود ډوډۍ بلنه يې ورته ورکړه

له خوشالۍ په جامو کی نه ځايده او له ميړه يې د ځوان بينگلې په اړه ډيرې 
 ھغې X پخوا د خپلو لوڼو د جامو اودسينگار تابيا کړی وه. پوښتنې وکړې

غوښتل يې چې ددی مشره . ه ميلمستيا کی ورته ښکاره کړيودۍ پډچې د 
ا د وخت نه لور جين، د بنگلي خوښه اوواده شي خو ميړه ورته وويل چې د

بينگلې د ډوډۍ بلنه په دی عذر رد کړه چې په ښار کی  . وړاندی خبره وه
دوي ته د يوې لوې ميلمستيا بلنه پخپله خو ډير ژر يې  . يې څه کارونه و

وو اميرمن بينيټ ته چا خبر راوړو چې له ښاره بينگلې سره   . ورواستوله
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. ملگرو او خپلوانو نه ونورځوانان اودولس ميرمنې راروانی وې چې دده له 
ځوانانو په شته د ھغې تمه ته شميره خوشاله نه وه خو دھغه د ميرمنو په زيا

.  پيدا شوه چې د لوڼو د ودونو چانس يې زيات شوې و  

 دوه خويندې، د کله چې دوي د ميلمستون تاXر ته ورسيدل نو ھلته د بينگلې
و ښکلې ځوان و او دوي بينگلې ي. ميړه او يو بل ځوان يې وليدلمشری خور

خو د ټولو . ميدوښې ھم شريف سړې معلودده اخ  .کلې وويللو ته يې ھرټو
په .   ودنگ او لوړېچې ښکل ملگري، ډارسي ته وجينکو پام د بينگلې

خو ډارسي يو څه په . ميلمستيا کی ورغلو نورو ميلمنو ھم د ھغه ستاينه کوله
ده د .  بل چا سره نه غږيدوتهکبرکی وXړ و او د خپلو څو ملگرو نه پر

د . بينگلې کشری خورسره خبری کولی او نورو جينکو ته يې پام نه کوو
ډارسي په اړه د ميرمن بينيټ نظر دا و چې ھغه کبرژن کس و اودا خبره يې 

ايلزبت د . خوښه نشوه چې د ھغې ښايسته لوڼو سره يې ھيڅ خبری ونکړی
 خوا ته مودبه ېيې منډې وھلې، يونورو جينکو په پرتله چې يو خوا بل خوا 

 چې بينگلې د ھغې مشری خورجين ته په خوږو پام يې وناسته وه خوې لاو غ
يو وخت ھغه د بينگلې او د ډارسي خبرو ته متوجه شوه چې . سترگو کتل

.ددی شا ته پخپلو کی لگيا و  

راځه ملگريه چې د يو ښکلې جينۍ سره دی معرفي کړم، ته يواځې .  بينگلې
. وXړ يې او داسی تندې دی تريو نيولې دېولې  

ستا خوراوزگاره نه ده او بلی جينۍ سره . زه ھم دغسی ښه يم.  ډارسي
.ودريدل راته يوه سزا ښکاري  

. خوارشې ، دومره ډيرې ښکلې جينکۍ به بيا چرته نه وينې. بينگلې  

وک  زه بل څ. ه وXړه دهپه دی تاXر کی يواځينې ښکلې جينې تا سر. ډارسي
. ددی وړنه وينم چې له ما سره خبری وکړي  

خو ددې يوه . لې دهته ريښتيا واې، دا پيغله ډيره معصومه او ښک. بينگلې
.ھلته ناسته ده، راځه چې زه دی د ھغې سره معرفي کړمښکلې خور  



 3 

چې په زوره له ما سره خبری ولې يو تورسری ته سزا ورکوی . ډارسي
؟وکړي  

. دې نو د ډارسي په اړه په زړه کی بدگومانه شوهايلزبت چې دا خبری واوري
خو . خبره يې خوښه نشوهدا اړه خپل نظر څرگند کړی واو ھغه ددی په 

څه کينه کو خپلو ملگرو ته وکړه ځکه وروسته ھغې دا کيسه په خوند اوپه ټو
کله چې جين او ايلزبت ځان . نه لرله او دا ھر څه يې له پامه وغورځول يې 

يې دومره ستاينه د ھغه .   نو جين ورته د بينگلې په اړه وويلله يواځې شوې
خو ھغه خبره وه چې جين ښه . وکړه چې د ايلزبت ھم ورباندی باوروشو

د ھغې دا ھيله نه وه .  زړه لري او په خلکو کی عيبونه ورته نه ښکاريدل
چې خوربه يې ژرواده شي، ځکه بينگلې ډير شته من سړی و او پخپله د 

لزبت ھوښياره وه او پوھيده يا. ورنۍ د ھغه سره سيالي نشوه کولېبينيټ ک
چې د بينگلې نه چاپيره تاويدونکې، نورې جينکۍ د شته منوکورنيو نه وې 

خو ھغې دا . او ښاي د واده لپاره يې په ھغوي کی څوک غوره کړې وې
   .خبری خپلې خور ته ونکړی چې ناھيلې نشي

 په ډيرو معاملو کی يې د ډارسي نه ډارسي دبينگلې نږدې ملگرې و او
 ،يات شته من و له ھغه ھم زدې. ښتې او د ھغه خبره يې منلهمشورې غو

کله چې بينگلې د ھغه  . زياته تجربه لرلهکې يې ھوښياراو د نړۍ په معاملو 
نه د جين په اړه وپوښتل نو ډارسي ورته وويل، ھغه ښکلې او ھوښياره 

.نوری خويندې يې ھم بی تربيه ښکاري . هجينۍ ده خو مور يې بې عقله د  

ھغه يو وخت لوې .  د بينيټ د کورنه وراخوا يوه بله کورنۍ د وليم لوکس وه
. تجار و او د باچا له خوا ورته دنوابي خطاب او امتيازات ھم ورکول شوي و

شارلټ چې د  د لوکس ميرمنه د ميرمن بينيټ ملگرې وه او د ھغه مشره لور
وويشتو کالو وه او د اشارلټ د  . ، ددوي کور ته تله راتلهوهايلزبت خورلڼه 

و دواړ . ميلمستيا نه وروسته د ايلزبت سره يې د ھغه ځاې کيسې واوريدې
 او په دی حيرانه وې چې خلک ولې او په ښه شيبه د ډارسي په خبرو خاندل

د شارلټ کشری خور چې ورسره راغلی وه ،وويل، . څه دومره غاور وي
ره د ډارسي ھومره پيسې واې نو ښاي زه به ھم ھغه ھومره کبر ژنه که ما س
. ووسم  
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څو ورځې وروسته، د بينگلې د کورنۍ غړي د بينيټ کورته ورغلل اوپه 
دوي ډير مودب و خو ايلزبت احساس کوو چې د . چايو يې خبرې وکړی

. بينگلې خويندې ددی د مور په خبرو يو بل ته په سترگو کی موسکۍ شوې
  خو ھغې .ه نه وهھيڅ يې نشو کولې ځکه ددی مورھوښيارخووشرميده ھغه 

ھغه . ته يوه خبره څرگنده شوه چې بينگلې د جين لپاره د خوښي احساس لرلو
.  ميلمانه وپالليېد خپلې مشرې خورلپاره خوشاله وه اوپه وريڼ تندي 

وروسته شارلټ ته يې وويل چې بينگلې ښه سړی و او جين يې خوښيده 
شارلټ ورته مشوره .  لومه نه ده چې د واده په اړه څومره جدي دېخومع

 دا يې ھم . دې د بينگلي سره ووينيورکړه چې ھرڅومره امکان وي، جين
او که دی ته پخپله څوک داسی په . وويل چې د واده لپاره شته مني بس وي

نصيب شول چې پيسې ورسره وې ، که خوښ يې نه وھم ، نو واده به 
. تيا نه ويشارلټ په دی باور وه چې د واده لپاره د مينې اړ  .ضرور کوي

خو ايلزبت په دی . ، نو بيا د مينې خبره اسانه شييو ځل سړې راقابو کړه
. باور وه چې د واده نه وړاندی بايد ھلک او جينۍ له يو بل سره مينه ولري  

 خوپه ه ښه وي، نو دا ب يو بل خوښوين او بينگلېشارلټ ورته وويل، که جي
له ھغې وروسته د بينيټ .   ، جين دې بينگلې خپل ځان ته وساتيھرډول وي

او بينگلې د کورنيو غړو يو بل سره په څو نورو ميلسمتياوو کی وليدل او 
ډارسي د ايلزبت په اړه يو څه د خوښي احساس پيدا کړو خو ھغې ته د 

.  وهنه  د پام وړ دا ورتهډارسي خبرې يادې وې او فکر يې کوو چې  

د ښاغلي بينيټ پينځه لوڼې وې او دده ميراثي کور او زمکه دومره و چې 
خو د انگلستان د قانون  سره سم دده له  . ورباندې يې ښه گوزاره روانه وه

ھغه د وکيل په . مړينې وروسته دا ټول شته به يې دده د يوتربور په نوم کيدل
ې خو په دی کور حيث يو څه پيسې سپما کړی وې چې لوڼو ته يې رسيد

خبره وه او يو ارمان يې دا ھم و چې دده يوه  ميرمن بينيټ. ددوي حق نه و
.لورد بينيټ تربورکولن ته واده شي چې ددوي کورھم له دوي سره پاته وې  

بورن نوميده او ترينه يو ميل  Xنگد بينيټ کور چې په کوم کلي کی و، ھغه
دده لوڼه به کله نا  .  ترورزۍ وسيدهھلته دبينيټ يوه.  ليرې د ميريټن سيمه وه

 او له دکانونو به يې څه نا ېکله د خپلې ترورليدو لپاره ھغه سيمې ته ورتلل
د بينيټ کشرانې لوڼې ليډيا او کاترين به ھلته ډيرې  . څه سودا ھم وکړه
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يوه  . راوړې ورتلې او له ھغه ځايه نوي خبرې به يې ماښام خپلو خويندو ته
و چې د پوځ يو کنډک ھلته کی ميشت شوې و او ټول وړدوي خبر راورځ 

دواړه خويندې به اوس ھره ورځ د ترورکره  . ژمې به يې ھم ھلته تيروي
څو ورځو .  Xسه کوليې د پوځيانو په اړه خبرونه ترورتلې او له ھغې به 

کی دوي د ډيرو افسرانو د نومونو سره اشنا شولې او ډير ژر د ترورۍ ميړه 
.  سره يې خبری ھم وکړیځوانانو ځينو په واسطه د  

 د افسرانو په اړه دومره ې خوينده دواړيو سھار د سبا نارۍ پروخت
ا په تاسو شک و چې دواړه زم"چې ښاغلې بينيټ ورته وويل، وغږيدې 
 خو اوس مو ټولو کلي والو ته ثابته کړه چې ناپوھي سره سره بي ئناپوه ي

په په اوريدوغلي شوه خو ليډيا د پsر کاترين ددی خبری " .عقsنې ھم يئ
ھغې د يو جگړن کارټرنوم ياد کړو .  ھم خپلو خبرو ته دوام ورکړی وترټنه

 ورسره په کلي کی ه روان و او ليډيا غوښتل چېچې په بله ورځ لندن ت
. وويني  

خپل اوXد ته څوک ناپوھه "ميرمن بينيټ خپل ميړه ته په گيله من غږ وويل، 
 ښاغلي بينيټ ورته وويل، زه ".خو ټولې لوڼې ھوښيارې دينه واي او زما 

. ستاد خبری سره موافق نه يم، دا دواړه کشرانې لوڼې دې سختې احمقانې دي
 نو يو کله چې ستا او زما سن ته ورس ميرمنې ورته وويل، دوي وړې دي ا

ام دوي ناندرۍ وھلې چې يو قاصد د جين لپاره ليکلې پيغ. ھوښيارې به شي
. د خورله خوا واوھغې ته يې دغرمنۍ بلنه ورکړی وهپيغام د بينگلي . راوړو

ميرمن بينيټ په دی خبر دومره خوشاله شوه چې د ميړه سره يې جنگ پاې 
.ته ورسوو  

ته وويل چې د بينگلي کور ته د تللو لپاره ورته د اس گاډې ن خپلې موريج
 سره گاډې  که تاخو مور ورته وويل، نن د باران امکان شته او. راوغواړي

 ته به زيات وخت ھلته تير  به دی په کور کی ايسار کړي اوھغوينه و نو
ھغې .  ځکه د Xری مزل ډير ون نه غوښتل چې په پښو وXړه شييج. کړې
ته خواست وکړو، خو مور يې په تادۍ وويل،  د گاډي اس په پټيو کی پsر
ساريدو وونه ويل نو ايلزبت مورته وويل، که بينگلې ورته د اي. ردې پکا
څه زه وايم ھغه " مور يې په قھر شوه چې  .به مې څنگه بيرته راځيخور

".وکړۍ او نوردليل نه منم  
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تر څو چې دا ھلته  . ن مجبوره شوه چې د بينگلې کورته په پښو وXړه شييج
ماځيگر دا والگي ووھله او  . رسيده، باران پيل شو او دا لمده خيشته شوه

ښاغلې بينيټ او .  ن ناروغه وهيکور ته خبر ورسيدو چې جسھارد بينيټ 
ايليزبت دواړه خواشيني و خو ميرمن بينيټ خوشاله وه چې لور به يې زيات 

د ايلزبت نه صبر ونشو او د پsر په .   وخت د بينگلي کورکی پاته شي
ه ورسيده او کله چې د بينگلې دا ھم پلي ھلت . اجازه د خور پوښتنې ته وXړه

او د ھغې د کور نورو ميرمنو دا وليده نود يو بل سره يې پری ملنډې رخو
. ووھلې  

ھغه د . د اليزبت لمنه او بوټان په خټو لړلې وخو ھغه پخپله تازه معلوميده
په غرمه او ماښام . خورکټ سره کښيناسته او د ډاکټر دارو يې ورله ورکول

ي ھم ھلته واود بينگلې ډارس . کی ھغې د بينگلې او نورو ميلمنو سره وليدل
.   ايلزبت د ډارسي سره په سمه خله خبره نه کوله. خورترې تاويده راتاويده

لې ورته مھربانه  بينگ.  خلک کبرژن او مصنوعي ښکاريدلھغې ته دا ټول
ھغې د شته منو ميرمنو د خبرو په ځواب کی په پورا .  دوياو اخsص من ايس

 نتيجه يې دا شوه چې ډيرو ښځو د ھغې په دليل او اعتماد خپله خبره کوله او
د شپې له ډوډۍ وروسته کله .  اړه دا اندازه ولگوله چې دا سر زرورې ده

داجينۍ بل ھيڅ "چې ايلزبت د خور کوټې ته وXړه نو د بينگلې خوروويل، 
نن سھار تاسو ددی لمنه وليده ، . کمال نه لري بې له دی چې په پښو وگرځي

 بينگلې د ايلزبت په دفاع کی وويل، ".ې لگيدلې وهچې څومره مرداري پر
پری څومره گرانه مزل کړی و او دا ښاي چې خپله خورھغې درې ميله "
 د ".ما خو ددی مخ ليدو چې څومره تازه و او سترگې يې څومره ځليدې. وه

زما ". بينگلي خور ډارسي ته وکتل چې ھغه څه وواي، ډارسي زياته کړه
ايلزبت په سترگو کی يوه عجيبه ځs ده چې زه يې نشم ملگرې ريښتيا واي، د

.بيانولې  

 ډيره ښکلې او . ن خوښه دهيزما خو ج" بينگلې مشرې خور وويل، د
ون ممکن نه ده چې ھوښياره ده خو د داسی مور او د يو غريب پsر په شت

ددوي يو ماما وکيل دې "  بينگلې وويل، ".څوک واده وکړيدی جينۍ سره 
 بيا ترډيره وخته دبينگلي خويندو د بينيټ په کورنۍ ".ته من دیاو بل ھم ش
. ملنډی وھلې  
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دايلزبت د خپلې خور په عsج او حالت زړه ډاډه شو نو د ماښام د ډوډۍ 
ځاې د بينگلې په ھلته د نورو سره دقطعو د لوبې پرخو . لپاره ښکته وXړه

ته وويل چې ھغه ور. اجازه يې د المارۍ نه يو کتاب د مطالعې لپاره  واخستو
زبت ليا.  ډيرلوې کتابتون دې او ښه ښه کتابونه يې لرلد ډارسي په کور کی 

 ھلته د خور په کوټه کی  شپه ھم اوبياوگوټ کی په مطالعه بوخته شوهپه ي
. تيره کړه  

سھار يوې خدمت گارې ته يې د خور د صحت په اړه وويل چې بينگلې پرې 
ن د ي ورواستوو چې مور يې راشي او د جغامډاډه شي، خوخپل کور ته يو پي

. روغتيا په اړه پخپله فيصله وکړي چې ايا ھغه د سفرکولو جوگه وه اوکه نه
ددی پيغام سره سمدXسه د خپلو دووکشرانو . ميرمن بينيټ خو تياره ناسته وه

ن سخته ناروغه وې نو ښاي ميرمن يکه ج . ته ورغلهکورلوڼو سره د بينگلې 
 ھغې بيا ھم. خو ھغې وليدل چې لور يې ښه وهاشينې شوې وه، بينيټ به خو

ن اوس شرميده او يج. ن دومره ژر خپل کور ته ورشيينه غوښتل چې ج
ته يې خواست وکړو چې خپل کور ته يې بوځي خو ميرمن بينيټ انکار مور
ن په ي د ميرمن بينيټ سره وليدل او د جبينگلې د ډوډۍ په خونه کی. وکړو

لور مې ښه ده خو په ھيڅ شان د سفر " ھغې ورته وويل، . تلاړه يې وپوښ
بينگلې ورته .  " شئجوگه نه ده او څو ورځې نوربه ورسره په تکليفکولو 

په دی وخت کی د ھغه ملگرې او خويندې . وويل، دا د تکليف خبره نه ده 
.  وھم راغلې او ميرمن بينيټ د ډارسي په ليدود خپلو لوڼو صيفت پيل کړ

.د خپلې ملگرې شارلټ پوښتنه وکړهترينه ت د موضوع د بدلولو لپاره زبليا  

په ھغه ماښام د ناستي په تاXر کی، اليزبت د ستنې تار سره بوخته شوه خو 
ډارسي خپلې خور ته  يو ليک ليکلو اود . غوږ يې د نورو خبرو ته نيولې و

. بينگلې خور کيرولين ورسره خبرې کولې  

اوتاسو څومره ژر . ه د ليک په ليدو ډيره خوشاله شيستاسوخور ب.  رولينيک
.ژر ليکئ  

.  دېسستزما د ليکلو رفتار. ډارسي  
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خپلې خور ته . څومره ډيرې ليکنې به کوئ، ستړې کيږۍ نه.  کيرولين
.وليکئ چې زه د ھغې سره ليدو ته ليواله يم  

. ستاسو په وٻنا ما يو ځلې دا خبره ورته ليکلې ده.  ډارسي  

.ښه قلم جوړومهزه ډير .  درته جوړ کړم  دا قلم راکړئ چې زه.لينکيرو  

.مننه. زه خپل قلم پخپله جوړوم. ډارسي  

ته وليکئ چې د خپلې خور. تاسو څومره ھواره ليکنه کوئ.  لينکيرو
. موسيقي درسونه يې څنگه روان دي  

.اوس په دی پاڼه کی د ليکلو ځاې نه دی پاته. ډارسي  

حيرانه يم چې تاسو ھغې ته خو.  څو مياشتو کی ووينمغه پهزه به ھ. کيرولين
.تل داسې اوږده او ښکلې ليکونه ليکئ  

.ليکونه اوږده وي خو ښکلې نه وي.  ډارسي  

زما دا باور دې چې کوم کس اوږده ليکونه ليکي، ھغه بد ليک .  کيرولين
. نشي ليکلې  

له له ډوډۍ وروسته اليزبت خور ته ورغله او وې ليدل چې ھغه اوس 
ميرمنويې په ليدو ورته  ښکته له ځانه سره بوتله او ټولودا يې. وړاندې ښه وه

کله چې دوي ھم تاXر ته . ی وکسړي ھغه وخت په بله کوټه .  وويلھر کلې
ن يخو ډارسي د ج  .ته کږې شوې نو د کيرولين سترگې د ډارسي لورراغلل

ن په ليدو بې يلې د جبينگ.  په ليدو ورته د ښه روغتيا پيرزوينې وړاندې کړې
ه تر نيم ساعت په بخاري کی په اور نوری دړې ھغ. کچه خوشاله ښکاريدو
ن سره جوخت کښيناستو يبيا دی د ج. ن لپاره توده وييايښودې چې کوټه د ج

.  ماښام يې د ھغې سره په خبرو تيرکړوېاو پات  

چا د يو . ايلزبت د تاXر له بل گوټ نه ورته کتل او په زړه کی خوشاله وه
ارسي ډڅو شيبې وړاندی . رولين رد کړهيقطعو د لوبې خبره وکړه خو ک

ډارسي يو کتاب په ولوستلو بوخت .  ويلي و چې دھغه ددې لوبې نه بد راتلل



 9 

 ونيولو خو و او کيرولين ھم د ھغې کتاب دويم ټوک راواخستواو مخ ته يې
اج به يې کوږ کړو او دډارسي دکتاب د پاڼو جشيبه وروسته به يې سر

بيايې سر راپورته کړو او وې ويل، کتاب ولوستل څومره ښه کار . واخستو
.  راغلهېته د اړولو ډيرې ھڅې وکړې خو پاتھغې د ډارسي پام ځان . دې

ن ته يې د نڅا د يو يورور خبرو ته غوږ شوه چې جد ړو او بياکتاب يې بند ک
ھغې اليزبت ته . يدهځرکيرولين راپاسيده او په کوټه کی وگ. محفل خبره کوله

يدل ځاې کښيني نو دغسې گرځوويل، کله چې څوک د ډير وخت لپاره په يو 
 پام ډارسي کتاب بند کړو او سوچ يې وکړو چې د چا د. ورته گټه رسوي

.هواړولو لپاره دا ښه Xره نه   

ور ته وليکلو چې دوي لزبت په گډه يو ليک خپلې مين او ايپه بل سھار ج
خو ميرمن بينيټ . غواړي او يو اس گاډې دې ورپسې وليږيراتلل کور ته 

په گوتو ورځې وشميرلې او ورته يې ځواب ورواستوو چې د سه شنبې نه 
وونۍ پورا ان د تلو يوه يپه ھغه ورځ د ج. ډې نشي وراستولېوړاندې گا

ځکه ھغه په دی کور کی اوس ډيره ايلزبت په دی ځواب خوشاله نه وه . کيده
ه اړه سنگ زنې خبری د بينگلې خويندويو بل سره ددوي پ . ناارامه وه

چې دوي د گاډي خواست وکړي، ن ته وويل چې بينگلې ته يھغې ج.  کولې
. ته وXړې شيخپل کور  

ولين ورته کله چې بينگلې خبر شو نو دوي ته يې د ايساريدووويل خو کير
 بينگلې .ن خوښه وه خو ايلزبت نه يې رخه کيدهيد ھغې ج. ھيڅ ست ونکړو

ورته وويل چې دوي تر سبا پورې دې ايسارې شي چې د گاډي انتظام ورته 
ھغه ليدل . ډارسي چې خبر شو نو د ايلزبت په تلو زړه يې ارامه شو.  وکړي

چې د کيرولين ھغه نه وه خوښه او ھر وارې چې ده د ايلزبت په اړه څه ښه 
ھغه اوس د .  وخبره وکړه، کيرولين په بدل کی په ھغې د ژبې گوزارکو

. ايلزبت په اړه د خبرو نه ډډه کوله چې بې ځايه پری وونه زوريږي  

داتوار په ورځ له سبا نارۍ وروسته ، يواس گاډې د دواړو خويندو د اوړلو 
ن ته ي وويل او جکيرولين په خوشالۍ دوي ته په مخه ښه. لپاره تيار وXړ و

کور ته په روانيدو خوشاله وه ايلزبت . يې د بيرته راتگ او ليدو ژمنه ورکړه
. او له زړه يې بينگلې او دده خويندو ته مننه او کور ودان وويل  
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کله چې دواړه خويندې خپل کور ته ورسيدې نو پsر او خويندې يې خوشاله 
د ماښام مجلسونو کی ھغوي د دواړو خويندو کمې د څو ورځو نه .  شوې

ن ته وويل يھغې ج. قھر وهبينيټ ورته سخت په خو ميرمن .  احساس کړو
په .  نه و راتلل پکار چې دبيا ناروغه کيدو خطريې موجود وچې دومره ژر

بل سھار د نارۍ خوړلو پر وخت ښاغلي بينيټ خپلې ميرمنې ته وويل، نن د 
ميرمنې ترې وپوښتل چې . شپې ډوډۍ ښه پخه کړې چې يو ميلمه ھم راځي

ويل، بينگلې ميرمنې ورته و. نيميلمه څوک و، نو ده وويل، ھغه يې نه پيژ
ونه ويل، کاشکه يو څه مھې په تا ولې ما ته و...نيخو به نه راځي، اې ج

دا کس ما په ټول . دېښاغلي بينيټ ورته وويل، بينگلې نه .  کی وېکور
د ھغه لوڼو ترې پوښتنې پيل کړې او اخر پsر ورته . نه دې ليدلې ژوند کی

دا ھغه . بور کولن ورته ليک راليږلې ووويل چې يو مياشت کيږي، دده تر
کس دې چې دده له مړينې وروسته به دوي له کوره وباسي، ځکه دی د 

. ھغوي وارث و  

پsر يې د . ن مور ته تسلي ورکړهينه يې په ژړا شوه او ايلزبت او جميرم
په دی کی د يو ميرمنې کاترين زکر و چې کولن . کولن ليک ټولو ته ولوستو

 چې لومړې د لهپل فرض گڼ مشوره ورکړې وه او ھغه دا خته يې د واده
کولن پادري و او خپل ځان يې ددې وړ گڼلو چې که . ته راشيبينيټ کور

. ھره جينۍ وغواړي له ده سره به واده وکړي  

د شپې له . لې کورنۍ په لويه دروازه کولن ته ھر کلې وويلوماښام د بينيت ټ
. ل د ميرمن کاترين په صيفت وکړوډوډۍ وروسته، کولن د خپلو خبرو پي

کولن . يې لرلون نواب ميرمنه وه چې ميړه يې مړاو لوې کورھغه د يوشته م
 يره معتبره گڼلډډۍ بلنه ورکړې وه او په سيمه کی ته يې دوه وارې د ډو

.  نلهميې  ددی ميرمنې ھره خبره ده چېيد کولن له خبرو داسی ايس. کيده 
ښ وه  او له ھغه يې وپوښتل چې دا ميرمن ډيره خوميرمن بينيټ په دی 

.  ډيره ښايسته او ھوښياره وه کولن اوويل، ددی يوه لورده،. نه لرياوXدو
ددی د تعليم لپاره يو معلم ورته کورکی . خو له بده مرغه تل ناروغه وي

. درسونه ورکوي  

ښاغلې کولن د سبا نارۍ نه وروسته ميرمن بينيټ سره د جين په اړه خبره 
ھم خوھغې ورته وويل، چې جين د بل چا . ړه چې دده خوښه شوې وهوک
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خو . ايلزبت سره واده وکړي او دی کولې شي چې ددی دويمی لوروهخوښه 
ددی لپاره به لومړې پخپله ورسره خبره وکړي ځکه جينکۍ د مور پsر 

. خبره نه مني  

 يوه خور ليډيا اوس ھره ورځ به ميريټن کلي ته ورتله اود بينيټ کشره لور
ھلته يو پوځي ځوان د ھر چا د پام وړ گرځيدلې و چې . به ورسره بدرگه وه

ليډيا د خپل ماما د Xری ھغه سره معرفي شوې وه او . ويکھم نوميدو
د کولن د راتلو نه وروسته ميرمن . ھرماښام به يې د ھغه په اړه خبری کولی

 بله ورځ دی لور په. بينيټ غوښتل چې دی د اليزبت سره څه وخت تير کړي
ماما کره ته امر وکړو چې د ليډيا سره وXړه شي او کولن ھم ځان سره 

 اليزبت غوښتل چې دليډيا نوی ملگرې پخپله وويني چې دکورنۍ. بوځي
. تشويش لری کړي  

ھغې ته ويکھم يو معقول ځوان ښکاره شو، خو کله چې دوي د ويکھم سره 
او بينگلې په اسونو سپاره له ھغه په مخه ښه وکړل نو ھم ھغه شيبه ډارسي 

دويکھم په ليدو د ډارسي مخ سور شو اوايلزبت وليدل چې ھغه . ځايه تيريدل
 ټوپۍکھم ھم يو څه حيرانه او وارخطا و خو ھغه خپلی وي.  ناارامه ښکاريدو

ايلزبت وليدل چې ډارسي بې له . ته Xس يوړو او د روغبړ اشاره يې وکړه
سي لزبت په زړه کی اوس دا خبره پخه شوه چې ډارد اي. شويرځوابه تری ت

کرکه يې  له غريبو انسانانو چې ھم  وبې ادبهنه يواځې کبرژن کس و بلکه 
کور ته په راتگ ھغې جين ته دا ټوله کيسه تيره کړه خوھغی ھم ھڅ  . لهکو

بيا دواړو تر ډيره . نشو وھلې چې ډارسي د ويکھم سره ولې دا چلن وکړو
ې د لوې کور ه اړه لگيا وې چې د ميرمن کاترين او د ھغوخته د کولن پ
. کولډيرصيفتونه يې   

ايلزبت په بله ورځ د ليډيا او کولن سره د ويکھم له خوا د غرمنۍ ميلمستيا ته 
وXړه اوغوښتل يې چې د ډارسي په اړه ترې پوښتنه وکړي خود ډوډۍ پر 

د ډارسي په اړه وخت ويکھم پخپله دا موضوع پيل کړه او له اليزبت يې 
ښکاري او بيا يې د بينگلې  کبرژن ھغه ورتهھغې ورته وويل چې . وپوښتل
ويکھم يو سوړاسولې وکړو او وې . کی د ھغه د چلن ورته بيان کړوپه کور

ويل، ټول خلک دده مال ته گوري، خو د انسان کريکټر په پيسو نه 
. نه کويد ډارسي په اړه ښه خبره يو کس ھم  ھغه سيمه کې. جوړيږي  
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ما لږ وخت ورسره تير کړی دی خو دومره غاورکس مې په ژوند کی نه " 
 ايلزبت غوښتل چې له ھغه د ډارسي په اړه نوری پوښتنې وکړي ".دی ليدلی

دده پsرډيرښه او زړه ".  ويکھم وويل.  خو ځان ورته سپک ښکاره شو
سته خو د ھغه له مړينې ورو.  سواندې کس واو زما سرپرستي يې کوله

دی ھيڅ بې ھيڅه .  ډارسي په ما پسې راواخيسته او زه يې له کوره وشړلم
.  شم او که نهېاې خبر زه به اوس دی سيمه کی پاتخد.  راسره رخه لري

ته به ولې ځې، ډارسي دی له دی ځايه ورک "ايلزبت په جوش کی وويل، "
  ".شي نو ښه به وي

. ھغه له مخې ورته څه نشم ويلېزه دده د پsر احسان منم اود "ويکھم وويل، 
. انسان وفکر وکړو چې دې څومره نيک او لوړايلزبت د ويکھم په اړه 

يکھم پوښتنه وکړه بيا يې له و.  ډارسي ته يې په زړه کی نوره کينه راوټوکيده
ھغه له خپل ورورزيات "ويکھم وويل، . څنگه وهچې د ډارسي خور

 او يوه معلمه ورسره اوسيږي په لندن کی بيل کورکی ژوند کوي. کبرلري
ډيره وخته د ډارسي او دده د   دوي تر".چې ددی زدکړو دنده يې پرغاړه ده

 زه "،ايلزبت څو شيبې غلې وه خو بيا يې وويل. خورد غرور په اړه لگيا و
ھغه خو ډيرښه او . حيرانه يم چې ډارسي او بينگلې څنگه ملگري شول

خپل عيبونه . سي له چل ورځيډار" ويکھم وويل، ".اخsص من سړې دې
".داسی په ښه توگه پټ کړي چې د چا پرې شک نه کيږي  

د ميرمن کاترين په اړه بيا خبری پيل کړې نو د ميز په بل سرکولن پخپل وار
ويکھم په ورو غږ د اليزبت نه پوښتنه وکړه چې ددی او د کولن تر منځ 

ولن دده د پsر تربور ايلزبت وخاندل او وې ويل چې نه، ک. ملگرتيا خونه وه
ويکھم ھم ھغسې په ورو غږ اليزبت ته وويل، دی . واو دوي کره ايسار و

د .  چې کومه ميرمن کاترين يادوي ، ھغه د ډارسي د مورسکه خورده
خو له دی ھم مھم خبر دا و چې ميرمن کاترين . ايلزبت لپاره دا نوی خبر و

 ته د بينگلې د خورڅيره ھغې.  غوښتل ډارسي د ھغې د لور سره واده وکړي
راياده شوه چې د ډارسي پام يې ځان ته د اړولوھڅه يې کوله او په دی سوچ 

د کولن د خبرو نه ھغې دا ھڅ وھلې و چې ميرمن . ايلزبت موسکۍ شوه
کاترين يوه کبرژنه ښځه وه او اوس چې خبره شوه چې ھغه د ډارسي خاله 

. نۍ کبرژنه دهوه نو په زړه کی يې وويل، بې شکه ټوله کور  
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په بله ورځ ايلزبت خپلې خورجين سره دا معلومات شريک کړل خو د جين 
ھغی د بينگلې نه د ډارسي . باورنه کيدو چې ډارسي به دومره بد انسان وي

دواړو خويندو . صيفت اوريدلې و او په دی پوھيده چې بينگلې دروغ نه واي
ددوي . رسي ښه سړی وترډيره وخته بحث کووخو ايلزبت دا نه منل چې ډا

بحث د بينگلې او دده د خور په راتگ پاې ته ورسيدو چې د سيمې ھغه مھم 
.نڅا د جشن په اړه يې ورته بلنه راوړې وه  

ھلته څو پوځي . د جشن په ورځ ټولې خويندې د کولن په بدرگه وXړې
ايلزبت د ويکھم .  د ھر چا د پام وړ وی لباسم راغلې و او ددويافسران ھ

دا شک منه شوه چې ډارسي . لټون ھری خوا ته کتل خو دې ښکاره نشوپه 
وروسته ليډيا ددی پخلې وکړو چې دی يوه ورځ . به ورته څه ويلي وي

 ايلزبت فکر وکړو چې ھغه .ه د يو ضروري کار لپاره تللې و ښار توړاندې
کله چې بينگلې د ډارسي سره يو . د ډارسي له کبله دی محفل ته نه و راغلی

. اې دوي ته نږدې شونو ايلزبت د روغبړ نه پرته ورته بل ھيڅ وونه ويلځ
ھغې خپله ملگرې شارلټ وليده نو په خبرو ورسره بوخته شوه او کولن يې 

د ماښام په اوږدو کی يو ځلې ډارسي ناڅاپه  د ايلزبت .  ورسره معرفي کړو
.  څنگ کی ودريدو  

 او خبری پيژنيسره ه ښه وي چې خلک د يو بل داسې محفلون. ډارسي
.وکړي  

ځينې کسان داسی وي . ھو خو کله کله خبرو ته د چا زړه نه کيږي. ايلزبت
.چې څوک ورسره خبره نشي کولې  

. اوځينې داسی ھم وي چې  دھغوي  سره خبری يو افتخار وي. ډارسي  

.خبرې د ھغه چا سره خوند کوي چې احساس ولري. ايلزبت  

ھغه بله ورځ تاسو ھم ھلته . ه ځي راځيستاسو خويندې ميريټڼ ت .ډارسي
.تللې وئ  

ھغې دويکھم په نوم يوکس . ، زه د خپلې خور ليډيا سره تللې ووم ھو. ايلزبت
ښاغلې ويکھم دومره شريف سړی دې چې . سره شناخت پيدا کړې دی
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سه زپل شوی دی اويوچا ھغه د خپلو له X. زمونږ ورسره ملگرتيا پيدا شوه
. بد کړي ديورسره ډير  

تاسو د کتابونو سره . يکله کله انسانان ھغه څه چې ښکاري ، نه و . ډارسي
؟عsقه لرئ  

اوس په دی . ، خوزه ھغه کتابونه نه ولولم چې ستاسو خوښ ديھو. ايلزبت
.جشن کی زه د کتابونو خبره کول نه غواړم  

ما يو ځلې ستاسو خبره اوريدلې وه چې د چا غلطي په اسانه نه . ډارسي
.يوڅوک چې مو بدي شي، تل مو بدي شي. بخښئ  

.او ھم داسی ده. ايلزبت  

.داموھم ويل، چې تاسو تعصب نه لرئ. ډارسي  

زه ھيله لرم چې د خلکو په اړه به تعصب نه کووم خو ھغه کسان .  ايلزبت
.چې د بل په اړه خپل نظر نه بدلوي، متاسفانه يو څه متعصب وي  

.ی نه مو مطلب څه وزه پوښتنه کولې شم چې ددی خبر. ډارسی  

ما ستاسود شخصيت په اړه دومره متضاد خبری اوريدلي دي . ھيڅ. ايلزبت
.چې نه پوھيږم په څه باوروکړم  

زما مشوره به دا وي چې د اوس لپاره زما په اړه څه قضاوت . ډارسي
.وخت به درته زما اصل شخصيت وښاي. ونکړئ  

 دې به څو ورځو کی په بله ورځ ښاغلي کولن ميرمن بينيټ ته وويل چې
ميرمن بينيټ .  بيرته وXړشي اوغواړي چې د کويژدنې خبره حتمي کړي

سره خبری ورلواوايلزبت يې ورواستوله چې ھغه په کتابتون کی کښينو
 او اخر تاو راتاو  زکر کووشان د ميرمن کاترينکولن د نور کله په .  وکړي

واده کول غواړي او خبرو وروسته يې ايلزبت ته وويل چې دی د ھغې سره 
. د ھغې مور پs ر پری راضي دي  
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مننه وکړه او وې ويل چې دا ايلزبت چې دا واوريدل نو په ډير ادب يې ترې 
دا له کوټې ووتله نو موريې کولن پسې وXړه او .   واده نشي کولېورسره

 ايلزبت . کړور نه خبره شوه نوشورماشور يې جوړکله چې د ايلزبت د انکا
مور ورته په قھر وه او وې ويل چې که کولن سره . سره شر وکړوھم د مور

خو ايلزبت دا ونه منل او وې ويل، . يې واده ونکړونو دوي به بی کوره شي
مورورته وويل، بل ھيڅوک به .  ددی لپاره ھغه خپله قرباني نشي ورکولې

 ايلزبت ته دواده لپاره دا. درسره واده نه کوي او په کور کی به زړه شي 
ستا په وړاندی دوه "  اخر پsر ته يې وويل چې . دليل ھم غلط ښکاريدو

ايلزبت، د نن نه ته د خپل مور يا پsر دواړو کی د يو لپاره به . Xرې دي
او که . که د کولن سره دی واده ونکړو،نوستا مور به تا نه ويني. بيگانه يې

ې ايلزبت ولې دده کولن په دی نه پوھيدو چ." دی وکړ نو زه به دی نه وينم
. سره واده کول نه غواړي  

د ايلزبت ملگرې شارلټ ھم ھغه وخت ددوي کورته پيښه وکړه او له 
داچې د ناستي کوټې ته وXړه نو . دروازې بھرورته ليډيا ټوله کيسه تيره کړه
ھغې ته يې وويل چې ايلزبت . ميرمن بينيټ د لور په اړه گيلې پيل کړې

ته وويل، تاسودا خبره X چا ته مه کوئ،  زه د کولن ناپوھه ده اوبيا يې ور
ميرمن بينيټ کولن سره د پخsينې خبرې کولې او . سره يو وارې بيا غږيږم

دې تر شنبې ايسار و نو . ورته يې وويل چې ايلزبت به واده ته راضي کړي
.د ميرمن بينيټ زړه جوړ و چې ايلزبت به خپل نظر بدل کړي  

 ليډيا دويکھم په ليدو ورته د نڅا . دې ميريټن ته وXړېپه بله ورځ ټولې خوين
.  و جشن په ورځ ورک  د چې ولې گيله وکړهد محفل خبره وکړه او ترې

ھغه خپل عذر وړاندې کړو چې ده نه غوښتل د ډارسي سره مخ شي او ھغه 
. ايلزبت دده په ښه نيت نوره ھم له ده خوښ شوه. ترې بد احساس وکړي

دوي چې بيرته کور ته راغلې نو د جين .  وماني زياته شوهډارسي ته يې بدگ
د ليک . دا ليک د  بينگلې خورکيرولين ورته ليکلي و. لپاره يو ليک راغلې و

په ولوستو د جين مخ ژيړ شو خو څه يې وونه ويل او د نورو سره يې عادي 
ايلزبت پوھه شوه چې په ليک کی څه بد خبر ليکلې . خبرې جاري وساتلې

وروسته ھغه د جين سره بره د خوب په کوټه کی وليدل او پوښتنه يې  . دې
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دوي .  ره ښار ته روان دیجين وويل، بينگلې د خپلې کورنۍ س. تری وکړه
. پريښودو اوواي چې بيرته به نه راځيھغه کور  

دواړه د خپل خوب .  خبر ايلزبت د خپلې خور خفگان احساسولې شوپه دې  
په دی کی د . لته ايلزبت ټول ليک پخپله ولوستوکوټې کی کښيناستې او ھ

د کيرولين . ډارسي د خورزکرھم شوې و چې دوي د ھغې ليدو ته ليواله و
. ليکنه داسی وه لکه چې ھغې نه غوښتل، ورور يې د جين سره وويني

ايلزبت ھڅ وھلو چې کيرولين غواړي پخپله د ډارسي ته او د ډارسي خور 
دی خبری پړه په کيرولين اچوله خو ايلزبت ته جين د. بينگلې ته واده شي

د ھغه پر ضد ددی منفي احساس نورھم ټکڼې . پکی د ډارسي Xس ښکاريدو
 د خپلې مور ته به يواځې دبينگلېبيا دواړو خويندوفيصله وکړه چې . شو

. ورتگ معلومات ورکوي  

وخت چې دوي ليک ولوستلو کولن د شارلټ سره خبری کولې او ھغه 
ماځيگر محال کولن .  اليزبت خوشاله وه چې يوڅوک د ميلمه خيال ساتي

 څو ورځې به ھم ھلته ېچې دې د شارلټ کورته ورځي او پاتاعsن وکړو 
د شارلټ په کور کی د کولن تود ھر کلې ووشو او په بله ورځ ھغه . تيروي

شارلټ . sر په رضا د شارلټ سره د واده وړانديز وکړوددی د مور پ
. سمدXسه وومنل او د ھغې په کور کی ولوله پيدا شوه  

خبره شوه نو خپلې لورته نوره ھم په قھر وه چې دومره ميرمن بينيټ چې 
جين د کيرولين د ليک ځواب وراستولی واو په . ښه سړې يې د Xسه وتلې و
جين خپل احساسات چا ته نه . ک تر Xسه کړيدی ھيله وه چې بيرته به لي

د کيرولين ليک راورسيدو چې پکی ددوي د لندن د ژوند کيسې . څرگندول
ھم ليکلي و او دا چې د ډارسي ھغې ورته دډارسي د لوې کورپه اړه . وې
کولن او شارلټ له واده وروسته وXړل او ميرمن  . څومره ښه جينۍ وهخور

.بت د نصيب ماتم وکړوبينيت تر څو ورځو د ايلز  

او وريندار د کرسمس د لمانځنو لپاره  ژمې په راتگ د ميرمن بينيټ ورورد
 ېدوي وړانديز وکړو چې جين او اٻلزبت دی دوي سره وXړ. ورکره راغلل

د ميرمن بينيټ ورورله پوځ تقاعد او پخپلو زمکو يې ښکلې . شي
او په Xره خبری دواړه خويندې دھغوي سره روانې شوې  . کورجوړکړی و
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شوې چې ددوي ماما د ډارسي پsرپيژندلو اومامي يې يو وارې د ھغوي 
ايلزبت د ماما نه د ويکھم په اړه وپوښتل نوورته يې . لوی کورھم ليدلی و

وويل، چې دې يې ډير نه پيژني خو په دی خبردې چې د ډارسي سره يې په 
.څه خبره ورانه راغلې وه  

ه نږدې و او جين غوښتل چې يوه ورځ د بينگلې کور د لندن ښار تد ماما کور
ھغې د خپل ماما د کور په اړه کيرولين ته وليکل او ھيله يې . ته وXړه شي

خو يوه . وه چې بينگلې به ورپسې راشي يا د راتلو بلنه به ورل ورکړي
. Xسه کړويلزبت د شارلټ له خوا بلن ليک تر ا . مياشت ھمدغسې تيره شوه

.  د ھغې کور ته وXړه نو شارلټ يې په ليدو ډيره خوشاله شوهايلزبت چې 
ما د خپل ميړه د مطالعې ميزاو چوکۍ ددی خونې د " ھغې ته يې وويل، 

ددی لپاره چې کله دې پرې ناست وي نوزه يې مخ ونه . کړکۍ سره ايښې دې
ھغه ايلزبت ته . کولن ورته خپل کور او باغ په ډيروياړ ښکاره کول ." وينم
ميرمن کاترين باغ ھم ښکاره کړو چې څنډي يې دده د باغ سره جوختې د 
بيا يې وويل چې راتلونکې يک شنبې دوي د ميرمن کاترين په کور کی . وې

.  د شپې ډوډۍ ميلمستيا ته وربلل شوی و  

د ميرمن کاترين کورد يوې ماڼۍ په شان واو چار چاپيره ورته ښکلي باغونه 
ھغه د خپلې لور سره ناسته وه او اليزبت کتل چې د دننه په لوې تاXر کی . و

ميرمن کاترين ټولو ميلمنوسره . ھغې لور ډيره ژيړه او کمزورې ښکاريده
د ھغې مخې ته ټول ميلمانه . وارپه واردنوم په اخستلو روغبړوکړو

د ډارسي په راتگ . کولن ورته ښه ډيره چاپلوسي کوله . ډيرمودب ناست و
. خو ښکاره يې نکړلايلزبت ناارامه شوه   

په راتلونکو څوورځو کی ھغه دکولن او شارلټ سره کله کله د کاترين د 
کورپه باغونو کی وگرځيده او څو وارې يې ډارسي وليدو چې د خپلې 

کله کله د ھغي په ليدو به ورته موسکې شو . ترورله کوره وتلو او يا راتلو
په لومړي ځل د ھغه لپاره ايلزبت . اوورسره په ډيره نرمه لھجه خبری کولې

خويوه ورځ چې ھغه ورسره خبری اوږدې کړې . د کرکی احساس ونکړو
نو ايلزبت تری پوښتنه وکړه چې ولې يې بينگلې د ھغې له خور د جين نه 

. ليری کړی اوويکھم يې له کوره شړلې و  
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په بله ورځ سھار ايلزبت د ډارسي له خوا يو اوږد ليک تر Xسه کړو چې 
بينگلې ورته ډيرگران دې او ھغه يې څو وارې وړاندې ھم . لي وپکې ليک

نو ځکه ده نه غوښتل چې د جين  په شان پاکی او . ليدلې چې مين شوې و
 وه چې بينگلې يې ھغه کلي او ھم دا. معصومې جينۍ ته څه زيان ورسيږي

که بينگلې او جين ريښتيا د يو بل سره مينه لري . پريښودو ته راوھڅووکور
. واده کول غواړي نو ډارسي به يې مsتړ وکړياو   

د ويکھم په اړه يې وليکل چې دې د ھغوي په اخور لوې شواو دده پsر ورته 
جورجينا خو ويکھم دډارسي خور. برابره کړهپه پوځ کی د شاميليدو زمينه 

چې X د شپاړسو کالو ھم نه وه، بې Xرې کړه او نږدې وه چې ھغه يې له 
و ورته بدنامي اړولې وې، ډارسي پرې ورپيښ شو او خور کوره تښتولې ا

که ده غوښتلې نو ويکھم ته يې سخته سزا  . يې د ويکھم له Xس نه وژغورله
ورکړی وې خو داسی يې ونکړل او ورته يې وويل چې له دی وروسته به د 

.ھغوي کورته نه راځي  

ه اړه يې ايلزبت د دی ليک په ولوستلو سخته پښيمانه شوه اود ويکھم پ
. سوچونه کول چې ددی ھم خوښيدو اوغوښتل يې چې ورسره ملگرتيا وکړي

. اوس يې د ھغه خوږې خبرې يادولې چې دا او خويندې پری دوکه شوی
ھغې غوښتل چې کله ډارسي وويني نو ترې بخښنه وغواړي خودی لندن ته 

ور ته ايلزبت د کولن او شارلټ نه رخصت واخستو او بيرته دماما ک.  تللې و
د اوړي په پيل کې بينيت ورپسې . وXړه چې جين ورته بې تابه په انتظار وه

ليډيا ورته ډير .  گاډې ورواستوو چې دوه وړې خويندې ھم پکې ناستی وی
ترټولو مھم خبر دا و چې پوځيان د ميريټين کلي نه د . خبرونه راټول کړي و
م وکړو چې د ليډيا ھغې د يو پوځي د ميرمنې زکر ھ. روانيدو په حال دي

ملگرې شوې وه او ليډياخپل پsرنه اجازه اخستې وه چې په Xره به د برايټن 
د ښه سيل او ډوډۍ خوړلووروسته دوي کورته .  سمندري ښار سيل کوي

.راورسيدې نومور پsر يې په ليدوخوشاله شول  

 ليډيا په بله ورځ غوښتل چې ميريټن ته وXړه شي او ويکھم سره وويني 
کله چې ھغه د جين سره يواځې شوه نوورته . وايلزبت ددی مخالفت وکړوخ

جين ھر څه په صبر واوريدل او څه . يې د ډارسي د ليک په اړه وويل
دومره يې ورته وويل چې نه ويکھم بد سړی و او . خفگان يې څرگند نه کړو
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Xړه په بله ورځ  ليډيا غوښتل چې ويکھم ته په مخه ښه ويلو ته و.  نه ډارسي
ايلزبت يې . مور پsر يې مجبوره شول چې د تلو اجازه ورله ورکړي. شي

د ويکھم په ليدو ايلزبت ورته په کنايه کی وويل چې . ورسره بدرگه واستوله
.  دا د ھغه او د ډارسي له معاملو خبره شوې وه  

په اوړي کی د ميرمن بينيت وروراو ورينداربيا راغلل او ايلزبت يې له ځانه 
 په Xره دوي يوه . لستان د شمال ځيني سيمې وليدلېدوي د انگ.  بوتلهسره

دوي خپل . لويه ماڼۍ وليده او مامي ورته وويل چې ھم دا د ډارسي کورو
بيا ماما او . اس گاډی دننه باغونوته تاو کړو او څو شيبې پکی وگرځيدل
له او ره راغمامي يې يو ځاې د تيږې په چوکيو کښيناستل نو يوه خدمت گا

 او ددی اوسيدونکو په اړه ھغې د کور. اوبو پوښتنه وکړهدوي نه يې د چايو
معلومات ورکړل او د ويکھم کيسه يې ھم ھغسې بيان کړه څنگه چې ښه ډير

.  ايلزبت د ډارسي په ليک کی ولوستی وه  

د اوبو لوې جھيل ته وXړه اوھم ھلته وXړه د مرغابيوننداره يې کوله ايلزبت 
ھغه وارخطا شوه خو . ه ډارسي له يوې غاړې نه راښکاره شوچې ناڅاپ

دوي څو گامه يو ځاې واخستل او ايلزبت غوښتل . ورسره يې روغبړوکړو
.  چې د زړه خبره ورته وکړي خو ھغې د شرم او خجالت احساس کوو

تر خورده د.  ې چاې يې ورله ورکړېډارسي دوي ته د دننه راتلو وويل او ښ
 نه وه راغلی او ايلزبت ورته بلنه ورکړه چې کله ھغه ھغه وخته لندن نه

.  ا کور ته راشيراغله نوخورسره ددوي د مام  

ډارسي د . څو ورځې وروسته يو ښکلې گاډی د ماما کورمخې ته ودريدو
ځانه سره بينگلې ھم راوستې و او د ھغه په ليدو ددی فکر خپلې خور جين 

ينې راښکته شوه چې د ډارسي له گاډي يوه نازکه ج. لوري ته کډه وکړه
ايلزبت په دی حيرانه شوه چې د ھغی په اړه ويکھم ولې .  خورجورجينا وه

جورجينا د شپاړسو کالو نه د زيات سن نه  . ويل چې يوه کبر ژنه جينۍ وه
بينگلې د .  ښکاريده او ھر چا سره يې ډيره په مودبه لھجه خبری کولې

ه پوښتنې وکړې او د ھغې زړه ډاډه شو ايلزبت سره په خبرو کی د جين په اړ
چې دی اوس ھم د ھغې د خور په اړه ښه نظر لري او ددوي کور ته د تللو 

له چايو . جشن يادووبينگلې د ژمي په پيل کی د نڅا   . ھوډ يې څرگند کړو
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وروسته ډارسي دوي ټولو ته پخپل کور کی د ډوډۍ د ميلمستيا بلنه ورکړه 
.او رخصت شول  

که څه ھم .   کورپه ميلمستيا کی د بينگلې خويندې ھم ورغلې وېد ډارسي د
کيرولين د اليزبت په ليدو ورته تندې تريوکړو خو ايلزبت پوھيده چې ھغې 
ته اوس د ويرې اړتيا نه وه خو دا احساس يې ھم کوو چې کيرولين د ھغې 

کله چې ايلزبت د خپل ماما او مامي سره . ھرچلن او خبرې ته ځيروه
. شوه نو کيرولين د ډارسي خوا ته راغلهرخصت   

له ژمي . تاسو پام وکړو، نن سھار ايلزبت څومره ناروغه ښکاريده.  کيرولين
مونږ خو ھيڅ وونه . راھيسې يې رنگ اوختې دې او لمر وھلې ښکاري

.پيژندله  

لونه ھولمريې رنگ تازه کړی دې او دا ځکه چې ټول اوړې ھغې سي. ډارسي
.رځيدهکی گکول او په لمر  

مخ يې ډير تنگ او پوزه . زه په دی جينۍ کی ھيڅ ښکs نه وينم.  کيرولين
ښاغلی ډارسي، تا يو وارې . غاښونه يې البته گوزاره کوي. يې لږه پيته ده

داسې . ددی د سترگو ستاينه کړی وه، ما ته خو پکې څه خاصه خبره نه ايسي
 ته به اورلري چېځان دومره بپه . تيره نظر يې دې چې زما نه خوښيږي

.، راڼۍ دهواې  

زما په فکر، څومره ښځې چې زه پيژنم، . ، ھغه بې شکه رانۍ دهھو. ډارسي
.هه ھغوي کی دا تر ټولو ښايسته دپ  

په بله ورځ ايلزبت د سبا نارۍ نه وړاندې د کورپه باغ کی گرځيده چې د 
متن د د لومړي ليک . دواړه دجين له خواو. ھغې په نوم دوه ليکونه راغلل

بيگا شپه ناوخته يو قاصد . ايلزبت لپاره ھيښونکې او په دی کی ليکلي و
ھغه . له خوا يو ليک راوړو)  د ليډياخورلڼې ميړه( مونږ ته د ډگرمن فوسټر

راته اطsع راکړی وه چې ليډيا دده د کنډک يو افسرويکھم سره سکاټ ليند 
 او د پوځ د اصولو نه  دیروان شوېويکھم بی له اجازی په پټه . هته تللی د
پsر مو ليډيا ته سخت په قھردی اومورمې ضعف .  غړولی دیيې سر
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ليډيا د څو کرښو يو ليک د فوسټر ميرمنې ته پريښې دې چې پکی .  وکړو
.  ليکلي دي، دا پخپله خوښه د ويکھم سره روانه ده  

ن دويم ليک پرانستوچې د لومړي نه يوه ورځ وروسته ليکل يجايلزبت د 
په ھغی کې ليکلي و چې ډگرمن فوسټر له برايټن نه ددوي کور ته . ې وشو

ھغه انديښنه ښودله چې په داسی پيښو کی پوځي افسران زيات وخت . راغلو
خو ده خبر تر . د خپلی ملگری سره د گريټنا گرين په کلي کی واده وکړي

په يو Xسه کړی دی چې ويکھم تر اوسه د ليډيا سره واده نه وکړی او دواړه 
.سراې کی د ښځې او ميړه په توگه ميشت دي  

ماما يې . ايلزبت وارخطا د ماما خونې ته منډه کړه او ھغه ته يې حال وويلو
کې پښو په د ھغې .  په يوی کرسۍ کښيناستهسمدXسه بھر وXړو او ايلزبت

ددوي د کورنۍ بدنامي او د ټولو  .  و اود خپل پsر په اړه خواشينې وهنهدم 
په دی وخت کی يوی خدمت . دو په نصيب چا توره ليکه راښکلې وهخوين

ايلزبت بې شيمې ناسته وه او په . گارې د ډارسي د راتگ خبر ورله ورکړو
ډارسي تری وپوښتل چې څه شوي و . اوپره زړه يې ورسره روغبړ وکړو

ن د ليک خبره يې ورته يوکی اوښکې راغلې او د جنو د ايلزبت په سترگ
سي ھم ھک پک پاته شو او نه پوھيدو چې ايلزبت ته څنگه تسلي ډار.  وکړه

تا راته د ويکھم په اړه ويلي و . دا ټوله زما گناه ده"ايلزبت وويل، .  ورکړي
 نه مې خپله وړه خور تری و خپله کورنۍ له دی خبره نه کړه اخو ما

   ".وژغورله

ي ھغه به  وسه چې څه کيږلهزما "ډارسي غلی و او اخر يې ورته وويل، 
 ايلزبت ورته " .دهرنن ستاسو راتلو ته سترگې په Xرزما خو. درته کووم

ډارسي له .  خواست وکړو چې که دا خبر له نورو پټ وساتي نو ښه به وي
ددوي . کوره ووتلواو ايلزبت سوچ کوو، اوس به زه دی چرې ھم نه وينم
کې ساتل نه کورنۍ به بدنامه وي او ھيڅوک د يوې بدنامې کورنۍ سره اړي

ل او د ميلو ينديښنې لرلی چې له ماشومتوبه د سھغې د ليډيا په اړه ا. غواړي
شوق يې لرلو خو ايلزبت تل داسې گڼله چې خور به يې په غلطه Xره گام نه 

. اږدي  
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رانو ته يې وويل چې د ايلزبت ما ما او مامي د سفر انتظام وکړو او ټولو نوک
د . يځې وه او دوي يې پوښتنې له ورناببره ناروغه شود ايلزبت خور
په Xره ددی ماما ورته وويل چې .  ته يې ھم دا خبر ورواستولوډارسي کور

که ډگر من فوسټر په ويکھم زور راوړي نو ښاي ھغه به د ليډيا سره واده 
خو لومړی به دا معلومول غواړي چې دوي د سکاټ لينډ نه بلې خوا . وکړي

يا امکان شته چې د دواړو واده  په لندن کی و نو بکه دوي . ته خو نه دی تللي
ايلزبت خپله انديښنه وښودله چې ويکھم به داسی جينۍ سره . سره شيتر

کله چې ددی مامي پوښتنه . چری واده نه کوي چې پsر يې شته من نه وي
وکړه چې ايلزبت ددی ھر څه نه څنگه خبره شوه نو ھغې ورته د ډارسي 

يې وويل، ويکھم ډيرو نورو ښځو سره ھم ملگرتيا بيا . دخورکيسه وکړه 
.لري خو ليډيا دومره وړه ده چې په دی خبرو نه پوھيږي  

 دوي ټوله ورځ او شپه سفر وکړو او په Xره کی يې يواځې د گاډي د اسونو
په بله ورځ ماښام دوي د بينيټ کور ته  . کړوبدلولو او اوبو ډوډۍ ته ايسار

ن ورته وXړه وه او کله چې ايلزبت تری د ليډيا له دروازی بھر جي. ورسيدل
د ھغې پsر ھم . پوښتنه وکړه نو وې ويل تر اوسه يې درک نه دی معلوم

کله چې . بيرته نه و راگرځيدلې او مور يې په کټ کی ناروغه پرته وه
اليزبت بره د مورکوټې ته وXړه نو ھغې د لور پسې ژړا انگوله ھم کوله او 

. ره يې ھم يادولهد ھغې د واده خب  

ايلزبت د مور له خبرو په دی اند شوه چې ھغه دلور په بدنامۍ دومره 
د ھغې ماما د  . خواشينې نه وه څومره چې د ھغې واده په اړه يې تلوسه لرله

ويکھم په اړه پوښتنې کولې او بيا د ليډيا ليک يې وکتلو چې ميرمن فوسټر ته 
 څرگندکړی و چې دا له خپل مين په دی کی ھغې خپل ارمان. يې ليکلې و

وونۍ کی دوي اورځې واوختې او په دريمه  څو . سره واده کول غواړي
په دی کی ھغه د بينيټ ټوله کورنۍ . دکولن له خوا يو ليک تر Xسه کړو

مsمته کړی وه چې ليډيا يې له Xسه ووتله، او دا چې ميرمن کاترين ډير په 
.  دومره لويه بدنامي اړولې وهقھر ده چې دده د تربور لور ورته   

ده په لندن . ته راغلو خو ليډيا يې نه وه موندلیبيا يوه ورځ ښاغلې بينيټ کور
کی د ميرمن بينيټ ورور له خوا يو ليک تر Xسه کړی و چې ايلزبت ته يې 

په دی کی ليکلي و چې ماما يې ليډيا او ويکھم ليدلي دي، خو دوي . ورکړو
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.  د واده لپاره پينځه زره پونډه ژر تر ژره پکار و. تر اوسه واده نه وکړی
که څه ھم  ښاغلي بينيټ د پيسو .  بله دا چې ويکھم زر پونډه پوراوړې ھم و

ھغه نه . په ورکولو کی زړه نا زړه و خو د لوڼوپه خواست يې غاړه کيښوده
غوښتل چې ټولې پيسې دې په يو وار د لور په Xس کيږدي او ويکھم يې په 

ددی لپاره ھغه يو قانوني سند جوړ کړو چې تر مخه يې .   ۍ کی وبايليجوار
.  د کال سل پونډه به ليډيا ته ورکول کيدې  

اليزبت په دی خوښ وه چې خور به يې واده شي خو د ھغي د خوشاله ژوند 
. ې ولوستوھغې د ماما ليک مور ته يوړو او ورته ي.  په اړه يې شکونه لرل

تاسو ټولو نه "ميرمن بينيټ خوشاله شوه او وې ويل، برد ليډيا د واده په خ
 ".زما دا لور تکړه وه چې د شپاړسو کالو په سن کی يې ځان له ميړه ولټوو

 د جاموبدلولو ته پاسيده چې ن او اليزبت له شرمه يو بل ته وکتل او موريېيج
برې ھغې د ميلمستيا او د ميلمنو خ. خپلوانو ته د لور د واده خبره وکړيخپلو

خو . کولې او دا چې ليډيا او ويکھم به د کور په کومه خونه کی ايساريږي
ښاغلي بينيټ ورته په کلکه وويل چې دوي ھر چرې تلې شي خو دده په کور 

په دی خبره ميرمن بينيټ له ميړه سره سخت جنگ . کی به نه پاته کيږي
.وکړو او ھغه ترې کتابتون ته پناه يوړه  

ه لندن کی د ليډيا د واده خبر ليکلې و او دا چې دوي به په بل ليک کی ماما پ
څو ورځې نورې ووتلې او يوه ورځ ليډيا او ويکھم په . ژرکور ته راشي

د ښاغلي بينيټ نه پرته نورو ټولو ددوي تود . گاډي کی سپاره کور ته راغلل
 ،ليډيا ډيره په مينه د ويکھم Xس نيولې واو ھر چا ته يې ويل. ھر کلې وکړو

.  بيا به کټ کټ په خنداشوه".وگورۍ ميړه داسی وي"  

.زه څومره خوش بخته يم چې لور او زوم مې وليدل.  ميرمن بينيټ  

 او اوس بيرته د يو واده ووتلمدرې مياشتې کيږي چې له کوره زما . ليډيا
موری، ما په Xره ستا يو گاونډې . شوي ميرمنې په حيث  راوگرځيدم

 ليرې کړو او د گاډي په شيشه مې Xس کيښودو وليدونو خپل دست کش مې
. چې ھغه زما د واده گوته وگوري  

.اوس خو به تا ته بل نوم اخلو، ميرمن ويکھم. ميرمن بينيټ  
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اوس خو زه د ټولو . څنگه مورې، زما ميړه دې خوښ شو) خندا. (ليډيا
ځاې شو نو يو وارې چې خپل کور کی ځاې پربس  . خويندونه معتبره شوم

لکه چې . ښه ښه ميړونه به ورته پيدا کړم. دواړه کشرانې ما ته پريږدهدا 
.ځان ته مې وموندلو  

.کاشکه دا مشرانې دوه ھم له تا څه زده کړي.  ميرمن بينيټ  

يوه ورځ ټولې خويندی په باغ کی ناستې وې او د ليډيا خبرو ته يې غوږ 
اسو ټولو ته ودونه د ژمي نه وړاندی به ما ت" ھغې په باور وويل، . نيولې و
ډيره مننه، خوپه کومه طريقه چې تا ميړه "ايلزبت ورته وويل، ". کړي وي

  ".کړې دې زه ھغه Xره غوره نه گڼم

ھغې ايلزبت ته وويل، ته غواړی چې درته ووايم،  زما واده په کومو حاXتو 
ايلزبت ورته وويل،  په دی موضوع ھر څومره لږی خبرې . کی ووشو

د واده په سھار زه . خو ليډيا خپله خبره جاري وساته.  به ويووشي نو ښه 
ماما او مامي دواړو راته ډير بد رد ويلي و او دوي  . ډيره سخته ويريدم

کله چې مونږ کليسا ته روانيدو نو يوکس زما ماما د څه کار لپاره  . راسره و
خو . يبوتلو او ما فکر کوو چې که په مونږ ناوخته شو نو واده به نه کيږ

 چرت وھلو چې که ماما نه وې راغلې نو بيا ما . ماما مې ژر بيرته راغې
ايلزبت . ھم زما واده به شوې وې ځکه ښاغلې ډارسي د ويکھم سره مله و

دوي خو ما ته " ليډياوارخطا شوه، " ؟ډارسي ھلته څه کول". حيرانه شوه
اوس !  خدايه .ما نه يې قول ھم اخستې و. ويلي و چې دا خبره به پټه ساتم

  ".ويکھم ته به څه ځواب وايم

مونږ به درنه نوری . ن ورته وويل، که دا پټه خبره ده نونور يې مه وايهيج
. کښيناستهی زغمل گران و او ھغه ليرې د ايلزبت لپاره دد. پوښتنې نه کوو

وروسته ھغې خپلې مامي ته ليک وليکلو او غوښتنه يې تري وکړه چې د 
څو ورځې وروسته د مامي ليک  .  حال ورته وليکيليډيا د واده ټول

ھغه د باغ په بل گوټ کی د يوې ونې Xندې کښيناسته او ليک يې . راورسيدو
په کومه ورځ چې زه لندن ته راورسيدم نو ". په دی کی ليکلي و. ولوستو

ځان له خبری دوي تر څو ساعتو . ښاغلې ډارسي ستا ماما ليدو ته راغلو
ده وويل چې . او د ويکھم په اړه معلومات راوړي و خورھغه ستا د. کولې



 25 

زمونږ نه يوه ورځ وروسته له خپل کوره ښار ته راغلو او د دواړو لټون يې 
ھغه . ده  يو وارې د ليډيا او څو وارې د ويکھم سره خبرې کړې وې . وکړو

ليډيا دی ته ھڅوله چې دبدنامۍ د حالت نه دی راووځي او ويکھم نه بيله 
له ويکھم يې وپوښتل چې ولې سمدXسه يې د ليډيا سره .  نه منلليډياخو . شي

دی ھيله من وچې د . واده ونکړو نو ھغه ورته د خپلو پورونو خبره وکړه
واده له Xری به ځان ته پيسې وگټي او فکر يې کوو چې ستا پsر ډير شته 

ستا ماما خو کله چې . ھم ټاکلې وله ھغه سره يې د ليدو وخت .  من سړی دی
ورته دبينيټ مالي حالت بيان کړو او دا چې د ھغه ميراث به کولن ته 

ماما دی له ويکھم سره وليدل اود .  رسيږي نوويکھم د ھغه له ليدوډډه وکړه
خو د . ده ټول حال ستا پsر ته په يو ليک کی  وليکلو.  پيسو خبره وشوه

ھغه .  ستا ماماويکھم پور او د واده خرڅ ښاغلي ډارسي ورکړل، نه چې
.  خپل کور ته وXړوبيرته رانه غوښتنه وکړه چې دا خبره دی پټه وساتو او 

اې ځله دی وروسته مونږ ليډيا خپل ځاې ته راوستله او دواده دود مو پر
ښاغلې ډارسي د واده لپاره بيرته راغلو او د ميلمستيا ډوډۍ يې ھم . کړو

و ډير لوړ انسان اوراباندی زه دومره ويلې شم چې ډارسي ي. راسره وخوړه
  ".گران دې

د ھغې له . ارامه احساس کړوک په ولوستلو ايلزبت خپل ځان ډيرددی لي
سينې يوه لويه تيږه ليرې شوې وه او د ډارسي په اړه يې د خوښي نه پرته بل 

ھغې د ويکھم او د ډارسي د شخصيتونو په تضاد غورکوو چې . څه نه لرل
د چا د .   د دوو انسانانو په پيژندنه کی تير وتې وهڅومره په لږه موده کی دا

ويکھم د ونې سره وXړ و . قدمونو په ښکالو ھغه د خپلو خيالونو نه راووتله
ده تری د ډارسي کور ته د تگ په اړه  . اود ھغه په ليدو ايلزبت ودريده

.  ايلزبت حال وويلو او دا چې ھلته د ډارسي خور يې ھم ليدلې وه. وپوښتل
کھم ورته يو وړوکي کلي نوم ياد کړو چې د ھغوي کور ته په Xره و او وي

وې ويل چې دې اوس له پوځ نه ويستل شوې دې او د ھغه کلي په وړوکي 
. کليسا کی به دنده په غاړه واخلي  

 وروسته د بينيټ په کور کی ژوند بيا عادي حالت ته  دتلونهد ليډيا او ويکھم
يو  .  د لور په اړه غږيده او خفه به شوهېځميرمن بينيټ څو ور. راغلو

Xسه کړو چې بينگلې د خپلو خويندو سره د ميريټن په کلي سھارجين خبرتر
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ښاي يو "ايلزبت ورته وويل، ھغه ډيره خوشاله ښکاريده او  . کی ايساردې
که ھغه زمونږ کور ته " مور يې جين ته وويل، ".تر Xسه کړوښه خبر

 تير کال ھم تا په زه نه غواړم،" جين وويل، ".ېراغلو نوته به ورسره ووين
 مور ورته ".وم ، د ھغه خويندې ما نه غواړيزوره ددوي کورته ليږلې 

   ". زه په تا جبر نه کووم خو که راغلل نو رسمي ورسره ووينه"وويل،

نيټ د خپلو ټولو ميرمن بي. د بينگلې سره ډارسي ھم ددوي کور ته راغلو
خودھغې ډارسي نه بد راتلل او څو واری يې . وکړو ھر کلې يېلوڼو سره 

بينگلې د .  ھغه په صبر ددی خبری اوريدې. ورباندې د ژبې ټکونه وکړل
. جين په ليدو ډيرخوشاله ښکاريدو خو ھغې له حيا سترگې ټيټې نيولې وې
ايلزبت د خپلې مورپه خبرو ناارامه وه او نه پوھيده چې ھغه څنگه له بی 

ددوي د تلو پر محال ميرمن بينيټ ورته د ډوډۍ بلنه . ړيايه خبرو منع کځ
. کله چې دواړه ميلمانه له کوره ووتل نو ايلزبت په چرت کی شوه . ورکړه

. ډارسي ټول وخت خاموشه و او ايلزبت نه پوھيده چې دې ولې راغلې و  

بينگلې او جين د . و وونۍ کی د بينيټ په کور کی ډير ميلمانه راټول اپه بله 
څنگ تر څنگ کښيناستل او ايلزبت ھم موقع پيدا کړه چې د ډۍ په ميزډو

ې ځی چې تيرې شوې نو بينگلې يواځيو څو ور . ډارسي سره خبری وکړي
له چايو وروسته ميرمن بينيټ . راغلواو ډير وخت يې د جين سره تير کړو

ھغې په خندا ورته ھو . ې پريښودل او بينگلې جين ته د واده وويلځدوي يوا
وروسته بينگلې په کتابتون کی د ښاغلي بينيټ سره وليدل او د جين .ويل و

د کور ټول غړي خبر شول اوھر چا  . سره د واده رسمي اجازه يې واخسته
ميرمن بينيټ نه ليډيا ھيره شوه او اوس ھر چا ته يې . جين ته امبارکي ويله

 سره ويل چې  ددی ترټولو ھوښياره لورجين ده چې دومره شته من سړي
.وديږي  

له دی خبروروسته جين او ايلزبت د يو بل سره زړه خواله وکړه نو جين 
ما . ورته وويل، تير کال چې مونږ لندن ته تللي و نو بينگلې ھيڅ خبرنه شو

ھغې نه غوښتل چې .  ته وونه ويلکيرولين خبره کړی وه خو ھغې ورور
 وکړو چې مونږ ھغې خپل پورا وس. ورور يې خبر شي او له ما سره وويني

ايلزبت . دواړه له يو بل ليرې وساتي او ښاي ډارسي ته يې ھم لمسون کړی و
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ورته وويل، ښه ده چې بينگلې پوھه شو او ښاي له تا سره يې ريښتوني مينه 
. که خو د دومره مودی په تيريدودی بيرته راغېځلرله   

يو سھار . وکړهد بينگلې او د جين د واده خبرژرددوي له کلې ميريټن ته کډه 
. ه وروسته په لوې تاXر کی ناست ود بينيټ دکورنۍ غړي د سبا نارۍ ن

بھر د اسونو د يو گاډي د .  بينگلې ھم ھلته او ښاغلي بينيت په کتابتون کی و
ودريدو غږ واوريدل شوخو د يو ميلمه د راتگ ھيله نه وه اوجينکوله کړکۍ 

بھر يو ښکلې سپين گاډې چې . وکتل چې داسې ناڅاپه به چا پيښه کړي وي
ددی گاډي د چلوونکو او د . دوه اسونه يې ښه چاغ او تازه ښکاريدل وXړ و

ټولو گوته په خله دی شاندار . يو خدمتگار لباس دوي ته نااشا ښکاره شو
ددوي دربان وړاندې شو او لږه .  گاډي ته کتل چې څوک به پکې راغلي وي

.  ميرمن کاترين د راتگ اعsن وکړوشيبه وروسته يې د کور په دروازه د
.   بينگلې او جين نه غوښتل چې ھلته پاته شي نود باغ له دروازې بھر ووتل  

ميرمن کاترين ډير په کبرلوې تاXر ته رادننه شوه او څو شيبې يې ددوي د 
ايلزبت او ددی خويندو ورته ھر کلې وويل او . ديوالونو او شيانو جاج اخستو

ه د کولن په شان د چاپلوسۍ يو څو جملو وروسته د ميرمن بينيټ ورت
ھغې په وXړه ايلزبت ته وويل چې ددوي د کورباغ ډير .  کښيناستو وويل

ايلزبت ترينه د کولن او د  . وړوکی و او د ناستي کوټه خو يې X وړه وه
شارلټ پوښتنه وکړه او ھيله يې لرله چې د ھغوي له خوا به يو ليک ورته 

ميرمن بينيټ ورته د چايو اوبو وويل خو ھغې . سی ونشولخو دا. ورکړي
انکار وکړواو ايلزبت ته يې وويل، ستاسو د کورڅنگ ته د گsبو يوه وړه 

ايلزبت له بره کوټې خپل شال او وړه . باغچه ده، زه غواړم چې ھغه ووينم
ھغې وليدل چې  په . چترۍ راواخستل او ميرمن کاترين يې بھربدرگه کړه

د ميرمن کاترين چلن د . ي کی دننه يوه خدمت گاره ناسته وهښکلي گاډ
ايلزبت لپاره د منلو وړنه واو ھوډ يې وکړو چې پخپله به ورسره ھيڅ خبره 

ھغه د ډارسي ترور وي که ھر څوک، داسی د چا په کور کی . ونکړي
کله چې دوي د گsبو باغچی ته ورغلې . نوروته ټيت کتل ناروا کار و

.ن خبری پيل کړینوميرمن کاتري  

؟ږې چې زه ولې ستاسو کور ته راغلمته پوھي. کاترين  
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.نه ميرمن کاترين، زه نه يم خبر. ايلزبت  

ته بايد په دی وپوھيږې چې ما سره څوک چل ول نشي ) په قھر. ( کاترين
ما ته يو خبر رارسيدلې دې چې زما  . زه ھره خبره په زغرده کووم. کولې

زه . ول غواړي خو راته يو ناممکنه کارښکاري کخوريې ډارسي تا سره واده
.باور نه لرم خوته راته حقيقت ووايهپه دی   

. چې ستاسو باور نه دې نو ولې مو ددی اوږد سفر زحمت وويستو.  ايلزبت
. ستاسو په راتگ خو ددی خبری تايد کيږي  

نو ته خبره نه يې چې زمونږ په سيمه کی ھری خوا ته دا خبر . کاترين
ته ووايه چې زما خوريي درته د واده ويلي دي او که نه؟.  شوی دیډنډوره  

.تاسو پخپله وويل چې دا ناممکنه کار دی. ايلزبت  

گوره، صفا راته ووايه چې ھغه درته د واده رسمي خبره کړی ده که . کاترين
.نه  

. که يې کړی وي نو زه يې درته نه وايم. ايلزبت  

.  څوک يم او ته له چا سره مخاطب يېای جينۍ ته خبره يې چې زه. کاترين
.ھيڅوک ما سره په دی لھجه د خبرو جرات نشي کولې  

.ما سره ھم تر اوسه چا په دی غږ خبری نه وې کړې. ايلزبت  

، دډارسي .ستا که ھر څه پsن وي. زه يوه خبره درته سپينه کووم. کاترين
 فيصله کړی ما او خور مې ډير پخوا دا . کويژدنه زما د لور سره شوی ده

.وه  

که داسی ده نو بيا خو به ستا خوريې چيرې ھم ما ته د واده وونه . ايلزبت
.واي  
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ددوي د کويژدنې خبره مونږ چا ته نه ده کړی او نه غواړو چې د . کاترين
که ستااو . يوې ټيټې کورنۍ جينۍ دې زمونږ په لوړی کورنۍ کی کښيني

.کار وکړه څه خبره شوې ده نو ھغه ته انځډارسي تر من  

.  زه داسی نشم کولی. ايلزبت  

زه به درته دومره ووايم چې . ېته ډيره مټکوراو بی شرمه پيغله ي. کاترين
زه چې څه غواړم، ھغه تر Xسه . نن پوری ما ته چا انکار نه دی کړیتر

.ته زمونږ سياله نه يې. کووم  

په . مستا خوريې يو شريف سړی دی او زه د يو شريف سړي لور ي. ايلزبت
.دی توگه مونږ دواړه د يو بل سيال يو  

 خو مور دی دا خبره سمه ده چې ستا پsر يو شريف سړی دی،. کاترين
ته فکر کوی چې زه ددوي له حالت بی خبره ؟ څوک ده، ماما، او نورخپلوان

ستا د . يځستا کورنۍ به زمونږ د لوړی کورنۍ لپاره د شرم وړ وگر. يم
.و ستا خور د يو ھلک پسې تښتيدلې وهپsر تربورزما نوکر دی ا  

زما خپلوان که ھر څوک دي، ستا خوريې که ورباندی اعتراض نه . ايلزبت
.لري نو ستا لپاره دا خبره بی مانا ده  

ته ما سره يو لوزوکړه چې که زما خوريي درته د واده وويل نو ته . کاترين
اره به دی ښه نه که داسی دی ونکړل نو ستا او د کورنۍ لپ. به انکار وکړی

. وي  

. ته پوه شه او ستا خوريې. زه داسی لوز نشم کولې) په قھر. ( ايلزبت
ھيڅ خبره نه مه کوه او زه په دی موضوع نورمھرباني وکړه ما ته گواښو

رنه تا زمونږ سپکاوې ښه ډير وکړو اوس بس کړه چې زه د . کول نه غواړم
.مځته رکو  

و ميرمن کاترين ورپسې روانه وه او بد ايلزبت ډير په قھرله باغه ووتله خ
رد يې ويل، تر څو خپل گاډي ته ورسيده نوھم ھغسی يې په تونده لھجه گاډي 

ميرمن بينيټ چې لور وليده نو تری وپوښتل چې . وان ته د تلو امر وکړو
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ايلزبت ورته وويل، ھغه په . دومره درنې ميلمنې ته يې د چايو ست ونکړو
ې د خپلو خبروپه اړه ھيڅ وونه ويل او خپلې کوتې ته مور ته ي.  تادۍ کی وه

په بل سھارښاغلي بينيټ ايلزبت کتابتون ته راوبلله اويو ليک يې .  وXړه
دا د کولن له خوا راغلې واو پکی . ورښکاره کړو چې په ھغه سھار راغلی و

ليکلي و چې ميرمن کاترين نه غواړي چې د بينيټ کورنۍ سره خيښي 
. خپل پsر ته پرونۍ کيسه تيره کړه نو ھغه وخاندلايلزبت . وکړي  

يگر ډارسي دايلزبت سره خبرو لپاره راغلواودواړه باغ ته ځپه ھغه ما
ھغې له  ډارسي پوښتنه وکړه چې ولې يې د ليډيا او د ويکھم د واده .  ورغلل

ډارسي وويل، ما داسی فکر کوو چې . لپاره يې دومره پيسې ورکړی وې
. ويکھم خsصه کړه خو د ھغه د کړو وړو مسوليت زما وخپله خورمی له 

که ځليډيا ھم زما د خور په شان ده اونه می غوښتل چې ھغه بدنامه شي نو 
ايلزبت ورته مننه وکړه خو د شرم احساس يې کوو چې د .  می دا کار وکړو

. ھغه د ترور سره يې سختی خبری کړی وې  

ايلزبت ته د ميرمن . ه وويلدوي يو ځاې ودريدل نو ډارسي ورته د واد
ډارسي ددوي له مsقات خبر شوی واو . کاترين خبری ورپه زړه شوې

. ايلزبت ته يې ډاډ ورکړو چې دده په فيصله کی څوک مداخله نشي کولې 
ھغه ورته وويل چې تير کال کله چې ايلزبت يې د بينگلې کورکی وليده نو 

پل احساسات څرگند کړل ايلزبت ورته خ.  ھم ھغه وخت يې خوښه شوی وه
ډارسي وويل، . چې ھغه وخت ده ته ډارسي يو کبر ژن کس ښکاره شوی و

ې ماشوم په توگه لوې شوې يم او د خلکو سره د خبرو ځزه په کور کی د يوا
زه ستا د  .  په شخصيت کی دا نيمگړتيا ويښاي زما . په چل نه پوھيږم

. ايه پښې وباسهځ له دی مورپه چلن ناھيلې شوم اوبينگلې ته مې وويل چې
خو وروسته چې تا د جين د احساساتو خبره وکړه نو پښيمانه شوم او بينگلې 

ه دی ورسره د واده ته مې وويل چې که د جين سره مينه لري نو سمدXس
. دا احساس می کولی شو چې ته له ما کرکه کوی.  خبره وکړي  

يې ستا شخصيت ايلزبت وخاندل، دکرکی احساس راکی وزيږيدو خو ھدف 
ھغې د بينگلې د . که چې زما کبر ژن خلک نه خوښيږيځنه بلکه ستا کبرو، 

 ډارسي وويل، ھغه راته مھمه نه  .خورکيرولين خبره وکړه چې ده پسې وه
ې ځده، مھمه دا ده چې ته زما په خور جورجينا ډيره گرانه يې اوھغه ور
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 کور ته راغلل نو دوي چې بيرته.  شميري چې کله به تا سره بيا وويني
بيا ھم ھغه کتابتون کی . ډارسي د ښاغلي بينيټ سره د ليدو خواست وکړو

ې د مخه پکی بينگلې د جين سره د واده خواست کړی و، ځچې څو ور
.ډارسي تری د ايلزبت Xس وغوښتو  

د پسرلي په يو ښکلې سھار دميريټن کلي په کليسا کی د دوو ودونو لپاره 
ن او ايلزبت د خپل پsر Xس نيولې راغلې او پادري جي. ميلمانه راټول و

ميرمن بينيټ خپل . اې کړلځدبينگلې او ډارسي سره ددوي د واده مراسم پر 
و ته يې ھم يوه خبره ځان د نړۍ تر ټولو خوش بخته مورگڼلو او ټولو ښځ

د کليسا نه بھردوه .  کوله چې  په دريو مياشتو کی درې لوڼه يې واده شوې
لمې را بھر شول نوميلمنو ځتيار وXړ و او کله چې ناويانې او شاه اس گاډي 

.د پاکی مينې په بري ټول خوشاله و. پری گلونه وشيندل  
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