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 مهؼمه نارش:

ـاکه آنها  ـػم اف ظىانؼن ؿمان های ذنائی ؿافآلىػ لؾت میربنؼ چ ةمیاؿی اف م

ـلنؼ آیا ما میتىانیم نام ناتل ؿا همچى  ن مػامئی پافل گىنه همتنؼ.اف ظىػ میپ

آیا  ٌنؼلی پیي اف آنکه کاؿآگاه ػالتان او ؿا ةیاةؼ ػؿلت شؼك ةقنیم؟

وکمته یک شاػجه ةىػه یا یک نىانه مهم اف ونىع یک نتل الت؟ ناتل 

ـا له قنرا ن نهىه چگىنه واؿػ مصل انامت مهتىل  وؼه ؟ آیا کلیؼ ػاوته ؟ چ

 ؿوی میق ػؿ ٌصنه نتل ةانیامنؼه الت؟ و هقاؿان لىال ػیگـ اف این ػلت.

ؿمان های ذنائی آگاتا کـیمتی ػؿ رستارس ذهان وهـت ػاؿنؼ.او ةیي اف 

هكتاػ ذلؼ کتاب نىوت که تا ةه امـوف ةیي اف میلیىن ها ذلؼ اف آنها ةه 

قـوه ؿلیؼه الت.همچنین رسیال های تلىیقونی و منایي های تئاتـ ةمیاؿی 
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ـا وؼه انؼ.کاؿآگاهان ػالتان  هایي آنای ةـ الاك ػالتان های او تهیه و اذ

ـػی ةلژیکی  ـکىل پىآؿو و ظانم ماؿپل نیق ةه انؼافه ظىػه وهـت ػاؿنؼ ، م ه

ـتث و پیـفنی  ؿیق نهي و ػولت ػاوتنی و متیق ةا لتیل های مىکی م

 ماػؿةقؿگ گىنه ةا گىه ها و چىم ها و شاقظه ای اغراب انگیق!!

نی ةىػ ؟ ولی این ػالتانیمت اف فنؼگی ظىػ آگاتا کـیمتی ، او چگىنه انما

 چهؼؿ ما ػؿ ةاؿه فنؼگی وانػی او میؼانیم؟

ـػ و او جـومتنؼ ةىػ، ةمیاؿ مىهىؿ ةى  ػ وػؿ طىل فنؼگی ظىػ ػو ةاؿ افػواد ک

اف همه مهم تـ همچىن ػالتان هایي یک ؿاف ةقؿگ ػؿ فنؼگی او وذىػ 

!ػاوت که تا ةه امـوف همچنان یک ؿاف ةانی مانؼه الت  
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اف رسی کتاب های انتىاؿات آکمكىؿػ ظىػ  ذان الکات ، مىئلل این کتاب

نیق تػؼاػ ناةل تىذهی ػالتان های ؿافآلىػ ذنائی ؿا نىوته و ةه چاپ ؿلانؼه 

منىنن ػؿ لىاشل ذنىةی انگلمتان کاؿ و فنؼگی  الت.او ػؿ شال شارض ػؿ ة

  میکنؼ.

 

 انتىاؿات آکمكىؿػ

ـان این کتاب تـفا هگی و ذنیكـ ةالتؼ  تؼوینگ
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 فصل یک

 چرا یک کتاب داستان منینویسی؟
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آگاتا  مـی کالؿیما مایلـ ةمیاؿ ػل ظمته ةىػ و شىٌله اه رس ؿقته ةىػ. یک 

میالػی ةىػ و او ػؿ ؿظت ظىاب ػؿاف کىیؼه ةىػ  6391ٌتض فممتانی اف لال 

 ػؿ شالی که اف ةیامؿی ؿنز میربػ. 

ةهرتی ػاؿم و رسشال تـ او ؿو ةه ماػؿه کالؿا گكت : امـوف ظیلی اشماك 

که اف ةمرت ةـظیقم. مهمتم، قکـ میکنم میتىان  

نوىؿ هام  عىاب مبانی.ؿظت کالؿا ػؿ پالغ گكت: تى هنىف ةیامؿی و ةایمتی ػؿ

ـػه ػؿ ؿظت ـم نگه ػاؿ.که ػکرت ترىیق ک عىاب مبان و ظىػت ؿا گ  

 و این هامن کاؿیمت که تى انرام ظىاهی ػاػ!
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ـلىم ةىػ که آنـوفها  لال ػاوت ، اما آگاتا ػؿ آن فمان هرؼه  اینوىؿ م

 ػظرتان  آنچه ؿا ماػؿانىان میگىینؼ انرام ػهنؼ.

 آگاتا: ولی من شىٌله ام رس ؿقته و اف مانؼن ػؿ ؿظت ظىاب ظمته وؼه ام!

کالؿا: ظىب ، پن یه کاؿی ةکن. یک کتاب ةعىان  یا  ... محال یک ػالتان 

ـا یک کتاب ػالتان نن ىیمی؟!ةنىین. ةله چ  

ـلیؼ: یک کتاب ػالتان ةنىیمم؟!  آگاتا ةه آهمتگی و ةا تػرث پ

 ماػؿه ػؿ پالغ گكت: ةله ػؿلت محل مگی.

ةقؿگرت ةىػ و گاهی  مگی ظىاهـ آگاتا ةىػ که ػؿ شؼوػ یافػه لال اف او

ـای مرالتی نظیـ مرله ونتی قیـ مینىوت.ػالتان های کى  تاه ة  
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یک ػالتان ةنىیمم. یکنم که ةتىانمآگاتا گكت: من قکـ من  

ـػه ای؟ و وتاب فػه  ـای این کاؿ نک ـگق تالوی ة کالؿا: اف کرا میؼونی؟تى که ه

 ؿقت تا چنؼ کاؾؾ و یک مؼاػ ةیاوؿػ.

ـػ  کمی پن اف آن آگاتا ؿوی تعت نىمت و رشوع ةه نىونت اّولین ػالتاني ک

!یک ػالتان غریث و ؾـیث ػؿ ةاؿه  ؿویاها،و آن ؿا ظانه فیتائی نامیؼ  

اّولین ػالتاني مىِىع چنؼان ظىةی نؼاوت و چنگی ةه ػل منیقػ.او 

ـای  ـػ و آن ؿا ة ػالتاني ؿا ةا ماوین تصـیـ نؼیمی ظىاهـه مگی تایپ ک

ـاه یک نامه مـذىع  ـلتاػ. ولی متالكانه آنها ػالتان ؿا ةه هم چنؼ مرله ق
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ـػنؼ :  ان آن از اینکه داستانتان را برای ما فرستادید ممنونیم ولی نگرک

 هستیم که نتوانیم آن را منتشر کنیم....

ماػؿه گكت:تى ةایؼ ػوةاؿه تاله کنی ،کالؿا همیىه مومنئ ةىػ که 

ـکاؿی ؿا ةه انرام ؿلاننؼ و ةه تىانائی آنها ایامن ػاوت.  ػظرتهایي میتىاننؼ ه

ـلتاػ  ـای مرالت معتلل ق پن آگاتا ػالتان های ػیگـی نىوت و آنها ؿا ة

مـذىع وؼنؼ  و او اف این ةاةت کمی ناامیؼ وؼ.ولی همه آنها   

ـقت که یک ؿمان ةنىیمؼ.یک ایؼه ةه  ـػ و تٍمیم گ ـاین ةا ظىػه قکـ ک ةناة

ـاه ماػؿه ػؿ مرص انامت  ؽهني ؿلیؼه ةىػ.ةیاػ آوؿػ هنگامی که ةه هم

ػاوت  یک ػظرت فیتا ؿا ػؿ هتلی ةه نام کاؿیى که مصل انامتىان ةىػ ػیؼه 
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ـػ ذىان ةىػ که هـ یک آ ه ذالث ةىػ.نکت ـاه ػو م نکه ػظرتک همیىه ةه هم

ـػنؼ.یک ؿوف آگاتا اف یکی اف میهامنان هتل  ـاهی میک ػؿ یک لمت او ؿا هم

ـهونیؼه ةىػ که آن ػظرت  ؿوفی مرتىؿ ةه انتعاب یکی اف آنها ظىاهؼ  ةاالظ

 وؼ.

ـای ایؼه اّولیه کتاةي نیاف ػاوت و ا و رشوع این متام آن چیقی ةىػ که آگاتا ة

ـػ.ػالتان ؿمان یک ػالتان ذنائی و کاؿآگاهی نتىػ ةلکه ػالتان  ةه نىونت ک

ـای اّولین ةاؿ غاوو میىىػ و نام کتاب ؿا  ػظرت ذىانی ةىػ که ػؿ هتل کاؿیى ة

ـػ: "ةـف ةه ةیایان ؿاه می یاةؼ."  اینگىنه انتعاب ک
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یگنریؼ. طىالنی ةىػ که ػؿ یک ذلؼ کتاب من وانػا   ػالتان ؿمان مؾکىؿ یک 

ـػ ولی هنگامی که ػالتان ةه پایان ؿل ـای له نارش اؿلال ک یؼ، آگاتا آن ؿا ة

ـػنؼ.!!  همه آنها ػالتاني ؿا مـذىع ک
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  آگاتا ةا ظىػ گكت: ای وای! شاال ةایؼ چکاؿ کنم؟!
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ـػ که ػالتان ؿا ةه آنای ایؼن قلیپىتن نىان ػهؼ . ماػؿه کالؿا پیىنهاػ ک

ةىػ که ػؿ ظانه ای نقػیک ظانىاػه مایلـ فنؼگی ایؼن قلیپىتن نىیمنؼه ای 

ـػ و ػؿ طىل فنؼگی وؿلی اه ةیي اف ٌؼها ؿمان مىهىؿ و منایىنامه  میک

 تئاتـ نىوته ةىػ.

ـلتؼ کمی  ـای چنان نىیمنؼه ةه نامی ةك آگاتا کمی اف اینکه نىوته هایي ؿا ة

ـلتاػ  ـای او ق ـقت و کتاةي ؿا ة ـان ةىػ اّما نظـ ماػؿه ؿا پؾی تا ػؿةاؿه اه نگ

.نظـ ػهؼ  

ـػی ةمیاؿ مهـةان  آنای قیلپىتن هامنوىؿ که یک نىلنؼه قىم الػاػه ةىػ ،م

ـلتاػ : ـایي یک نامه ق  نیق ةىػ. او ةا ػنت ؿمان آگاتا ؿا ظىانؼ و ة
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ـایتان لكاؿه نامه  ـاین من ة ةـظی اف نىوته های وام وانػا  ظىب همتنؼ. ةناة

ـلتاػ که ةه مناینؼه  ام ةؼهیؼ.آنای هاذین مالی.......ای ظىاهم ق  

آگاتا که ػؿ آن فمان تنها هرؼه لال ػاوت ةا نواؿ غافم لنؼن وؼ . یک لكـ 

طىالنی ةه طىل مماقتی ػؿ شؼوػ  ػویمت مایل اف مصل فنؼگیي ػؿ 

و نواؿ ها ػؿ آن فمان چنؼان رسیؼ  ػؿ پیي ػاوت تىؿکىای  ػیىن تا لنؼن

.نتىػنؼ  
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ـػی ػؿوت او ػظرتی ةمایـ  ظرالتی  و کم ؿو ةىػ شال آنکه هاذین مالی م

ـلناک مینمىػ.آگاتا نامه اػین قیلپىتن ؿا ةه او ػاػ ،  هیکل  ةا ظاهـی ت

ـػ و ةػؼ اف آن کتاب ؿا  ـای مّؼتی ةا آگاتا ٌصتت ک مالی نامه ؿا ظىانؼ و ة

 نگه ػاوت تا موالػه کنؼ.

ـگىت تا منتظـ ذىاب مبانؼ.  آگاتا هم ةه ظانه ة

ـػ ةه  چنؼ ماه ةػؼ، مالی ؿمان ةـف ةه ةیایان ؿاه میاةؼ ؿا ةه او مـذىع ک

ـای چاپ این کتاب  ـاه یاػػاوتی که میگكت: من قکـ منیکنم که ةتىانم ة هم

نارش منالتی ةیاةم.ةهرتین کاؿ این الت که ػیگـ ةه قکـ چاپ این اجـ نتاویؼ 

ـای نىونت کتاةی ػیگـ انؼام کنیؼ.  و ة
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ةػؼ ها کتاةهای ػیگـی نىوت ولی  ،اپ ؿماني نا امیؼ وؼه ةىػآگاتا که اف چ

 پیي اف آن انتكانات مهم ػیگـی ػؿ فنؼگیي ؿط ػاػنؼ.
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 فصل دو
ـػ ذىان ظرالتی  یک م
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ـػؿیک" ػؿ لال  چىم اف ذهان قـوةمت ، ػؿلت ػؿ فمانی  6396پؼؿ آگاتا "ق

یکائی و ػه لال اف ماػؿه آمـکه آگاتا تنها یافػه لال لن ػاوت. پؼؿه یک 

ـػ کالؿا مماقـت های مؼاوم و طىالنی ؿا کالؿا ةق  ؿگرت ةىػ.پن اف آنکه او م

ـػ و اؾلث اونات آگاتا ؿا نیق ةا ظىػ ةه لكـ میربػ.  آؾاف ک

، هنگامی که آگاتا ةیمت و یک لاله ةىػ ،کالؿا ةیامؿ وؼ و 6366ػؿ لال 

ـای مؼتی ػؿ ـم و آقتاةی انامت ػاوته  پقوک اینگىنه ٌالس ػیؼ که ة مصلی گ

 ةاوؼ.

ـقت که یک ةاؿ ػیگـ ةه مرص ةـوػ و ػؿ این لكـ آگاتا  ـاین کالؿا تٍمیم گ ةناة

ـػ. آنها ػؿ هتلی ػؿ کاؿیى انامت ػاوتنؼ . یک رسةافظانه  ـاه ة ؿا ةه هم
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ـاؿ ػاوت و اقرسان ورسةافها اؾلث ةه مرالن  انگلیمی ػؿ نقػیکی هتل ن

ؼ ػاوتنؼ.ؿنَ هتل ؿقت و آم  

آگاتا یک فن ذىان ظرالتی ةىػ ولی همىاؿه غاوو ؿنٍیؼن نیق ةىػ. ػؿ مؼتی 

 که ػؿ کاؿیى انامت ػاوتنؼ ةه پنراه مرلن ؿنَ ؿقت و تػؼاػ ناةل تىذهی 

ـػ و اونات ظىوی ؿا  ػؿ کناؿ آنها اف  ـػان ذىان و ذؾاب ؿا مالنات ک م

 میگؾؿانؼ.

ـاذػت منىػ ،  ظیلی فوػ ةه مهامنی های متػؼػ و هنگامی که ةه انگلمتان م

متنىغی ػغىت وؼ. مهامنی های ػاظل ةاؽ،مهامنی ةافی های تنین،مهامنی 

 های ؿنَ  و مهامنی ػؿ ظانه ها و ویالهای ییالنی ػؿ پایان هكته ها.
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ؿوفی یک اقرس ذىان ةه نام ؿیری لىکی که ةه تافگی اف هىنگ کىنگ 

تا و له ظىاهـ ؿیری ػولتان ٌمیمی ةافگىته ةىػ آگاتا ؿا مالنات منىػ. آگا

ـػی ذىان و  ـػنؼ. ؿیری م ةىػنؼ اؾلث ةه ٌىؿت گـوهی تنین ةافی میک

ـقت و ةه ةافی گلل غالنه منؼ  ةمیاؿ ظرالتی ةىػ که اؾلث اف ظانه ةیـون منی

 ةىػ اّما غالنه ای ةه مهامنی ها و مرالن ؿنَ نؼاوت.

ـػ گ كت: من ػولت ػاؿم گلل یک ؿوف هنگامی که آگاتا ةا ؿیری مالنات ک

 ةافی کنم ولی این ةافی ؿا ظىب ةلؼ نیمتم.

 ؿیری:م..من.. من میتىنم کمکت کنم که ةهرت یاػةگیـی اگـ مایل ةاوی.

ـه و چىامنی نهىه ای ؿنگ ػاوت  و اگاتا تا شؼی ةه ؿیری مىهایی ةا ؿنگ تی

 اوغالنه منؼ ةىػ.
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ـاه آگاتا گلل ةافی  آن ةػؼ اف ماػامی که ؿیری ػؿ انگلمتان ةىػ ةه هم

ـای مؼت کىتاهی  ـم تاةمتانی پن اف آنکه ة ـػنؼ تا اینکه ػؿ یک ؿوف گ میک

ـما میکنم.  ـػنؼ آگاتا ؿو ةه ؿیری گكت: من وانػا اشماك گ گلل ةافی ک

 میىه یک کم الرتاشت کنیم؟
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آقتاب نىمتنؼ و مىؿىل ٌصتت آنها فیـ لایه یک ػؿظت ةه ػوؿ اف نىؿ 

وؼنؼ که ناگهان ؿیری گكت: من مایلم ةا تى افػواد ةکنم آگاتا! آیا اینا 

میؼونمتی که غاوهتم؟وایؼ میؼونمتی،ولی ظىب..تى هنىف ظیلی ذىون 

 همتی ..و...

 آگاتا: نه نیمتم ،من ظیلی هم ذىون نیمتم.

ـ کمی که ةعىاػ میتىنه ؿیری: ظىب.. التته یه ػظرت ذىان فیتا محل تى... ةا ه

 افػواد ةکنه ..

ـکمی افػواد ةکنم، من میعىام ةا تى افػواد  آگاتا: من قکـ منیکنم ةعىام ةا ه

 ةکنم!!
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ـای ػو لال  ـػم و  ة ـگ _ظىب مىکل اینرالت که من ةایؼ ةه هنىگ کىنگ ة

ـگىتم اگـ هنىف کمی تىی فنؼگیت نتاوه...  ػیگه اونرا مبىنم . ولی ونتی ة

!!ی نعىاهؼ ةىػ._ هیچ کم  

ـگىت .آگاتا ةه  ـای امتام مامىؿیت نظامیي ةه هنگ کىنگ ة پن ؿیری ة

ـلتاػ. کل  ؿیری نامه مینىوت و او نیق ػؿ ذىاب نامه های آگاتا نامه میك

تىاقهىان همین ةىػ که ونتی ؿیری اف مامىؿیتي ةافگىت ةا هم افػواد 

ـػ.  ظىاهنؼ ک
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 قٍل له

اؿػغىت ةه چای ػؿ ایمتگاه نو  
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فمانی که آگاتا ةیمت و ػو لال ػاوت، ةه یک  6361ػؿ ػوافػهم اکترب لال  

مرلن ؿنَ ػؿ منقل لىؿػ  کالیكىؿػ و همرسه ػغىت وؼ. آنها شؼوػ ةیمت 

ـػنؼ و تػؼاػ فیاػی اف  ـکىای نقػیک ةه چاػالیت فنؼگی میک مایل ػوؿتـ اف ت

هم ٌصتت  ذىانان ػؿ مرلن ؿنَ شارض ةىػنؼ که آگاتا میتىانمت ةا آنها

 وىػ.

ـػ  غرص هنگام یک اقرس ذىان اؿتي ةه آگاتا نقػیک وؼ و اف او ػؿظىالت ک

ـاهی کنؼ.  ـای ؿنَ او ؿا هم  که ة

 آگاتا  ػؿ پالغ گكت:من ؟ ةاوه ظىةه.

ـػی نؼ ةلنؼ و ظىه تیپ ةا چىامن آةی ػولت ػاوتنی ةىػ و آؿچی ةلؼ  او م

ـای متام ةػؼ اف  کـیمتی نام ػاوت. آگاتا ةه رسغت ةه او غالنه منؼ وؼ.آنها ة
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ـای آگاتا تػـیل  ـنامه ها و آؿفوهایي ة ظهـ ةا یکؼیگـ ؿنٍیؼنؼ و آؿچی اف ة

ـػ .میک  
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ـای ؿلیؼن  _من نٍؼ ػاؿم که یک ظلیان ةىم و آؿفو ػاؿم که پـواف کنم و ة

تیپ هىانىؿػی للونتی ؿاه پیؼا کنم. ةه ةه این هؼف تاله میکنم که  

 آگاتا: چهؼؿ ذالث و هیران انگیق!!

ـای رصف چای ةا تػؼاػی اف ػولتاني ةه منقل ؿوةـوی یک هكته ةػؼ ، آگاتا ة

ه مصل مهامنی اماؿت آوكیلؼ ؿقته ةىػ که یه متاك تلكنی اف ذانث منقلىان ة

 وؼ.ماػؿه کالؿا پىت ظط ةىػ.

ـػ ذىان اینرالت که همین االن ؿلیؼه - ـػ ظىنه، میای ػیگه آگاتا؟ یک م ـگ ة

ـػم. من منیىنالمي ولی قکـ کنم  گكت میعىاػ تى ؿا  و من چای مهامني ک

 ةتینه.
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ـػػ و اف این  آگاتا ناچاؿ ةىػ که ػولتاني ؿا تـک کنؼ و ةه رسغت ةه ظانه ةافگ

ـػ  ةاةت چنؼان ظىونىػ نتىػ. ولی هنگامی که ةه ظانه ؿلیؼ متىذه وؼ م

 ذىانی که انتظاؿه ؿا میکىیؼ کمی نتىػه ةه ذق آؿچی کـیمتی!

ـػم وایؼ ظىب ةاوه تى ؿا مالنات کنم ـکىای ةىػم  و.. قکـ ک  _لالم ،من ػؿ ت

 رسط وؼه ةىػ و ماین ذمالت ؿا ػؿ شالی ةه فةان می آوؿػ که ٌىؿتي اف رش 

ـػ.  ةه کكي هایي نگاه میک

 آگاتا ػؿ پالغ قهط لتعنؼ فػ.

ـای وام وث آنرا مانؼ . هنگامی که  ـای الرتاشت ةػؼ اف ظهـ و ة آؿچی ة

ـا ؿلیؼ ؿو ةه آگاتا گكت:    فمان ظؼاشاقظی و ؿقتني ق
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_میىه ةا من ةه کنرست ػؿ اکمرت ةیای آگاتا؟ ..و ةػؼاف کنرست  میتىنیم ةا 

ای رصف کنیم.التته اگـ تى مایل ةاوی؟هم ػؿ هتل ؿػالیل چ  

ـلیؼ:  ـػ پ آگاتا: من وانػا مىتام همتم. ةػؼ ػؿ شالی که ةه کالؿا نگاه میک

ـم ماػؿ؟  میتىنم ة

منیکنم. تى هتل نه.  کالؿا:ػؿ مىؿػ کنرست ةله . ولی رصف چای ػؿ هتل؟ قک

ـای رصف چای ةه ؿلتىؿان ایمتگاه نواؿ  آؿچی:ظىب وایؼ ةتىنم آگاتا ؿا ة

 اکمرت ةربم. میتىنم؟

ـػ که نعنؼػ ،ماػؿه متىذه شالت ٌىؿت ػظرتک وؼ و  آگاتا تاله میک

ـقت.  پؾی
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آگاتا و آؿچی ةه کنرست ؿقتنؼ و ةػؼ اف آن ػؿ ؿلتىؿان ایمتگاه نواؿ چای 

ـػنؼ .رصف ک  

ـکىای  آگاتا: ـالم ؿنَ ةه منالتت لال نى تى ت ػنیها  ؿوف ػوم ژانىیه یه م

ـگؾاؿ میىه. همىن  ـػی ظىنه آؿچی. ةه مرلن ؿنَ ة ـمیگ مىنػی که تى ة

 میای؟

من مایلم تا ذائی که میىه تى ؿا ةیىرت ،آؿچی لتعنؼ ویـینی فػ و گكت: شتام  

 ةتینم.

ـلیؼ و ظیلی  ـگىت چنؼان واػ ةه نظـ منی ـای لال نى ة ولی فمانی که آؿچی ة

ـلیؼ که ػؿةاؿه مىِىغی  ـان ةاوؼ لاکت و گىوه گیـ وؼه ةىػ.ةه نظـ می نگ

 ولی آگاتا چیقی ػؿاین ةاؿه نگكت.
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ةا یکؼیگـ ةه کنرست ػیگـی ؿقتنؼ ولی  6369ػو ؿوف ةػؼ ػؿ چهاؿم ژانىیه 

ـلیؼ:مىکل چیه  آؿچی همچنان لاکت ةىػ و پن اف امتام کنرست آگاتا پ

 آؿچی؟

ـقت و ةایؼ ظـف ػو ؿوف  هىائیػؿ پالغ گكت: هنگ  للونتی من ؿا پؾی

ـم .آینؼه اکمرت ؿا تـ  ک کنم. من ةایؼ ةه للیقةـی ة  

آؿچی ةه آگاتا چىم ػوظت و گكت: آگاتا تى ةایؼ ةا من افػواد ةکنی. هیچ 

ـای من منالث نیمت. قهط تى!  این ؿا اف اّولین مالنامتىن ػؿ کن ذق تى ة

 مرلن ؿنَ کالیكىؿػ قهمیؼم.

و گكت: آگاتا اف این پیىنهاػ ةمیاؿ متػرث وؼ  
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من همین االن ةه یک نكـ نىل افػواد  !افػواد کنم _ولی من منیتىنم ةا تى

 ػاػم. من ةه ؿیری گكتم که ةا او افػواد میکنم.

 و ةػؼ اف آن ػؿةاؿه ػالتان ظىػه و ؿیری لىکی ةه او تىِیض ػاػ.

ـا؟ من ذىاةي ؿا  ـه. چ ـای مامىؿیت ة ـػی نتل اف اینکه ة _تى ةا اون افػواد نک

!میؼونم. چىن وانػا  ػولتي نؼاوتی   

گكتیم ةهرته ٌرب کنیم و.... _ ما  

_نه من منیعىام ٌرب کنم! من میعىام ةاتى ماه آینؼه یا نهایتا  تا ػو ماه آینؼه 

 افػواد کنم.
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ـاؿه چوىؿی فنؼگی  _ما منیتىنیم این کاؿ ؿا ةکنیم. ماهیچ پىلی نؼاؿیم. ن

 کنیم؟

ػاوت و ولی ةا متام این شـف ها اف اغامم وذىػه ةه پیىنهاػ آؿچی متایل 

 میعىالت ةا او افػواد کنؼ.

ـاذػت آگاتا ةه ماػؿه کالؿا گكت: آؿچی اف من ػؿظىالت افػواد  ػؿ م

ـػ.من وانػا ػولت ػاؿم ةاه افػواد کنم.  ک

ـػوی آنها ؿا  کالؿا هم ػؿلت محل آگاتا اف این پیىنهاػ ةمیاؿ متػرث وؼ.ه

ـاظىانؼ و گكت: وامها ةایؼ ٌرب کنیؼ.آؿچی من تىؿا وانػا ػولت ػاؿم ولی  ق

و هیچ کؼومتىن هم پىلی ػؿةماط تى قهط ةیمت و له لال لن ػاؿی 

 نؼاؿین.
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ـقتنؼ که کمی ٌرب کننؼ.   .لیقةـی ؿقت پن آؿچی ةه ل او و آگاتا تٍمیم گ  

ـایي  ـاین ة ـا ؿا ةه ؿیری لىکی اطالع ةؼهؼ ، ةناة آگاتا الفم ػانمت که ماذ

ـایي مىکل مینمىػ  نامه ای نىوت . نىونت این نامه و تىِیض ممئله وانػا  ة

ولی ةه ناچاؿ این کاؿ ؿا ةه رسانرام ؿلانؼ. پالغ ؿیری ػوؿ اف انتظاؿه ةىػ . 

ـایي نىوت و رشس ػاػ کؿیری ػؿ پالغ نامه ةمیاؿ مصتّ  ه رشایط ت آمیقی ة

 آگاتا ؿا ػؿک میکنؼ.

 میالػی انگلمتان و آملان واؿػ ذنگ وؼنؼ و آؿچی ةه 6361ػؿ آگىلت لال 

ـالنه اغقام وؼ. آگاتا نیق ةه  ـاه هنگ هىاپیامئی للونتی ةـیتانیا ةه ق هم

ـکىای مىؿىل ةه کاؿ وؼ. ـلتاؿ ػاوطلث ػؿ ةیامؿلتان  وهـ ت  غنىان پ
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ـای لػؿ ماه ػ امرب آؿچی ةه مّؼت پنز ؿوف ةه انگلمتان ةافگىت و آگاتا ة

ـػوی آنها ةه لمت ةـیمتىل رس  افیق مالناتي ةه لنؼن ؿقت.پن اف آن ه

ـای ٌرب  وؼنؼ، هامن ذائی که ماػؿ آؿچی انامت ػاوت.آنها ػیگـ طانتی ة

ـػن نؼاوتنؼ و میعىالتنؼ هـچه رسیػرت افػواد کننؼ.  ک

ماػؿ آؿچی ةا تىذه ةه رشایط ذنگ و رشایط ناةمامان انتٍاػی آؿچی چنؼان 

 ػؿ مىؿػ این تٍمیم ظىوصال و ةا آنها مىاقو نتىػ.ولی کالؿا طىؿ ػیگـی قکـ

ـػ. ػؿ یک متاك تلكنی ةه آنها گكت:ةله، همین شاال افػواد کنیؼ !آتي میک

ـاؿ الت چه اتكاناتی ؿط ػهنؼ؟ الت و کمی چه میؼان گ وػله وؿذن ؼ که ن

ـٌت هایتان التكاػه کنیؼ.  تا ذائی که میتىانیؼ واػ ةاویؼ و اف ق
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میالػی ةا  6361پن ػلت آظـ آگاتا و آؿچی ػؿ ةیمت و چهاؿم ػلامرب لال 

ـػنؼ. ػو ؿوف ةػؼ آؿچی ةه منوهه ذنگی ةافگىت و آگاتا ةه  یکؼیگـ افػواد ک

 مّؼت وي ماه ػیگـ او ؿا نؼیؼ.
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انرام ظؼمات اف آگاتا ةه وّؼت ةیامؿ وؼ و  6361ػؿ میانه تاةمتان لال 

ـای مّؼت له الی چهاؿ هكته ةافمانؼ .هنگامی که  ـلتاؿی  ػؿ ةیامؿلتان ة پ

ـػ ػؿ ةعي تصىیل مرؼػا  ذه ـاذػت ک ت انرام ظؼمت و کاؿ ةه ةیامؿلتان م

ـاتث لتک تـ و آلان تـی ػاوت مىؿىل ةه کاؿ  ػاؿوی ةیامؿلتان که کاؿ ةه م

 وؼ.

ـای نىونت ػالتان های ذنائی  و آنرا ةىػ که او چیقهائی ةؼؿػ ةعىؿ ة

ـػ.  آمىظت. او یاػگیـی ػؿ ةاؿه ػاؿو ها و لمىم ؿا آؾاف ک
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 قٍل چهاؿ

 یک ػالتان ذنائی و کاؿآگاهی
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ؿوفی ةمیاؿ پیي اف آنکه ذنگ آؾاف وىػ آگاتا و ظىاهـه مگی مىؿىل 

ـػوی آنها اف ظىانؼن  ٌصتت ػؿةاؿه ػالتان های کاؿآگاهی و ذنائی ةىػنؼ.ه

چنین کتاب هائی ةمیاؿ لّؾت میربػنؼ و ةه این کاؿ غالنه واقـ ػاوتنؼ. ػؿ 

آگاتا گكت: من ػولت ػاؿم که ظىػم یک ػالتان کاؿآگاهی میانه گكت و گى 

 ةنىیمم.

مگی ػؿ پالغ گكت: منیتىنی این کاؿ ؿا انرام ةؼی. انرام این کاؿ وانػا  ػوىاؿ 

ـػم.  و پیچیؼلت.من ظىػم نتال  ةهي قکـ ک

ـای انرامي میکنم. ـه ؿوفی لػی ظىػم ؿا ة  _ةاوه، شاال میتینیم. ةاالظ

ا ةانی مانؼه ةىػ و او میعىالت ةه مگی نىان ػهؼ که این ایؼه ػؿ ؽهن آگات

ـلانؼ. هنگامی که لال ها ةػؼ او ػؿ ةعي  میتىانؼ این کاؿ ؿا ةه انرام ة
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تصىیل ػاؿوی ةیامؿلتان مىؿىل ةه کاؿ وؼ ،ػوةاؿه ةه این قکـ اقتاػ که یک 

ػالتان ذنائی ةنىیمؼ. آگاتا ةا ظىػه انؼیىیؼ که طتو ؿوال مػمىل اینگىنه 

لتان ها ةایمتی یک نتل ػؿ ذـیان ػالتان ؿط ػهؼ و .....ػا  

لىال های ةمیاؿی ػؿون رسه میچـظیؼنؼ، ولی چه نىع نتلی؟ یک نتل 

ـاؿ الت ناتل  ـػ؟ ن ناوی اف مممىمیت ةالم؟چه کمی ػؿ ػالتان ظىاهؼ م

چه کمی ةاوؼ ؟ چه ونت؟ کرا؟ چگىنه؟نتل ةا چه انگیقه ای انرام ظىاهؼ 

گاهان کىل کننؼه نتل چه کمانی ظىاهنؼ ةىػ؟وؼ؟ و اّما کاؿآ   

ـػنؼ که ةه غلّت ونىع  ـکىای فنؼگی میک تػؼاػی اف اهالی کىىؿ ةلژیک ػؿ ت

ـػه ةىػنؼ. کالؿا ماػؿ آگاتا ةا همه  ذنگ اف ةلژیک ةه انگلمتان مهاذـت ک

ـػ ةه غنىان محال  ـان کمک میک مهـةان ةىػ و  مػمىال  ةه آوؿاؿگان و مهاذ
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ـای ترهیق ظانه هایىان ػؿ التاب و الال یه ای اف نتیل تعت و ٌنؼلی ة

ـاهم آوؿػ.آگاتا  ـاؿ میؼاػ تا مىذتات آلایي و واػی آنها ؿا ق اظتیاؿوان ن

ـػ  ـا کاؿآگاه ػالتان یک م ناگهان آنها ؿا ةه یاػ آوؿػ .ةا ظىػه انؼیىیؼ  چ

ـػاظنت وعٍیت اٌلی ػالتان ػؿ  ةلژیکی نتاوؼ؟ و رشوع ةه لاظنت و پ

ـػ ؽهن ه ای کىچک ةمیاؿ ةاهىه، ػولت ػاوتنی و ةا ذحي منىػ.او یک م

 ظىاهؼ ةىػ.ولی او ؿا چه ةایؼ ةنامم؟

ـػ! ػؿ شالی که ةه این مىِىغات می  ـکىل ٌؼایي ظىاهم ک قهمیؼم، ه

 انؼیىیؼ لتعنؼ ویونت آمیقی نیق ةـ لث ػاوت.
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ـػ کىچک ظىاهؼ ةىػ.و نام ظانىاػگیي ؿ  ـای یک م ا چه _این یک نام ظىب ة

ـکىل پىآؿو! ػنیها  همین نام منالث  ـکىل.. نه نه ه ـم؟پىآؿو ه ػؿ نظـ ةگی

ـکىل پىآؿو.  الت. ه

آگاتا اف هـ لصظه ای که ةه ػلت می آوؿػ ،ػؿلت فمان هایی که ةعي 

ـای  ـاذػه کننؼه چنؼانی نؼاوت ة تصىیل ػاؿوی ةیامؿلتان ظلىت ةىػ و م

ـه میربػ و  ـػاظنت ةه ػالتان ذنائی اه ةه ؿونؼ ػالتان ؿا ػؿ ؽهني لاظته پ

ـػاظته مینمىػ.ةه لول کاؿ ػؿ ةعي تصىیل ػاؿو شاال او اطالغات ةمیاؿ  و پ

فیاػی اف انىاع لم ها و ػاؿو ها آمىظته ةىػ. ظىب میؼانمت که هـ یک چه 

ـگی آؿام ػؿ ظىاب ظىاهؼ  ؿایصه و ؿنگی ػاؿنؼ. مرصف کؼام یک منرـ ةه م

ناک  و وشىتناک مهتىل ظىاهؼ وؼ. اینکه وؼ و کؼامیک منرـ ةه مـگ ػؿػ
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ـای محال ؿنگ پىلت ؿو ةه آةی ظىاهؼ  نىانه های مرصف هـ لم چیمت ة

ـای یک کا ؿآگاه ذنائی و التته وؼو یا...چیقهائی اف این ػلت که ػانمنت آنها ة

ـػلت ػالتان های ذنائی رضوؿی مینمىػ.یک نىیمنؼه ف  ة  

ـها هنگامی که ةه ظانه ةافمی گىت نىونت ػالتان ذنائی که ػؿ ةػؼ اف ظه

ـقت.  ؽهن پـوؿانؼه ةىػ ةا ماوین تصـیـ نؼیمی ظىاهـه مگی اف رس میگ

ـلانؼ کنرکاو وؼ و اف  یک ؿوف ماػؿه کالؿا نمتت ةه آنچه آگاتا ةه انرام می

ـلیؼ.آگاتا هم ػؿ پالغ تىِیض ػاػ که  ـا لىاالتی پ او ػؿ ةاؿه کم و کیل ماذ

ـلانؼ ولی نٍؼ ػاؿػ ؿمان ذنائی ؿا ک ه نىونت آن ؿا آؾاف منىػه الت ةه پایان ة

ـایي وانػا   ـای این کاؿ نؼاوته و ةه پایان ؿلانؼن ػالنت ة ـکق کاقی ة ػوىاؿ  مت

 الت.
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ـای ػظرته ػاوت و گكت:  کالؿا محل همیىه پیىنهاػ های ظىةی ة

ـا کتاةت ؿا ةا ظىػ نربی و ػؿ تػویالت ةا آؿامي آن  تػویالت نقػیک الت، چ

ـای تػویالت کرا میتىنی ةـی؟ ذائی آؿام و ؿا ةه  ـلانی؟ظىب ة رسانرام ن

ـگاه  ـلی. آهان .ػاؿت مىوؿ)یک لنگ ـکق ةه کاؿت ة نام -لاکت که ةتىنی ةا مت

ـگا ه ػاؿت مىوؿ یک مصل نقػیک ةه آوكیلؼ انگلمتان(. نظـت ػؿةاؿه لنگ

 چیه؟

آگاتا ةا اوتیام ػؿ شالی که چىامني میؼؿظىیؼ پالغ ػاػ: ةله پیىنهاػ 

 ظیلی ظىةیه.

ػاؿت مىوؿ یک ةنؼگاه فیتا ، لاکت و ػوؿ اقتاػه ػؿ شىالی ػیىن انگلمتان 

ةىػ. آگاتا ػلت نىوته هایي و ماوین تصـیـ نؼیمی ظىاهـه مگی ؿا ةا 
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ـػ و ػؿ هتلی  انامت منىػ.مىؿلنؼ  "مىوؿلنؼ هتل"ةه نام ظىػ ةه ػاؿت مىوؿ ة

تام های ةمیاؿ فیاػ ةىػ ولی مػمىال  ظلىت ةىػ و غؼه فیاػی اهتلی ةقؿگ ةا 

ػؿ آنرا انامت نؼاوتنؼ.ةه مّؼت ػو هكته هـ ؿوف اف ٌتض فوػ تا ةػؼ اف ظهـ 

مىؿىل نىونت کتاةي ةىػ و ةػؼ اف ظهـ ها یک ؿاهپیامئی طىالنی ػؿ طىل 

ـگاه فیتا ـای ػالتان قکـ  لنگ و لاکت ػاؿت مىوؿ ػاوت و ةه اػامه ماذ

ـا ؿا ػؿ ؽهني میپـوؿانؼ. ـػ و وعٍیت های ػالتان و ؿونؼ ماذ همه  میک

ـقت. گىئی وعٍیت های ػالتان ػؿ ؽهني ذان  چیق ظىب پیي می

ـقتنؼ و کل آنچه میتای ـػا ٌتض ةه ؿوته تصـیـ ػؿآوؿػ ؿا ةه ٌىؿت ممیگ ت ق

ـػ.  ؽهنی مـوؿ میک
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نهایتا  پن اف گؾوت ػو هكته تػویالت  مىقو وؼ ػالتاني ؿا ةه پایان 

ـای اؿائه کتاب ةه یک نارش انؼام منىػ.  ـلانؼ و ةالقاٌله ة  ة
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طتو مػمىل کتاةي مىؿػ نتىل وانؼ نىؼ ولی آگاتا اف این ػالتان متػرث و 

ـلتاػ و ةافهم ـای ػومین نارش ق شاٌل کاؿه ؿا  یا نا امیؼ نىؼ.او ػالتان ؿا ة

ـػنؼ. آگالتا ةه آنچه نىوته ةىػ ایامن ػاوت و نٍؼ نؼاوت تملیم  مـذىع ک

ـلتاػ و ةافهم طتو  ـای لىمین رشکت انتىاؿات ق وىػ، پن ػالتان ؿا ة

.مػمىل..  

ـای رشکت  ـقت ػالتاني ؿا ة ـلتؼ و همین کاؿ ؿا  "ةىػلی هؼ"او تٍمیم گ ةك

ـػ و ةا تٍّىؿ اینکه آنها هم ػالتا ـقت کل هم ک ـای چاپ نعىاهنؼ پؾی ني ؿا ة

ـػ. ـامىوی لپ ـا ؿا ةه ق  ماذ

ػو لال گؾوت. ذنگ ةه پایان ؿلیؼه ةىػ و آؿچی ةه لنؼن ةافگىت تا ػؿ 

آنرا مىؿىل کاؿ وىػ . شاال آگاتا ػیگـ ٌاشث یک قـفنؼ وؼه ةىػ. ػظرت 
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ـاف  ـله آنها ػؿ یک ظانه ییالنی ػؿ ػوت های اط فیتائی ةه نام ؿوفالینؼ.ه

ـه اه ةىػ و ؿویای  ـم فنؼگی ؿوفم ـػنؼ و آگاتا لعت رسگ لنؼن فنؼگی میک

نگاؿه ػالتان های ذنائی و تتؼیل وؼن ةه یک نىیمنؼه مىهىؿ ؿا ةه 

ـامىو ـػه ةىػ. یق لپ  

پمتچی طتو مػمىل نامه های ظانىاػه کـیمتی 6363یک ؿوف تاةمتانی لال 

ةىػلی هؼ تىذه آگاتا ؿا  نىان انتىاؿاتؿا تصىیل ػاػ که ناگهان یک نامه ةا 

ـػ و رشوع ةه ظىانؼن منىػ:  ةه ظىػ ذلث منىػ.آگاتا نامه ؿا ةاف ک

وصال ظىاهیم وؼ که ن ةا ػقرت ما متاك ةگیـیؼ......ظى ......ػؿ ٌىؿت امکا

ـلتاػیؼ ٌصتت کنیم........ ـایامن ق  ػؿةاؿه کتاةی که مّؼتی پیي ة

قػ این ػؿةاؿه کتاب منه!آگاتا ةه وّؼت هیران فػه وؼه ةىػ و قـیاػ می  
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ـمانه و ؿافآلىػ"(قکـ کنم میعىان  نتل ةه )ػالتانی ةه نام" انؼام ةه لتک مص

 چاپي کنن!!

پن ةهرته هـ چه رسیؼ تـ ةـی و ةا آتها مالنات  آؿچی ػؿ پالغ آگاتا گكت:

 ػاوته ةاوی.

ـػ. ؿئین  آگاتا ةه ػقرت انتىاؿات ؿقت و ػؿ آنرا ةا ؿئین انتىاؿات ػیؼاؿ ک

ـػی ؿیقنهي ةا مىهائی لكیؼ ةه نام ذان لین ةىػ .م  

ـمائیؼ ةىینین ظىاهي میکنم.  ذان لین ؿو ةه آگاتا کـ ػ وگكت: ةك

او ٌؼائی  مهـةان و چىامنی آةی ؿنگ ػاوت و ةا مصتّت و ػنّت ةه آگاتا 

ـػ. آنای لین ةه ٌصتت هاه اػامه ػاػ :  نگاه میک
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نؼگان کتاب هایامن نىان ػاػیم و _ما نىوته های وام ؿا ةه تػؼاػی اف ظىان

ـوىن ؿا ةه ما ةگن. آنها مػتهؼ همتنؼ که ما میتىانیم  اف آنها ظىالتیم تا نظ

ـات کىچکی ػؿ ةعي این کتاب ؿا چاپ کنیم  ولی.. ةا که یمتی یک رسی تؿیی

ـ هم همت.....:گپایانی  ةؼین و چنتا تؿییـ کىچک ػی  

ـاوان ةه ٌصتت های ذان ـػه ةىػ و ةا وذىػ  آگاتا ةا اوتیام ق لین گىه لپ

ـای  ـاتی ػؿ  منت ػالتان ػاػه وىػ ةمیاؿ واػمان ةىػ و ة ـاؿ ةىػ تؿیی آنکه ن

انرام هـ انؼامی کامال  آماػه ةىػ.ؿوه انؼام)اؿتکاب( ؿاف آلىػ اّولین کتاب او 

ةىػ که ةه مـشله ةـؿلی و چاپ ؿلیؼه ةىػ و آگاتا ةی ٌربانه مىتام ةىػ تا 

ـاین ػلت ةه کاؿ وؼ و یک این اجـ ؿا پ ىت ویىه کتاب قـووی ها ةتینؼ.ةناة

پایان متكاوت مواةو نظـ منتهؼین و پیىنهاػات آنای لین نىوت و یکی ، ػو 
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ذهت چنؼ ؿوف ةػؼ تؿییـ کىچک نیق ػؿ منت ػالتان ةه وذىػ آوؿػ و نتیره ؿا 

الظات ذان لین کتاب تؼوین وؼه و اٌتائیؼ نهائی ةه آنای لین اؿائه منىػ. 

ـػ و ػؿ نهایت لتعنؼی شاکی اػنّ  انرام وؼه ؿا ةا ات ةـؿلی ک یت ةـ ف ِؿ

 لتاني نهي ةمت.
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 قٍل پنرم

 یک نىلینؼه ظىب ػالتان های ذنائی
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ـمىف هم تـذمه  ـای ؿاف آلىػ)ةا نام ذنایت م اّولین کتاب آگاتا ةا نام "ؿوه اذ

او کتاب ػیگـی هم  ،آن انتىاؿ مترش وؼ ولی پیي اف 6319وؼه(ػؿ لال 

 نىوت.

 نگاؿه این کتاب ةه پیىنهاػ آؿچی انرام وؼ.

ـػ و گكت: امـوف ةا ماػؿم متاك ػاوم و ماػؿ ةین   یک ؿوف آگاتا ؿو ةه آؿچی ک

ـاه مىکل  ـػاظت هقینه های اماؿت آوكیلؼ ة ـػ که پ ٌصتت هاه اواؿه ک

 وؼه.

ـا اماؿت آوكیلؼ ؿا ووه و یه ذای کىچکرت ـ منیك آؿچی ػؿ پالغ گكت: ظىب چ

ـه. اماؿت آوكیلؼ وانػا  ذای ةقؿگ و پـ هقینه ای ـای  منیع همت و فنؼگی ة

ئی ػؿ چنین مصلی ةه رصقه نیمت.یک نكـ ةه تنها  
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_آوكیلؼ ؿا ةكـووه؟! وای نه!! منیتىنه اینکاؿ ؿا ةکنه . نتایؼ این کاؿ ؿا ةکنه! 

ـاث ظانىاػگیه و ةایؼ ػؿ ظانىا ػه ظىػمىن مبىنه.آوكیلؼ یک می  

ـػاظت هقینه ها منیکنی. ـای کمک ةه پ ـا یه کاؿی ة  _ظىب پن چ

 _ محال  چه کاؿ میتىنم ةکنم؟!!

ـا یک کتاب ػیگه منینىیمی؟ وایؼ اگـ کتاب ػّومت کتاب ظىةی ةاوه  _چ

 ةتىنی پىل فیاػی افه ةؼلت ةیاؿی.

ـػ . اماؿت آوكیلؼ یک م ـاث آگاتا ػؿ مىؿػ پیىنهاػ آؿچی ظىب قکـ ک ی

ـای شكظ آن انرام ػهؼ؟ ظانىاػگی ةىػ . آیا وانػا   میتىانمت کاؿی ة  

 _وایؼ ةتىنم یه کتاب ػیگه ةنىیمم. ولی مىِىغي چی ةایؼ ةاوه؟!

www.takbook.com



شرحی بر زندگی پر زمس و راز آگاتا کریستی پر فروش ترین نویسنده جهان                   

 دانیال غالمرضائی

57  

 

ـای رصف چای ةه یک نهىه ظانه مصلی رسی فػه ةىػ ، پالغ  یک ؿوف که ة

لىالي ؿا یاقت. ػو نكـ که ػوؿ میق کناؿی آگاتا نىمته ةىػنؼ ػؿ شال 

تت ةا یکؼیگـ ةىػنؼ و آگاتا نمتت ةه مىِىع ٌصتت آنها کنرکاو وؼ . ٌص

ـػنؼ. این نام ةه نظـ آگاتا  ػؿ این ةین آنها اف ظامنی  ةه نام ذین قیي نام ة

ـای یک فن!!ولی یک  ذالث آمؼ و ةا ظىػ انؼیىیؼ چه الم غریث و ؾـةی ة

ـای یک ؿمان ذنائی!! یک نكـ یک نام غریث ػؿ یک  نهىه ظانه رشوع غالی ة

میىنىػ و ةػؼ......یه لصظه ٌرب کن وایؼ ذین قین ةهرت ةاوؼ. آؿه. ظىب 

 ةگؾاؿ ةتینم.....
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ـای یک کتاب ذؼیؼ ػؿ  و پیي اف آنکه نهىه ظانه ؿا تـک کنؼ ایؼه ای ذالث ة

رس میپـوؿانؼ.او ةه ظانه ؿقت و ةی ػؿگ ػلت ةه کاؿ نىونت ایؼه ذؼیؼه 

 وؼ.

مىقو ةه چاپ این اجـ  6311میؼ و ػؿ لال نا "ػومن معكی "او کتاب ؿا

ىقهیت ناةل مالشظه ای ؿوةـو مهامنوىؿ که انتظاؿ ػاوت قـوه کتاب ةا وؼ.

ـػافػ.ػؿ این  وؼ ولی نه آنهؼؿ که ةتىانؼ کل هقینه های مىؿػ نظـ آگاتا ؿا ةپ

ـکىل پىآؿو وذىػ نؼاوت   ػو کتاب هنىف وعٍیت مىهىؿ ػالتان هایي ه

طتان کتاب ویكته وعٍیت اعا نام "نتل ػؿ  تپه ها"مة ولی ػؿ اجـ ةػؼیي

ـکىل پىآؿو" وؼنؼ.  کاؿآگاه ػالتان "ه
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ـػی ؿیق نهي و ػووت ػاوتنی ةا  ـکىل پىآؿو م وعٍیت اٌلی ػالتان ه

ـتث ةىػ که ٌؼ التته ةمیاؿ  چىامنی لتق ؿنگ و لتیل مىکی ةمیاؿ م

ـاف هىه  ذای ذای کاوتي ظرالت منیکىیؼ و ؽ و ةاهىه نیق ةىػ و اف اة

ـان میکىیؼ.التته ةماؿ مصرتمانه. ـکی و هىه رسواؿه ؿا ةه ؿط ػیگ  ػالتان فی

ـکىل پىآؿو و ةـظی ةؼون نامی اف او  ػیگـ کتاب هایي ةـظی ةا وعٍیت ه

نىوته میىؼنؼ و انتىاؿ و قـوه آنها ةه طىؿ ؿوف اققونی اػامه ػاوت که اف 

ـػ:  ان ذمله میتىان ةه ػالتان های ؽیل اواؿه ک

ـػی ػؿ ةاؿانی نهىه ای، کتاب پىآؿو ذمترى میکنؼ و......کتاب  م  

ػؿ این ػوؿان شاذین مالی ةه غنىان مناینؼه نىیمنؼه ةه آگاتا ػؿ امىؿ نرش 

ـػ.  مىاوؿه و ؿاهنامئی میک
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_آگاتا تى نیاف ةه یک نارش مىهىؿتـ و مػتربتـ ػاؿی که شارض ةاوه پىل 

ـػافه.تى االن ػیگه یه ةیىرتی نمتت ةه انتىاؿت ةىػلی هؼ  ـای آجاؿت ةپ ة

نىیمنؼه ظىب و ةه نام ػؿ فمینه ؿمان های ذنائی همتی و کتاب هات ػاؿن 

 ظىب قـوه میکنن.

ـاین آنای مالی کتاب ةػؼی آگاتا ؿا ةا نام"نتل آنای ؿاذـ آکـویؼ" ةه  ةناة

ـای آگاتا اهمیّ انتىاؿات ویلیام کىلین اؿا ـػ .این کتاب ة و ت ظاً ػاوت ئه ک

 انتىاؿات مؾکىؿ نیق اف پیىنهاػ چاپ این اجـ التهتال ناةل تىذهی منىػ.

ـای اّولین ةاؿ چاپ وؼ و ةه  6311"نتل آنای ؿاذـ آکـویؼ" ػؿ ةهاؿ لال  ة

ـػم رشوع ةه ٌصتت و اظهاؿ نظـ  ـقت و م ـاؿ گ رسغت مىؿػ انتال معاطتان ن

ـػنؼ.آنها ػؿةاؿه چه لعن میگكتنؼ  الث که رس و و مىِىع ذ؟ػؿةاؿه آن ک
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ـػه ةىػ چه ةىػ؟ پایان وگكت انگیق ػالتان مىِىع  ٌؼای فیاػی ةه پا ک

 ةصخ ها ةىػ.

_این ػالتان قـیتنؼه و ویاػگىنه الت.!!ةـظی ونتی ةه پایان ػالتان 

ـػنؼ .اّما آنهائی که نؼؿی فیـک تـ و  ـهائی میک ـلیؼنؼ چنین اظهاؿ نظ می

ـاػ میگكتنؼ: نه! این  ةاهىه تـ ةىػنؼ نظـی متكاوت ػاوتنؼ و ػؿ پالغ این اق

ـای  یک ػالتان ةمیاؿ هىومنؼانه الت و نکات ػنیو و کىچکی ػؿ طىل ماذ

نتیره پایانی مىهىػ الت.ػالتان وذىػ ػاؿػ که اگـ ةه آنها تىذه کاقی وىػ   

ـػم شو نؼاؿن من ؿا   آگاتا ةا ظىػ انؼیىیؼ: مػلىم همت که چه ظربه؟ م

ویاػگىنه نیمت . کاقی ةه نىانه ها  و تان قـیتنؼهاػ ظواب کنن!! این ػالویّ 

ـا ةىىنؼ.  ػؿ طىل ػالتان تىذه کنن تا متىذه ػؿلتی پایان ماذ
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ـکی و فیتائی ظاٌی ػؿ ذای ذای  ها والتته شو ةا آگاتا ةىػ.متام نىانه ةا فی

ؿونؼ ػالتان گنرانؼه وؼه ةىػنؼ . نىانه هائی که تنها معاطتان فیـک و 

ک آنها ةىػنؼ.ػنیو ناػؿ ةه ػؿ   

ـه کتاب چه ةىػ و  ـای وام موـس وىػ که پایان ؾیـ منتظ وایؼ این لىال ة

ناتل چه کمی ةىػ؟ ػؿ پالغ ةایؼ ةگىیم تنها ؿاه ػؿیاقنت آن این الت که 

 ظىػتان کتاب ؿا ةعىانیؼ.

پن اف آنکه کتاب نتل آنای ؿاذـ آکـویؼ منترش وؼ و ةا تىذه ةه رس و 

ـػم ةه ٌؼائی که ةین منتهؼین  ـػ ،ؿوف ةه ؿوف تػؼاػ ةیىرتی اف م ةه پا ک

ػیگـ  .ظىانؼن آجاؿ آگاتا غالنه منؼ وؼنؼ.آگاتا وانػا  جـومتنؼ وؼه ةىػ

ـای غالنه منؼی هایي پىل ظـد کنؼ.  میتىانمت ةه ؿاشتی ة
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ذائی ػؿ شؼوػ لی کیلىمرتی وهـ لنؼن ػؿ منوهه لانینگ  ظانىاػه کـیمتی

و ةا وکىه ظـیؼنؼ. ػیل انگلمتان ظانه ای ةقؿگ  

ـلیؼ: شاال ةایؼ چه المی ؿوه ةگؾاؿیم؟  آگاتا ؿو ةه آؿچی پ

ـػ که ػؿ فةان  و آؿچی ةعي اّول نام اولین اجـ چاپ وؼه آگاتا ؿا پیىنهاػ ک

 انگلیمی "التایل" ظىانؼه میىىػ.

ىئی ظانه غکن آگاتا اف این پیىنهاػ آؿچی ظىوي آمؼ و آنها ؿوی ػیىاؿ ذل

اب ذنایت" ؿا کىیؼنؼ و ظانه ؿا "التایل" نامیؼنؼ!!اؿتکذلؼ کتاب "ؿوه   
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چیقی اف نهل مکان ظانىاػه کـیمتی ةه ملک ذؼیؼوان "التایل" نگؾوته ةىػ 

که اتكانات غریتی ػؿ فنؼگی آگاتا کـیمتی ؿط ػاػ. اتكاناتی که نام او ؿا ؿوی 

ـاؿ ػاػ!!  ٌكصه اّول ؿوفنامه های مىهىؿ انگلمتان ن

پؼیؼ وؼ!!آگاتا کـیمتی نا  

ـا رشایط ؿوشی آگاتا ػؿ آن  ـػنؼ که لتث اٌلی این ماذ ـػم اینوىؿ قکـ میک م

ـا  ػؿگؾوته  ػوؿان میتاوؼ.آگاتا ػؿ آن فمان وانػا  اقرسػه ةىػ. ماػؿه کالؿا اظی

ةىػ و آگاتا غالنه فیاػی ةه او ػاوت و چیقی اف این رضةه ؿوشی ةقؿگ 

ذىانی ةه نام نانمی نییل ؿاةوه  نگؾوته ةىػ که ػؿیاقت وىهـه آؿچی ةا فن

ـػه و ةه وّؼت ةه او غالنه منؼ وؼه الت.  غاوهانه معكیانه ای ؿا آؾاف ک
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 قٍل وي

 آگاتا ناپؼیؼ میىىػ!!
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میالػی آؿچی اماؿت  6311یک ؿوف ٌتض ذمػه مىؿط  لىم ػلامرب لال 

ـػ تا پایان  هكته ؿا ةا التایل ؿا ةه مهٍؼ ظانه ییالنی یکی اف ػولتاني تـک ک

ـای آظـ هكته آنرا ةىػ. وایؼ  ػولتاني ةگؾؿانؼ. اف اتكام نانمی نیل هم ة

آگاتا اف این مىِىع آگاه وؼه ةىػ و اف این ممئله ؿنریؼه ةىػ و وایؼ  چیقی 

ػؿ این ةاؿه منیؼانمت....ةه هـ شال ما منیتىانیم ػؿ این مىؿػ مومنئ ةاویم و 

 وىاهؼ ؿوونی ػؿ ػلت نؼاؿیم.

رص ةه چه می انؼیىیؼ . هىا آهمته گاتا ػؿ آن ؿوف غیؼانمت آ کمی من

ـقت و ؾـوب ظىؿویؼ ظرب اف یک ةػؼ افظهـ رسػ  آهمته ؿو ةه تاؿیکی می

تعت ظىاةي فممتانی میؼاػ.ػظرتوان ؿوفالینؼ اکنىن هكت لاله ةىػ و ػؿ 

 مىؿىل الرتاشت ةىػ. 
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ةىػنؼ و اف آنچه ػو ظؼمتکاؿ ظانىاػه کـیمتی نیق ػؿ آوپقظانه مىؿىل کاؿ 

ػؿ لایـ نممت های ظانه میگؾوت اطالغی نؼاوتنؼ.شؼوػ لاغت هكت 

ةػؼ اف ظهـ ةىػ که آگاتا لىاؿ ةـ اتىمىةیلي اف اماؿت التایل ظاؿد وؼ و 

 ػیگـ ةه ظانه ةافنگىت!

ٌتض ؿوف ونته فنی ةا یک تاکمی ظىػ ؿا ةه هتل هیؼؿو ػؿ منوهه هاؿوگیت 

رتین هتل های هاؿوگیت ةىػ که ػؿ نقػیکی ؿلانؼ. هتل هیؼؿو یکی اف ةه

ـکق وهـ وانؼ وؼه ةىػ.  م

ـم؟ ـلیؼ: میتىنم یک اتام ةگی  فن اف ممئىل پؾیـه پ

ـاه نؼاوت و ةمیاؿ ظمته ةه نظـ  او ذق یک کیل ػلتی کىچک چیقی ةه هم

ـلیؼ.  می
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ػؿ طتهه اّول  ممئىل پؾیـه ػؿ پالغ او گكت: ةله شتام ، یه اتام ظیلی ظىب

ـم و رسػ هم ػاؿه و نیمتي هكت پىنؼ ػؿ هكته همت. اتام  ػاؿیم که آب گ

 وامؿه پنز.

ـم. قکـ میکنم همین اتام منالث من ةاوه.  _متىک

 _نام و مىعٍاتتىن لوكا ؟

 _ظانم تـفا نیل

ـػای آن ؿوف یػنی یکىنته یک نىذىان پانقػه لاله کناؿ ػؿیاچه ػؿ شال  ق

لتعـ ظامىه)ةی ٌؼا(( نامیؼه نؼم فػن ةىػ ،ػؿیا چه ای که لایلنت پىل)ا

میىؼ. این ػؿیاچه ػؿ منتوهه ای که نیىلنؼف )رسفمین های ذؼیؼ( نامیؼه 
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ػؿ شؼوػ چهاؿػه مایل پائین تـ اف لانینگ ػیل که  ،میىؼ وانؼ وؼه ةىػ

مصل اماؿت التایل ةىػ.آن پرس که ذـد ةمت نام ػاوت ػؿ شین پیاػه ؿوی 

ـاؽ های ؿوون ؿها متىذه یک اتىمىةیل وؼ که کناؿ ػؿیا چه ةا ػؿهای ةاف و چ

ـػ  وؼه ةىػ. این ٌصنه ةه نظـه غریث آمؼ و نقػیکرت ؿقت. آنچه مىاهؼه ک

ـاؽ های ؿوون ةىػ ػؿ شالی که کناؿ ػؿیاچه ؿها وؼه ةىػ و  ظىػؿوئی ةا چ

ػؿب لمت ؿاننؼه ةاف ةىػ.همچنین ػؿ ةعي غهث اتىمىةیل یک چمؼان 

ف مصتىیات آن ةیـون ؿیعته ةىػ و وامل له نیمه ةاف اقتاػه ةىػ که ةعىی ا

لتاك فنانه و ةـظی الناػ و مؼاؿک ةا نام آگاتا کـیمتی ػؿ ةاالی ٌكصات 

ـلانؼ. ـا ؿا ةه اطالع آنها ة   میىؼ.ذـد رسیػا  ةه لمت اػاؿه پلین ػویؼ تا ماذ
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ـایؼ و ؿوفنامه ها پیچیؼ و ةه تیرت اّول ةـظی  ظرب این اتكام ةه رسغت ػؿ ذ

ؿوفنامه ها ةؼل وؼ. هـ یک اف ؿوفنامه های ػالتان متكاوت و طىالنی اف 
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ـه آگاتا  ـػه ةىػنؼ و تٍىیـی اف چه رسنىوت اشتاملی آگاتا کـیمتی طـس ک

ای ذنائی کرا ؿوی ٌكصه اّول ةمیاؿی اف ؿوفنامه ها ةىػ. نىیمنؼه ؿمان ه

ـػه ةىػ؟  ةىػ؟ آیا ةه نتل ؿلیؼه ةىػ؟ آیا ةه والوه انتىه مىکالت ظىػکىی ک

ؿوفنامه مىهىؿ ػیلی نیىف)ظیـ ؿوف( ػؿ انگلمتان ةه ػنتال پالغ این لىاالت 

ـػ که شارض الت متلـ یکٍؼ پىنؼ ةه وعٍی  ةىػ و ػؿ هكتم ػلامرب اغالم ک

ه کنؼ ذایقه ةؼهؼ.! تی ةه آنها اؿائکه اطالغات مىجهی اف رسنىوت آگاتا کـیم

 ٌؼ پىنؼ ػؿ آن فمان متلـ ةمیاؿ ناةل تىذهی ةه شماب می آمؼ!!

ـػم غاػی ػؿ ذمترىی او  ةػؼیتا آظـ هكته  ٌؼ ها پلین و هقاؿان تن اف م
 ةىػنؼ.

طی یک مٍاشته ظربی ظربنگاؿ ؿوفنامه ػیلی نیىف اف آؿچی لىاالت چالي 

ـلیؼ ـانگیقی پ :ة  
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ـگق ػؿ_ ـقی فػه ةىػ؟ آیا همرستىن ه مىؿػ ناپؼیؼ وؼن ش  

_ ةله، یک ةاؿ گكت که اگـ ةعىاػ میتىنه ناپؼیؼ ةىه . میگكت که ظیلی ةه 

ـػه ـنامه ؿیقی ک ـػه و شتی این کاؿ ؿا ة طىؿی که هیچ  ،این مىِىع قکـ ک

کن نتىنه پیؼاه ةکنه.!! وایؼ ظىػه ظىالته ناپؼیؼ ةىه و وایؼ هم ػچاؿ 

ـامىوی وؼه و منیؼونه اٌال  کیه!  ق

ـلیؼ و ظانه و مصل کاؿ  پلین هم محل ظربنگاؿها لىاالت ةیىامؿی اف آؿچی پ

و همچنین ؿقت و آمؼ او ؿا فیـ نظـ ػاوت. تا ذائی که آؿچی ةه یکی اف 

ه ةىػ : اونا قکـ میکنن من آگاتا ؿا کىتم!!ػولتاني گكت  

هـ ؿوف ٌتض ٌتصانه ؿا  ةىػ هتل هیؼؿوظامنی که مهامن اتام وامؿه پنز 

ـػ و پن اف آن ػؿ گىوه ای اف اتام نىیمن هتل تا  ػاظل اتاني رصف میک
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غرص مىؿىل موالػه میىؼ. او ةه لاکنان هتل ٌتض ةعیـ و غرص ةعیـ 

ـان ػاوت و ةه نظـ گىوه گیـ و ؾـیته می میگكت و ؿقتاؿ ػولتانه ای  ةا ػیگ

ـلتاػه منیىؼ. ـایي ق  آمؼ چىن هیچ نامه ای ة

ولی یکی اف ظانم های نظاقتچی هتل ةه وِػیت ظانم نیل مىکىک وؼه ةىػ 

ـانیي ؿا ةا او ةافگى  ـاین ةه مالنات ظانم تیلـ همرس مؼیـ هتل ؿقت و نگ ةناة

 منىػ :

غکمي ؿوی ٌكصه اّول ػیلی نیىف)ؿوفنامه _ظانم نیل ظیلی وتیه فنیه که 

 ظربؿوف(چاپ وؼه ةىػ. من قکـ میکنم اون ظىػه آگاتا کـیمتی ةاوه!!

ـػ و مىِىع ؿا ةا او  ظانم تیلىؿ ػؿةاؿه آنچه ونیؼه ةىػ ةا همرسه ٌصتت ک

ـقتنؼ ػؿ مىؿػ این مىِىع لکىت کننؼ.  ػؿمیان گؾاوت ولی آنها تٍمیم گ
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ـای  هتل ةىػ و آنها ػنتال رسوٌؼا  و ػؿػ رس ػؿ ظانم نیل مىرتی ظىةی ة

 هتلىان نتىػنؼ.

ـػه ةىػنؼ  و  ؿاف اّما ػونكـ ػیگـ اف کاؿمنؼان هیؼؿو هتل نیق ةه آگاتا پی ة

 ظانم "تـفا نیل" ؿا فیـ نظـ ػاوتنؼ.

ـها ػؿ لالن و اتام  ةاب تاپین و ةاب ملین ػو نىافنؼه ای ةىػنؼ که ةػؼ افظه

ـا  ـنامه اذ ـػوی آنها فن لاکت و گىوه گیـی ؿا نىیمن هتل ة ـػنؼ و ه میک

ػؿ گىوه ای اف اتام نىیمن مینىمت ػیؼه ةىػنؼ .که هـ ؿوف غرص   

یک ةػؼ اف ظهـ ةاب تاپین ةػؼ اف آن که مّؼتی فیـ چىمی ظانم نیل ؿا فیـ 

نظـ ػاوت ؿو ةه ػولت و همکاؿه گكت: ةاةی، من مومئنم که ظانم نیل 

 همىن آگاتا کـیمتیه!!
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ةاب ملین هم متهاغؼ وؼه ةىػ که شـف ػولت و همکاؿه ٌصیض الت. آنها 

تهـیتا  مومنئ ةىػنؼ که آگاتا ؿا یاقته انؼ ،اّما لىال اینرالت که شاال چه 

ـػنؼ؟ ـقتنؼ و چه ةایؼ میک  تٍمیمی ةایمتی میگ

ـا ؿا آنوىؿ که ةىػ  ٌتض ؿوف ةػؼ آنها ةه نقػیکرتین ایمتگاه پلین ؿقتنؼ ماذ

ؼ. پلین ةؼون مػولی رشس ماونؼ ؿا ةه اطالع آؿچی وىهـ کـیمتی رشس ػاػن

ـػ. ػؿ شؼوػ لاغت وي  ـکت ک ؿلانؼ و او ةالقاٌله ةه مهٍؼ هیؼؿو هتل ش

و چهل و پنز ػنیهه ةػؼ اف ظهـ ؿوف له ونته  ةىػ که آؿچی ةه هتل ؿلیؼ. 

ـػ،آؿچی او ؿا ػیؼ و ةه  هنگامی که همرسه اتام نىیمن هتل ؿا تـک ک

ػویؼ و قـیاػ کىیؼ: آگاتا، لالم! مػلىم همت تى کرائی؟!لمتي   
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ـه وؼ ولی مومنئ نتىػ او ػنیها  چه کمیمت؟! و ةا  آگاتا ةا ػنت ةه آؿچی ظی

ـلي گىنه ای لالمي ؿا پالغ ػاػ.  تػرث و شالت پ

ـوؼ. آؿچی اف آنها  ـایؼ و ؿوفنامه نگاؿان پ هتل ةه رسغت اف ظربنگاؿان ذ

ـػ که ةػؼا  ٌصت ـػ و ترشیض منىػ که آگاتا وِػیت ظىاهي ک ت ظىاهنؼ ک

ظىةی نؼاؿػ و ػؿ شال شارض قکـ منیکنم ةه یاػ ةیاوؿػ که چه کمی ةىػه 

ـػنؼ ـقتنؼ و  الت! ولی آنها ةه ظىاهي های او تىذهی منیک ـتتا  غکن میگ و م

ـػنؼ؟  لىاالتی ؿا موـس میک

ان ظرب قـوکي نکه هیراو و آگاتا تا ٌتض ؿوف ةػؼ ػؿ هتل مانؼنؼ ةه امیؼ آ 

ـهای ظربگقاؿی های معتلل آنرا ؿا تـک کننؼ. ٌتض ؿوف ةػؼ کنؼ و گقاؿو گ
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ظانم و آنای کـیمتی اف هتل ظاؿد وؼنؼ ولی ظربنگاؿها تهـیتا  همه ذا 

 ةىػنؼ!!
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ـػنؼ و لػی ػاوتنؼ  آنها ظانم و آنای کـیمتی ؿا تا ایمتگاه ؿاه آهن تػهیث ک

ـػه اف آگاتای وشىت فػه ػؿ  شالی که ٌىؿتي ؿا پىت ػلت هایي پنهان ک

.آگاتا هنگام لىاؿ وؼن ةه نواؿ ػلتهایي ؿا اف ؿوی نؼغکن ةگیـ  ةىػ 

ـه اه ؿنگ پـیؼه و لكیؼ ةىػ. ـػاوت و چه  ٌىؿتي ة

ـالت منتظـ وؿوػ نواؿ اف  ػؿ لنؼن هقاؿان نكـ ػؿ ایمتگاه نواؿ کینگ ک

ةانىی ؿاف ها و همرسه ؿا ةتیننؼ. متؼاء هاگاتا ةىػنؼ . همه منتظـ ةىػنؼ تا 

وِػیت فنؼگی آنها ةه گىنه ای ةىػ که گىئی ةعىی اف ػالتان های ؿمقآلىػ 

ـقته ةىػ!  کتاب های آگاتا ذان گ

ـػ تا اف میان انتىه ظربنگاؿان و  آؿچی ةه آگاتای لاکت و وشىت فػه کمک ک

ـػم غتىؿ کننؼ. ماػام که ظانىاػه کـیمتی ةه لمت اتىمىةیل ظىػ ػؿ  م
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ـقتنؼ و ظربنگاؿها ؿگتاؿگىنه لىاالت ظىػ ؿا  ـکت ةىػنؼ غکاك ها غکن میگ ش

ـػنؼ ولی هیچ یک اف آن ػو شتی یک کلمه ٌصتت  ةه لمت آنها ولیک میک

ـػ و ةه رسغت ةا  تىمىةیل غافم مصل لکىنتىان وؼنؼ.انک  

آگاتا ػؿ متام ماةهی غمـه ػؿ مىؿػ مىِىع هاؿوگیت و هیؼؿو هتل یا 

لی تـفا میل  لعنی نگكت و این مىِىع همچنان ةه ٌىؿت وعٍیت ظیا

یک ؿاف ةانی مانؼه الت. ولی وانػا  آن وث پن اف آنکه اماؿت التایل ؿا تـک 

ـػ؟ و چگىنه  ـا اتىمىةیلي ؿا کناؿ ػؿیاچه ؿها ک ـػ چه اتكانی ؿط ػاػ؟ چ ک

ؼ ظىػه ؿا اف آن مکان ػوؿ اقتاػه ةه هاؿوگیت ؿلانؼ؟ این ها لىاالتی همتن

 که پالغ آنها تا ةه امـوف یک ؿاف ةانی مانؼه الت.
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 قٍل هكت

 ةالتان وناك ذىان
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ـای   6311ػؿ میانه اّولین هكته اف لال  ـقت آؿچی ؿا ة میالػی ،آگاتا تٍمیم گ

همیىه تـک کنؼ و ػؿ پی این تٍمیم ةه مصل انامت مگی و همرسه ػؿ 

ی کنؼ.منوهه چؼلی ؿقت تا مّؼتی ػؿ آنرا ةا آنها فنؼگ  

ـقت ةا نانمی ن یل افػواد آؿچی همچنان ػؿ اماؿت التایل مانؼ و تٍمیم گ

ـػ که هـچه رسیػرت نمتت ةه امّا اوؿام کنؼ و ةیرشمانه اف آگا تا ػؿظىالت ک

ـػ ولػی  ـاةـ این ػؿظىالت مهاومت میک طالم انؼام کنؼ. ػؿ اةتؼا آگاتا ػؿ ة

نهایتا  او ؿا تملیم این ػؿ شكظ فنؼگی ظىػ ػاوت ،اّما پاقىاؿی آؿچی 

آگاتا و آؿچی اف یکؼیگـ ذؼا وؼنؼ. تنها  6311ػؿ آپـیل لال  .ػؿظىالت منىػ

ـای طالم این ةىػ که قـفنؼه ؿوفالینؼ ةا او فنؼگی کنؼ و این  رشط آگاتا ة
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ـقته وؼ و ؿ  فالینؼ ماةهی ػوؿان کىػکی و نىذىانیي و رشط اف ذانث آؿچی پؾی

ىػ.ؿا تصت تکكل آگاتا لپـی من  

ـػنؼ  ػؿ پی ونىع این طالم آگاتا ةه نارشانی که کتاب هایي ؿا چاپ میک

اظهاؿ ػاوت که ةػؼ اف این متایلی ةه التكاػه اف نام ظانىاػگی کـیمتی نؼاؿػ 

ـای التكاػه ػؿ کتاب هایي میتاوؼ. اّما نارشان ةه  و ةه ػنتال وهـت ػیگـی ة

ـػم کتاب های  وّؼت ةا این پیىنهاػ معالكت منىػنؼ و التته شو ةا آنها ةىػ. م

ػالتان ذنائی مىهىؿ ؿا ةا نام آگاتا کـیمتی میىناظتنؼ و تؿیـ نام ظانىاػگی 

و وهـت آگاتا کـیمتی ةه نامی ػیگـ مىذث آن میىؼ که معاطتان نىیمنؼه 

کتاب ؿا نىنالنؼ. نارشان تـك اف آن ػاوتنؼ که ػؿ ٌىؿتی که کتاب های 

نؼ ةا انتال معاطتان مىاذه نىىنؼ.ذؼیؼ ةا نام ػیگـی منترش وى   
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ةا پاقىاؿی انتىاؿات ویلیام کىلین ، آگاتا اف ػؿظىالتي متنی ةـ تؿییـ نام 

 ،ظانىاػگیي ةه غنىان نىیمنؼه آجاؿ رصف نظـ منىػ و تا پایان غمـ آگاتا

ـػیؼنؼ.  کتاةهایي ةا نام ظانىػاگی و وهـت کـیمتی منترش گ

نؼگی آگاتا ػؿ لکىت و لکىن گؾوت ،تا پن متام این ػالتان ها مّؼت ها ف 

ـای ترؼیؼ ؿوشیه و  6311ػؿمیانه های لال  ـقت ة میالػی آگاتا تٍمیم گ

ـگقیؼ.ػؿ آن " ولت اینؼیق "تنىع ةه لكـ ةـوػ و ؿا ةه غنىان مهٍؼ لكـه ة

ـای یلافمان ؿوف  ـٌتی ة نؼ ػؿ مؼؿله وتانه ؿوفی مىؿىل تصٍیل ةىػ و آگاتا ق

ـقنت ةه ػلت می آوؿػ و اف این ذهت ایؼه مماقـت ةه  تػویالت و آقتاب گ

نظـ آگاتا ؿا ذلث منىػه و نمتت ةه تهیه ةلیط کىتی ةه مهٍؼ  ولت اینؼیق

 ذامائیکا انؼام منىػ.

www.takbook.com



شرحی بر زندگی پر زمس و راز آگاتا کریستی پر فروش ترین نویسنده جهان                   

 دانیال غالمرضائی

85  

 

ػنیها  ػو ؿوف نتل اف اینکه او انگلمتان ؿا ةه مهٍؼ ذامئیکا تـک کنؼ و غافم 

ت غرص پیي ااغلكـ وىػ، آگاتا  ةه یک میهامنی وام ػغىت وؼ. ػؿ طىل ل

اف رصف وام آگاتا ةا  ػو تن اف ػولتان هم ٌصتت وؼ که ةه تافگی اف ةؿؼاػ 

ـام ةه انگلمتان ةافگىته ةىػنؼ.کىلىنل هىف و همرسه ػؿةاؿه  پایتعت غ

ـام ػیؼه ةىػنؼ موالث ذالث و وگكت انگیقی  ةؿؼاػ و چیقهائی که ػؿ غ

ـػنؼ و میگكتنؼ ةـ ظالف ةاوؿ غمىم که غـ  ام ؿا ذای ةمیاؿ نكـت تػـیل میک

ـػه انؼ.  انگیق و کحیكی میپنؼاؿنؼ، آنها اف انامت ػؿ ةؿؼاػ لّؾت ة

ـام اػامه ػاػنؼ و  ـها و ؿولتاهای غ متام طىل وث آنها ةه ٌصتت ػؿ ةاؿه وه

ـػه ةىػ.  آگاتا ةا اوتیام ةه گكته هایىان گىه لپ
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ـلیؼ: چوىؿ ظىػتىن ؿا ةه اونرا  آگاتا که ةه مىِىع غالنه منؼ وؼه ةىػ پ

 ؿلىنؼیؼ؟ اف ؿاه ػؿیا ؿقتیؼ؟

ـکنیؼ! ةا رسوین  ظانم هىف ةا اوتیام پالغ ػاػ: میتىنیؼ ةانواؿ ةه اونرا لك

ویژه اوؿینت اکمپـك)یک نواؿ ةمیاؿ مىهىؿ و مرلل مـةىط ةه ظوىط 

 ؿیلی انگلمتان(

ـلیؼ: نواؿ اوؿینت اکمپـك؟! وانػا؟! من همیىه آؿفو  آگاتا ةا تػرث پ

ـن مىهىؿ ةه ل وتم کهػا ـنامه ام ؿا غىُ میکنم لىاؿ ةـ یک ت ـم. من ة كـ ة

ـم!!  و ةه ةؿؼاػ می
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ـام ةمیاؿ مكیؼ وانؼ وؼنؼ و  ـای ةافػیؼ اف غ ظانىاػه هىف ػؿ ؿاهنامئی آگاتا ة

ـای آگاتا نىوتنؼ تا ػؿ طىل لكـه  اف  نام مصل های ػیؼنی و آػؿك آنها ؿا ة

 آنها ةافػیؼ کنؼ.

های کىتی ةه مهٍؼ ذامائیکا ؿا ةا ةلیط های نواؿ  ؿوف ةػؼ آگاتا ةلیط

ـػ. پن اف تى  اوؿینت اکمپـك ةه نل ػؿ التانتىل مهٍؼ التانتىل غىُ ک

 ،نواؿ اف میان ةیاةان ةه مهٍؼ ةؿؼاػ طی طـیو مینمىػ.

ـای اّولین ةاؿ ةىػ که ةه  ـا که ة ـای آگاتا ةمیاؿ هیران انگیق ةىػ، چ این لكـ ة

ـقت و تنهائی ةه چنین لكـ ط ـػم اؿوپا ىالنی می ـای م ـام ػؿ آن فمان ة غ

 مصلی ؾـیث و ػوؿاقتاػه و وگكت انگیق مصمىب میىؼ.
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این لكـ ةػؼها ػلت مایه مىهىؿتـین اجـه ةا نام "نتل ػؿ اوؿینت اکمپـك" 

ـقت که قیلم ها و منایي های ةمیاؿی ةـ الاك آن لاظته وؼ.! ـاؿ گ  ن
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اػ انامت ػاوت ةه یاػ می آوؿػ که کىلىنل هىف ةاؿها ماػامی که آگاتا ػؿ ةؿؼ

ـام ػیؼن منایؼ. اف اتكام  ـػه ةىػ که شتام  اف ةناهای تاؿیعی غ ةه او تىٌیه ک

ةالتان ونالی اف مىِىغات مىؿػ غالنه آگاتا کـیمتی مصمىب میىؼ  وطی 

ـام ةا آنای لئىناؿػ وولی و همرسه  ةافػیؼهایي اف ةناهای تاؿیعی کىىؿ غ

ـػو ةالتان وناك و مصهو ػؿ امىؿ ظاوؿمیانه ةىػنؼ و ؿوی آون ا وؼ که ه

ـػنؼ. ذالث آنکه کاؿتـین وولی  ـام موالػه میک ةناهای تاؿیعی کىىؿ غ

ـقؼاؿان رسلعت کتاةهای آگاتا ةىػ و اف مالنات و  همرس لئىناؿػ اف ط

 مٍاشتت ةا او ةه وّؼت ؽوم فػه وؼه ةىػ.
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گكت: من غاوو کتاب های وام همتم ظانم  ػؿ اولین مالناتىان ؿو ةه آگاتا

کـیمتی!! و تافه موالػه کتاب نتل آنای ؿاذـ آچـوػ ؿا ةه پایان ؿلانؼه ام. 

 وانػا  قىم الػاػه و وگكت انگیق ةىػ!!

ـتیث آگاتا ةه یکی اف ػولتان نقػیک ظانىاػه وولی ةؼل وؼ و ػؿ  ةؼین ت

ـام ةعي ناةل تىذهی اف ونتي ؿا  ةا آنها میگؾؿانؼ.مّؼت انامتي ػؿ غ  

ـام و ةناهای تاؿیعیي غالنه منؼ وؼ ؿا و اوتیام وٌل نىؼنی  آگاتا ةه غ

نمتت ةه ةالتان ونالی ػؿ اغامم وذىػه کىل منىػ. وایؼ این وؿل کاؿ 

ـای محال ةایمتی شكاؿی ؿا ةمیاؿ آهمته  کنؼ و ظمته کننؼه ای ةه نظـ ةیایؼ ة

ـای لاغت های متامػی چیقی منی یاقتنؼ و یا  و کنؼ انرام میؼاػنؼ و وایؼ ة

پن اف یاقنت ویئی ػؿ اغامم ظاک متىذه میىؼنؼ چیقی ذـ یک کرتی 
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ـان چیقی می یاقت این  !نؼیمی فنگ فػه نیمت ،اّما هـةاؿ که یکی اف کاؿگ

هیران و اوتیام ػؿ ةین متامی اغّا وذىػ ػاوت که وایؼ گنرینه ای مـةىط 

پیي ؿا یاقته ةاونؼ.ةه هقاؿان لال   

کاتـین همرس آنای وولی اف او ػغىت ةه غمل آوؿػ که  ،ػؿ پایان لكـ آگاتا

ـػػ و ةه آنها ةپیىنؼػ و آگاتا نیق این  ـگ ـام ة ـای تػویالت ةػؼی نیق ةه غ ة

 ػغىت ؿا اذاةت منىػ.

ـای  6399ػؿ ماه ماؿك لال  ػؿلت یک هكته پیي اف آنکه ظانىاػه وولی ة

ـام ؿا ـػ.  همیىه غ ـام لكـ ک ـػنؼ آگاتا ةه غ تـک کننؼ و ةه انگلمتان ةافگ

ـنامه آنها این ةىػ که یک هكته ةه ػوؿ اف قػالیت های کاؿی ةا یکؼیگـ ونت  ة
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ـػه  و لپن ةه انگلین  ةگؾؿاننؼ و ةػؼ ةا هم اف لىؿیه و یىنان ةافػیؼ ک

ـػنؼ.  ةافگ

ـام ؿلیؼ ظانىاػه وولی همچنان مىؿ ىل ةمته ةنؼی هنگامی که آگاتا ةه غ

ولایل و یاقته هایىان ذهت انتهال ةه انگلمتان ةىػنؼ ولی متایل نؼاوتنؼ که 

آگاتا ػؿ این مّؼت تنها مبانؼ و میعىالتنؼ میهامن غقیقوان شؼاکرث التكاػه ؿا 

ـاین کاتـین ـام ةربػ. ةناة ـػ تا  اف اف اوناتي ػؿ غ مکن مالىون ػؿظىالت ک

ؼ کـةال و نرل ؿا که اف نهوات ةالتانی و آنها لىافم لكـ ؿا آماػه میکنن

ـام ةىػنؼ ةه آگاتا نىان ػهؼ. مکن که همچىن ظانىاػه وولی ػؿ  ػیؼنی غ

ـػ ذىانی  لاله، ةلنؼ نؼ و کم ٌصتت ةىػ 11فمینه ةالتان ونالی تصهیو میک

و ةه غنىان ػلتیاؿ ةالتان ونالی ظانىاػه وولی ؿا ػؿ طىل انامتىان ػؿ 
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ـػ. ـاهی میک ـاةه های نرل و ممرؼ فیتای کـةال اف ذمله نهاطی  ةؿؼاػ هم ظ

ـاؿ ةىػ آگاتا اف آنها ةافػیؼ ةه غمل آوؿػ.  ةىػ که ن

تاؿیعی ةالتان وناك ذىان اف اینکه ػؿ این لكـ ةه منظىؿ ةافػیؼ ةناهای 

ـػ ظ ـاهی می ک ـلنؼ ةىػ و پن گؾوت انؼکی اف مٍاشتت این ػو آگاتا ؿا هم

و آگاتا هم اف او ظىوي می آمؼ. آنها ػؿ متام  مکن ةه آگاتا غالنه منؼ وؼ

ـػنؼ و میعنؼیؼنؼ.  طىل مّؼت فمانی که ةایکؼیگـ ةىػنؼ ٌصتت میک

پن اف امتام ةافػیؼ اف کـةال و نرل آنها ظانىػاه وولی ؿا ػؿ ةؿؼاػ مالنات 

ـػنؼ و ةه اتكام غافم لكـ ةه یىنان وؼنؼ.هنگامی که ةه هتلىان ػؿ آتن  ک

ام اف لنؼن انتظاؿ آگاتا ؿا میکىیؼ که همگی ةیان گـ این ؿلیؼنؼ هكت تلگـ 

نؼ ػظرت آگاتا لعت ةیامؿ الت.یلامولث ةىػنؼ که ؿوف   
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ـاؿ ػاػ و گكت  نآگاتا پن ػؿیاقت ای ـا ن ـام ها مکن ؿا ػؿ ذـیان ماذ تلگ

ـػم چىن ػظرتم لعت ةیامؿ الت و ةایؼ ػؿ  ـگ ،من ةایؼ رسیػا  ةه انگلمتان ة

ـنامه هایي ؿا تؿییـ این رشایط ػؿ کناؿ  ه ةاوم. مکن هم پالغ ػاػ که ة

ـاهی ظىاهؼ منىػ.پن آنها ةه  ـاذػت ةه لنؼن آگاتا ؿا هم ظىاهؼ ػاػ و ػؿ م

ـػنؼ و هنگامی که ةه مصل انامت ؿوف  نؼ یلااتكام ةه لمت ظانه لكـ ک

ـطـف وؼه و شال غمىمی ؿوف  نؼ یلاؿلیؼنؼ متىذه وؼنؼ که ظوـ ةیامؿی ة

ـای ظیلی ةهرت اف فم ـام ها میتاوؼ و این یک پایان ظىه ة ان اؿلال تلگ

ـای آگاتا ؿط ػاػ! ـوان ةىػ. التته اتكام ظىواینؼ ػیگـی نیق ة ـای لك  ماذ

ـوان ةه  آگاتا ػؿ شؼوػ چهاؿػه لال اف مکن ذىان ةقؿگرت ةىػ اّما ػؿ میانه لك

ـلؼ و هنگامی که ةه  ـقت لىال مهمی  اف آگاتا ةپ لمت ظانه مکن تٍمیم گ
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نؼ ػظرت آگاتا ؿاشت وؼ.، یلاانگلمتان ؿلیؼنؼ و ظیالىان اف ةاةت لالمتی ؿوف 

ـلیؼ که آیا او شارض  مکن ػؿظىالت افػواد ظىػ اف آگاتا ؿا موـس منىػ و پ

.......ةه افػواد ةا مکن همت یا   

میالػی ػؿ منوهه اػینربگ الکاتلنؼ ةا  6399آنها ػؿ یافػهم لپتامرب لال 

ـػنؼ.یکؼیگـ  افػواد ک  
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ـای اّولین ةاؿ اف ػومین کاؿآگاه  6399لال  همچنین لالی ةىػ که آگاتا ة

ـػ. نامي  مىهىؿ ػالتان هایي ػؿ کتاب ػالتان" نتل ػؿ ویکـیز " ؿومنائی ک

ظانم ماؿپل ةىػ، فنی ؿیق نهي که ػؿ یک ؿولتای انگلیمی آؿام اف ایالت 

ـػ.ظانم ماؿپل  ـه ای ماػؿ ةقؿگ گىنه ػاوت . یک ماؿی میؼ فنؼگی میک چه

فن مهـةان که اف آوپقی و ةاؾتانی لّؾت میربػ  و همچنین گىه های نىی  و 

چىم های تیقی ػاوت و ذالث آنکه هـ آنچه میىنیؼ و یا می ػیؼ ةه ػنّت 

ـکت نواؿ ها و اتىةىك و یا  ةه ظاطـ می آوؿػ. نام ها، اتكانات ، فمان ش

. و اؾلث ةه لول این ویژگی ها ناتل ػالتان ؿا ٌؼای ةمته وؼن ػؿب و....

ـػ.  پیي اف پلین ونالائی میک
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 قٍل هىت

 آگاتا ػؿ لمت ةانىی انگلمتان!
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ـهای ةالتان ونالی  آگاتا ةیمت و پنز لال ةانیامنؼه غمـه ،مکن ؿا ػؿ لك

ـػن ةىػ و آن لالها ةهرتین لال های  ـاهی مینمىػ.آگاتا غاوو لكـ ک اه هم

شماب می آمؼنؼ . او ػؿ طىل لكـ فمان آفاػ ناةل تىذهی ػاوت و غمـه ةه 

ـای نىونت کتاب های ةػؼیي ةه وامؿ  ـها همچنین فمان منالتی ة این لك

ـهایي میگكت:" ػؿ طىل ل ـقتنؼ. آگاتا همیىه ػؿ تىٌیل لك كـ اؾلث می

ـا آفاؿ منیؼهؼ!"اوناتم ػؿ آؿامي و لکىت  میگؾؿػ و هیچ فنگ تلكنی م  

ـا این ةافه  اف غمـ آگاتا کـیمتی اف ذهت ػیگـی نیق ػاؿای اهمیت ةىػ فی

ـهای تاؿیعی و اغراب ا نگیق ػؿ رسارس ذهان ایؼه ةافػیؼ اف مکان ها و وه

ػؿ ؽهن او ایراػ منىػنؼ که ةػؼ ها ػلت مایه نگاؿه ةـظی اف  هائی ناب

ـاف ؿوػ نیل" و " آنها ةه ةؿؼاػ ؿقتنؼ" وؼ.  ةهرتین آجاؿ او  همچىن " مـگ ةـ ق
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آگاتا ػؿ این ػوؿه اف شیاتي ةؼون وک مىهىؿ تـین و مىقو تـین نىیمنؼه 

قؼاؿن ػالتان های ذنائی ػؿ رستارس ذهان مصمىب میىؼ. یکی اف انتىه طـ 

کتاةهایي ملکه ماؿی  ماػؿ پاػواه ونت کىىؿ انگلمتان ةىػ. ػؿ یکی اف 

آگاتا نامه ای اف ػقرت اؿتتاطات  مرمىغه نرصهای للونی  6311ؿوفهای لال 

 لنؼن ػؿیاقت منىػ!

ـػن نامه ةا واػی ولی آ  ن ؿامي ؿو ةه مکن گكت : اونها اف مپن اف ةافک

ـػ تىلؼ ملکه  19منالتت  ظىالنت تا یک منایي نامه ؿاػیىئی ةه امین لالگ

 ماؿی ةنىیمم.

 مکن ػؿ پالغ آگاتا گكت: غالیه! پن هـچه رسیػرت انرامي ةؼه!
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ؾاةی تهیه منىػ و آن ؿا "له فن اؾكال ةه این منظىؿ منایىنامه ؿاػیىئی ذآگاتا 

ـػ و ةا  ـای منایي تئاتـ ػؿ لنؼن ةافنىیمی ک وؼه" نامیؼ. ةػؼها این منایي ؿا ة

تىذه ةه انتّاء تئاتـ فنؼه این ةاؿ منایي ةمیاؿ طىالنی تـ ةىػ و آگاتا نام 

ـای آن انتعاب منىػ: "آلت نتل"  ذؼیؼی ة
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ـای اّولین ةاؿ ػؿ  این منایىنامه همچنان ةمیاؿ مىهىؿ الت این منایي ة

ـای مّؼتی ػؿ ػو یا له لالن منایي لنؼن ةه  6311لال ؿوی ٌصنه ؿقت و ة

ـا میىؼ. ػؿ لال طىؿ همقمان  فمانی که ،یػنی چهل و پنز لال ةػؼ  6331اذ

ـقتنؼ و این منایي  ـػم همچنان ةه متاوای این منایي می ـػه ةىػ م آگاتا قىت ک

ـا؟! ـاهای متؼاول ةىػ ! چ  ذقء اذ

ػالتان منایي یک ؿوایت ذنائی قىم الػاػه غالی ةىػ ولی یک ػلیل ػیگـ 

ـای ؿونو منایي پن اف لالها وذ هـ وث پن اف پایان منایي ىػ ػاوت.هم ة

ـای  ـػ ماذ ـان ؿوی ٌصنه می آمؼ و اف شارضان ػؿظىالت میک یکی اف ةافیگ

ـای ػیگـ  ةافگى نکنؼ  تا آنها ظىػوان ةه ػیؼن منایي  انمنایي و نام ناتل ؿا ة

ـای مّؼت ها متاواچیان منایي این ظىالته ؿا اذاةت مینمىػنؼ و  ةیاینؼ. ة
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ها یک ؿاف ةانی مانؼ و همین امـ منرـ ةه ؿونو ةی نظیـ پایان منایي تا لال

ـای این منایي وؼ.  اذ

ـمانـوای انگلمتان آگاتا ؿا ةه لمت ةانىی  6316ػؿلال  ملکه الیقاةت ق

ـای یک  ـگقیؼ که یک مهام و ممئىلیت و اقتعاؿ ةمیاؿ ةقؿگ ة ةـیتانیای کتیـ ة

ـػػ.  فن ػؿ ةـیتانیا مصمىب میگ
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ـا آگاتا کـیمتی تا ةه این شؼ مىهىؿ ةىػ؟ وایؼ ةه والوه آنکه او یک اّما  چ

ـای ػالتان رسائی ةىػ. او ؿافهای نتل ػالتان هایي ؿا  ؿاوی قىم الػاػه ة

ـای  ـػ و نىانه هائی ةمیاؿ ظـیل و ػنیو ة ـنامه ؿیقی میک ةاػنّت ظاٌی ة

میاؿ ونالائی ناتل ػؿ گىوه گىوه ػالتان میگنرانؼ . نىانه هائی ة

هىومنؼانه که شؼك فػن نام ناتل ؿا ػوىاؿ مینمىػ. ناتل چه کمی ةىػ؟ 

لىالی که معاطتان ػالتان هایي ةه ػنتال ذىاةي ةىػنؼ و ػؿ پایان ػالتان 

نی مصل و نصىه نتل و نام ناتل مىعَ میىؼ و ػالتانهایي همیىه پایا

غؼالت الیـ میىؼ.ویـین ػاوتنؼ که ناتل ػؿ ػام   
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کتاب هایي ةه طىؿ نوؼ نتل و ذنایت ؿا ػنتال یا تـویز  اف ذهت ػیگـ

ـػنؼ ةلکه پافل هائی ةىػنؼ پیچیؼه و ذؾاب ،ةا پ ـا ػؿ امنیک یانی ظىواینؼ.فی

 پایان ػالتان همیىه ناتالن ػلتگیـ و ونالائی و ناػم میىؼنؼ.

میالػی ػؿگؾوت. ػؿ طىل فنؼگی  6311ذىالی لال  61آگاتا کـیمتی ػؿ 

 69ػالتان کىتاه نىوت ،69ن ذنائی ؿا ةه ؿوته تصـیـ ػؿآوؿػ،ؿما 11پـةاؿه 

ـم  مناونامه ةی نظیـ تئاتـ ؿا ظلو منىػ و وي ؿمان که مىِىغىان نتل و ذ

نتىػ و همچنین اطالغات اؿفومنؼی اف فنؼگی وعٍی ظىػه ؿا ػؿ ػو ذلؼ 

کتاب ةه ذای گؾاوت که ةعي ناةل تىذهی اف آنچه ظىانؼیؼ چکیؼه ای 

ـقته اف هامن کتاب هالت.اف ػیگـ اقتعاؿات آگاتا تهیه چنؼین قیلم و  ـگ ة
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اف آنرمله میتىان ةه قیلم مىهىؿ" نتل  قیلم نامه مىهىؿ ةـپایه آجاؿ اولت که

لاظته وؼ. 6311ػؿ نواؿ اوؿینت اکمپـك" اواؿه منىػ که ػؿ لال   

امـوفه کتاب هایي ةه ةیي اف چهل فةان ػنیا تـذمه وؼه و همچنان 

ـلنؼ اف چین  میلیىنها ذلؼ اف آنها ػؿ رسارس کىىؿهای ذهان ةه قـوه می

ـقته تا نیرـیه!آگاتا کـیمتی ةی وک  ةـذمته تـین ػالتان نىین فن ػؿ گ

 طىل تاؿیغ ةرش ةىػه الت.

ةانىی ؿافها !چه ػؿ کتاةهایي و چه ػؿ فنؼگی وعٍی ظىػه.   

 

 پایان
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