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چیز�دیگری�یادم�آمد-�رابرت�می�گوید�در�مراسم�تعمید�روپرت�سنت�لو�1افسانه�
ناگواری�وجود�نداشته.�بعدها�از�او�پرسیدم�منظورش�چه�بوده�و�او�پاسخ�داده�بود:�
»خب،�اگر�افسانه�ناگواری�وجود�نداشته،�پس�داستان�خودت�چه�می�شود؟«
)از�داستان�گل�سرخ�و�درخت�سرخ�دار2،�نوشته�آگاتا�کریستی�تحت�اسم�مری�
وست�مکوت3(

جاده بارتون4 در تورکی سراشییب تندی است، و باالی آن چیزی برای دیدن 
وجود ندارد. آجنا خانه ای است که آگاتا کریسیت در آن متولد شد. امروز فقط 

ختیل است که می تواند این منطقه را به زندگی بازگرداند.
اشفیلد5؛ صحنه  آگاتا در متام زندگی عاشق کودکی اش، و خانه خانواده  اش، 

1- Rupert St Loo 

2- The Rose and the Yew Tree

3- Mary Westmacott

4- Barton Road

5- Ashfield

خانه ییالقی تورکی
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رویاهای کودکی اش، بود. او پیوسته در متام عمرش به این رویاها می اندیشید. 
وقیت آن منطقه در دهه 60، بیست سال پس از اینکه فروخته شد، ختریب شد- 
شاید به عنوان مدرکی برای اینکه او بزرگ شده است؟- او مثل کودکی گریه کرد.
باال رفنت از جاده برای درک گذشته کار سخیت است، چون چیز زیادی از 
آن بر جای منانده است. جاده بارتون بریون شهر است، ویل این باعث نشده که 
آن را از انگلستان متجدد جدا سازد: امروز، ساختمان های ساده دانشکده، انبار 
از آپارمتان های شورای  بلوکی  عمده فروشی و اجناس واردایت، یک مدرسه و 
شهر از تپه ای که به اشفیلد می رسند آجنا ردیف شده اند. چند خانه ییالقی هم 
نزدیک خانه آگاتا است. مسریی کنار آهنا به گوشه خمفی ای منتهی می شود، که 
با دیواری سنگی حمصور شده؛ شاید زماین گوشه ای از باغ خانه او بوده؟ اینجا؛ 
در گوشه تریه و سردی اطراف درخیت واژگون، شاید گورستان حیوانات خانگی 
آهنا- مثل توین، تریر یورکشایری1 که اولنی سگ آگاتا بود- باشد که زیر سنگ 

قربهای کوچکی دفن شده اند.
بنابراین ختیل در این خبش پنهان از تورکی به کار می افتد، و بر فریاد جاخنراش 
مرغ های دریایی، که به اندازه اسم خود آگاتا برایش آشنا هستند، و بر شکل 
وزش  با  تپه  از  او  رفنت های  پاینی  و  باال  احساس  بارتون،  جاده  عوض نشده 
نسیم در موها و بر سینه اش، با مسرت خیز برمی دارد. وقیت بچه بود، دست در 
دست پرستارش؛ و بعدها، با سینه بندهای سفیت که می بست و دامن خوش پوشی 
که لبه اش گل آلود می شد. با سینه بندی از آن تپه ها باال می رفت! اینجا بود که 
اولنی شوهرش، آرچی کریسیت2، با موتور سیکلت پر سروصدایش در جستجوی 
دختر الغر و خونسردی آمد که در مراسم رقصی نزدیک اکستر3 عاشق او شده 
بود؛ او نشست و با مادر آگاتا چای خورد و منتظر او شد تا از آن سوی جاده 

The Yorkshire Terrier -1: نژادی از سگ.

2- Archie Christie

3- Exeter
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به خانه بازگردد. آگاتا در خانه روکلندها1، یکی از چند خانه ای که، مثل خانه 
خود او، در زمنی های آرام خود سرپا ایستاده بود، بدمینتون بازی کرده بود. در 
آن زمان دنیای او بود. سال های آرامش عصر ادواردی2 بود. از این تابستان تا 
تابستان سال بعد مهواره مه ای طوالین: علفزارهای شیب دار در سایه میزهای 
چاخیوری، مهراه حلقه های بازی کروکت3، بودند. هوا بوی گل سرخ می داد، و 
شادی آسان ترین کار بود. آگاتا کریسیت هرگز احساسش را نسبت به آن سال ها 

از دست نداد و مهیشه درونش باقی ماند.
و  پسیت  کند؛  نگاه  تورکی  به  پاینی،  به  بارتون  جاده  باالی  از  کسی  وقیت 
بلندی های هفت تپه  آن، پیچ وخم منحین وار خلیج با دریایی که ماورای آن سوسو 
می زند، را می بیند. این منظره ای است- خبشی آشکار، خبشی پنهان- که آگاتا 
می شناخت و عاشقش بود، آنقدر که وقیت، در دهه 20، با آرچی به سفر دور 
دنیا رفت، برای مادرش نوشت آفریقای جنویب مثل متام جاهای واقعًا زیباست، 

درست مثل تورکی!
این مکان دیگر وجود ندارد. تورکی جواین آگاتا پیکربندی داشت و کامل 
بود؛ سرزمیین برازنده از نوع خود با هالیل ها و مهتایب هایش، خانه های ییالقی 
بزرگ و کم نورش که در میان درخت ها و تپه ها حمصور شده بودند، با تشریفات 
و ساختارها و طبیعت دوردستش. آجنا منطقه پرآیب بود، به تدریج بنا شده بود، 
تابستان روزنامه   با معریف نامه ها سرمی رسیدند. در  بود که در آن مردم  شهری 
حملی فهرست های هفتگی از اسامی مهمانان تعطیالت را چاپ می کرد، و گفته 
از  شهر  آن  ساکن  خانواده های  می مانند.  عمومی  اطالعات  نشریات  به  می شد 
طبقه خانواده آگاتا بودند: متوسط، متمایل به باال. این مهگین چیز گرانبهایی بود. 
اطراف او، مهه حتت حمافظت و در تعادل بودند. از این رو، تا اندازه ای ختیل او 

می توانست آزادانه پرواز کند.

1- Rookland

2- منظور اوایل قرن بیستم و دوران سلطنت ادوارد هفتم و هشتم است.

Croquet -3 نوعی بازی با گوی و حلقه.



آگاتا کریستی / ارسار انگلیسی  12

آیا این می توانست تورکی قرن بیست و یکم را جادو کرده باشد؟ در سال های 
به  و،  داشت،  اجتماعی  تغیریات  از  قابل احترامی  آگاتا وحشت  از جنگ،  پس 
انتظار  در  مهیشه  که  مارپل،  دوشیزه  کارآگاهش،  پری  بانوی  اندازه  به  شکلی، 
بدترین ها بود و مهیشه در این زمینه حق داشت، درباره زندگی واقعگرا بود. ویل 
آگاتا مهچننی زین با امیان ژرف، به خدا و طبیعت بشر، بود. پس آیا او توانسته 
بود گسست مسرت خبش را در انگلستان، که قلب او را از حمل تولدش جدا کرد، 

پیش بیین کند؟
پیاده روی دلپذیر در بندر تورکی با ویترین های مبتذل مغازه ها؛ بندرگاه پرافاده 
حتت اشغال مستان سینه چاک؛ تاالر شهر در سال 1851 که امروز شعبه ای از 
کافه بار  امروز  که  کمرنگش،  طالیی  سنگی  منای  با  قدمیی،  بانک  شده؛  تسکو1 
بنکس2 است؛ عمارت باشکوه کاله فرنگی3 مشرف به دریا در سال 1912 که 
حاال جمتمع جتاری است؛ درختان خنلی که بریون کلوب شبانه مامبو4 خشک 
و  خایل  اتاق  تابلوهای  که  کرم رنگی  یب سروصدای  ییالقی  خانه های  شده اند؛ 
خیابان  امتداد  در  که  پناهندگاین  و  معتادان  می درخشند؛  آن  کانتوین5  غذاهای 
هایر یونیون6، که پدر آگاتا از آجنا برای اشفیلد ظروف چیین خریده بود، تلوتلو 
اینجا  انگلستان  در  تغیری  می کند،  را حمو  افتخار  اشکال  متام  می خورند... جتدد 
امروزه  لذت  و  بردن،  لذت  برای  است  جایی  تورکی  چون  دارد  بزرگی  حکم 
چیزی است که ما را تعریف می کند. آگاتا هم به لذت اعتقاد داشت: او عاشق 

1- Tesco

2- Banx Café Bar

3- به انگلیسی Pavilion: به فارسی: خیمه، غرفه، اقامتگاه موقت، کوشک، عامرت تابستانی، عامرت کاله فرنگی و رسایه. 

معنای ساده آن ممکن است اشاره به سازه ای داشته باشد که در فاصلٔه کمی از اقامتگاه اصلی مستقر شده است. مفهوم 

اصلی عامرت کاله فرنگی، در یک محدوده از ساختامن های متقارن سبک کالسیک دیده می شود که در آن یک بلوک 

مرکزی وجود دارد، جناح ها ممکن است به یک پاویون منتهی شوند که در برخی سبک ها به منظور تاکید بر خامته 

کمپوزیسیون مهم قلمداد شده اند؛ درست مانند نقطه در انتهای یک جملٔه کامل

4- Mambo

5- Cantonese

6- Higher Union
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آسایش و بطالت و امید بود. ویل به دیگر اعتقاد دوشیزه مارپل شک داشت- 
این باور که دنیای جدید مثل مهان دنیای قدمی است، این که بشر مثل مهیشه 
بوده است. - وقیت سوداگران تعطیالت و ضرورت آهنا را برای این احساسات 
می دید، وقیت می دید برگرهای شان را در آفتاب پرتاب می کنند و بطری های شان 
مثل نیزه تاب می خورند. شک او به آینده در یکی از آخرین کتاب هایش، مسافر 

فرانکفورت، که در هشتاد سالگی  نوشت، شروع شد:
چه دنیایی شده این روزها... مهه چیز از متامیت زمان استفاده می کند تا 
احساسات را برانگیزد. انضباط؟ ممانعت؟ هیچ یک از اینها دیگر برای 
هیچ چیزی به حساب منی آید. هیچ چیز مهم نیست، جز احساس کردن.

چه جور دنیایی... ممکن است ساخته شود؟

مهنی انگلستان امروز را ساخت: خسته کننده، خشن، روبه فساد. جامعه ای را 
بدون احساسی از نظم، از علت  و معلول، و از تاریخ ساخت. و آگاتا این را 
افتاد:  اتفاقی خواهد  که چننی  نداشت  اعتقاد  کاماًل  اگرچه  بود،  کرده  پیش بیین 
این ممکن است انگلستان باشد؟ آیا انگلستان واقعًا مثل این است؟ شاید کسی 
احساس کند- نه-، هنوز نه، ویل می تواند باشد. در حقیقت مسافر فرانکفورت 
با تأکید بر امید، امیان و نوع دوسیت به پایان می رسد. بنابراین آگاتا باید به خاطر 
قرن بیست و یکم شگفت زده و اندوهگنی شود. باید برای شهری که در آن رؤیا 
داشت، و عاشق شد، باید برای شهری که در آن با سگش توین از تپه ها باال 
می رفت، بکارتش را با آرچی کریسیت از دست داد، و نویسنده شد، سوگواری 
کند. مهم تر از مهه باید از انگلستان جدید و غم زده ناراحت باشد، چون زندگی 

برای او هدیه ای مقدس بود.
در تورکی، آگاتا مهه جا هست- در مغازه ها، و موزه ها- ویل در عنی حال، 
در  فقط  ندارد.  وجود  دیگر  ساخت،  را  او  آنچه  بود،  او  آنچه  نیست.  هیچ جا 
کورسوی حلظایت، نگاه آین دختربچه ای با لباس سفید وجود دارد، که، با سری 
پر از اسرار، از خیابان های سایه دار و روشن از نور آفتاب جست و خیز می کند. 
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اسراری بزرگ تر از این وجود ندارد: در انگلستاین که ظاهرًا در برابر هرچیزی 
که او باور داشت و جمسم می کرد، ویران شده و سرخم کرده، آگاتا کریسیت هرگز 

اینقدر مشهور منی ماند. ممکن است مهنی تناقض او را فریفته باشد.
سپس شاید به شام و باغش اندیشیده، و از دنیای افکارش خارج شده است.
این جایی بود که او، در سراسر کودکی اش، می زیست: در ختیالتش، در اشفیلد. 
این دو جدایی ناپذیر بودند. هر گوشه ای، هر سایه ای در خانه اش برای او جادویی 
حمسوب می شد. او با صراحت کودکانه ای، و در عنی حال با ژرفای انسان بالغی، 
را  خوشبخیت  که  ناپایداری  دانش  برای  عاشقانه ای،  غم  درک  برای  ظاهر  در 
برای  داشت.  مرثیه ای  غریزه  ای  او  بود.  آن  می دهد، عاشق  نشان  بیشتر  بسیار 
آرامش گرم شان  در  داشت. حیت وقیت  بلند  دیدگاهی  است، ویل  بعید  کودکان 
به  از آهنا  ابدی را حس می کرد؛ و هر حلظه  تابستان های  پایان  فرو می رفت، 

خاطره ای حلظه ای بدل می شد.
آگاتا کریسیت بالغ نوشته: »هیچ  شادی ا ی مثل شادی رؤیاها نیست...«، به طور 
حتم به خاطر داشت اشفیلد چگونه با خیاالیت که به خوابش می آمدند، مقدس 

شده بود:
خانه اش.  در  خمفی  اتاق های  باغ...  انتهای  در  رویایی  زمنی های 
بعضی وقت ها از طریق آبدارخانه به آهنا می رسید- بعضی وقت ها، از 
غریمنتظره ترین راه، به اتاق مطالعه پدر می رسید. ویل این راه ها مهیشه 
آجنا هستند- اگرچه برای مدیت طوالین آهنا را فراموش کرده باشید. 
هر بار هیجان حمظوظی از بازشناسی آن داشته اید. و با این حال، واقعًا، 
هر بار کاماًل فرق می کنند. ویل مهیشه آن خوشی پنهاین و کنجکاوانه 

درباره یافنت آهنا وجود دارد... 

این خبشی از کتاب پرتره نامتام1، که در سال 1934 منتشر شد، بود، یکی از شش 

1- The Unfinished Portrait
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رماین که با اسم مری وست مکوت نوشت. این داستان او به خودزندگینامه اش، 
که پس از مرگش چاپ شد، بسیار نزدیک است. در هر دو کتاب، بسیاری از 
قصه های مشابه دوران کودکی گفته می شود، ویل با این حال پرتره نامتام احساس 
نزدیک تری به حقایق آن دوران دارد. این کتاب با اشتیاق فراواین نوشته شده، 
از آن در وجودش  از هشت سال پیش  برای گذشته ای که  او  و عشقی را که 
کتاب  در صفحات  هنوز  زخم ها  برمی گرید؛  در  می کند،  احساس  پیچ خورده، 

می گریند.
دست  از  کودکانه  نگاه  طریق  از  را  جهان  کردن  جتربه  قابلیت  هرگز  آگاتا 
نداد. )در سال 1930 در نامه ای به شوهر دومش، مکس مالووان1 نوشت:... در 
سال های سال پیش از این، وقیت هنوز بچه هسیت، مهانطور که مهیشه خواهی 
این  به  از احساساتش  را  او هم خاطرات و هم احساس مستقیم خود  بود...( 
خاطرات حفظ کرد. برای او هیچ چیز سرزنده تر از این نبود. اولنی کتایب که با 
اسم وست مکوت چاپ کرد، نان غول2، پسربچه ای دارد به اسم ورنون دیِر3، در 
نقش قهرمان داستان، که بیشتر دوران آغازین زندگی او انعکاسی از زندگی خود 

آگاتاست.
پرستار جدیدی آمد، دختر سفید الغری با چشم هایی برآمده. امسش 
ایزابل بود، ویل او را سوزان صدا می کردند، چون برای او مناسب تر 

بود. این ورنون را بسیار گیج می کرد. او از پرستار توضیح خواست.
»کساین هستند که وقیت بچه های خود را تعمید می کنند، مثل بوزینه ها 

اسم دیگری برای آهنا انتخاب می کنند.«
واژه بوزینه اثر پریشان کننده ای بر ورنون داشت. بوزینه مهان میمون 

بود. آیا مردم بچه های خود را در باغ وحش تعمید می کنند؟

1- Max Mallowan

2- Giants Bread

3- Vernon Deyer
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ورنون هم، مثل آگاتا، رؤیاهایی داشت؛ مثل مهنی، که در ابدیت باغ اشفیلد 
بزرگ شده بود.

از آجنا که منی توانستید آقای گرین1 را ببینید، او مثل خدا بود، ویل برای 
ورنون او بسیار واقعی بود... نکته مهم درباره آقای گرین این بود که 

او بازی می کرد- او عاشق بازی کردن بود.

هر بازی ای که ورنون به آن فکر می کرد، دقیقًا مهان بود که آقای گرین دوست 
داشت بازی کند. نکات دیگری هم درباره او وجود داشت. برای مثال، او صد 
بچه داشت. و سه بچه دیگر... آهنا را با سه تا از زیباترین اسم هایی که ورنون 

می شناخت، صدا می کردند: پودل2، موش  خرما و درخت.
ورنون، شاید، پسربچه ای تنها بود، ویل هرگز این را احساس منی کرد. چون، 
مهانطور که می دانید، او آقای گرین، پودل، موش خرما، و درخت را داشت که 

با آهنا بازی کند.
هم  ذهنش  به  حیت  تصوری  چننی  باشد.  تنها  منی کرد  احساس  هرگز  آگاتا 
خطور نکرده بود. او تنهایی و فضایی را که تنهایی به او می داد گرامی  می داشت. 
او مهچننی خلوت خود را هم گرامی می داشت؛ وقیت دزدکی صدای پرستارش 
او حبث  بازی های خیایل  اولنی  از  از کلفت ها درباره یکی  با یکی  را شنید که 
می کرد )»آه، او نقش بچه گربه ای را، مهراه بقیه بچه گربه ها، بازی می کند.«(، از 
اعماق وجودش ناراحت شد. او طلسم ظریفی به خانه اش داده بود. پنهانکاری 
از این اسرار حمافظت می کرد، و عکسی از آگاتا در دوران کودکی وجود دارد که 
چهره ای پر از اسرار را نشان می دهد: دختر کوچک جلباز و بازیگوشی، که در 

باغ پر از جادویش، روی صندیل حصریی ای نشسته است.
»می خواستم متام درخت های آن را بشناسم، و معنای ویژه ای به هر درخت پیوست 

1- Mr. Green

Poodle -2 نوعی سگ.
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کنم...« او در متام دوران کودکی  اشفیلد را با مهان نگاه کودکانه دید. توخایل1، رمان 
کارآگاهی او، خانه ای را به اسم آینسویک2 توصیف می کند که خوشبخیت غیب شده 

شخصیت ها را در کتاب منایش می دهد و باغی دارد پر از درختان اشفیلد.
بعدازظهر،  و  می پوشاند  را  پنجره  یک  تقریبًا  که  بود  ماگنولیایی  آجنا 
اتاق را با نور سبز طالیی پر می کرد. وقیت از پنجره دیگر به مچزنار 
نگاه می کردید، یک ولینگتونیا3 مثل دیده باین آجنا ایستاده بود. و مست 

راست چنار بزرگ مسی رنگی بود.
آه آینسویک. آینسویک...

اشفیلد چه شکلی بود؟ خانه ییالقی بزرگ، راحت، ویل نه باشکوه، با مچزناری 
شگرف که به جنگل کوچکی منتهی می شد. خانه ای خانوادگی. عکس ها، با سایه 
صوریت و گوشه دار، آجنا را با توده ای از یکپارچگی های مهاهنگ نشان می داد. 
خبشی از آن دوطبقه، خبشی سه طبقه، با چندین دودکش، پنجره های زیادی که رو 
به باغ باز می شدند، و ایواین سایه دار از پیچک ها. منای لعایب گرخمانه ای شرجی 
در آن روزها با کتان های سنگینش که پر از درختان خنل بود. آجنا گلخانه ای 
هم بود- منی دامن چرا، ویل اسم آن ک.ک4 بود- که خانه اسب چویب گهواره ای 
بود.  پاک6  اسم عشق  به  نقاشی شده کوچکی  ارابه  و  اسب  و  ماتیلده5،  اسم  به 
آگاتا در آخرین کتابش، فرار از سرنوشت7، که در آن اجازه داد قراردادهای 
اینها نوشت، و، رها مهانند  داستان های کارآگاهی زیرپا گذاشته شوند، درباره 
روحی، گام در گذشته خود هناد. این کتاب، مثل متام آخرین نوشته های او، در 

1- The Hollow

2- Ainswick

Wellingtonia -3 درختی بزرگ و پر برگ

4- K.K

5- Mathilde

6- Truelove

7- Postern of Fate
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دستگاه ضبط صویت صحبت شد؛ صدایش از خاطرات، ترک خورده و مرتعش 
یایل فرورخیته و یک گوش شکسته، »متروک و سرگردان«  با  ماتیلده،  است. 
توصیف می شود، ویل وقیت یکی از شخصیت های کتاب بر پشت او می پرد، او 

مثل قدمی عقب و جلو می شود. »راه افتاد، نه؟« »بله، راه افتاد.«
چند سال پیش از اینکه آگاتا فرار از سرنوشت را بنویسد، نامه ای از دوسیت 
مکان هایی  من،  و  تو  باغ های  ما،  »باغ های  کرد.  دریافت  تورکی  در  قدمیی 
اندازه عوض  جادویی بودند... چقدر ناراحت کننده است که جاده بارتون این 
اشفیلد،  حال،  این  با  شده اند.«  ساخته  اشفیلد  فراز  بر  خانه ها  آن  و  شده، 
می سازد  دوون1  در  آگاتا  بعدها  که  خانه ای  با  افسون هایش،  متام  خاطر  به 
مثل جواهر  که  گرین وی2،  سفیدرنگ عصر جورجی  تکامل  منی شود.  مقایسه 
که  خانه ای  اندازه  به  واقعًا  دارد،  قرار  دارت3  رودخانه  باالی  رنگ رورفته ای 
مهیشه  خردسال  آگاتای  مهه  این  با  بود.  رویایی  می کرد  زندگی  اشفیلد  در 
در  او  می کرد.  نگاه  حمدودیت هایش  ورای  از  را  آن  و  بود  خانه اش  عاشق 
خودزندگینامه اش نوشت: »باالتر از هر چیزی در دنیا می خواستم روزی بانو 
در  شدن  ساکن  برای  افاده،  برای  نه  هنفته،  متایلی  این مجله  در  باشم.«  آگاتا 
مکان مقدسی که بر لبه ختیالت او می پلکید، وجود دارد. در یکی از آخرین 
رمان هایش، شب یب پایان، نوشت: »چیزی را آنقدر زیاد می خواهم که کاماًلً 
منی دامن چیست. چیزی که از مهه برامی مهم تر است. جالب است که یک خانه  

می تواند چنان معنایی داشته باشد.«
به  است  وارث خانه ای  او  منی کند:  زندگی  اشفیلد  در  پسربچه  نان غول،  در 
کتاب  در  است.  غریقابل توصیف  باستاین اش  زیبایی   که  پویسانت4،  ابوت  اسم 
دیگری از وست مکوت با عنوان گل سرخ و درخت سرخ دار، احساس ایزابال، 

1- Devon

2- Greenway

3- Dart

4- Abbots Puissant
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قهرمان زن داستان به قلعه سن لو، شبیه احساس او به خانه خودش است: »قرون 
وسطایی، تند و تلخ.« آگاتا پیوسته از میان دنیایی این چنیین راه می پیمود و آن 
را دنیای خود می نامید. او با گرین وی هم مهنی کار را کرد، تا اندازه ای؛ نه به 
او بسیار متفکر بود و بسیار رفتاری طبقه متوسط داشت. مهان  ایزابال.  اندازه 
ذهین که می  توانست رویای قلعه سن لو را ببیند، می توانست، مهیشه، جلوی او را 

از گم شدن خود در واقعیت بگرید.

اگر او در خانه دیگری به دنیا آمده بود، بدون شک زندگی دروین اش با آزادی 
کمتری توسعه می یافت. شاید به هیچ وجه هسیت منی یافت. ویل خانواده میلر در 
تورکی، آن طور که ظاهرشان نشان می داد، پریو سنت نبودند، و پویایی خانواده، 
آگاتا را با وجود محایت ها و حمافظت ها مستقل واگذاشت، که مهنی برای رشد 

شخصیت ویژه او چیز مطلویب بود.
آگاتا مری کالریسا میلر1 آخرین و سومنی فرزند خانواده، روز 15 سپتامرب 
1890، یازده سال پس از خواهرش مارگارت )مج(2 و ده سال پس از برادرش 
لوییس مونتانت3 )مونیت( متولد شد. پدرش، فردریک، مرد بسیار حمترمی بود 
که  کالریسا،  مادرش،  منی کرد.  دخالت  بچه هایش  زندگی شخصی  در  هرگز  و 
فضول تر از شوهرش بود، برای نشان دادن عالقه خود به بچه ها خردی غریزی 
داشت. کالرا- که با این اسم شناخته می شد- مثل پرستاری بود که در نان غول 
به کارهای ورنون رسیدگی می کرد، و قادر بود برای او درباره پودل، موش خرما 
و درخت، درباره آقای گرین و صد بچه اش، صحبت کند. و به جای گفنت »چه 
بازی جالیب!« پرستار فرانسیس فقط می پرسید »صد بچه، پسر بودند یا دختر...«
کالرا، در واقع، منبع بود. تأثری او بر آگاتا- هم با غفلت ها و هم با توجهاتش- 
تقریبًا قطعی بود. او، که به شکل مشخصی قدکوتاه بود و چشم های تقریبًا سیاه 

1- Agatha Mary Clarissa Miller

Madge -2: مصغر مارگارت.

3- Louis Montant




