
پیشگفتار

الکسـاندر َمک کال اسمیت نویسندۀ تحسین شدۀ بریتانیایی، متولد 
1948 در زیمبابـوه اسـت. کودکـی اش را در این کشـور آفریقایی 
گذراند و در بوتسوانا و سوازیلند هم کار کرد. او سال هاست استاد 

حقوق پزشکی در دانشگاه ادینبروی اسکاتلند است.
این نویسنده، عالوه بر کتاب های جذاب و مفرح متعددی که 
برای کودکان و نوجوانان نوشـته اسـت، چند سـری کتاب  منتشر 
کـرده که محبوب ترین و معروف ترینشـان دو مجموعه اسـت که 
مایه های کارآگاهیـ  معمایی دارند و نویسنده شان با آنها به شهرت 
جهانی رسـیده اسـت: یکی مجموعۀ دفتر کارآگاهی شـمارۀ یک 
بانوان )که از سال 1998 تا کنون حدود بیست کتاب از آن منتشر 
شده و ترجمۀ اولین جلد آن را نشر هرمس در سال 1388 منتشر 
کرده است( و دیگری مجموعۀ ایزابل دلهاوزی )که از سال 2004 
تا کنون دوازده کتاب از آن منتشر شده و کتاب حاضر اولین جلد 

آن است(. 
این سری رما ن ها مایه های قوِی فلسفۀ اخالق دارند و شخصیت 
اصلی شـان، زنی فیلسـوف به نـام ایزابل دلهاوزی، ویراسـتار یک 
مجلۀ اخالقیات کاربردی اسـت و به نوعی یک خانم مارپِِل جواِن 

مدرِن مرفّهِ روشنفکِر عالقه مند به هنر و ادبیات.
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داسـتان در شهر ادینبروی اسکاتلند می گذرد و در طول رمان ، 
تأمـالت و ذهنیت هـای خـاص و پیچیـدۀ ایـن زن و ارتباطش با 
جامعـه و نزدیکانـش با دغدغه های اخالقـِی او در هم می آمیزند، 
بـا نخ تسـبیح هایی کارآگاهیـ  معمایی به هـم پیوند پیدا می کنند 
و، با ارجاع هایی گسـترده به تاریخ و اسـطوره و فلسـفه و هنر و 
روانشناسـی و سیاسـت و اقتصـاد و...، در غـرب رمانـی عمیق و 
چندوجهـی پدیـد می آید که، بـا روانکاوی عمیِق شـخصیت ها و 
انگیزه هایشـان، خواننـده را بـه دروِن یکایِک آنها می کشـاند و در 
عین حال با تاریخ و فرهنگ و هنِر کشور اسکاتلند و به ویژه شهر 
ادینبرو آشنا می کند که خوانندۀ ایرانی کمتر از طریق ادبیات با آنها 

آشنایی پیدا کرده است. 
پ. ط. ــ مهرماه 1397



1

ایزاِبلَدلهاوزی1مردجوانرادیدکهازلبۀبالکِنباالیی،ازقسمتُلژ،به
پایینپرتابشد.پروازشبیاندازهناغافلبودوکوتاه،وایزابلکمتراز
یکثانیهاورادید،باموهایآشفته،بهحالِتواژگون،باپیراهنوُکتی
کهتاسینهاشباالآمدهبودوشکمشاززیِرآنبیرونافتادهبود.وبعد،
بهلبۀبالکِنبزرگخوردوباسربهسمِتصندلیهایسالِنپایینفرود

آمدوازنظرناپدیدشد.
عجیـبآنکـهاولیـنچیزیکهبـهذهنایزابـلآمدشـعِراوِدن2بود
دربارۀسقوطایکاروس3.اوِدنگفتهاینقبیلاتفاقهادربرابرجماعتی
میافتدکهدرپسزمینهپِیکارهایروزمرهشـانند.سـرباالنمیکنندتا
پسریراببینندکهداردازآسمانسقوطمیکند.ایزابلباخودشگفت:
بایکدوسـتحرفمیزدم.بایکدوسـتحرفمیزدمواونپسراز

آسمونپایینافتاد.

1. Isabel Dalhousie

W. H. Auden.2شاعرانگلیسیـآمریکایی)1907-1973(.م.
Icarus.3 دراسـاطیریونـان،بـابالهاییکهپدرشبرایشسـاختهبـودوبامومبهبدنش
چسـباندهبود،بهپروازدرآمداماباتابیدِنخورشـیدمومآبشـدوبالهاَکندهشدندو

ایکاروسبهدریاافتاد.م.
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حتـیاگـرهمایناتفاقنمیافتاد،اوبازبهیاِدآنروزعصرمیافتاد.
ـاجراییازارکسترسمفونِیِریکیاویک1 دودلبودکهبهکنسرتبیایدیانهـ
ـواگرآنبلیِتاضافینبودکهبه کهقباًلچیزیدربارهاشنشـنیدهبودـ
اصراِریکیازهمسـایههانصیبششـدهبود،اصاًلنمیآمد.نمیدانست
کهریکیاویکواقعًایکارکسـترسمفونِیحرفهایاستیانوازندگانش
تازهکارنـد.البتـهحتیاگرتـازهکارهمبودنـد،وقتـیآنراِهطوالنیراتا
ِادینبرو2آمدهبودندتادرآنروزهایآخربهارکنسـرتبدهند،حّقشـان
نبـودباسـالنخالیروبهروشـوند؛چطورممکنبودبهآنهـااجازهداده
باشندآنهمهراهراازایسلندبکوبندبیایندودرمقابِلصندلیهایخالی
برنامـهاجـراکنند؟اینبودکهایزابلبهکنسـرترفتهبـودوتاپایاِننیمۀ
اوِلبرنامهسـرجایشنشسـتهبود،برنامهایباترکیبدلانگیزیازآثار
آهنگسازانآلمانیواسکاتلندی:ماِلر3وشوِبرت4وِهیمیشَمکان5.

ـبرایاواخرماِهمارس]اوایلفروردین[که بعدازظهـِرگرمـیبودـ
ـوهوایسالِنآِشرهال6َدمکردهبود.ایزابل،محض زیادیهمگرمبودـ
احتیاط،کملباسپوشیدهبودو،باگرمشدِنبیشازاندازۀهوایبالکن
بزرِگسـالن،ازاینبابتراضیبود.موقعآنتراکت،بهطبقۀپایینرفته
بودو،بادورنگهداشتِنخودازانبوهآدمهایتویباروآهنگناموزوِن
گفتگوهایشان،ازآرامِشبیروِنسالنوهوایخنکترشلذتبردهبود.
البتهحتمًاآشناییدرسالنپیدامیکرد؛امکاننداشتدرادینبروازخانه
بیرونبیاییوچشمتبهآشنایینیفتد؛اماآنروزعصر،ایزابلحوصلۀ

Reykjavik.1 پایتختکشورایسلند.م.
Edinburgh.2 پایتختاسکاتلند.م.

Gustav Mahler.3آهنگسازآلمانیقرننوزدهموبیستم.م.
FranzSchubert.4آهنگسازاتریشی)1797-1828(.م.

Hamish McCunn.5 موسیقیدانوآهنگسازاسکاتلندِیقرننوزدهموبیستم.م.
6. Usher Hall
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همکالمشدنباکسیرانداشت.آنتراکتکهتمامشدهبود،چندلحظهای
بافکِربرنگشتنبهسالنکلنجاررفتهبود؛امااوهمیشهخودشراازهر
کاریکهنشـانازکمتوجهییا،حتیبدترازآن،سـهلانگاریداشـت
منعمیکرد.پسسـِرجایشبرگشـتهبود،برنامۀکنسرتراازجاییکه
قباًلآنراگذاشتهبود،رویدستۀصندلیاش،برداشتهبودونامقطعات

بعدیراخواندهبود.نَفِسعمیقیکشیدهبود:اشتوکهاوِزن1!
بـاخـودشدوربیـنآوردهبودکه،حتـیباارتفاعنهچنـدانزیادی
همکهبالکِنبزرگداشـت،بازوجودشالزمبود.دوربینرارویِسن،
کـهخیلـیدورازاودرآنپایینبود،تنظیمکـردودرتکتِکنوازندهها
دقیـقشـد،کاریکـههیچوقتنمیتوانسـتدرکنسـرتهانکند.در
حالتعادی،آدماینوآنرابادوربینچشـمیزیرنظرنمیگرفت،اما
اینجا،درسالنکنسرت،اینکارمجازبود،واگرهمهرازگاهیدوربین
منحرفمیشـدورویتماشـاگرانمیرفت،چهکسـیمتوجهمیشد؟
نوازندههـایسـازهایزهـیمعمولـیبودند،امانـگاِهایزابلبـهیکیاز
نوازندههایکالریِنتافتادکهچهرۀگیراییداشت:استخوانهایبرآمدۀ
گونهوچشـمهایگودرفتهوچانهایکهحتمًاباتبربهدونیمشـدهبود.
نگاهایزابلرویمردخیرهماندوبهیاِدچندنسلایسلندِیجانسخت
افتـادودانمارکیهایپیشازآنها،کهسـختکارکـردهبودندتانژادی
متولـدشـودازمـردانوزنانیکـهروزِیخودراباچنگودنـدانازدِل
خاِککمحاصِلزمینهایمرتفعبیرونمیکشـیدند؛ماهیگیرهاییکه
ازآبهایُسـربیرنگماهِیروغنمیگرفتند؛زنانیکهجانمیَکندند
وباماهیهایخشکوبلغورجوبچههایشانرازندهنگهمیداشتند؛و

حاال،درپایاِنآنهمهتالش،یکنوازندۀکالریِنت.
رویصندلـیاش راحـت و گذاشـت کنـاری را دوربیـن ایزابـل

Stockhausen.1آهنگسازآلمانی)1928-2007(.م.
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نشسـت.نوازندههایقابلیبودنـدواجرایپرشـوریاز»َمکان«ارائه
کردهبودند؛اماچراهنوزاشـتوکهاوِزنمیزدند؟شـایدنوعیبیانیهبود
دربـارۀفرهنگواالیشـان.درسـتاسـتکـهازریکیاویـکآمدهایمو
درستاستکهریکیاویکشهرکوچکیاستدرگوشهایدورافتاده،
اماالاقلمیتوانیماشـتوکهاوِزنرابهخوبِیبقیۀنوازندههابزنیم.ایزابل
چشـمهایشرابسـت.اینموسـیقیواقعًاغیرقابلتحملبودوحّقش
نبـودکهیکارکسـتِرمیهمانآنرابهزوربهخـورِدمیزبانهایشبدهد.
ایزابـلدریکآنبهایننتیجهرسـیدکهبایدخیلیهـمازآدابدانِیاین
ارکسـترممنونباشد.بایدحتمًاازاهانتسیاسیخودداریکرد:حتمًا
ارکسترهایآلمانیحواسشانبودکهخارجازآلمانواگِنر1نزنند،الاقل
دربعضـیازکشـورها،ودرعوضآهنگسـازهایآلمانیایراانتخاب
کنندکهقدریبیشتر...ازخودشانشرمندهاند.اینبهمذاِقایزابل،که

ازواگِنربیزاربود،خوشآمد.
اشتوکهاوِزنآخرینبخِشبرنامهبود.وقتیعاقبترهبرارکستراز
ـکهایزابلفکرکردخیلیهم رویِسنرفتوکفزدنهافروکشکردـ
ـایزابلبیسـروصدا پرشـورنبود؛حتمًایکدلیلشاشـتوکهاوِزنبودهـ
ازرویصندلیاشبلندشـدوبهسـمتدستشـوییزنانهرفت.شیررا
ـدرآِشـرهالازوسـایلمدرنیمثل بـازکردوتویمشـتشآبخوردـ
آبخوریخبرینبودــویکمشتآبهمبهصورتشزد.کمیخنک
شـدوبعدبهسـمِتپاگردپلههارفتتاازسـاختمانبیرونبرود.ولی
درسـتهمانجاچشمشافتادبهدوسـتشِجنیِفر2کهایستادهبودپای

ردیفکوتاهپلکانیکهبهبالکنبزرگمیرسید.

Richard Wagner.1آهنگسازآلمانیقرننوزدهمکهبهیهودیستیزیشهرتداشتو
ازمنابعالهامفاشیسِمآلماندرقرنبیستمبود.م.

2. Jennifer
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دودلبود.داخلساختمان،هنوزهمگرماعذابشمیداد،وازطرفی
بیشـترازیکسـالمیشـدکهجنیفرراندیدهبودوعماًلنمیتوانسـت

بیسالمواحوالپرسیازکنارشبگذرد.
ازمیانجمعیتراهشرابازکرد.

جنیفرگفت:»منتظردیوید1َام.«وباسـرودسـتبهبالکنبزرگ
ــفکرکن!یکیازکنترلچیها اشارهکرد.»یهِلنِزچشمشروگمکردهـ
همچراغقوهشروبهشقرضدادهکهبرهزیرصندلیشبگردهدنبالش.
یکیرووقتیداشـتیممیرفتیمگالسـگو2توقطارگمکرد،اینهمیکی

دیگه.«
درهمانحالکهآخرینگروهتماشـاگرانازپلههایپشـتسِرآنها
پایینمیرفتند،آندوسرگرمصحبتبودند.جنیفرزنجذابیبودکهتازه
ــمثلایزابل.کتودامِنقرمزرنگیبهتن چهلسـالگیراردکردهبودـ
داشـتکهرویشراسنجاقسـینۀبزرِگطالییرنگیبهشکلسِرروباه
زدهبـود.ایزابلنمیتوانسـتچشـمازآنروباهبرداردکهباچشـمهای
سـرخرنگشانـگاربهاوخیرهشـدهبـود.باخودشگفـت:برادرروباه.

چقدرشبیهبرادرروباهه.
چنـددقیقـهبعد،جنیفربانگرانیسـربـاالکردونگاهـیبهپلهها
انداخت.بااوقاتتلخیگفت:»بایدبریمباال.شایدکمکبخواد.اگه

اینروهمگمکردهباشه،حسابیدردسرمیشه.«
چندپلهازردیفپّلکانیکوتاهراباالرفتندوبهپاییننگاهانداختند.
ازآنجامیتوانستنددیویدراببینندکهپشتبهآنهازیریکصندلیخم
شدهبودونورچراغقوهاشبینردیفصندلیهامیدرخشید.ودرست
ـ همانلحظهکهآنجاایستادهبودند،آنمردجوانازطبقۀباالسقوطکردـ

1. David

Glasgow.2ازشهرهایمهّماسکاتلند.م.
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بیهیچصدایی،بیهیچحرفی،بادستهاییکهدرهواتکانمیخورد،
ـوازنظرناپدید انگارکهسـعیمیکردپروازکندیااززمینَکندهشـودـ

شد.

یکآن،هردوناباورانهبههمخیرهماندند.وبعد،ازآنپایین،صدای
جیغیبلندشد؛زنیبودباصدایزیر،وبعد،مردیفریادکشیدوجایی

دریمحکمبههمخورد.
ایزابـلدسـتدرازکـردوبـازویِجنیفـررامحکمگرفـتوگفت:

»خدایمن!خدایمن!«
شـوهرجنیفـرهمانجـاکـهخمشـدهبودپشـتشراراسـتکردو

صدایشانزد:»چیبود؟چیشد؟«
جنیفـرگفـت:»یکیافتادپاییـن«وبهبالکنباالییاشـارهکرد،به

نقطۀتالقِیطبقۀباالبادیوار.»ازاونباال.افتادپایین.«
بازهمدیگررانگاهکردند.آنوقت،ایزابلجلورفتتابهلبۀبالکن
رسـید.سرتاسـردیوارۀبالکن،میلهایبرنجیکشیدهشدهبودوایزابل،

خیرهبهپایین،آنرامحکمچسبیدهبود.
آنپاییـن،مردجوانرویلبۀیکیازصندلیهاافتادهبود،باپاهایی
مچالهشـدهرویدسـتههایصندلیهایکناری.ایزابلمتوجهشـدکه
یکـیازپاهاکفشندارداماجورابدارد.سـِرمـردرانمیدید،چوناز
سـطحصندلیپایینتربود،امایکیازدسـتهایشرادیدکهباالمانده
بود،انگارکهبهطرِفچیزیدرازشدهباشد،اماهیچتکاننمیخورد.
کنارش،دومردبالباسشبایستادهبودندکهیکیشانبهجلوخمشده
بودومردجوانرالمسمیکرد،امادیگریپشـتسـررانگاهمیکردو

حواسشبهدربود.
یکیازمردهافریادکشید:»زودباش!بجنب!«




