
النا فاویّلی  و  فرانچسکا کاواّلو
ترجمۀ  امید سهرابی نیک  و  آرزو گودرزی

فرهنگ نشرنو
با همکاری نشر آسیم

تهران ــ 1397



ترجمۀ این اثر با موافقت نویسندگان انجام شده است.
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به تمام دختران بلندپرواز جهان:

شما  امید آینده هستید
شما  نیروی پیشرفت هستید 

اگر عقب نشینی نکنید،
همه با شما به پیش خواهند رفت.
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15سپتامبر 1890  ــ 12 ژانویه 1976

بریتانیا

آگاتا کریستی
نویسنده

او همه چیز می نوشت:  بود.  نوشتن  روزی روزگاری دختری زندگی می کرد که عاشق 
گاتا همیشه دوست داشت  شعر و داستان              عاشقانه و قصه های پلیسی ـ معمایی و نامه. آ
نویسنده ای حرفه ای شود. هنگام پیاده روی های روزانه با سگش جورج واشینگتن، از 
گاتا آنجا را به عنوان  آرزوهایش صحبت می کرد. آنها به هر مکان جدیدی که می رفتند آ
صحنه ای برای یکی از داستان هایش تصور می کرد و هر وقت با کسی آشنا می شد با خود 

فکر می کرد آیا او می تواند یکی از شخصیت های داستانش باشد. 
گاتا داستان هایش را برای مجله ها می فرستاد اما آنها را قبول نمی کردند. نوشته های  آ
گاتا اجازه نمی داد این موضوع او را نا امید  برگشتی همچنان روی هم انباشته می شد، اما آ
کند. با اشتیاق فراوان کتاب های مختلف می خواند ولی به داستان های جنایی عالقۀ 

ویژه ای داشت.
او سرانجام داستان جنایی خودش را نوشت. ماجرای اسرارآمیز در استایلز شخصیت 
گاه بلژیکی با سبیلی زیبا. بیشتر  اصلی اش هرکول پوآرو را به خوانندگان معرفی کرد: کارآ

گاتا را رد کردند اما باألخره یکی از آنها پاسخ مثبت داد. ناشران داستان آ
هنگامی که این داستان منتشر شد موفقیت عظیمی به دست آورد و آغازی شد برای 
گاتا کریستی به بیش از صد زبان مختلف ترجمه شده است  حرفۀ رؤیایی او. کتاب های آ
و تا به حال بیش از دو میلیارد نسخه از آنها به فروش رفته است و او را به پرفروش  ترین 

رمان نویس در تمام دوران ها تبدیل کرده است.
هرکول پوآرو با سبیل نوک تیزش و خانم مارپل با کاله های بامزه اش محبوب ترین 
فیلم های  و  تلویزیونی  سریال های  در  شخصیت ها  این  هستند.  داستانی  گاهان  کارآ
سینمایی نیز ظاهر می شدند و در حالی که معماهای پلیسی را حل می کردند، میلیون ها 

بیننده را به حدس و گمان وا می داشتند. 
پلیسی و چهارده  رمان  برجسته اش شصت و شش  گاتا در طول زندگی حرفه ای  آ
نمایشنامۀ  تنها  تله موش  نمایشنامۀ  نوشت.  نمایشنامه  و چند  داستان کوتاه  مجموعه 
جهان است که از زمانی که برای اولین بار در سال 1۹۵2 در لندن به روی صحنه رفت 

همواره و بدون وقفه اجرا شده است.
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»بهترین زمان برای طرح ریزی داستان، 
هنگام شستن ظرف ها است«
آگاتا کریستی
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روزی روزگاری هیچ دارویی برای درمان ُجذام وجود نداشت. بيماریِ جذام )یا خوره( 
به بدن حمله می کند و اندام ها را به طور وحشتناکی بدشکل می کند. از آنجایی که هیچ 
درمانی وجود نداشت و مردم فکر می کردند این بیماری بسیار ُمسری است، جذامی ها 

را در جایی به دور از مردم رها می کردند تا منتظر مرگ یا پیدا شدن راه درمان بمانند.
شیمیدان جوان و بسیار با استعدادی به نام آلیس بال که اهل هاوایی بود، برای یافتن 
داروی جذام شروع به مطالعۀ خواص روغن درخت چولموگرا 1 کرد. از این روغن در 
طب سنتی چینی و هندی برای درمان بیماری های پوستی استفاده می شد. از آن برای 
درمان جذام نیز استفاده كرده بودند اما نتیجۀ ثابتی به دست نیامده بود. گاهی به درمان 

این بیماری کمک  می کرد و گاهی هم کارساز نبود.
اثر  آلیس را رها نمی کرد. »چرا این دارو همیشه  »چرا؟« این سؤالی بود که ذهن 

نمی کند؟«
پاسخ  تا  همکاری کرد  به  شروع  هونولولو2  بیمارستان  در  جراحان  از  یکی  با  او 
روغن درخت  در  مؤثر  برای جداسازی عناصر  آلیس روشی  پیدا کنند.  را  این سؤال 
چولموگرا  پیدا کرد و عصارۀ جدیدی ساخت که مستقیم به رگ بیماران تزریق می شد. 

نتیجه حیرت انگیز بود.
متأسفانه آلیس پیش از آن که بتواند یافته هایش را منتشر کند درگذشت. دانشگاه 
هاوایی مطالب آلیس را بدون هیچ نامی از او منتشر کرد. حتی رئیس دانشگاه این روش 
ساخت دارو را »روش ریاستی« نامید، انگار که خودش این روش را اختراع کرده بود.

سرانجام سال ها بعد یافته ها و پژوهش های آلیس بال به رسمیت شناخته شد. اکنون 
آلیس بال را در هاوایی  بار در 2۹ فوریه )حدود ده اسفند( روز  هر چهار سال یک 

جشن می گیرند.
آلیس نخستین فرد سیاهپوست آمریکایی و نخستین زنی بود که از دانشگاه هاوایی 

فارغ التحصیل شد.

1. چولموگرا درختی است به ارتفاع حدود 1۵ متر در جنگل های بنگالدش و شرق هندوستان. )م(
2. پایتخت ایالت هاوایی در كشور آمريکا. )م(

آلیس بال
شیمیدان

24 ژوییۀ 1892 ــ 31 دسامبر 1916

ایاالت متحدۀ آمریکا
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آن دختری بود با موهای قرمزِ آتشین. دختری نامرتب و خشن بود که عادت داشت با 
دزدان دریایی در کافه های کنار بندرگاه وقت بگذراند. و حتی وقتی که بزرگ شد با 

یکی از دزدان دریایی به نام جان بانی ازدواج کرد.
آنها با کشتی به جزایر باهاما1 سفر کردند، اما هنگامی که جان برای دولت انگلستان 
شروع به جاسوسی از دوستانش کرد، آن او را ترک گفت و با یک دزد دریایی دیگر به 
نام جان رَکَهم گریخت. جان را به اسم جک ِچلواری می شناختند، زيرا شلوارهای راه راه 

و پر زرق و برقی از جنس چلوار می پوشید.
به  تصمیم گرفتند  آنها  روز  یک  بود.  پی  ِير  نام  به  خیاط  یک  آن  دوست  بهترین 
و  عرشۀ کشتی  و  بادبان ها  روی  آنها  بزنند.  دستبرد  فرانسوی  بازرگانی  یک کشتی 
لباس هایشان خون پاشیدند و یکی از لباس های پی یر را بر تن یک آدمک کردند و روی 

آن نیز خون پاشیدند.
سپس با استفاده از نور ماه بی سر و صدا به سمت کشتی فرانسوی حرکت کردند. 
وقتی که به اندازۀ کافی نزدیک شدند و افراد کشتی را دیدند، آن يک تبر به  دست گرفت 

و در کنار آدمک ظاهر شد. 
سربازان وحشت  کردند و بدون هیچ مقاومتی از کشتی گریختند.

آن با زنی دیگر به نام ماری رید که او هم دزد دریایی بود دوست شد. ماری که 
لباس مردانه می پوشید، یکی از افراد کشتی ای بود که آن و جک چلواری دزدیده بودند. 
آن و ماری کنترل همان کشتی را که »انتقام« نام داشت به دست گرفتند. آنها گاهی لباس 

مردانه و گاهی هم لباس زنانه می پوشیدند و دو دوست جداناپذیر بودند.
افراد کشتی »انتقام« تسلیم شوند  انگلستان دستور داد  هنگامی که نیروی دریایی 
آن و ماری خیلی سر سختانه مبارزه کردند اما چون بقیۀ افراد مست بودند به سرعت 

دستگیر شدند.

1. باهاما )The Bahamas(: کشوری شامل بیش از سه هزار جزیرۀ بزرگ و کوچک در اقیانوس اطلس که در شرق فلوریدای 
آمریکا و در شمال کوبا قرار دارد. )م(

آن بانی
دزد دریایی

8 مارس 1702 ــ 22 آوریل 1782

ایرلند
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»از من دنباله روی کن ولی با مسئولیت خودت.«
آن بانی




