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 شرلوك هلمز يآقا

 يم داريكه سراسر شب ب يشد،مگر در آن موارد نادر يم دارياز خواب ب ريد يليشرلوك هلمز كه صبحها معموال خ يآقا

را كه مهمانان شب قبل جا گذاشته بود  ييو عصا ستادميا يواريد يجلو بخار ي چهيقال يرو. صبحانه نشسته بود زيماند،سر م

سر  ريدرست ز. معروف اند» پنانگ يعصا«گرد،از آنها كه به  يبود با سر يو قطور بايتكه چوب ز. به دست گرفتم

اس،از طرف .يس.آر.ام مريمورت مزيبه ج«پالك حك شده بود نيا يرو. نچيا كيبه عرض  بايبود،تقر يپهن يعصا،پالك نقره 

. گرفتند يمخانواده دست  يميقد يبود كه اطبا يياز آن عصاها. را داشت» 1884«خيو تار» اچ.يس.يدوستانش در س

 .و مطمئن س،محكمينف

 شود؟ يم رتيدستگ يخب واستن،از آن چ -

 .مشغولم ينگفته بودم كه بفهمد به چه كار زيچ چيپشت به من نشسته بود، و من ه هلمز

 .هستم؟به گمانم پشت سرت هم چشم دارد يمشغول به چه كار يدياز كجا فهم -

 :گفت او

از آنجا كه  ؟يفهم يمهمانمان چه م يواتسن، از عصا نم،يبگو بب يول. مقابلم هست يقليص يآب نقره  يقور كيدست كم  -

 يم. كند يم دايپ تياهم يتصادف يادگاري نيكه چه كار داشته، ا ميندار ياطالع نيزده، و كوچكتر بشيدر كمال تاسف غ

 .يكن يم فيعصا، آن مرد را چطور توص نيا يبعد از وارس نميخواهم بب

 :دوستم را به كار بستم و گفتم يتوانستم روشها يآنجا كه م تا

شناسند  يكه او را م يهم محترم است، چون كسان يلياست، و خ يپزشك پا به سن گذاشته ا مريكنم دكتر مورت يتصور م -

 .به او داده اند يا هيهد نيچن يقدردان يبه نشانه 

 :گفت هلمز

 !بود يعال! احسنت -

 .رود يم مارانشياز ب ياريبس ادتيبه ع ادهيپ ياست كه پا ييپزشك روستا كيكنم احتماال  يدر ضمن، فكر م -

 ل؟يبه چه دل -
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 كيدانم  يم ديشده كه بع دهيطرف و آن طرف كوب نيبوده، آن قدر ا ييبايز اريبس يعصا، اگر چه در اصل عصا نيچون ا -

با آن راه  يواضح است كه كل نيشده،بنابرا دهييسا ياش حساب يآهن مينوك ضخ. آن را دست گرفته باشد يپزشك شهر

 .رفته است

 :گفت هلمز

 !كامال درست است -

ر كه احتماال او در امو يباشگاه شكار محل كيجور باشگاه شكار باشد،  كيزنم  يحدس م. »CCHدوستان « نيو بعد هم ا -

 .زحماتش را جبران كند يكوچك هيمساعدت كرده، و آنها هم خواسته اند با هد شيبه اعضا يپزشك

 :روشن كرد و گفت يگارياش را عقب داد و س يصندل هلمز

من ارئه داده  زيناچ يتهايكه از سر لطف از موفق ييدر تمام گزارشها ميبگو ديبا. بهتر بود شهياز هم قتايواتسن،حق _

 يآدمها، ب يبعض. يحامل نور هست يول. يتو شخصا منبع نور نباش ديشا. يگرفت يخودت را دست كم م يتهايابلق ،معمواليا

به تو  يليكنم كه خ ياعتراف م زم،يدوست عز. نبوغ دارند ختنيدر برانگ ياديآنكه خودشان نبوغ داشته باشند، قدرت ز

 .ونميمد

چون بارها از . موجب مسرت فراوانم شد شياذعان كنم كه حرفها دينكرده بود، و با فيآن موقع، هرگز آن قدر از من تعر تا

 يدر ضمن، به خود م. او آزرده خاطر شده بودم يدر جهت شناساندن روشها ميخود و تالشها ينهاياو به تحس يياعتنا يب

هلمزدر . ردياو قرار بگ دييببندم كه مورد تا به كار يا وهيكه در استفاده از روش او استاد شده ام و قادرم آن را به ش دميبال

بعد انگار توجهش جلب شده باشد، . اش كرد يوارس رمسلحيبا چشم غ يا قهيموقع عصا را از دستم گرفت و چند دق نيا

 .آن پرداخت يرسبه وا نيبا ذره ب گريگذاشت، عصا را به كنار پنجره برد، و بار د نيرا زم گارشيس

 :گشت،گفت يكاناپه برم يهمان حال كه به كنج محبوب خود رو در

 ياستنتاجها يبرا ييموضوع مبنا نيا. عصا هست نيا يدو سرنخ رو اي كي ديترد يب. است ييجالب است، هر چند ابتدا _

 .گذارد يم ارمانيمتعدد در اخت

 :دميبا تكبر پرس شيو ب كم
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 از چشمم دور نمانده باشد؟ يمهم زيچ چيه دوارميرا از قلم انداخته ام؟ ام يزيچ _

 نيمنظورم ا ،يختيگفتم تو مرا برانگ يوقت م،يصادقانه بگو. تو اشتباه بود يهايريگ جهينت شتريب زم،يمتاسفانه، واتسن عز _

. يمورد كامال اشتباه كرده ا نيدر ا ميخواهم بگو ينم. شدم تيهدا قتيحق يتو به سو يبا توجه به خطاها يبود كه در موارد

 .رود يهم راه م يليو خ. است ييمرد به طور حتم پزشك روستا نيا

 .پس من درست گفتم _

 .حد نيدر هم _

 .نبود يگريد زيچ نياز ا ريغ يول _

 كياست كه  شترياحتمالش ب كنميبه عنوان مثال، من فكر م. وجه چينبود، به ه نيهمه اش هم زم،ينه، نه، واتسن عز _

قرار گرفته  مارستانيقبل از آن ب» .يس.يس« يحروف اختصار يباشگاه شكار؛ و وقت كيبدهد تا  هيهد يبه پزشك مارستانيب

 .سدر يبه ذهن م» كراس نگيچر«كلمات  عتايباشد، طب

 .حق با تو باشد ديشا _

 ميدار اريدر اخت يتازه ا يمبنا م،يكارمان قرار ده يمقدمات يها هياز فرض يكيموضوع را  نيو اگر ا. است شترياحتمالش ب _

 .ميمهمان ناشناس را بر اساس آن بنا كن نيا ريتصو ميتوان يكه م

 م؟يبرس ميتوان يم يگريباشد، به چه استنتاج د» كراس نگيچر مارستانيب« يحروف اختصار» اچ.يس.يس«كه  ميريخب، گ _

 .آنها را به كار ببند. ييمن آشنا يرسد؟ تو كه با روشها يخود به خود به ذهن نم يگرياستنتاج د چيه _

 .به روستا، در شهر به طبابت اشتغال داشته متيمرد، قبل از عز نيرسد كه ا يبه ذهنم م يهيبد ي جهينت نيفقط ا _

معموال به  يا هيهد نيچن. ريآن را در نظر بگ هيزاو نياز ا. ميجسارت نشان بده نياز ا شتريب يقدر ميكنم بتوان يتصور م _

خود را به او بدهند؟ معلوم است،  ياز قدرشناس يشوند تا نشانه ا يشود؟ چه موقع دوستانش جمع م ياهدا م يچه مناسبت

در كار  يا هيهد ميدان يم. به كار طبابت بپردازد يكناره گرفته تا به طور خصوص مارستانياز خدمت در ب مريدكتر مورت يوقت

صورت، اگر  نيدر ا. به طبابت در روستا صورت گرفته يشهر مارستانياز كار در ب يرييدر كار او تغكه  مياعتقاد دار. بوده

 م؟يكرده ا يرو ادهيز يليبوده، در استنتاج خود خ رييتغ نيبه مناسبت ا هيهد نيا مييبگو
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 .قطعا احتمالش هست _

 يمقام نيتواند به چن يم يباشد، چون فقط كس مارستانيب يتوانسته از كاركنان دائم يكه اون نم ميكن يخب، مالحظه م _

پس او چه كاره بوده؟ اگر در . رود يبه روستا نم يكس نيبرسد كه در كار طبابت در لندن كامال جاافتاده باشد، و چن

 .ارشد ينجوداش كيباالتر از  يباشد، قدر دنتيتوانسته رز ينبوده، فقط م يمحال از كاركنان دائ نيبوده و در ع مارستانيب

شود  يو موقر تو دود م انساليخانواده م ب،پزشكيترت نيبه ا.عصا هست يرو خشيآنجا را ترك كرده،تار شيپنج سال پ و

پرت و  ،حواسياز جاه طلب يسال،خوش قلب،عار يس ريشود ز يظاهر م يومرد جوان زم،ويواتسن عز.رود يو به هوا م

 .بزرگتر و از سگ نگهبان كوچكتر است ري يتراز  ميگو يم يسر دست نطوريكرده،كه هم زيسگ عز كيصاحب 

و  دميخند يسقف فرستاد،با ناباور يكوچك و لرزان دود را به سو يداد و حلقه ها هيكاناپه تك يشرلوك هلمز به پشت يوقت

 :گفتم

 ميتوان ياحت مر يليدست كم خ يتو مطمئن بشوم،ول يتوانم از صحت حرفها يوجه نم چيقسمت آخر،به ه نيدر مورد ا-

 .مياوريمرد و تخصص اش به دست ب نيدر باره سن ا ياطالعات

 نيدر راهنما،چند.كردم دايرا پ مريآوردم و اسم مورت رونيرا ب يپزشك يام،كتاب راهنما يپزشك يقفسه كوچك كتابها از

 .بلند خواندم ياش را باصدا نهيشيپ.توانست همان مهمان ما باشد ياز آنها م يكيفقط  يول.وجود داشت مريمورت

 نگيچر مارستانيب دنتيرز 1884تا1882از.دو ن.دارتمور.مپنيگر.1882.پزشكان يعضو كالج سلطنت.مزيج. مريمورت

 يهايژگيبه و يرجعت يماريب ايآ«با عنوان  يبه خاطر رساله ا.يقيتطب يشناس بيآس نهيجكسن در زم زهيبرنده جا.كراس

 يم شرفتيما پ ايآ« )1882لَنست(» يموروث يهايژگيو يبرخ«مؤلف.سوئد يشناس بيمن آسعضو وابسته انج»است؟ ياجداد

 .بارو يو ها يمپن،تورسليگر يپزشك مامور خدمت در بخش ها).1883،مارسيفصلنامه روانشناس(»م؟يكن

 :گفت يزيآم طنتيبا لبخند ش هولمز

همان طور كه تو با ذكاوت فراوان متوجه .ييپزشك روستا كيفقط .نشده، واتسن يبه آن باشگاه محل ياشاره ا چيه-

-اگر درست به خاطرم باشد- كه به كار بردم ييدر مورد صفتها يول.من كامال موجه است يكنم استنتاج ها يفكر م.يشد

 يم يخوش قلب قدر دان يفقط از آدمها ايدن نيكه در ا ام افتهيبه تجربه در.حواس پرت وياز جاه طلب يخوش قلب،عار
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حواس پرت بعد از  يكنند كه به روستا بروند وفقط آدمها يكارشان را در لندن رها م ياز جاه طلب يعار يفقط آدمها.شود

 .گذارند يرا جا م شانيت،عصايزيساعت انتظار در خانه ات عوض كارت و كي

 و آن سگ؟-

 يبوده،سگ آن را محكم از وسطش م ينيسنگ ياز آنجا كه عصا.عصا را پشت سر صاحبش حمل كند نيعادت داشته ا-

عالمتها مشخص  نيا نيسگ همان طور كه از فاصله ب نيآرواره ا.شود يم دهيكامال به وضوح د شيدندانها يگرفته و جا

- امكان دارد.ستيبه اندازه آرواره سگ نگهبان هم ن يولباشد ، ريِ ياست،به نظر من بزرگتر از آن است كه آرواره تر

 .است يمو فرفر لِياسپان كيسگ  نيمن،ا يبله،خدا

لحنش .پنجره توقف كرده بود يِموقع،مقابل تو رفتگ نيدر ا.رفت يحرف زدن از جا بلند شده بود و در اتاق راه م نيح هولمز

 .بود كه با تعجب سرم را بلند كردم نانياز اطم يحاك يبه قدر

 ؟يقدر مطمئن باش نيا يتوان يم زم،چطوريدوست عز-

 يتكان نخور،تمنا م تياز جا.زنگ صاحبش يهم صدا نيا نم،ويب يساده كه خود آن سگ را دمِ درِ خانه مان م لِيدل نيبه ا-

حاال آن لحظه شگرف سرنوشت .به حالم باشد يتواند كمك ياو از همكاران توست،وحضور تو م.كنم،واتسن

 مزيدكتر ج.شر اياست  ريخ يدان يگذارد،و نم يات م يكه قدم به زندگ يشنو يرا در راه پله م يآدم يپا يواتسن،صدا.است

 !دييدارد؟بفرما ييتقاضا ت،چهيمرد علم،از شرلوك هلمز،متخصص در جنا نيمر،ايمورت

 ينيبلند قامت والغر،با ب اريبود بس يمرد.بودم يمعمول ييِپزشك روستا كيتعجبم شد،چون منتظر  هيمهمانمان ما ظاهر

دور  ينكيبه هم كه پشت ع كينزد يزده بود،چشمان رونينافذ ب يجفت چشم خاكستر كي انيبه منقار كه از م هيشب يدراز

با .بود و شلوارش نخ نما فينا مرتب بود،كت فراكش كث شيو ب مك يلباسش خوش دوخت ول.زدند يبرق م ييو طال يفلز

 يحالت چهره اش آشكارا حاك بلندش از هم اكنون خم شده بود،سرش را جلو داده بود و هنگام راه رفتن ،پشتيوجود جوان

و  ديآن دو يسو هب يشادمانه ا اديبه محض ورود،چشمش به عصا افتاده كه در دست هلمز بود و با فر.بود يشياند رياز خ

 :گفت

 .است زيعز ميبرا يليآن عصا خ.يرانيجا گذاشته ام با در دفتر مؤسسه كشت نجايمطمئن نبودم كه آن را ا.چقدر خوشحالم-
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 :گفت هولمز

 است؟ هياز قرار، هد-

 .بله،آقا-

 كراس؟ نگيچر مارستانياز طرف ب-

 .دو تا از دوستان در آنجا به مناسبت ازدواجم يكياز طرف  -

 :داد گفت يكه سرش را تكان م يدر حال هولمز

 !عجب،عجب،چه بد-

 .به هم زد نكشيع يها شهيرا پشت ش شيمتعجب،پلكها يمر،قدريمورت دكتر

 بد بود؟ شيكجا-

 ازدواجتان؟ ديگفت.ديختيكوچك ما را به هم ر ينظر كه شما استنتاج ها نيفقط از ا-

مطب  سيتاس يبرا ميرا ترك كردم و همراه با آن از همه آرزوها مارستانيب ليدل نيبله آقا من ازدواج كردم و به هم-

 .خودم فراهم كنم يبرا يالزم بود خانه ا.هم گذشتم يخصوص

 :گفت هولمز

 ...مريمورت مزيو حاال ،دكتر ج.ميآن قدرها هم به خطا نرفته اخب،خب،پس -

 .يپزشك يكالج سلطنت ريعضو حق كيآقا،قربان،آقا،صرفا -

 .قيبا ذهن دق يو از قرار معلوم،آدم-

 يتصور م.كند يناشناخته صدف جمع م ميعظ انوسياق نيكه در ساحل ا يهولمز،كس يآقا.آدم متفنن در عرصه علم كي-

 ...شرلوك هلمز هستند و نه يكنم مخاطبم آقا

 .هستند شانيدوستم دكتر واتسن،ا.درست است-

جالب  اريهولمز ،شما از نظر من بس يآقا.ام دهياسم شما را در ارتباط با اسم دوستتان شن.از مالقاتتان خوشوقتم،آقا-

 ياز نظر شما اشكال.چشم مواجه شوم يفوقان هيحدر نا يرشد نيبا چن دهيحد كش نيتا ا يانتظار نداشتم با جمجمه ا.ديهست
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كه اصل آن در دسترس قرار  يشما،آقا ،تا زمان يكنم؟قالبِ جمجمه  ستان را لم انهيندارد كه با انگشت شكاف آه

كنم كه جمجمه شما نظرم را جلب  ياعتراف م يقصد مبالغه ندارم،ول.مغتنم خواهد بود يهر موزه مردم شناس ينگرفته،برا

 .استكرده 

 :و گفت نديبنش يصندل يدعوت كرد رو بمانيدست از مهمان عج ةهلمز با اشار شرلوك

كه از  نطوريا. خودم ةآقا، و من هم در حوز د،يهست يعالقه مند اريخودتان آدم بس يفكر ةكنم شما در حوض يتصور م -

 .دينكن ديترد گاريدر روشن كردن س كنميخواهش م. ديچيپ يم گاريخودتان س داست،يانگشت سبابه تان پ

و و لرزان داشت،  دهيكش يانگشتان د،يچيپ يگاريآور س رتيح يآورد و با مهارت رونيو توتون ب گاريكاغذ س بشياز ج مرد

 .قرار همچون شاخك حشرات يفرز و ب

. ا جلب كرده استتوجهش ر بمانياز آن داشت كه مهمان عج تينافذ و كوتاهش حكا ينگاهها يساكت بود، ول هولمز

 :سرانجام گفت

 نجايو به ا ديو مجددا امروز به من افتخار داده ا شبيمن بوده كه د ةجمجم ةنيكنم صرفا به منظور معا يآقا، تصور نم -

 .ديآورده ا فيتشر

به سراغ شما  ليدل نيهلمز من به ا يآقا. كار را هم انجام بدهم نيفراهم شد تا ا يتيآقا،نه؛هر چند خوشحالم كه موقع. نه -

 نكهيبا توجه به ا. مواجه شده ام يرعاديو غ يجد اريبس يكه ناگهان با مشكل ليدل نيو به ا ستم،يآمدم كه شخصا اهل عمل ن

 ...متخصص نيشما در اروپا دوم

 :گفت ريبا تغ شيكم و ب هلمز

 مقام اول را كسب كرده است؟ يممكن است بپرسم چه كس! آقا قتا،يحق -

 .جالب باشد اريبس ديبا ويبرت ويكار موس. است يدقت علم ةفتيكه ش يكس يبرا -

 د؟يكرد يمشورت م شانيصورت بهتر نبود با ا نيدر ا -

آقا، . دياند كه شما لنگه ندار دهيعق نياهل عمل در امور، همه بر ا يبه عنوان آدم يول. يمن گفتم به لحاظ دقت علم -

 ...ناخواسته دوارميام
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 :گفت هلمز

 يمشكل دييبه من بگو شتريب ياهويو بدون ه ديكنم عاقالنه تر آن است كه لطف كن يفكر م مر،يدكتر مورت. يفقط مختصر-

 .ستيچ قايدق ديحل آن خواستار كمك من هست يكه برا

 

 ليباسكرو نينفر

 :گفت مريمورت زيجم دكتر

 .سند دستنوشته هست كيمن  بيج يتو-

 :گفت هلمز

 .دميرا د د،آنيوارد اتاق شد يوقت -

 .است يميقد يدستونشته  كي -

 .نباشد يمتعلق به اوائل قرن هجدهم، البته اگر جعل -

 د،آقا؟ييگو يرا از كجا م نيا -

كه نتواند قدمت  يمتخصص. ديمن قرار داده بود ديآن را در معرض د نچيدو ا ،يكي د؟يكرد يكه صحبت م يدر تمام مدت -

باب  نيمختصر مرا در ا يرساله  ديشا. ارزد يحدود، مشخص كند مفت نم نيدر ا يزيچ ايرا با اختالف ده سال،  يسند

 .است 1730به نظر من، متعلق به سال . ديخوانده باش

 .است 1742 قشيدق خيتار -

 .آورد رونيبغلش ب بيدستنوشته را از ج مريمورت دكتر

آن همه  شيدر حدود سه ماه پ عشيو فج يمرگ ناگهانبه من سپرده است كه  ليرا سر چارلز باسكرو يسند خانوادگ نيا -

بود،  يآدم با اراده ا. هم بودم شانيعالوه بر پزشك معالج، دوست شخص ا ميبگو توانميم.سر و صدا به پا كرد ريدر دونشا

 ،يعاقبت نيچن يو ذهنش برا. داشت تياهم يليسند خ نيا يول. نبود يال پردازياو هم مثل من اهل خ. نيباهوش، واقع ب. آقا

 .هم قسمتش شد، آماده بود تيكه در نها



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠

 .زانوانش باز كرد يو آن را رو رديدست دراز كرد تا دستنوشته را بگ هلمز

است كه به من امكان داد  يمتعدد ياز نشانه ها يكي نيا.و كوتاه توجه كن دهيكش sمتناوب از حروف  ةواتسن، به استفاد -

 .سند را مشخص كنم نيقدمت ا

بزرگ  يآن ارقام ريو ز »ليباسكرو يسرا«:كاغد نوشته بود يباال. محو نگاه كردم ةشانه اش به كاغذ زردرنگ و نوشت يرو از

 .»1742«: ناخوانا درج شده بود يبا خط

 .جور گزارش باشد كيرسد  يبه نظرم -

 .دچرخ يدهان به دهان م ليباسكرو ةكه در خانواد يبخصوص ةاست كه از افسان يبله، گزارش -

 ست؟ين نطوريا د،يتر با من مشورت كن يتر و منطق ديجد يموضوع ةدربار ديخواهيكردم شما م يتصور م يول -

. گرفت ميو چهار ساعت درباره اش تصم ستيدر عرض ب ديكه با يو ضرور يمنطق ارياست بس يموضوع. است ديجد يليخ -

 .خوانم يم تانيشما ان را برا ةبا اجاز. ارتباط تنگاتنگ دارد هيقض نيدستنوشته كوتاه است و با ا نيا

دكتر . را بست شيداد، نوك انگشتانش را به هم چسباند، و چشمها هياش تك يصندل يبه پشت مياز تسل يحاك يبا حالت هلمز

 .را خواند ريز يميو قد بيبلند و لرزان داستان عج ييدستنوشته را جلو نور گرفت و با صدا مريمورت

 يم ليبه هوگو باسكرو ماياز آنجا كه تبار من مستق يوجود داشته است، ول ياديز يتهايروا ليباسكرو ةمنشأ درند ةدربار

بود اعتقاد راسخ دارم كه ماجرا همان  دهيآن را از پدر خود شن زيام، و او ن دهيداستان را از پدرم شن نيرسد، و از آنجا كه ا

 يم فريكه گناه را ك يكه همان خداوند عادل ديباور داشته باش خواهميپسرانم، م. داده است يشده رو تيارو نجايگونه كه در ا

كه با دعا و استغفار نتوان  ستين نيسنگ زانيبه آن م يمنع چيو ه ديلطف و مرحمت آن را ببخشا تيتواند در نها يم زيدهد ن

جانب  ندهيبلكه در عوض در آ. ديواهمه نداشته باش گذشته جيكه از نتا دياموزيداستان ب نيپس از ا. برداشت انيآن را از م

ما  يشوربخت يةما گرياست، بار د دهيد بيسخت از آنها آس نيكه خانواده ما چن يتا آن مصائب هولناك ديكن تيرا رعا اطياحت

 .نگردد

لم دانشمند فاضل لرد كالرندن مطالعه آن را به ق ةخچيكنم تار يم هيتوص دأيكه اك(كه در زمان شورش بزرگ  ديبدان پس

خشن، ناپاك،  اريبس يكه او مرد ستين يديبود، و ترد ليبه نام هوگو باسكرو يفرد اريدر اخت ليباسكرو يارباب ة، خان)ديكن
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 يگاه در آن نواح چيه نيسيكنند، چرا كه قد يموضوع چشم پوش نياز ا توانستند يدر واقع م گانشيهمسا. بود مانيا يو ب

وجود داشت كه نامش را در سراسر غرب بر سر  يظالمانه ا يو شوخ طبع يدر وجود او سبكسر يول. نداشتند يتيمحبوب

 ليملك باسكرو يكيدر نزد هگرفتار شد ك يهوگو در دام عشق دختر خرده مالك نيروزگار، ا ياز قضا. زبانها انداخته بود

جوان، كه عاقل بود و نام  ةزيدوش يول). نهاد بايز نيچن ينام ديپل نيچن يالبته اگر بتوان بر احساس( بود  يينهايصاحب زم

سال در  كياتفاق افتاد كه  نطوريا هيقض. او وحشت داشت نياز شهرت ننگ رايز. جست يم يداشت، همواره از او دور يكين

و شرور خود به مزرعه حمله كرد و دختر جوان را كه  كارهيهوگو با پنج شش نفر از دوستان ب نيمقدس ا ليكائيم ديروز ع

در  يآوردند، او را در اتاق يارباب ةپس از آنكه دختر را به خان. با خود برد ستند،يآگاه بود پدر و برادرانش در خانه ن كين

گمان  يب.پرداختند يبه باده گسار ش،يبه عادت هر شب خو ستانش،عمارت محبوس كردند، و هوگو و دو يطبقات فوقان

 ديرس يبه گوشش م نييپا ةكه از طبق يوحشتناك يآوازها و عربده ها و دشنامها ياهوياز ه يفوقان ةدختر جوان در طبق

 حانهيچنان وق راند يبر زبان م يدر عالم مست ليكه هوگو باسكرو يالفاظ نديگو يكند، چون م يبود از ترس قالب ته كينزد

 نيزرنگ تر اي نيزد كه فقط از شجاع تر يدختر جوان عاقبت از ترس دست به كار. ديترك يم دنشانيبودند كه سنگ از شن

رخبامها  رياز ز) پوشاند يو هنوز هم م(پوشاند  يعمارت را م يجنوب واريكه د يچكيپ يساقه ها ياريبه  د؛يآ يمردان بر م

 .پدرش سه فرسخ راه بود ةتا مزرع ياز خانه ارباب خت،يخانه گر يزار به سو لنگخ انيآمد و از م نييپا

 زين يديپل يتهايببرد و احتماال ن يدنياش غذا و آشام يزندان يبعد، هوگو مهمانانش را تنها گذاشت تا برا يقضا، اندك زمان از

در جسمش حلول كرد، چون دوان  طانيش ييآن وقت گو. است دهيكه مرغ از قفس پر افتيدر جهيو در نت. در سر داشت

به هر سو  يچوب يشراب و بشقابها يتنگها. ديبزرگ پر زيم يشد و به رو ياهارخوررفت و وارد تاالر ن نييپادوان از پله ها 

برآورد كه اگر آن دختر جوان را تصاحب نكند، همان شب روح و  اديآن جمع فر ةو هوگو در مقابل هم. پرتاب شدند

مانده بودند،  ريو متح ماتدر آن حال كه مردان خوشگذران از خشم او . خواهد كرد ميتسل يمنياهر يروهايجسمش را به ن

 نيدر ا. دختر بفرستند يرا در پ يتاز يسگها ديبرآورد كه با اديبود فر نيريمست تر از سا ديشا اياز آنان كه شرورتر  يكي

و . را رها كنند يتاز يبگذارند و سگها نيز انشيزد كه بر پشت ماد اديبر سر نوكرانش فر د؛يدو رونيموقع، هوگو از خانه ب

 يصدا بيترت نيو به ا. بود ختهيراند كه او گر يآنها را به سمت. سگها گرفت ينياز آن دختر را جلو ب يدستمال آنكهپس از 
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 .انداخت نينور مهتاب در خلنگ زار طن ريپارس سگها ز

صورت گرفته بود درك  ليآنچه را كه آن سان به تعج يقادر نبودند تمام. همچنان بهت زده بودند يتا مدت خوشگذرانها

 گرياكنون د. بردند يدهد پ يآنچه احتمال داشت در خلنگ زار رو تيآمدند و به ماه رونيب رتيزود از ح يليخ يول. كنند

 ...زنان  اديفر يبعض. برپا بود ييغوغا

به  يسرانجام اندك شعور يول. دنديطلب يم يگريتنگ شراب د ياسبشان را و برخ يبرخ. خواستند يشان را م تپانچه

ماه در . را آغاز كردند بيتن بودند، بر پشت اسب نشستند و تعق زدهيآنها، كه س يو همگ. مجنونشان بازگشت يذهنها

گرفته بود چهار نعل  شيبه خانه در پ دنيرس يجوان برا دختركه  يريو آنان در مس ديدرخش يسرشان م يآسمان صاف باال

 .تاختند يدر كنار هم م

 دهيشكار را د ايآ دندياز او پرس ادياز چوپانان شب خلنگ زار گذشتند، و به فر يكيرفته بودند كه از كنار  شيپ ليدو ما يكي

نجام گفت كه البته آن دختر سرا يول. برزبان آورد يمرد، آنطور كه در داستان آمده، قادر نبود از ترس كالم نيو ا. است

هوگو . ام دهيهم د يگريد يزهايچ يول« :او گفت. سر به دنبالش گذاشته بودند يتاز ياست كه سگها دهيرا د نوايب

چنان هولناك بود  يجانور د؛يدو يصدا م يب يتاز ياز كنارم گذشت، و پشت سر او سگ اهشيس انيسوار بر ماد ليباسكرو

 ».ام بگذارد يپكه خدا نكند هرگز سر در 

منجمد شد،  شانيكه خون در رگها دينكش يطول يول. تاختند شيآن مردان مست به چوپان دشنام دادند و به پ ب،يترت نيا به

و  يخال نيرنگ پوستش را پوشانده بود، با ز ديسف يكه كف اه،يس انيو ماد د،يچيدر خلنگ زار پ يتاخت چهار نعل يچون صدا

به  ميعظ يهراس رايز. شدند كيآنگاه آن خوش گذران ها به هم نزد. گذشت شاناز برابر شديم دهيكش نيكه بر زم يافسار

با . نهادند ياز آنان را به خود وا م كيرفتند، هر چند اگر هر  يم شيهمچنان در خلنگ زار پ يول. جانشان چنگ انداخته بود

 نيا. دنديرس يتاز يبه سگها نجامرفتند تا سرا شيپ يگونه به كند نيبد. رغبت تمام حاضر بود سر اسبش را برگرداند

در خلنگ  يقيآبكند عم اي يريسراز يشهرت داشتند، جمع شده بودند و باال لشانيشجاعت و نژاد اص ليسگها هر چند به دل

مانده بود،  رهيشده و چشمانشان خ خيگردنشان س يكه موها ،يو برخ دنديكش يخود را پس م يبرخ دند؛يكش يزار زوزه م

 .ستندينگر يمقابلشان م گتن ةبه قعر در
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را آغاز  بيبودند كه تعق ياز زمان ارتريمردان اكنون هش نيا د،يزن يو همان گونه كه احتماال حدس م. متوقف شده بود گروه

شان،  نيمست تر ديشا اي ن،يسه تن از آنان، شجاعتر يول. حاضر نبودند جلوتر بروند متيق چيآنان به ه شتريب. كرده بودند

 يكه هنوز هم م م،يعظ يشد كه دو تا از آن سگها يم يباز منته يبه فضا يريسراز نيا. شدند ريسراز بيسواره از آن ش

آنجا قرار  مياز مردمان فراموش شده در روزگاران قد يكه برخ ييسنگها. در آن قرار داشت افت،يتوان آنها را در همان جا 

همان جا كه از اسب فروافتاده بود  نوايب خترد ةو در وسط آن محوطه،جناز. نور مهتاب آن فضا را روشن كرده بود. داده بودند

در  ليهوگو باسكرو كريپ يحت ايدخترجوان،  ةجناز ةمنظر نيا يول. از پا در آمده بود ياز خستگ ايقرار داشت؛ از ترس 

و چنگ  ستادهيهولناك ا يهوگو موجود ةباك راست كرد؛ بر سر جناز يسه عربده كش ب نيتن ا او نبود كه مو به يكينزد

به چشم  يكه انسان يبزرگتر از هر سگ تاز يول. يبه سگ تاز هيرنگ، شب اهيو س ميعظ ياو فرو برده بود، درنده ا يگلو رد

صحنه، و به محض  نيا دنيبا د. ديرا در ليهوگو باسكرو يدرنده گلو وانيكردند، ح يدر همان حال كه نگاه م. است دهيد

 ميآنان برگرداند، هر سه نفر به رعشه افتادند و از ب يخون چكانش را به سو يو آرواره ها نيآنكه جانور درنده نگاه آتش

ر اثر آنچه از آنان همان شب ب يكي نديگو يم. انداخت نيدر خلنگ زار طن غشانيج يجانشان به تاخت دور شدند؛ و صدا

 .بوده اند شانيپر ييعمر خود انسانها يدر مابق گريو دو تن د. بود، جان سپرد دهيد

. قرار است نيكرده است، از ا بتيخانواده را سخت گرفتار مص نياز آن پس ا نديگو يداستان ظهور آن درنده كه م پسرانم،

است كه آنچه به وضوح شناخته شده باشدكمتر موجب هراس است تا  ليدل نيدر آورده ام، بد ريتحر ةاگر آن را به رشت

 .شود افتهيحدس و گمان در يآنچه فقط به اشاره و از رو

 ،يناگهان ييمرگها. در گذشته اند زياسف انگ ييخانواده به مرگها نيا ياز اعضا ياريانكار كرد كه بس توانينم زيرا ن نيا

گناهان را، فراتر  يكه ب ميكران قادر متعال قرار ده يخود را در پناه رحمت ب ميما بتوان رمدوايحال، ام نيبا ا. ظالمانه و مرموز

شما را  نجايپسرانم، در ا. قرار گرفته اند، تا ابد مجازات نخواهد كرد ديكتاب مقدس مورد تهد درچهارم كه  اياز پشت سوم 

 يروهايكه ن يكيكه از عبور از خلنگ زار در ساعات تار مكنيم هيبه شما توص اطيسپارم، و از باب احت يبه قادر متعال م

 .ديشود احتراز كن يقدرتشان افزون م يمنياهر

باب به  نيدر ا نكهيبر ا يمبن ياست خطاب به پسرانش راجر و جان، همراه با دستور لينوشته از هوگو باسكرو نيا(
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 .)ندينگو يسخن زابتيخواهرشان ال

شرلوك  يباال زد و به آقا يشانيپ يرا تا رو نكشيبرد، ع انيرا به پا بيداستان غر نيپس از آنكه خواندن ا مريمورت دكتر

 :را به درون آتش پرت كرد و گفت گارشيو ته س ديكش يا ازهيهلمز خم. اتاق چشم دوخت يهلمز در آن سو

 خب؟ -

 ست؟يبه نظرتان جالب ن -

 .عالقه داشته باشد انيپر يكه به داستانها يكس يچرا، برا -

 :آورد و گفت رونيب بشيرا از ج يتاشده ا ةروزنام مريمورت دكتر

 .است دتريجد يدهم كه قدر يرا به شما نشان م يزيحاال چ. هلمز يخب، آقا -

مربوط به مرگ  يتهاياست از واقع يگزارش كوتاه. امسال است نيروزنامه اخبار دون مربوط به چهاردهم ژوئن هم نيا

 .اتفاق افتاده است خيتار نيكه چند روز قبل از ا ليسرچارلز باسكرو

را به چشم گذاشت و شروع به  نكشيمهمانمان دوباره ع. شد دايدر چهره اش هو اقيبه جلو خم شد و آثار اشت يكم دوستم

 :خواندن كرد

در انتخابات  انهياز دون م براليحزب ل يوان نامزد احتمالكه نام او به عن ل،يسرچارلز باسكرو يمرگ ناگهان ر،ياخ يروزها در

 يدر سرا يهر چند سرچارلز مدت نسبتا كوتاه. استان را در ماتم و اندوه فرو برده است نيا. بر سر زبانها بود ندهيآ

كرده بودند  دايرا كه با او سركار پ يفراوانش عالقه و احترام همه كسان سخاوترئوف و  تيسكونت داشت، شخص ليباسكرو

و به  يميقد يخانواده ا ةمسرت است كه به بازماند هي، ما دهيروزگار ثروتمندان تازه به دوران رس نيدر ا. جلب كرده بود

شكوه و جالل برباد رفته خاندانش به  ياياح يبرسد و آن را برا يكه قادر است خود به ثروت ميروزگار فالكت افتاده بربخور

 يبه ثروت كالن يجنوب يقايآفر يدر معادن طال يگذار هيدانند، سرچارلز با سرما يهمان طور كه همه م. بازگرداند نجايا

 پولمنافعش را به  ليدل نياو عاقلتر از آن بود كه آنقدر ادامه بدهد تا چرخ سرنوشت به زبانش بچرخد و به هم. افتيدست 

و . گذرد ينم شتريدوسال ب دياقامت گز ليباسكرو يكه او در سرا ياز زمان. شتپولها به انگلستان بازگ نيكرد و با ا ليتبد

بوده  اريبس تيكه با مرگش ناتمام مانده اند، حائز اهم هيناح نيو توسعه در ا يبازساز ياو برا يهمه متفق القولند كه نقشه ها
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سراسر منطقه از اقبال بلند او منتفع  اتشين حكرده بود كه در دورا ليبه صراحت ابراز تما داشتن ياو كه خود فرزند. اند

و  يمحل يةرياو به موسسات خ ةسخاوتمندان يايخبر عطا. در مرگ نابهنگام او سوگوارند يشخص ليبه دال ياديز ةو عد. شوند

به طور  قيتحق انيمربوط به مرگ سرچارلز در جر يتهايتوان گفت واقع ينم. روزنامه درج شده است نيبارها در ا ياستان

به آنها دامن  يكه خرافات محل يعاتيدست كم آنقدر كار و تالش صورت گرفته كه از شر شا يكامل روشن شده است، ول

 ليدال از ريغ يليمرگ دل نيكه ا ميتصور كن اي. ميوجود ندارد كه به وقوع قتل مظنون باش يليدل چيه. ميابي يزده بود خالص

با وجود ثروت . داشت يبيو غر بيجهات طرز فكر عج يگفت كه از بعض توانيد و مبو وهيسرچارلز ب. داشته است يعيطب

 ةفيشوهر وظ. شدند يم ليتشك موريبه نام بار يدر داخل خانه از زوج نشياش ساده بود و مستخدم يشخص قيفراوانش، سال

از آن است كه  يكند، حاك يم ديينفر از دوستان سرچارلز هم آن را تا نيدخانه را شهادت آنها كه شهادت چن يكدبانو

 ريياشاره دارد كه به صورت تغ يقلب ةعارض يمختل شده بود، و بخصوص به نوع شيپ يسرچارلز از مدت يسالمت تيوضع

و پزشك معالج  وستد مريمورت مزيدكتر ج. كرده است يبروز م يروان يافسردگ ديشد ينفس، و بحرانها يرنگ چهره، تنگ

 .كرده است دييموضوع را تا نيا در شهادت خود زين ،يمتوف

عادت داشت هر شب قبل از رفتن به رختخواب، در  ليسرچارلز باسكرو. پرونده ساده و روشن است نيمربوط به ا قيحقا

. عادت او بوده نياز آن است كه ا يحاك موريبار يشهادت خانم و آقا. قدم بزند ليگذرگاه معروف سرخدار در ملك باسكرو

دستور داده بود  موريدارد روز بعد عازم لندن شود وبه بار قصددر روز چهارم ژوئن، سرچارلز اعالم كرده بود كه 

 نيا نيرود؛ اوعادت داشت ح يم رونيقبل از خواب خود ب يرو ادهيپ يآن شب، طبق معمول برا. را آماده كند شيچمدانها

شود در  يم وجهكه مت مور،يدر ساعت دوازده، بار. برنگشت يرو ادهيپ نيهرگز از اسرچارلز . هم بكشد يبرگ گاريكار س

 يبوده و اثر پاها يآن روز باران. رود يكند و به دنبال اربابش م يروشن م يشود و فانوس يسرسرا هنوز باز است، نگران م

 يآثار. شود يوجود دارد كه به خلنگ زار باز م يدروازه ا ر،يمس نياواسط ا. بوده دايگذرگاه پ يتا انتها يسر چارلز به آسان

گذرگاه  ياو سپس به راه خود تا انتها. نقطه توقف كرده است نيدر ا يداده سرچارلز مدت كوتاه يم انوجود داشته كه نش

است  موريكه روشن نشده اظهارات بار يمسئله ا. كرده اند داياست كه جسد او را پ ريمس نيهم يدهد و در انتها يادامه م

رسد از آنجا به بعد  يكرده و به نظر م دايپ رشكلييخلنگ زار تغ ةاربابش پس از عبور از كنار درواز ياثر پاها نكهيبر ا يمبن
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در خلنگ زار بوده،  يكم ةاست، آن موقع به فاصل ياسب فروش كول كيكه  ،يبه نام مورف يفرد. پنجه راه رفته است يرو

قادر  يول ده،يشن را ييادهايفر يكه صدا ديگو ياو م. كه كامال مست بوده است ديآ يرمب نياز اعترافات خود او چن يول

به  يپزشك يگواه نكهياز خشونت مشاهده نشده، و با ا ياثر چيدر جسد سرچارلز ه. آمده اند ياز كدام جهت م ديبگو ستين

در واقع دوست و  نيكه ا رديدر آغاز حاضر نبوده بپذ مريچهره اشاره دارد ـ تا آن حد كه دكتر مورت ديشكل نسبتا شد رييتغ

 يعاد ريغ يقلب ستينفس و مرگ بر اثر ا يدر موارد تنگ تيوضع نيا نديگو يافتاده ـ م نيبر زم بلشاوست كه مقا ماريب

 .ستين

 ي هينصفه بر اساس نظر اتيه. كند  يم دييرا تا هيتوج نيدهد ا يرا نشان م يميقد يعضو يجسد كه ناراحت حيتشر ضمنا

هال  لياست كه وارث سرچارلز در باسكرو يفراوان تيامر واجد هم نيا رايو موثر ، ز ديمف ييرا. داد  يرا يپزشك شيآزما

بدور از احساسات  يها يريگ جهياگر نت. قطع شده است دنبال كند  يزيخوب او را كه به نحو غم انگ يمستقر شود و كارها

هال ،  ليباسكرو ينداده بود ، احتماال برا انيشوود پا يماجرا نقل م يكه پچ پچ كنان درباره  ييسانه هابه اف ييقضا قيتحق

، پسر برادر  ليباسكرو يهنر يسر چارلز ، برادرزاده اش آقا شاونديخو نيكترينزد ميكن يتصور م. شد  ينم دايپ يساكن

از خود داده در  يكه مرد جوان خبر يبار نيآخر. باشد  اتيح ديكه هنوز در ق يكوچكتر سر چارلز است ، البته در صورت

 ». شده آگاه شود  بشينص يموضوع كه ثروت خوب نيآغاز شده تا او از ا يقاتيبوده است ؛ تحق كايآمر

 :گذاشت و گفت  بيروزنامه اش را تا كرد و دوباره در ج مريمورت دكتر

 . نهاستيچارلز امرگ سر يهولمز ، نكات اعالم شده درباره  يآقا -

 :هلمز جواب داد  شرلوك

در آن موقع مقاله . كنم  يدارد ، از شما تشكر م يكه مطمئنا وجوه قابل توجه ديجلب كرده ا يا هيتوجه مرا به قض نكهياز ا -

م پاپ را داشت ليمرا به شدت گرفتار كرده بود و چون م كانيوات يهاينقاش يماجرا يباره خوانده بودم ، ول نيدر ا يگريد ي

و اعالم  يمقاله شامل نكات عموم نيكه ا ديگفت. در خور توجه ، قطع شد  يسيانگل ي هيقض داز خودم ممنون كنم تماسم با چن

 شده است ؟

 . يبل -
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 . ديو اعالم نشده آگاه كن يپس مرا از نكات خصوص -

دكتر . اعتنا را به خود گرفت  يرا جمع كرد و حالت فرد عدالت گستر ب شينوك انگشتها گريداد ، بار د هياش تك يصندل به

 :داد گفت  ياز خود نشان م يديشد جانيكه اندك اندك ه مريمورت

بوده كه  نياگر در آن هنگام سكوت كرده ام علتش فقط ا.  ميگو ينگذاشته ام به شما م انيدر م يرا كه با كس يزيچ -

از . بدهد نفرت دارد  دانيم انهيكه به خرافات عام نيكه اهل علم است از ا يكرده باشم ؛ مرد يرويپ يا زهيخواسته ام از انگ

از سكنه  يهال اضافه شود آنجا خال ليبه شهرت شوم باسكرو يكه اگر اتهام بزرگ دمكر يروزنامه ، فكر م ني، مثل هم يطرف

 يزيدانم كمتر حرف بزنم ، از صراحت كامل من چ يكه م يزيچ يكه درباره  دميجهت مصلحت د نيبه هم. خواهد ماند 

 . ميرا بگو زيتوانم همه چ يبه شما م يول. شود  ينم ديعا

 ليمن ، سر چارلز باسكرو.  ننديب يرا م گريكديكنند غالبا  يم يزندگ هيناح نيكه در ا يسكنه ندارد ؛ كسان يليزار ، خ خلنگ

آدم  يلومتري، تا شعاع چند ك دانيعياستاپلتون طب يهل الفتر هال و آقافرانكلند ا ياز آقا ريبه غ.  دميد يم يليرا خ

كه  يكرده بود و عالقه ا كيما را به هم نزد شيماريب ياهل معاشرت نبود ول يليخ چارلزسر .  ديكن ينم دايپ يا لكردهيتحص

جالب  يداشت و ما شبها يارياطالعات بس يجنوب يقاياو از آفر. كرد  يتماس ما را حفظ م ميهر دو به قلمرو علم داشت

 . ميكرد منياقدام هوتنتو و بوش يقيتطب يآناتوم يرا صرف بحث درباره  ياريبس

 تانيكه برا يداستان. كرده است  دايپ يبد اريسر چارلز وضع بس يعصب ستميكامال متوجه شده بودم كه س شيچند ماه پ از

توانست او را  ينم زيچ چيه او با آن كه دوست داشت در امالكش گردش كند هگذاشته بود ك ريبر او تاث يخواندم به قدر

برسد ، سر چارلز قانع  يهولمز ، هر قدر كه به نظرتان باورنكردن يآقا.  ذاردمصمم به آن كند كه شبها به خلنگ زار قدم بگ

شوق  زياجدادش به من گفته بود چ يكه درباره  يمتوجه خانواده اش شده است ، قطعا مطالب يهولناك نيشده بود كه نفر

شبانه ام به  يها ادتيضمن ع ايآبود كه  دهيكرده بود ؛ بارها از من پرس رياو را تسخ يفكر حضور شبح. نداشت  يزيانگ

 يم جانيآورم كه سوال آخر ، او را به ه يخوب به خاطر م. ام  دهيرا نشن يپارس سگ يصدا ايبرنحورده ام و آ يبيعج وانيح

 . ديلرز يم جانياز فرط ه شيكرد صدا يسوال را م نيكه ا يهنگام آورد و

شده  ادهياز كالسكه ام پ. بود  ستادهيدر ملك ا يجلو. از حادثه به سراغ او رفتم  شيآورم كه سه هفته پ يبه خاطر م نيهمچن
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 يزيمن ، در دوردست چ يشانه  يمانده است و از رو رهيخ شيبودم و در كنار او قرار گرفته بودم كه متوجه شدم چشم ها

تصور كردم از  يبزرگ اهيكه من آن را گاو س يزيچ نميبب افتمي؛فقط مجال  اندمسر برگرد. نگرد  يم يديرا با هراس شد

بودم بروم ؛ به هر سو  دهيرا د وانيكه ح يكرد تا محل رميمنقلب شده بود كه ناگز ياو به قدر. گذرد  يدره م يانتها

تمام ساعات اول شب شب را نزد سر چارلز . گذاشت  يحادثه بر روح او اثر ناگوار نيشده بود ؛ ا ديناپد نواي، ح ستمينگر

واقعه را از آن  نيا. خواندم به من سپرد  تانيبرا شيپ يرا كه اندك ياش سند يآشفتگ هيتوج يهمان موقع بود كه برا. ماندم 

در آن لحظه من قانع شده  يبود ، ول تياهم يمقدار يداد دارا يكه رو يزيغم انگ يكنم كه در حادثه  ينقل م تانيرو برا

 .كند  ينم هيرا توج يديشد جانيه نيچن زيچ چيكه ه بودم

كه او با آن  يداريدارد ؛ اضطراب پا يقلب يدانستم كه او ناراحت يم. من بود كه قرار شد سر چارلز به لندن برود  ي هيتوص به

 يكردم كه وقت يفكر م. انداخت  يبود ، سالمت او را به شدت به خطر م يم ياليو خ يلت آن واهكه ع نيكرد ، ولو ا يسر م

استاپلتون هم كه دوست مشترك ما  يآقا. است  رفتهيپذ رييكه برگردد تغ يبگذراند وقت تختيپا يها حيچند ماه را با تفر

غم  يلحظه حادثه  نياما در آخر. كرد  يمن طرفدار ي دهياش شده بود از عق يبود و وضع سالمت سرچارلزموجب نگران

 .داد  يرو زيانگ

 دهينوكر مرا با خبر كرد ؛ هنوز نخواب نزيو توسط پرك افتيجسدش را  شخدمتيپ موريكه سر چارلز درگذشت ، بار يشب

 قير را كه به تحقتمام جوانب ام. هال رساندم  ليخودم را به باسكرو كساعتيكمتر از  يجهت ظرف مدت نيبودم ، به هم

در مشرف به خلنگ زار كه به نظر  يكيمحل را در نزد. دنبال كردم  كاجها ابانيرد پاها را در خ. كردم  يشد بررس يمربوط م

توجه كردم كه به جز . صورت گرفته است  يرييمتوجه شدم كه در شكل ردپاها تغ.  دمياست د ستادهياو در آنجا ا ديرس يم

من به  دنياز رس شيپ يرا كه كس كريوجود ندارد ، و باالخره با دقت فراوان پ يگريد يشنها رد پا يرودر  موريبار يردپاها

در شن  شيقرار گرفته بود ، انگشت ها پاواريچل شيسر چارلز به شكم افتاده بود ، دستها. كردم  نهيآن دست نزده بود معا

به طور قطع متحمل اعمال . شدم  ديكرده بود كه در شناختن او دچار ترد رييتغ يفرو رفته بود ؛ خطوط چهره اش به قدر

معنا كه گفت در  نيبه ا. نادرست داد  يگواه كي قيدر تحق موريبار يول. نداشت  يجراحت چگونهيخشونت بار نشده بود و ه

تازه  يول ي؛ در مسافت كم دميد ياثر نيمن چن يول. نشده  يزياو متوجه چ. نبوده  نيزم يرو يگرياثر د چياطراف جسد ه
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 !و آشكار 

 رد پا ؟ -

 !، رد پا  يبل -

 زن؟ ايمرد  -

 :مرا برانداز كرد و بعد نجوا كنان گفت  يبيبا نگاه غر مريمورت دكتر

 . تعلق داشت  ييهولمز ، رد پاها به سگ غول آسا يآقا -

 مساله -سوم  فصل

 

پزشك ،  يصدا.  رميآمد بگ يرا كه به سراغم م يلرزش ينتوانستم جلو دميكلمات را شن نيا يكنم كه وقت يم اعتراف

آمده بود به جلو خم  جانيهولمز كه به شدت به ه. او را تكان داده بود  قايكه به زبان آورده بود عم يراز: مرتعش شده بود 

 : دي، پرس ديدرخش يشناختم م يدر او م يونافذ كه به خوب ديشد يشد ؛ نگاهش بر اثر برق

 ؟ ديديرا د نيا -

 . نميب يكه شما را م يبه همان روشن -

 ؟ دينگفته ا يزيو چ -

 داشت ؟ دهيجه فا -

 ده؟يآن را ند يگريچطور كس د -

نداشتم به آن فكر  ييمن هم اگر با داستان آشنا. موضوع نبود  نيدر بند ا يجسد بوده ؛ كس يمتر ستيدر ب بايرد پاها تقر -

 .كردم  ينم

 سگ گله وجود دارد ؟ يليدر خلنگ زار خ -

 .رد پا متعالق به سگ گله نبود  يول! مسلما  -

 بوده ؟ يكه سگ بزرگ ديگفت -
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 !بزرگ  يليخ -

 نشده ؟ كيبه جسد نزد يول -

 ! ريخ -

 آن شب هوا چطور بود ؟ -

 .و سرد  يابر -

 ؟ ديبار يباران نم -

 ! ريخ -

 است ؟ يچه شكل ابانيخ -

 انيكاشته شده اند كاشته شده است ؛ درختها چهار متر ارتفاع دارند ؛ از م نيكه به شكل پرچ يميكاج قد فيو ردد نيدر ب -

 .عرض دارد ميدو متر و ن بايتقر ابانيخود خ. توان عبور كرد  يآنها نم

 وجود ندارد ؟ يزيچ ابانيدرختها و خ نيب -

 !دو متر  بايعرض تقر از چمن وجود دارد ؛ به يا هيچرا ؛ در هر طرف حاش -

 كند ؟ يكاجها را قطع م نيدر ، پرچ كي ييكه در جا دميشن نطوريكنم ا يفكر م -

 .شود  يمشبك كه به خلنگ زار باز م ي، در يبل -

 وجود ندارد ؟ يگريدر د -

 !ابدا  -

 از در مشبك عبور كرد ؟ اياز خانه به آنجا رفت  ديكاجها با ابانيقدم نهادن به خ يكه برا يبه نحو -

 .گذرد  يم يهست كه از عمارت كاله فرنگ يراه خروج كي ابانيخ گريسر د كيدر  -

 بود ؟ دهيسر چارلز به آن رس ايآ -

 .پنجاه متر با آن فاصله داشت  باينه ، تقر -

 !چمن  يدر رو ايبود  ابانيدر خ ديديكه د ييدارد ؛ رد پاها تياهم يليپرسم كه خ يم يزي، حاال چ مريدكتر مورت -
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 .شد  ينم دهيد ييردپا چيچمن ه يدر رو -

 شد ؟ يم دهيكه در مشبك مشرف به خلنگ زار قرار دارد د يدر همان سمت ابانيرد پاها در خ -

 . شديم دهيكه در مشبك قرار دارد د يو در همان طرف اباني، در كنار خ يبل -

 در مشبك بسته بود ؟:  گريد ينكته  كي.  ديكن يتوجه مرا به خود جلب م يليدكتر ، شما خ -

 .، قفل هم بود  يبل -

 ارتفاعش ؟ -

 ! متريو پنج سانت ستيمتر و ب كيدر حدود  -

 آن رد شود ؟ يتواند از رو يم يهركس نيبنابرا -

 ! يبل -

 ؟ ديكرد دايپ يدر مشبك چه آثار يكيدر نزد -

 .نبود  ياثر خاص -

 نكرده ؟ يررسآنجا را ب يكس! من  يخدا -

 !چرا ، من كرده ام  -

 ؟ دينداده ا صيتشخ يزيو چ -

 .آنجا توقف كرده بود  قهيقطعا سر چارلز پنج تا ده دق. درهم و برهم بود  زيهمه چ -

 ؟ دياز كجا متوجه شد -

 .بود  ختهير نيدو بار به زم گارشيخاكستر س نكهيا يبرا -

 اما رد پاها ؟. است  يدلچسب اريهمكار بس نيواتسون ، ا! است  يعال -

 . دميند يگريد زيچ.  شديم دهياو د يكوچك ردپاها يدر آن سطح شن -

 :گفت  جانيزد و با ه شيبه زانو ينيسنگ يضربه  يصبر يهلمز با ب شرلوك

. ده آور يفراهم م ياريامكانات بس يكارشناس علم يكه برا يا هيقض!است  يجالب ي هيبدون شك قض! كاش آنجا بودم  -
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كفش  ايتوانستم از آن بخوانم مدتها است كه بر اثر باران پر لكه شده است  يم زهايچ يلياز شن كه خ دهيپوش ابانيخ نيا

كه چرا  دي، فكرش را بكن مري، دكتر مورت مريدكتر مورت! آه ... كرده است  وو ر ريكنجكاو آن را ز انيروستائ خيپر م يها

 . ديامر باش نيا يپاسخگو ديبا!  ديزودتر به من خبر نداده ا

سكوتم را هم به  ليو دل ميرا به هم بگو اتيكه تمام جزئ نيشما را به ماجرا باز كنم ، مگر ا يتوانستم پا يهولمز ، نم يآقا -

 ... نيگذشته از ا. شما گفته ام 

 ؟ ديده ينشان م ديچرا ترد -

 .شوند  يها خلع سالح م نهيمز يكارآگاهان هم در برخ نيو با تجربه تر نيركتريز -

 است ؟ انيدر م يعيمافوق طب يكه موضوع دييبگو ديخواه يم -

 .نگفتم  يزيچ نيمن چن -

 . ديكن يفكرش را م يول دينگفت -

 . ستين يكارآسان يعينقل كرده اند كه انطباق آنها با وضع طب ميبرا ييزهايچ زيغم انگ يهولمز ، بعد از ماجرا يآقا -  -

 مثال ؟-

با عالئم  شياند كه نشانه ها دهيرا در خلنگ زار د يوانينفر ح نيهولناك ، چند يواقعه  نياز وقوع ا شيدانم كه پ يم -

 نانيهمه اطم. شده باشد شباهت ندارد  يطبقه بند يكه از لحاظ علم يوانيح چيكند و به ه يم قيتطب ليباسكرو يجهنم وانيح

به  ضيضد و نق يهاييگواهان ، بازجو نياز ا. است  بيدرخشان ، شبح وار و مه بايقربزرگ ، ت اريبس وانيح نيدهند كه ا يم

دارند ؛  يمزرعه دارد ؛ هر سه نظر قطع ينعلبند است ، سوم گريد يكياست ،  يسمج يياز آنها روستا يكيعمل آورده ام ؛ 

 يم قيتطب يبا همان سگ جهنم قايآسا دق غول وانيح نينقل كرده اند و عالئم ا ميدر باب شبح برا يكسانيهر سه داستان 

 .كه شب هنگام از خلنگ زار عبور كند  افتيتوان  يوحشت بر منطقه حكمفرما شده است و چندان آدم متهور نم. كند 

 است؟ انيدر م يعيمافوق طب يا دهيپد ديكن يفكر م ديهست ياهل علوم تجرب يو شما كه مرد -

 .دانم چه فكر كنم  ينم -

 :شانه باال انداخت و گفت  هولمز
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 يم طانيحمله كردن به شخص ش يام ؛ ول دهيجنگ يبا بد يزيبه نحو ناچ. محدود كرده ام  ايرا به دن ميها قيتا كنون تحق -

 داشته ؟ يكه رد پا حالت ماد ديكن يشما قبول م يول. باشد  يجاه طلبانه ا اريتواند كار بس

 . بوده است  يهمه سگ جهنم نيرا پاره كند ؛ با ا يمرد يداشته كه گلو يماد يجنبه  يكاف يخود سگ هم به اندازه  -

 ديي، بگو مريدكتر مورت. ماجرا دخالت دارد  نيدر ا يعيمافوق طب يدارند امر دهيكه عق ديشده ا يكه جزو كسان نميب يم -

 يدرباره  قيتحق دييگو يح ال كه م ني؟ شما در ع ديكه با من مشورت كن ديچرا آماده ا دينظر را دار نياگر شما هم ا:  نميبب

 كنم ؟ قيباره تحق نيدر ا ديدار لياست م دهيفا يمرگ سر چارلز ب

 . ديموضوع بپرداز نيدارم به ا ليم ميگو يمن كه نم -

 توانم به شما كمك كنم ؟ يپس از چه لحاظ م -

 ....رسد چه كنم  يراه آهن واترلو م تگاهسيكه به ا ليباسكرو يبا سر هنر ديينحو كه به من بگو نيبه ا -

 :به ساعتش انداخت و اضافه كرد  ينگاه

 !رسد يم گريساعت و ربع د كي قايدق...  -

 وارث او است ؟ -

اشتغال  يكه او در كانادا به كشاورز ميبرد يو پ ميپرداخت قيمرد جوان به تحق نيا ي، بعد از مرگ سر چارلز درباره  يبل-

نه در مقام پزشك ، بلكه به  گريحاال د. خوب است  ارياز هر لحاظ بس ياو جوان ميكه كسب كرده ا يبنا بر اطالعات. دارد 

 . زنميم فسر چارلز حر ي تنامهيوص يعنوان مجر

 وجود ندارد ؟ يگريد يزنم مدع يكه حدس م يبه طور -

كه سر چارلز  يسه برادر انيبود كه در م ليراجر باسكرو ميكن دايز او پا ياثر ميكه توانست يگريد شاونديخو گانهينه ،  -

برادر . بود  يدرگذشت پدر سر هنر يبرادر دوم كه در جوان. رفت از همه كوچكتر بود  يآنها به شمار م نيبزرگتر چارهيب

كه به من  يبطور. غالب تعلق داشت  يلهايباسكرو يمياو به تبار قد. بود  انوادهخ ديسف يشانيراجر ، گاو پ يسوم ف سعن

شهرت : امكان نداشته  شيماندن در انگلستان برا يباق. بدسابقه بوده است  ليبدل همان هوگو باسكرو يگفته اند نسخه 

تن از  ني، آخر يهنر. در گذشته  دبر اثر تب زر 1876است و در سال  ختهيگر يمركز يكايبه آمر. كرده بوده  دايپ يبد
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 افتياز او در يتلگراف. واترلو از او استقبال كنم  ستگاهيدر ا ديبا گريد ي قهيو پنج دق كساعتي. است  ليسكروخاندان با

 ؟ ديكن يبه من م يا هيهولمز ، چه توص يآقا. رسد  يامروز صبح از سوتامپتون م ديگو يداشته ام كه م

 به امالك اجدادش برود ؟ ديچرا نبا -

كه در آنجا  ليباسكرو يكه تمام افراد خانواده  ديرياست ، نه ؟ اما لطفا در نظر بگ يعيطب يكه او به آنجا برود امر نيا -

توانست با من حرف  ياز مرگش م شيدارم كه اگر سر چارلز پ نانياطم. شده اند  يسرنوشت شوم يكرده اند قربان يزندگ

به آن مكان مرگبار  يزندگ يبزرگ ، برا يو وارث ثروت يميقد يخاندان ينده ينما نيداد كه آخر يبزند به من هشدار م

 يخوب يتمام كارها. دارد  يبه حضور او در آنجا بستگ هيو رفاه تمام آن ناح يتوان انكار كرد كه آبادان يهمه نم نيبا ا... نرود 

 يترسم كه منافع شخص يم. به فناست  حكومكه ملك بدون سكنه بماند ، م يكرده است ، در صورت يزيكه سر چارلز طرح ر

مشورت دارم  يكنم و تقاضا يجهت شما را از ماجرا آگاه م نيبه ا: سوءاستفاده قرار دهم  اريام سبب شود كه خودم را در اخت

. 

 :فكر كرد و بعد گفت  يلحظه ا هلكط

سكونت  رقابليغ ليافراد خاندان باسكرو ي، دارتمور را برا يعامل جهنم كيشما ،  ي دهيبه عق. است  نيا هيقض يخالصه  -

 است ؟ نيمنظورتان ا. كرده است 

 .طور باشد  نيوجود دارد كه ا يميهر گونه ب يجا ميروم كه بگو يم شيپ ييحداقل تا جا -

جوان چه در لندن و چه در  ليباسكرو يدرست باشد برا يعيشما در مورد امر مافوق طب ي هياما اگر نظر. درست  -

 كيفقط در  سايعضو كوچك كل كيمانند  يمنيكه اهر ستين چندان قابل درك ن يبرا. احتمال مردن وجود دارد  ريوونشايد

 .نقطه واجد قدرت باشد 

 ي دهي، به عق نيبنابرا.  ديگرفت ينم يطور سرسر نيرا ا هيقض نيا ديبود رينوع مسائل درگ نيهولمز ،اگر خودتان با ا يآقا -

چه . رسد  يم گريد ي قهياو پنجاه دق. خواهد بود  تيامن يلندن دارا يهم به اندازه  ريوونشايجوان در د ليشما ، باسكرو

 ؟ ديكن يم هيتوص

و به  ديسوارش كن ديسا يو سگتان را كه هم اكنون به در خانه ام پنجه م ديريبگ يكنم كالسكه ا يم هيآقا ف به شما توص -
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 . ديمالقات كن يو با سر هنر ديواترلو برو ستگاهيا

 بعد ؟ -

 !باره اتخاذ كنم  نيدر ا يميكه من تصم يتا وقت دييبه او نگو يزيبعد هم چ -

 ؟ ديدار ازيبه چه مدت ن مياتخاذ تصم يبرا -

، و در مورد نقشه  ديائيب نجايو فردا سات ده به ا ديكه لطف كن شوميممنون م يلي، خ مريدكتر مورت. و چهار ساعت  ستيب -

 . دييايب يساده خواهد بود كه به اتفاق سر هنر يليخ ميام برا يآت يها

 .هلمز  يخوب ،آقا اريبس -

عادت شده بود به طرف در راه  شيبه هوا و شل و ول كه برا ريكرد و با رفتار  ادداشتيرا  دارياز آنكه برود ساعت د شيپ

 :هولمز سرپله ها او را متوقف كرد و گفت . افتاد 

 اند ؟ دهيشبح را در خلنگ زار د نياز مرگ سر چارلز چند نفر ا شيكه پ ديگفت! سوال  ني، آخر مريدكتر مورت -

 .اند  دهيسه نفر آن را د -

 ؟... بعد از مرگ سر چارلز چطور  -

 !دانم ، نه  يكه من م ييتا جا -

 !متشكرم ، خداحافظ  -

در خور توجه فكرش را  يمساله ا يبود كه وقت يخاطر تيرضا يآرامش منعكس كننده  يچهره . برگشت و نشست  هولمز

 .كرد  يداشت ، در خود احساس م يبه خود مشغول م

 ؟ ديرو يم رونيواتسون ، شما ب -

 .بتوانم به شما كمك كنم  نكهيمگر ا -

جهات  يبرخ آور است ، واقعا از جاني، ه هيقض نيا يول. دارم  اجيبه كمك شما احت تي، موقع كار و فعال زينه ، دوست عز -

شده اش  دهيتوتون كامال كوب نيتر ياز قو لويك ميو ن ديلطف كن ديگذر يم زيفروشگاه براول ياز جلو يوقت! است  رينظ يب

شوم كه  يخوشوقت م يليخ.  ديدارم كه تا شب برنگرد ليباعث زحمتتان نشود م يلياگر خ! متشكرم .  ديسفارش بده ميبرا
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 .گذاشته شده با شما تبادل نظر كنم  ارمانيكه امروز صبح در اخت يزيانگ جانيه يمعماها ريتاث يآن وقت بتوانم درباره 

او هر ذره از اجزا  يطيشرا نيدر چن. ، الزم است  ديشد يدوستم ، در لحظات تمركز فكر يبرا ييدانستم كه انزوا و تنها يم

داد ، اصل را از فرع جدا  يآنها را در برابر هم قرار مساخت ،  يم ضيضد و نق يها هي، نظر ديسنج يو اظهارات را م هايگواه

 كريواقع در ب يدر سالن خانه  گريروز را در كلوپم بگذرانم و ساعت نه شب بود كه بار د كهگرفتم  ميتصم نيبنابرا. كرد  يم

 .گرفتم  يم يجا تياستر

 صورت گرفته است ؛ يقيمن حر بتيبود كه در غ نياحساسم ا نيدر را باز كردم نخست يوقت

دود كه مرا به  نيا: ام به سرعت برطرف شد  ينگران يگرفت ، ول ينور چراغ را م يبود كه جلو يظيغرق در دود غل اتاق

كه با رب دوشامبر  دميمبهم هولمز را د يرنگ ، به نحو يهمه مه خاكستر نيا انيدر م. انداخت دود توتون بود  يسرفه م

در اطرافش چند لوله كاغذ . بود به دندان ها گرفته است  اهياز سفال س هرا ك يپيده است و پجمع كر يمبل يخودش را رو

 .گذاشته شده بود 

 ؟ ديواتسون سرما خورده ا -

 ...است  فيكث يهوا نيابدا ، علتش ا -

 .است  ظيغل يدرست است ، هوا كم -

 !قابل تحمل  ريغ ييبگو!  ظيغل -

 ... ديكه روزتان را در كلوپ گذرانده ا نميب يم!  ديصورت پنجره را باز كن نيدر ا -

 !من  زيهولمز عز -

 نه ؟ ايدرست است  -

 ؟...، اما چطور  يبل -

 .من شروع به خنده كرد  رتيقبال ح در

 ييآقا. وجود ، لذت بخش است  نياز قدرت من بر ا يبارد ؛ اعمال اندك يواتسون ، از تمام وجود شما صداقت لذت بخش م -

 يگل هم با خودش نم يلكه  كيگردد  يشب كه برم. رود  يم روني، از خانه ب يپر از گل و ال ي، در شهر يروز باران كي در
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 نيو ا. جا مانده است  كيتمام روز در  نيبنابرا. زند  يبرق م شي، كفش ها تو مرتب اس زيآورد ، كالهش همان طور تم

 !؟ خوب ، مسلم است ... او به كجا رفته  نيبنابرا. هم ندارد  يميصم ياست كه دوست يمرد كس

 !مسلم است  يكاف يقبول ، به اندازه  -

 به كجا رفته ام ؟ دمنيكن يفكر م.  نديب يآنها را نم ياست كه هرگز كس يواضح و مسلم يزهايپر از چ ايدن -

 . ديتكان نخورده ا تانياز جا -

 ! رفته ام ريوونشايبه د! به عكس  -

 در عالم تفكرات ؟ -

توتون  يتصور رقابليمقدار غ زيدو قهوه جوش و ن يمن محتوا ابيمبل مانده بود و متاسفانه در غ نيا يجسمم رو!  قايدق -

و  اورنديب ميآن قسمت خلنگ زار را برا يپس از رفتن شما فرستادم كه از فروشگاه استانفوردز نقشه . مصرف كرده بود 

 .بالم كه آنجا گم نشده ام  يبه خودم م. روحم تمام روز در آن به گردش پرداخت 

 بزرگ ؟ سيبا مق يزنم نقشه ا يحدس م -

 ...بزرگ  يليخ -

 .پهن كرد  ميزانو ياز آن را گشود و رو يقسمت

 .باسكرول هال در وسط آن قرار دارد . است كه به خصوص مورد توجه ما است  يا هيناح نيا -

 دور تا دورش را گرفته ؟ يا شهيب -

شده است و  دهيخط كش ني، در امتداد ا نجاينام مشخص نشده ، ا نيكاجها ، هر چند با ا ابانيكنم خ يتصور م. درست است  -

است كه دوستمان  مپنيگر يكوچك ، دهكده  ينقطه  نيا. خلنگ زار هم طرف راست آن قرار دارد  دينيب يهمانطور كه م

انگشت شمار  يفقط خانه ها يلومتري، تا شعاع هشت ك ديخوب نگاهكن.  تستادش را در آن مستقر كرده اس مريتدكتر مور

باشد  دانيعياقامتگاه طب ديخانه شا نيا. صحبت كرده اند  مانيالفتر هال است كه قبال از ان برا نجايا. و دور از هم وجود دارد 

. در داخل خلنگ زار است  ريفور و فولما ياه يهم دو مزرعه  نهايا. پلتون است اسمش استا ميكه اگر به خاطر داشته باش... 

پراكنده و كامال  ينقاط مسكون نينايب. آنجا زندان بزرگ محكومان به اعمال شاقه قرار دارد  يلومتريو چهار ك ستيبعد در ب
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به  ديكه شا يزيغم انگ يماجرا يشد صحنه  نيپس ا.گسترده است  يمسكون ري، شوم و غ ريدر اطراف ، خلنگ زار دلگ

 .شود  يريدوم در آن جلوگ زيغم انگ يما از بروز ماجرا ياري

 .باشد  يوحش يا هيناح ديبا -

 ...مداخله كند  يبشر يخواسته باشد در كارها طانياگر ش.  يبل -

 ؟ ديشو يم دهيكش يعيمافوق طب هيحاال به طرف توج! عجب  -

 يتيجنا يبه راست ايآ: اوال . حل كرد  ديرا با يباشند ، مگر نه ؟ دو موضوع اساس يانند موجودات بشرتو يم طانيعوامل ش -

درست باشد و اگر ما با  مريدكتر مورت ي هيو چگونه صورت گرفته ؟ قطعا اگر فرض يتيچه جنا:  ايصورت گرفته است ؟ ثان

از  شيپ يول. خواهد بود  دهيفا يما ب قيفراتر روند ، تحق عتيطب يعاد نيكه از حدود قوان ميسر و كار داشته باش ييروهاين

.  ميبند يپنجره را م گريحاال د دياگر موافق باش.  ميازمائيرا ب گريد يها هيتمام نظر ديبا ميبرس يا هينظر نيآن كه به چن

كه تا  ديرياما در نظر بگ. كند  يفكر كمك م ركزبه تم ظيفشرده و غل يبه نظرم هوا يهستم ، ول يبيبدون شك من آدم عج

شما به  ايآ... است  نيمن ا ي هينظر يمنطق ي جهيكنم ، نت يزندان يتفكر ، خودم را در جعبه ا يروم كه برا ينم شيپ ييجا

 ؟ ديموضوع فكر كرده ا نيا

 .به آن كرده ام  دنيشياز روز را صرف اند ي، قسمت يبل -

 ؟ دييگو يآن چه م يدرباره  -

 .آور است  رتيح -

. شكل رد پاها  رييمثال تغ. كند  يخارج م يآن را از روال عاد اتشياز جزئ يبرخ.  ستين يپاافتاده ا شيقطعا ، موضوع پ -

 د؟يكن يباره چه فكر م نيواتسون ، در ا

 .تكه راه ، نوك پا راه رفته است  نيگفت كه سر چارلز در ا يم مريمورت -

 يم يرا ط ابانيخ نيا يوقت يبه چه علت مرد. گفته شده ، تكرار كرده است  قيرا كه در خالل تحق ياو همان حرف احمق -

 سرپنجه راه رفته باشد ؟ ديكرده با

 از چه قرار بوده ؟ انيپس جر -
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و  ستادهير اكه قلبش از كا ييتا جا دهيدو... تا جانش را نجات دهد  دهيدو ي، م دهيدو يم دانهينوم!  دهيدو يواتسون ، او م -

 .افتاده  نيجان به زم يب

 ؟ ختهيگر ياز چه م -

 دنياز آنكه شروع به دو شيپ يكند كه سر چارلز حت يم جاديفكر را در ما ا نيا يمختلف ينشانه ها. است  نيمساله هم -

 .شده بوده است  يوار وانهيكند دچار وحشت د

 ؟ دييگو يرا از كجا م نيا -

رود كه  يصورت احتمال م نيدر ا. زنم كه علت وحشتش از طرف خلنگ زار بر او آشكار شده  يدر حال حاضر حدس م -

 ديكه با يدر حال. كند  يرود كه او را ازخانه اش دور م يم ييكه عقلش را از دست داده باشد دوان دوان به سو يفقط آدم

 يكمك افتنيكه كمتر شانس  يريلز درست در مسمعتبر باشد سر چار يلاگر شهادت مرد كو. به خانه برگردد  ديدرصدد برا

بوده است و چرا  يآن شب او منتظر چه كس: نكته هم وجود دارد  نيا. زدن كرده است  اديو فر دنيدر آن بوده شروع به دو

 كاجها منتظر او بوده است نه در خانه ؟ ابانيدر خ

 بوده است ؟ يكه منتظر كس ديكن يفكر م -

بوده و شب  سيخ نيزم يكه دوست داشته شبها گردش كند ول ميقبول كن ميتوان يم. بوده  ليو علسر چارلز نسبتا مسن  -

و من  -  رديگ يم جهياو نت گارياز خاكستر س مرياست كه آن چنان كه دكتر مورت يعيطب ايآ يول. هم نبوده  يچندان مساعد

 صبر كند ؟ قهيسر چارلز در آنجا پنج تا ده دق - از جانب او را نداشتم يدرك عمل نيانتظار چن

 .رفته  يم رونياو هر شب ب يول -

اما آن . جسته  يم يبه عكس ، از خلنگ زار دور.  دهيكش يكه او هرشب دم در مشرف به خلنگ زار انتظار م كنميفكر نم -

ممكن . كند  يم دايانسجام پ.  رديگ يم واتسون ، ماجرا شكل. به لندن بوده  متشيهمان شب عز نيو ا. شب منتظر مانده 

و سر  مرياز دكتر مورت ييرايتا آن كه افتخار پذ ميكن يماجرا صحبت نم نياز ا گري؟ د ديرا بده ولونمياست خواهش كنم و

 . شود  بمانينص ليباسكرو يهنر

 چهارم فصل
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 ليباسكرو يهنر سر

 

ما وقت شناس  يهايمشتر. بود  شيپس از صرف صبحانه ، به سرعت پاك شد ؛ هولمز با رب دوشامبر منتظر مهمانها زمانيم

جوان . زاده به درون آمد  لياص يوارد شد و به دنبال او جوان مريده بار زنگ زده بود كه دكتر مورت يواريبودند ؛ ساعت د

و  داريب يا افهي، ابروان پر پشت ، ق يمشك يخپله بود ؛ چشم و ابرو اريسو ب بك، چست و چا زنقشيساله بود ، ر يس بايتقر

آزاد  يكه قسمت اعظم عمرشان را در هوا يمثل افراد. بود  دهيرنگ پوش يزنگار يكت و شلوار پشم. رزمجو داشت 

 .است  لزادهياص يه جوانكرد ك يآشكار م نانشيبه اطم ختهينگاه آرام و رفتار آم يول. سوخته داشت  يگذرانده باشند صورت

 :گفت  مريمورت دكتر

 .كنم  يم يرا معرف ليباسكرو يسرهنر -

 :گفت  دمانيجد مهمان

نكرده بود كه  شنهادياست كه اگر دوستم پ نيا بيشرلوك هلمز ، موضوع عج يآقا يول. شخص مورد نظر ، من هستم  -

و من امروز  ديكن يرا حل م گرانيد يدانم كه شما معماها يم. آمدم  يم نجايخودم شخصا به ا مييايشما ب دنيامروز صبح به د

 .از توان من به آن فكر شود  شيآن است كه ب ي ستهيكه شا رفتمقرار گ يا دهيچيپ اريصبح در برابر موضوع بس

 يدرخور توجه ياجراقهرمان م ديا دهيبه لندن رس ياست كه از وقت نيمنظورتان ا ايآ.  دينيبنش ديي، لطفا بفرما يسر هنر -

 ؟ ديشده ا

است كه امروز  يموضوع عبارت از نامه ا.  دباشديبا يشوخ كيرسد كه فقط  يبه نظر م.  ستياصال مهم ن! هولمز  ينه ، آقا -

 . ميرا نامه بخوان نيا مي؛ البته اگر بتوان ديصبح به دستم رس

با حروف درشت و زخمت . رنگ بود  يو خاكستر يمعمول يپاكت.  ميخم كرد شيگذاشت ؛ سر به رو زيم يرا رو يپاكت

 !، نورتومبرلند هتل  ليباسكرو يسر هنر: نوشته شده بود  شيرو

 .داد  يرا نشان م شيآن هم شب پ خيكرد و تار يم تيحكا» كراس  نگيچار«پست از  مهر

 : ديبه دقت به مهمانمان نگاه كرد و پرس هولمز
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 آمد ؟ ديتل نورتومبرلند فرود خواهدانست كه شما در ه يم يچه كس -

 . ميگرفت يميتصم نيچن مريبا دكتر مورت داريبعد از د. دانست  يكس نم چيه -

 كرده ؟ يم يدر آنجا زندگ مريحتما دكتر مورت -

 :جواب داد  دكتر

كند كه ما  ينيب شيپ يداد كس ياجازه نم زيچ چيه. بردم  ياو به سر م يبودم و در خانه  رفتهيرا پذ ينه ، من دعوت دوست -

 . ميرو يهتل م نيبه ا

 ...به شدت به اعمل و رفتار شما توجه دارد  يرسد كس يبه نظر م! هوم  -

عبارت  كيدر وسط كاغذ فقط . پهن كرد  نيزم يآن را رو.  ديكش رونيكه چهارال شده بود ب يورق ميكاغذ ن كيپاكت  از

اگر به « :بود  نيعبارت چن نيا. شد  يم ليكاغذ تشك يچسبانده شده به روشد كه با استفاده از حروف روزنامه  يم دهيد

 ».  ديكن ياز خلنگ زار دور ديو عقلتان عالقه دار يزندگ

 :گفت  ليباسكرو يسر هنر. خلنگ زار با مركب نوشته شده بود  يكلمه  فقط

 من توجه دارد ؟ يقدر به كارها نيا يو چه كس ستيكار چ نيا يكه معنا دييبه من بگو ديحاال بتوان ديشا! هولمز  يآقا -

 ، نه؟ ستين انيدر م يعيمافوق طب يامر يپا نجايكه ا دي؟ قبول دار ديكن يباره چه فكر م ني، شما در ا مريدكتر مورت -

 .ندارد  يعاد يجنبه  ايكند قضا يفرستاده باشد كه فكر  ينامه را كس نيامكان دارد ا يليخ يول. آقا  يبل -

 : ديتمسخر پرس يبا مقدار يهنر سر

 ! ديدار ييمن آشنا ياز خودم با كارها شتريب يلي، به نظرم شما خ اني؟ آقا ايكدام قضا -

 :هلمز گفت  شرلوك

 يرا به شما قول م نيشد ا ديآگاه خواه ميدان يكه ما م ييزهاياز تمام چ دياتاق خارج شو نياز آن كه از ا شي، پ يسر هنر -

 ميواتسون ، تا.  ميپرداز يساخته و ارسال شده است م شبيجالب كه ظاهرا د يليسند خ نيشما به ا يا اجازه فعال ب. دهم 

 ؟ ديرا دار روزيد

 .آنجا است  -
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 ... ياساس يمقاله ها ي، صفحه  يداخل يلطفا صفحه ... ؟  ديممكن است خواهش كنم آن را به من بده -

 .به آن افكند ، نگاهش ستون ها را دور زد  يعيسر نگاه

خود  دياگر عالقه دار« :بخوانم  تانياز آن را برا يقسمت دياجازه بده. مبادالت آزاد است  يدرباره  يمهم يليخ يمقاله ...  -

مسلما  يول ديقرار داده ا يدولت يتعرفه  تيصنعت خودتان را تحت حما ايكه تجارت  ديخوش كن اليخواب و خ نيا ريرا اس

خواهد شد ، ارزش وارداتمان را كاهش  ديخوان يكشو راز آنچه ثروت م ي، عامل دور يونقان نيدهد كه چن يم يعقلتان گواه

 ». آورد  يم نييرا پا رهيجز نيدر ا يزندگ يكل طيدهد ، و شرا يم

 :گفت  جانيبا ه ديمال يرا به هم م شيكه دست ها هولمز

 ست ؟ يدرست ي دهيعق نيكه ا ديكن ي؟ فكر نم ديكن يمورد چه فكر م نيواتسون ، در ا -

نگاه بهت آلودش را به من دوخت و گفت  ليباسكرو يبه هولمز نگاه كرد و سر هنر يصرفا حرفه ا يبا توجه مريمورت دكتر

: 

شود ما نسبتا از  يمه مربوط منا نيرسد در مورد انچه به ا يبه نظرم م يول. اورم  يسر در نم يليخ يگمرك يمن از تعرفه  -

 . ميفاصله گرفته ا يابيرد

من آشنا  يواتسون بهتر از شما با روشها.  ميكن يرد را دنبال م ميكنم كه درست دار ي، به عكس من فكر م يسر هنر -

 .برده است  يعبارت پ نيا يبه معنا ياو به خوب ايكنم كه آ يمن با خود فكر م ياست ، ول

 . نميب ينم يرابطه ا چيكنم كه ه ياعتراف م. نه  -

، تان ، و  ي، عقلتان ، دور يشما ، عالقه ، زندگ. استخراج شده است  يگرياز د يكيست كه  ني، رابطه ا زيخوب واتسون عز -

 شده ؟ دهيكش رونيكلمات از كجا ب نيكه ا ديستيمتوجه ن...  دي، كن

 :بانگ برداشت  يهنر سر

 !خارق العاده است  !حق با شماست ! است  بيعج -

 .شده اند  دهيهر كدام به طور كامل بر» عقلتان « و  »ديعالقه دار«كه  ديمانده لطفا توجه كن تانيبرا يشك نياگر كمتر -

 ! ...درست است  -
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 :گفت  ستينگر يدوستم را م رتيكه با ح مريمورت دكتر

 نيكه ا نديتوانستم درك كنم كه به من بگو يم! تر است  بيتوانستم تصور كنم عج ياز آنچه م يهولمز به راست يآقا -

را كه مورد استفاده قرار  يمقاله ا قايو دق دييگو يكه شما اسم روزنامه را م نيا يشده اند ؛ ول دهيبر يكلمات از روزنامه ا

 ؟ ديردب يموضوع پ نيچطور به ا. ام  دهياست كه تا كنون د يزين چيقابل توجه تر ديكن نييگرفته است تع

 ؟ ديبده صيتشخ موياسك كيرا از  اهپوستيس يجمجمه  ديكنم كه شما بتوان يدكتر ، فكر م -

 !قطعا  -

 ؟ ديكن يكار را م نيخوب ، چطور ا -

 ...صورت ، طرح فك و  ي هيچشم ، زاو يحدقه  يقسمت باال. بارز و آشكار است  رهاييتغ. تخصص من است  نكهيا يبرا -

و  مزيتا ياز مقاله ها يكي ييحروف بورژوا نيب. بارز و آشكار است  مياست و تفاوت ها برا نيخوب ، تخصص من هم ا -

 ديكن ياحساس م اهتانيو س موياسك نيكنم كه شا ب يعصر همان قدر تفاوت احساس م ياز روزنامه ها يكي زيچاپ رقت انگ

 شيپ ميبرا يكنم كه در دوران جوان ياعتراف م يول. الزم است  ييناهر متخصص امور ج يشناخت حروف روزنامه ها برا. 

كامال قابل  مزيتا يسرمقاله ها يول. را با هم اشتباه كنم »  وزين نگيوسترن مورن« و »  يدزمركوريل«آمد كه حروف  يم

رفت كه  ياحتمال م دبه پست داده شده بو روزيچون نامه د.  ديبر گريد ييشد از جا يكلمات را نم نياست و ا صيتشخ

 . ميكن دايپ روزيد يحروف آن را در روزنامه 

 :گفت  ليباسكرو يهنر سر

 ... دهيبر يچيرا با ق اميپ نيا يهولمز ، اگر درست متوجه منظورتان شده باشم ، كس يآقا -

دو برش »  ديعالقه دار«  نديبر يداشته ، چون كه برا يكوتاه اريبس يها غهيت يچيكه ق دينيبب ديتوان يم. ناخن  يچيبا ق -

 .وارد شده است 

 ...را با چسب  شياست و تكه ها دهيكوتاه بر غهيت يچيرا با ق اميپ يكس نيبنابرا. درست است  -

 . عيبا چسب ما -

با دست نوشته شده » خلنگ زار «  يخواهد بدانم چرا كلمه  يدلم م يليخ يول. كاغذ نامه چسبانده است  يرو عيبا چسب ما -
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. 

آنها در  افتني نيبوده ، بنابرا جيرا اميپ گريكلمات د. است  افتهيآن را در متن چاپ شده ن اميفرستنده پ نكهيا يحتما برا -

 .رود  يكمتر به كار م» خلنگ زار « يكلمه  يامكان داشته ؛ ول يهر روزنامه ا

 د؟يهم گرفته ا يگريد يا جهيچه نت اميپ نيز ، از اهولم يآقا. است  يمناسب هيقطعا توج -

به ندرت  يبا خط بد نوشته شده است ، ول ينشان. گذاشته نشود  ياثر نيشده كه كمتر يسع يليخ يكوچك ، ول زيدو سه چ -

سر هم  يا لكردهيرا آدم تحص اميكه پ ميريبگ جهينت ميتوان يم نيبنابرا.  فتديب يسواد يبه دست آدم ب مزيكه تا ديا يم شيپ

فكر را  نيدهد ا رييكه او خواسته خط خودش را تغ نيجا بزند ؛ و ا يعام يخواسته خود را فرد يفرد م نيا يكرده است ول

 كيكه كلمات  دينيب ي، م ياز طرف. آشنا شود  تانيتوانسته برا يم ايشما آشنا بوده  يخط احتماال برا نيآورد كه ا يم شيپ

قطعا  گريد ينسبت به كلمه ها يمثال زندگ. چسبانده شده اند  نترييپا يباالتر و برخ يدهند ؛ برخ ينم ليخط راست تشك

مهم بوده  هيقض رايكنم ، ز يبه عجله فكر م شتري؟ من ب يشتاب و حالت عصب ايبه علت غفلت بوده ؟  ايآ. نامتعادل است 

 انيسوال جالب به م كياگر او شتاب داشته . ت شده باشد مرتكب غفل ينامه ا نيچن ي سندهيرسد كه نو ياست و به نظر نم

هتل را  ياز آنكه سر هنر شيشده ، پ يپست م ليكه اول وقت امروز تحو يهر نامه ا رايچرا او عجله داشته ؟ ز:  ديآ يم

صورت چه  نيدر ا. كه وسط كار مانع اقدام او شوند  دهيترس يم اميپ يفرستنده  ديشا.  دهيرس يترك كند به دست او م

 توانسته مانع كار او شود ؟ يم يكس

 :گفت  مريمورت دكتر

 .  ميكن يم دايمعما راه پ يمركز يحاال به هسته  -

 اريآنها را اخت نيتا درست تر ميكن يم نيها را سبك و سنگ هيكه در آن فرض ميگذار يقدم م ي؛ در راه دييبهتر است بگو -

 يوقت. داشت و بر اساس آن به تعمق پرداخت  يماد يگاهيپا ديبا شهياست ؛ هم لياز تخ يعلم ياستفاده  ينحوه  نيا.  ميكن

كه  نيمسلم است و آن هم ا بايمن تقر يموضوع برا كي ي، ول ديباز هم از معما حرف بزن ديتوان يموضوع مطرح شد م نيا

 .نوشته شده است يپاكت در هتل يرو ينشان

 چطور ؟ -
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كلمه ،  كيتنها موقع نوشتن . نداشته است  ييبا قلم و دوات چندان آشنا سندهيكه نو ديشو يمتوجه م دياگر خوب دقت كن -

در دوات  نيسه بار تمام شده است ؛ بنابرا يكوتاه نيبه ا يقلم دو بار چكه كرده است و مركب قلم موقع نوشتن آدرس

آنها غالبا بد هستند و در  يدارند ؛ قلمها يها چه وضعهتل يو دوات ها قلمكه  ديدان يخودتان م. وجود داشته  يمركب كم

 يكاغذها يسبدها ميتوانست يكه اگر م ميگو يكنم و م يخطر را م ني، ا يبل. شود  ينم افتي ياديدوات ها هرگز مركب ز

 تيهو ميتوانست يم ميكن دايپ ار مزيروزنامه تا يمثله شده  يتا شماره  ميكراس را بگرد نگياطراف چار يهتلها يباطله 

 ؟ ستيچ نيا! اوه ! اوه .  ميكن نييرا فرستاده تع اميپ نيرا كه ا يشخص

 .چشمها جلو برد  يمتريرادر بر داشت خم شده بود ؛ آن را تا چند سانت اميكه پ يكاغذ يرو

 خوب ؟ -

 :گذاشت و گفت  زيم يكاغذ را دوباره رو هولمز

كاغذ  نياز ا ميتوانست يرا كه م ييزهايكنم تمام چ يفكر م. هم ندارد  يروننقش د ي، كه حت ديورق كاغذ سف مين.  چيه -

 نه ؟ ايافتاده است  تانيهم برا يگرياتفاق جالب د ديكه به لندن آمده ا ي، از وقت دي، حاال بگوئ يسر هنر.  ميا دهيفهم بيعج

 .كنم  يفكر نم. هولمز  يراستش نه آقا -

 كنند ؟ بيشما را تعق ايكه مراقب شما باشند  ديمتوجه نشد ايآ -

 :و گفت  ديكش يآه مهمانمان

 كند ؟ بميتعق ايمراقبم باشد  يكس ديچرا با ديلطفا ممكن است بگوئ! قدم گذاشته ام  يكيتار يافسانه  يايكه به دن نيمثل ا -

 ؟ ديكن فيتعر مانياز پرداختن به موضوع برا شيكه پ ديندار يزيچ ايآ.  مينيبب ديبا -

 . ديكردن بدان فيرا در خور تعر زيدارد كه چه چ نيبه ا يخوب ، بستگ -

 .كردن است  فيروزمره خارج شود در خور تعر يزندگ يكه از روال عاد يزيكنم هر چ يفكر م -

 :لبخند زد و گفت  يهنر سر

 دوارميام يول. متحده و كانادا گذرانده ام  االتياتمام مدت عمرم را در  بايتقر رايز. ندارم  ييآشنا يليخ هايسيبا عادات انگل -

 .روزمره انگلستان خارج نشود  يزندگ يلنگه كفش از روال عاد كيكه از دست دادن 
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 ؟ ديلنگه كفشتان را از دست داده ا كي -

 :به اعتراض پرداخت  مريمورت دكتر

هولمز با  يملول كردن آقا. كرد  ديخواه شيدايدر هتل پ!  ديساده است ، شما آن را گم كرده ا يليخ! من  زيعز يآقا -

 دارد ؟ يا دهيچه فا ييجز يزهايچ نيچن

 !كنم  فيتعر شيشود برا يخارج م يرا كه از روال عاد ييزهايمگر خودش از من نخواست تمام چ -

 :جواب داد  هولمز

 ؟ ديلنگه كفشتان را از دست داده ا كيكه  ديگفت.  ديمان يبچگانه م يليرا كه به ظاهر خ يحوادث يرا ، حت زيهمه چ! قطعا  -

لنگه اش  كيدراتاقم گذاشته بودم ؛ امروز صبح فقط  يجفت كفش جلو كيشب گذشته . گم كرده ام  اياز دست داده ام  -

بودم وهنوز به پا نكرده  دهيكه آنها را از استراند خر نيبدتر از همه ا. بكشم  رونيب يزينتوانستم چ يكردم ؛ از واكس دايرا پ

 .بودم 

 ؟ ديواكسشان بزن ديخواست يچرا م دياگر آنها را به پا نكرده بود -

 .جهت آنها را دم در اتاقم گذاشته بودم  نيبودند كه هرگز برق انداخته نشده بودند ، به ا يقهوه ا يآنها كفش ها -

 د؟يجفت كفش بخر كيكه  ديرفت رونيفاصله ب يب ديديكه به لندن رس روزيد نيبنابرا -

 ديكنم و با يزندگ يدر قصر ديكه آنجا با ديريدر نظر بگ ديبا. همراهم بود  مريدكتر مورت. كردم  يمختلف يها ديخر -

كه (  دميرا خر يقهوه ا يكفش ها نيا گريد يزهاياز جمله چ. به فكر لباس نبودم  يليخ كايخوب لباس بپوشم ؛ در آمر

 .دنديبار به پا كرده باشم از من دزد كي ياز آنكه حت شيلنگه آن را پ كيو ) شش دالر خرج برداشت  ميبرا

 :هلمز گفت  شرلوك

ام ؛ به  دهيهم عق مريبا دكتر مورت زيمن ن. بخورد  دنيبه درد دزد يليكه خ ستين يزيلنگه كفش چ كي نيبه نظر من ا -

 . ديكن يم دايلنگه كفش گمشده را پ كي نيا يزود

 :مصمم گفت  يبا لحن لزادهياص جوان

وقت آن است كه شما به .  ميدانم حرف زده ا يكه من م ييزهايچ يدرباره  يكاف يكنم كه به اندازه  ي، فكر م انيآقا-
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 .ديقرار ده ديدان يكه م ييزهايچ انيو مرا در جر ديقولتان عمل كن

 :گفت  هولمز

 يكه ماحرا را به گونه ا نيجز ا ديبكن ديتوان ينم يكنم كه كار ي، فكر م مريدكتر مورت. درخواست شما كامال عاقالنه است  -

 . ديتكرار كن ديكه به ما گفته ا

 يسر هنر. كرد  فيتعر شيو چهار ساعت پ ستيرا مانند ب هيو قض ديكش رونيب بياز ج يياهل علم ما كاغذها دوست

 .آورد  يبرم يرتيح يندا يدقت گوش داد و گاه تيا نهاب ليباسكرو

 :گفت  ديرس انيبه پا يداستان طوالن يوقت

. بودم  دهيشن ييزهاياز سگ چ يالبته از دوران كودك! شود  يساده اعالم نم يلياست كه خبرش خ يارث نيخوب ، ا اريبس -

 زيهمه چ... شود  يمربوط م ميو آنچه به مرگ عمو. نكرده بودم  يتلق يمن آن را هرگز جد ياست ول يداستان خانوادگ نيا

مربوط  سيبه پل هيقض نيكه ا ديدان يرسد كه شما هنوز نم يبه نظر م.  نميبب حتوانم به وضو يجوشد و هنوز نم يدر سرم م

 !شيبه كش ايشود  يم

 .درست است  -

 . رديگ يم يم كه آن آدم هم در مجموعه جازن يحدس م... نامه به هتل من  نيارسال ا يو اكنون ماجرا -

 :گفت  مريمورت دكتر

 .گذرد اطالع دارد  ياز ما از آنچه در خلنگ زار م شيهست كه ب يدهد كه كس يماجرا نشان م نيظاهرا ا -

 :افزود  هولمز

 .كند  يآگاه م يشما را از خطر رايندارد ، ز يهست كه نسبت به شما نظر بد يكس زيو ن -

 .كنم  يآنجا را ترك م نديبه دركند و خواهان آن باشد كه بب دانيكه بخواهد مرا از م نيا اي -

از  يليكند خ يفرض جالب ارائه م نيكه چند ديگذاشته ا ارميدر اخت يكه مساله ا نياز ا مريدكتر مورت. هم امكان دارد  نيا -

هال  ليشما به باسكرو اياست ؛ آ نيو آن هم ا ميده صلهيف ديهست كه با يموضوع عمل كي يسر هنر يول. شما متشكرم 

 نه ؟ اي ديبرو
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 بروم ؟ ديچرا نبا -

 .وجود دارد  يرسد خطر يبه نظر م نكهيا يبرا -

 ؟ يموجودات بشر ي هياز ناح يخطر اي ديا يم يغول افسانه ا نياست كه از جانب ا يمنظورتان خطر -

 . ميكشف كن دياست كه با يزيچ نيا -

كه بتواند مانع ازآن شود  ستين يبشر يموجود اي يجهنم منياهر چيهولمز ، ه يآقا. است  يكيجواب من  ؛ ستيمهم ن -

 ... ديحرف آخر من بدان ديتوان يرا م نيا. كنم  يزندگ ميكه من در اقامتگاه خانوادگ

 ندهينما نيدر وجود آخر لهايباسكرو يآشكار بود كه آتش خلق و خو. در هم رفت و چهره اش رنگ گرفت  اهشيس ابروان

 :ادامه داد . آنها خاموش نشده است  ي

بالفاصله  ديبخواه ياست كه از كس ياديفكر كنم ، توقع ز ديكه به من گفته ا ييزهاينداشته ام كه به چ يفاصله مجال نيدر ا -

است و من  ميو ن ازدهيساعت االن ! هولمز  يآقا. ساعت آرامش داشته باشم  كيدارم  ليم.  رديبگ مي، تصم يپس از آگاه

 ي؟ آن وقت بهتر م دييايصرف نهار با ما ب يكه به اتفاق دكتر واتسون برا ديكن يم قبولآقا . گردم  يبه هتلم بر م مايمستق

 .بدهم حيتوض ميتوانم در مورد عكس العملها

 ؟ ديواتسون موافق -

 !كامال  -

 ؟ اورنديب تانيبرا يكالسكه ا ميبگو ديخواه يم.  ديپس منتظر ما باش -

 .كرده است  جميگ يكم هيقض نيا رايكنم ، ز يرو ادهيدهم پ يم حينه ، تر ج -

 :گفت  مريمورت دكتر

 .كنم  يم يشما را همراه ليمن هم با كمال م -

 !خداحافظ !  دييايپس ساعت دو ب -

لحظه  كي. شد  دهيشن نييبسته شدن در پا ي، سپس صدا ميديرفتند ، شن يم نييرا كه از پلكان پا مانيمهمانها يپا يصدا

 :خود را به مرد اهل عمل داد  يكرد ؛ مرد اهل تفكر جا رييبعد هولمز تغ
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 !از دست داد  ديرا هم نبا قهيدق كي!  ديو كفشتان را به پا كن ديكالهتان را بردار!  ديواتسون عجله كن -

، دكتر  ابانيدر خ.  ميكرد يط يكيپله ها را دو تا . عجله به اتاقش رفت تا رب دوشامبرش را با رونگوت عوض كند  با

 .رفتند  يم تيست متر جلوتر از ما بودند و به طرف آكسفورد استرdدو بايتقر ليو باسكرو مريمورت

 بدوم تا به آنها برسم ؟ ديبا -

قدم  يدوستان ما حق داشتند ؛ برا.  رميپذ يشما را از ته دل م يهمراه ديهمراه من باش دياگر بخواه!  زيابدا ، واتسون عز -

 .است  يزدن روز خوب

راه آكسفورد  ميديآن دو رس يمتر كصديبه  يسپس وقت. كم كند  ميرا كه با آنها داشت يسرعت قدمها افزود تا فاصله ا بر

 كي. كرد  دي؛ هولمز از آنها تقل ستادنديا يمغازه ا نيتريدوستان ما پشت و.  ميگرفت شيرا در پ تياستر جنتيو ر تياستر

كه در آن  دميد ياو را دنبال كرم و كالسكه ا زينگاه ت ريخاطر بود سر داد ؛ مس تياز رضا يكه حاك يكوتاه اديلحظه بعد فر

 .آمد  يه حركت در محال ، آهسته ب يبود ول ستادهيا ابانينشسته بود ؛ كالسكه در آن طرف خ يمرد

 ... مينيصورتش را بب دي، حداقل با ديايب! است  نيواتسون ، طرف ما هم -

كالسكه  يبالفاصله كروك.  دميد ستينگر يدر كالسكه ما را م ي شهيپرپشت و دو چشم نافذ را كه از پشت ش اهيس شير

به  يديهولمز با ناام. كند  يرا ط تياستر جنتيداشت و اسب به تاخت درآمد تا ر افتيدر يبسته شد و كالسكه ران دستور

 بيكرد و به تعق دنيشروع به دو ابانيآن وقت در وسط خ. نبود  ي هدر آن حدود كالسك يگشت ول يخال يدنبال كالسكه 

 .بود ؛ كالسكه از نظر محو شد  ادياو ز يفاصله  يپرداخت ؛ ول شويمرد ر

 :گفت  جانيه بود برگشت و با هكه از فرط خشم رنگ باخت يزنان و در حال نفس

 نيا ديبا ديباش ي؟ واتسون ، واتسون ، اگر آدم شرافتمند ديبود دهيد يئ ينظم يو ب يبد شانس نيچن ايآ!  دينيب يم! آه  -

 . ديمن قرار ده يتراز نامه »  يمنف«و در ستون  ديحادثه را هم نقل كن

 مرد كه بود ؟ نيمگر ا -

 .دانم  ياصال نم -

 جاسوس بود؟ -
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وگرنه چطور با . كنند  يم بيتعق كيكه وارد لندن شده از نزد يرا از لحظه ا ليام مسلم است كه باسكرو دهيبنابر آنچه د -

كرده بودند  بيتوانستند بفهمند كه او در هتل نورتومبرلند رحل اقامت خواهد افكند ؟ چون روز اول او را تعق يآن سرعت م

مشغول خواندن  مريكه دكتر مورت يكه در طول مدت دياوريبه خاطر ب ديشا. كند  يرا م ارك نيبعد هم ا داشتم كه روز نانياطم

 .داستانش بود دوبار رفتم و از پنجره نگاه كردم 

 .آورم  ي، به خاطر م يبل -

، ما با آدم زرنگ و واتسون .  دميرا ند يكس! نه  ايزند  يدر خانه مان پرسه م يجلو يآدم فضول ايخواستم بدانم آ يم -

 ريمس انيدر پا اي ميهست ينگهبان يبه دنبال فرشته  ايدانم كه آ ياست ؛ هنوز نم قيعم يليماجرا خ نيا.  ميطرف هست يماهر

 يوقت. دارد  يمحكم او را به كوشش وا م ياست كه اراده ا انيدر م يحال آدم هر، اما به  ميخور يبرم يتكاريبه جنا

قرار  ييكند مورد شناسا يم بيرا كه آنها را تعق يبودم كس دواريو ام فتميدوستانمان رفتند خواستم فورا به دنبال آنها راه ب

شده بود تا بتواند آنها را  يمخف يكالسكه ا خلباشد ؛ در دا يخودش متك ياز آن بود كه فقط به پاها ركترياو ز يول. دهم

شدند  يهم داشت ؛ اگر آنها سوار كالسكه م يگريد ازيروش امت نيا. آنها بگذرد  ياز جلو شود دهيآنكه د يكند و ب بيتعق

 . ستياز اشكال ن يروش هم خال نياما ا. كند  بيتوانست آنها را تعق ياو م

 .آورد  يكالسكه ران از كارش سر در م -

 .درست است  -

 . ميكالسكه را بر نداشت يكه شماره  فيح -

در  يول. است  2704شماره اش ! مانم  يكار غافل م نياز ا ديتصور كن دينبا گريباشم د ي، هر قدر هم ناش زيواتسون عز -

 .به حالمان دارد  يا دهيحال حاضر چندان فا

 . ديبكن ديتوانست يم نياز ا شيب يچه كار گريدانم د ينم -

آن وقت كامال مجال داشتم كه . رفتم  يم شيگشتم و در جهت مخالف پ يفورا برم ديكالسكه را نشان كردم با يوقت -

كه مرد ناشناس ،  يوقت. ماندم  يرفتم و در آنجا منتظر م يبود كه به هتل نورتومبرتولند م نيبهتر ا ايكنم  دايپ يكالسكه ا

كه او بعدا كجا  ميو بدان مياوريرا سر خودش درب يباز نيهم ميتوانست يما م تكرد آن وق يم بيرا تا هتلش تعق ليباسكرو
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 ميآن را پشت سر گذاشت شناخته شد بمانيكه سرعت و حرارت رق اطمانيدر واقع ما بر اثر تب و تاب دور از احت. رود  يم

 . ميو آن مرد را از دست داد

. و همراهش ،مدتها بود كه از نظر محو شده بودند  مري، دكتر مورت ميكرده بود يرا ط تياستر جنتير ابانيصحبت خ ضمن

 :هولمز گفت 

 ميكه دار يبرنده ا يورقها ريسا ديبه ام ديفقط با. گردد ياست و بر نم ختهيگر هيسا.  ميكن بيندارد كه آنها را تق يليدل -

 ؟ ديكن ييرا شناسا افهيق نيا ديتوان يم ايآ.  ميو مصممانه از آنها استفاده كن ميبمان

 !را  ششيفقط ر قايكنم ؟ دق ييشناسا -

 يفيظر تيمامور نيهم كه چن يآدم ماهر. است  يمصنوع شير نيكه طبق احتماالت ،ا رميگ يم جهيو از ان نت. من هم  -

 ! ميواتسون ، وارد شو. گذارد  يم يشير نيچن شيمايپوشاندن خطوط س يدارد فقط برا

 :هولمز گفت . از او استقبال كرد  يآنجا به گرم ريشد و مد يدفتر چاپارخانه ا وارد

 . ديرا كه شانس آوردم تا در آن به شما كمك كنم فراموش نكرده ا يكار كوچك نميب ي، م لسونيو! اوه  -

 ! ديجانم را نجات داده ا يحت ديشما شهرت و شا! نه آقا ، فراموش نكرده ام ! اوه  -

 قيكه موقع تحق ديداشت تيبه اسم كارترا يمامورانتان پسربچه ا اني، به نظرم در م لسونيو!  ديكن يدوست من مبالغه م -

 .است  يزرنگ ينشان داد بچه 

 .كند  يكار م نجايدرست است آقا ، هنوز هم ا-

 . ديخرد كن ميرا برا يا رهياسكناس پنج ل نيشوم كه ا يهم ممنون م يليخ! ؟ متشكرم  دياوريشود او را ب يم -

 . ستاديكارآگاه معروف خبردار ا يجلو. آمد  يارياز ذكاوت و هوش يحاك يا افهيله با قچهارده سا يبعد پسر ياندك

 :گفت  هولمز

كراس قرار  نگيو سه هتل است كه همه در اطراف چار ستيفهرست ب ني، ا تيكارترا. متشكرم . ديفهرست هتلها را بده -

 ؟ دينيب يم. دارند 

 !، آقا  يبل -
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 . ديبه آنها سر بزن بيبه ترت ديبا -

 !آقا  يبل -

 ! نگيليو سه ش ستيهم ب نيا.  ديبه دربان بده نگيليش كي ديدر هركدام با -

 !آقا  يبل -

تلگرام مهم اشتباها دور انداخته  كيكه  دييگو يم.  دينيهتل را بب روزيد يباطله  يكاغذها ديخواه يكه م دييگو يبه او م -

 ؟ ديمتوجه.  ديشده است و به شما دستور داده شده به دنبال آن بگرد

 !آقا  يبل -

 نياز ا. شده  دهيبر يچياست كه با ق مزيتا يداخل ياز صفحه ها يكي.  ستيتلگرام ن ديدنبالش بگرد ديكه با يزياما چ -

 ، نه ؟ ديآن را بشناس ديتوان يم يآسانبه . است  نيصفحه اش هم ا.  مزيتا يشماره 

 !آقا  يبل -

هتل  ستيو سه هتل ، ب ستيكامال امكان دارد كه از ب.  ديبده نگيليش كيآورد ، به او هم  يم يهربار دربان ، خدمتكار -

كاغذ كهنه به شما نشان  يتوده ا گريدر سه هتل د. برده باشند  نياز ب ايروز قبل خود را سوزانده باشند  يباطله  يكاغذها

هم ده  نيا. كم است  يليخ ديكن دايكه آن را پ نيشانس ا.  ديبگرد مزيتا يصفحه  نيا بالبه دن ديآنها با انيدهند ؛ در م يم

 يباز هم تلگراف ديواتسون ، حاال با.  ديبفرست غاميپ ميبرا يتا قبل از شب تلگراف.  دياضافه كه اگر الزم بود خرج كن نگيليش

 ي لهيوس تيبوند استر ينقاش يها ياز آن ، گالر بعد.  مييبرآ 2704 يشماره  يكالسكه  يراننده  تيهو افتنيرصدد د

 . آورند تا وقت مالقات بشود يما را فراهم م يسرگرم

 پنجم فصل

 پنبه شده يرشته  سه

 

 يمدت دو ساعت به نظر م. داشت كه به ارداه ب خود فكرش را آزاد كند  يقابل مالحظه ا اريهلمز استعداد بس شرلوك

بود كه او به جز استادان  نياز ا يبرده است و ظاهرش حاك اديما به آن باز شده بود از  يرا كه پا يبيعج يكه ماجرا ديرس
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 يفقط از هنر حرف زد و اظهار نظرهااو  ميتابلوها را ترك كرد يگالر يوقت.  دتوجه ندار يگريد زيمدرن فالمان به چ ينقاش

 :به ما گفت  رشيمامور پذ.  ميديكرد تا آن كه به هتل نورتومبرلند رس ينسبتا خشن

 .كنم  تيز من خواهش كرده كه بالفاصله شما را به آنجا هدا. در باال منتظر شما است  ليباسكرو يسر هنر -

 : ديپرس هولمز

 ؟ ندازميان ببه دفترت يدارد كه نگاه يراديا ايآ -

 !ابدا  -

بود كه  وكاسليجانسون اهل ن لوسيتئوف يكي. وارد هتل شده اند  ليباسكرو يداد كه دو نفر بعد از سر هنر يدفتر نشان م -

 .لوج ، واقع در آلتون ، آمده بودند  يخانم اولدمور و خدمتكارش بود كه از ها يگريبه اتفاق خانواده اش آمده بود ؛ د

 :به كارمند گفت  هولمز

 لنگد ، نه ؟ يم يدارد و كم ديسف ياست كه موها يحقوقدان.  ميشناس ياست كه ما م يجانسون يحتما همان آقا -

مسن  دييگو يهم فرز و چابك است و آن قدر هم كه شما م يليجانسون صاحب معدن ذغال است ، خ يآقا نيا!نه ، آقا  -

 . ستين

 د؟يكن يكه در مورد حرفه اش اشتباه نم ديدار نانياطم -

 . ميشناس يم يما است و او را به خوب يمشتر شياو از سالها پ! آقا  يبل -

خودتان  ي، ول ديام ببخش يمرا بابت كنجكاو. اسم به نظرم آشنا است  نيا...خانم اولدمور .  ميحرفش را هم نزن گريپس د -

 .خورد  يهم بر م يگريدوست غالبه به دوست د كيبا  داريكه انسان ضمن  ديدان يم

 . ديآ يبه هتل ما م شهيكند هم يبه لندن سفر م يوقت. شوهرش شهردار گلوستر است . است  يليآقا ، او زن عل -

 نيكه ا يكسان ميدان ي؛ م ميديمهم رس ي جهينت كيسوالها به  نيواتسون ، با ا... كنم كه او را بشناسم  يمتشكرم ، فكر نم-

او را  كياز نزد ميهمانطور كه خودمان متوجه شد نكهيا يعني. كنند  ينم يقدر به دوستمان توجه دارند در همان هتل او زندگ

 .اندازد  يموضوع انسان را به فكر م نيا.  نديهم مراقبند كه او آنها را نب يليضمنا خ ينظر گرفته اند ول ريز

 ؟ يبه چه فكر -
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 ، چه شده ؟ زيدوست عز! اوه ! اوه ... فكر كه  نيبه ا -

لنگه  كيصورتش از فرط خشم آتش گرفته بود و .  ميبرخورد ليباسكرو يبه خود سر هنر ميديپلكان رس يبه باال يوقت

قدرت حرف زدن  يتوانست حرف بزند ؛ وقت يبود كه به زحمت م يعصبان يبقدر. كفش كهنه و خاك آلود به دست داشت 

. كه صبح آن روز مورد استفاده قرار داده بود  ياز زبان تفاوتم يليبود وخ ييكايآمر شتريسخن گفتنش ب يد نحوه كر دايپ

 :زد  اديفر

آدم نتواند لنگه  نياگر ا! لعنت ! كنند  يم ميدايكه اگر بخواهند پ! كبوتر گرفته اند يمرا به جا نجايكنم كه ا ياحساس م -

 .قابل تحمل است  ريغ گريد نيا ي، ول ديآ يبدم نم يهولمز ، من از شوخ يآقا! اندازم  ياه مكند جنجال به ر دايمفشم را پ

 ؟ ديگرد يهنوز به دنبال لنگه كفشتان م -

 !كنم  يهم م شيدايآقا ، پ يبل -

 است كه ؟ نيچطور ؟ منظورتان ا! نو است  يلنگه كفش قهوه ا كي ديگفت يشما كه م يول -

 ميكه االن به پا يجفت ورن كيكهنه و  اهينو ، س يقهوه ا: من سه جفت كفش داشتم . است  نيمنظورم هم قايدق!  ي، بل يبل -

 دي؟ اقال جواب بده ديكرده ا دايآن را پ ايآ. را  اهميكفش س كيو امروز  دنديرا دزد ميكفش قهوه ا كيشب گذشته . است 

 ! ديطور گرد نكن نيرا ا تانيچشم ها! 

 .ظاهر شده بود  جانزدهيه يليخ يخدمتكار آلمان كي

 . افتمين يزيچ يو رو كردم ول رينه آقا ، تمام هتل را ز -

 نيكه ا ميگو يروم و به او م يم ريمد شيكه پ نيا ايشود  يكفش به من بازگردانده م نيتا شب نشده ا اي؛  ديگوش كن -

 .كنم  يهتل را فورا ترك م

 ! ميكن يم شيدايپ ديصبر داشته باش يم كه اگر كمخور يقسم م...  ميكن يم شيدايآقا ، پ -

 يزهايچ نيكه با ا ديهولمز ، ببخش يآقا... دهم  يدزدخانه از دست م نياست كه در ا يزيچ نيآخر نيا رايز! دوارميام -

 ...برم  يپوچ حوصله تان را سر م

 .كنم ارزش آن را داشته باشند كه انسان به آنها فكر كند  يفكر م -
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 است ؟ يچطور ؟ به نظر شما جد -

 ؟ ديكه به من بده ديدار يحيتوض ايآ -

 مياست كه برا ياتفاق نيتر بيو عج نيوارتر وانهيد نيكنم كه ا يفكر م! بكنم  يهيخواهم توج يمن ؟ من كه اصال نم -

 !افتاده 

 :كرد گفت  يكه فكر م هولمز

 ! نيتر بيدرست است ، عج -

 ؟ ديكن يمشما درباره اش چه فكر  -

است ،  دهيچيپ يليشما خ ي هي، قض يسر هنر. كرده باشم  دايپ يكنم كه تا كنون درباره اش نظر خاص يراستش ، ادعا نم -

 يمهم ي هيپانصد قض نيپرسم كه در ب يدهم از خودم م يارتباط م تانيحوادث را به مرگ عمو نيتمام ا يوقت!  دهيچيپ يليخ

 ميدار اريدر اخت ييخوشبختانه رشته ها. داشته باشد  قيعم نيچن ييكه شاخ و برگها هبود يكي يحت ايكه به آنها پرداخته ام آ

 اي ريد يول ميرد نادرست وقتمان را تلف كن كيخواهد رساند ؛ امكان دارد كه با دنبال كردن  قتياز آنها ما را به حق يكي؛ 

 .كرد  ميخواه دايزود رد درست را پ

هولمز منتظر ماند تا در .  مينهار خورد يمطبوع اريبه نحوبس مياشاره كن يليكه سبب اجتماع شده بود خ ييآنكه به ماجرا يب

 .دارد چه كند  اليكه خ ديو بعد از او پرس ميريبگ يبه آن متصل بود جا يكه اتاق سر هنر يسالن كوچك

 .روم  يهال م ليمن به باسكرو -

 چه موقع ؟ -

 .آخر هفته  -

 :جواب داد  هولمز

نظر گررفته  ريدارم كه شما در لندن ز يكاف ليمن دال.  ديگرفته ا يعاقالنه ا ميكه تصم نميب يسنجم م يجوانب را م يوقت -

كنند و  يم بيشما را تعق يبرد كه چه كسان يتوان پ يشهر بزرگ ، به زحمت م نينفر ساكنان ا ونهايليم اني؛ در م ديشده ا

از آنها  يريكار را بكنند و ما قادر به جلوگ نيتوانند ا يبرسانند م يبه شما صدمه ا نداگر قصد داشته باش. خواهند  يچه م
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 ديقرار گرفت بيمورد تعق ديرفت رونيمن ب يكه از خانه  نيكه امروز صبح هم ديدانست ي، شما نم مريدكتر مورت. بود  مينخواه

 ؟

 : دياز جا پر مريمورت دكتر

 ؟ ي؟ از طرف چه كس ميشد بيتعق -

 يبلند اهيس شيكه ر ديشناس يرا م يدر دارتمو كس انتانيآشنا ايدوستان  انيدر م ايآ.  ميتوانم بگو يرا نم نيمتاسفانه ا -

 داشته باشد ؟

 .دارد  يبلند اهيس شي، ر يسر هنر شخدمتي، پ موريبار!  ديچرا صبر كن! نه ... نه  -

 كجاست ؟ موريآه ، بار -

 !خانه است  يعهده دار نگهدار -

 .تصادفا به لندن آمده  ايآنجا است  ايخواست به طور قطع بدانم كه آ يدلم م يليخ -

 ؟ ديتوان فهم يچطور م -

. هال  لي، باسكرو موريبار ي؛ آقا ينشان» همه چز آماده شده ؟ يسر هنر يبرا ايآ« .  ديفرم تلگراف به من بده كي -

تلگرام «: نيميپست گر ياداره  سيرئ يبرا يحاال تلگرام. خوب  اريبس.  نيميپست كدام است ؟ گر ياداره  نيكترينزد

به نورتومبرلند  ليباسكرو يسر هنر يحضور نداشت لطفا آن را برا راگ. به دست خودش سپرده شود  ديبا موريبار يآقا

 .نه  ايسر كار خودش است  ريوونشايدر ر موريبار ايكه آ ميمسلم شود و بدان مانيبرا ديتا قبل از امشب با» .  ديهتل برگردان

 :گفت  ليباسكرو

 است ؟ يچه كس موريبار ني، ا مري، دكتر مورت يراست! درست است  -

 ييتا جا. از خانه را به عهده دارند  ينگهدار ي فهيطرف وظ نياز چهار نسل به ا مورهايبار. است  يو متوف ريپسر دربان پ -

 .روند  يبه شمار م ياو و همسرش زوج كامال محترم دانم يكه من م

 :گفت  ليباسكرو

 .هم ندارند  يكنند و كار ياستفاده م يافراد از اقامتگاه مطبوع نيكند ا ينم يدر ملك زندگ يكه كس يبه هر حال تا وقت -
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 !درست است  -

 ك ديپرس هولمز

 شده است ؟  ديق موريبه نفع بار يزيسر چارلز چ ينامه  تيدر وص ايآ -

 .داشته اند  افتيدر رهياو وهمسرش هر كدام پانصد ل -

 كنند ؟ يم افتيمبلغ را در نيدانستند كه ا يخودشان م ايآ! اوه  -

 .كرده حرف بزند  دياش ق تنامهيدوست داشت از آنچه در وص يليسر چارلز خ!  يبل -

 .جالب است  يليخ -

 :گفت  مريمورت دكتر

 .گذاشته  رهيمن هم هزار ل ي، چون برا دينكن دايكه از سر چارلز ارث برده اند سوءظن پ يسانبه تمام ك دوارميام -

 بهره مند شده اند ؟ يچه كسان گريواقعا ؟ د -

 .است  يهم سهم سر هنر هيداده شده ، بق هيريخ يموسسه ها ايبه افراد  يمبالغ مختصر -

 شود ؟ ياش چقدر م هيبق -

 ! رهيهفتصد و چهل هزار ل -

 :ابروها را باال انداخت و گفت  هولمز

 .بشود  يمبلغ كالن نيكردم كه چن يابدا فكرش را هم نم -

ارزش  يكه به بررس ميكن يابيثروتش راارز ميتوانست يما فقط موقع ياست ول يمشهور بود كه سر چارلز آدم ثروتمند -

 .رسد  يم ونيليم كياش به  يو ارزش تمام دارائ مياسنادش پرداخت

سوال  كي،  مريدكتر مورت. دست بزند  يكند كه به كار كيتواند هر كس را تحر ياست و م يپول خوب نيا! من  يخدا -

چه ) كنم  يم ينديفرض ناخوشا نيكه چن ديمرا ببخش ديبا( دهد  يرو يدوست جوانمان حادثه ا يبرا نكهيبه فرض ا!  گريد

 ثروت خواهد شد ؟ نيوارث ا يكس

برادر كوچكتر سر چارلز بدون زن و فرزند در گذشته است ، ثروت به خانه دسموند كه  ليچون كه راجر باسكرو -



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٨

كند  يم ياست كه در وستمورلند زندگ يپروتستان سالخورده ا شيدسموند ، كش مزيج. رسد  يهستند م يدور شاوندانيخو

. 

 ؟ ديا دهيدسموند را د مزيج يتا كنون آقا ايآ.  رديگ يمطلب به شدت مورد توجهم قرار م نيا. متشكرم  -

آورم كه هر قدر  يبه خاطر م. دارد  يوار سيقد ياست كه زندگ يمرد محترم. سر چارلز آمده بود  دنيبه د كباري،  يبل -

 . ديهال نقل مكان دهد او استنكاف ورز ليبه باسكرو يزندگ يسر چارلز به او اصرار كرد برا

 شود ؟ يمرد كم توقع وارث سر چارلز م نيو ا -

اش كه  يكه صاحب كنون نيبرد مگر ا يپول را هم به ارث م.  ابدي يبه او انتقال م بيترت نيشود كه به ا يم ياو وارد ملك -

 .بگذارد  يگريكس د يبكند آن را برا يتواند هر دخل و تصرف يم

 ؟ ديكرده ا تيوص يسر هنر -

 دهيام عق چارهيب يهمان طور كه عمو يول. امر قرار گرفته ام  انيدر جر روزيد راينداشته ام ، زمجال . هولمز  ينه آقا -

تواند  يكه از پول محروم شود چگونه م يمالك در صورت. همراه ملك و عنوان باشد  ديكنم كه پول با يداشته ، فكر م

 .و پول ، همه با هم است  نياز رونق افتاده را دوباره رو به راه كند ؟ خانه ، زم ليباسكرو

شرط كه تنها به آنجا  نيبه ا. كنم  يم دييكامال تا ريوونشايبه رفتن به د ريشما را دا لي،م يسر هنر! كامال درست است  -

 . دينرو

 . ديآ يبا من م مريدكتر مورت -

هم كه دارد نخواهد توانست  يتيبا تمام حسن ن. كند  يم يدورتراز ملك زندگ لومتريدارد و چند ك ماريب مريدكتر مورت يول -

 .كه شب و روز در كنار شما باشد  ديانتخاب كن يادم قابل اعتماد دي، با ينه ، سر هنر. به شما كمك كند 

 ؟ ديائيبا من ب ديتوان يهولمز ، م يآقا -

 يقابل مالحظه ا انيكه با مشتر ديمتوجهخودتان هم خوب  يول. كردم شخصا آنجا باشم  يم يبود ، سع ياگر بحران حاد -

 يمدت نامعلوم يامكان ندارد كه برا ميبرا ديآ يكه از تمام نقاط جهان از من به عمل م يهر روزه ا يكه دارم و استمدادها

قرار داده است و فقط  ديرا مورد تهد يسيافراد انگل نياز محترم تر يكي،  ريگ باجنفر  كيدر حال حاضر . لندن را ترك كنم 
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 . ميايامكان ندارد كه به آنجا ب ميبرا نيبنابرا. كنم  يريجلوگ يتوانم از جنجال ناگوار يمن م

 ؟ ديكن يم هيرا توص يصورت چه كس نيدر ا -

 :من گذاشت و گفت  يبازو يدستش را رو هولمز

تواند به نفع او  ياز من نم شيكس ب چيه. راغ ندارم بهتراز او س يدوران دشوار ، همراه ياگر دوستم بخواهد قبول كند برا -

 .دهد  يگواه

دستم را گرفته بود و با  لياز كه مجال داشته باشم جواب بدهم باسكرو شيكرده بود ؛ اما پ رياو مرا كامال غافلگ شنهاديپ

 :گفت  يداد و م يحرارت تكان م

من از  يكه وضع از چه قرار است ؛ شما به اندازه  ديدان يشما م! لطف شما خواهد بود  تيواقعا نها نيدكتر واتسون ، ا -

 .هرگز لطفتان را فراموش نخواهم كرد  ديو به من كمك كن ديائيب لياگر به باسكرو.  ديموضوع اطالع دار

من به عنوان  رفتنيجوان در پذ ادهلزيكه اص يشور و حرارت زيكرد ؛ سخنان هولمز و ن يمرا اغوا م شهيانداز حادثه ، هم چشم

 :گفتم . كرد  يم قيداد مرا تشو يهمراه نشان م

 .بگذرانم  نيتوانم بهتر ازا يدانم اوقاتم را چطور م ينم.  ميآ يهمراه شما م ليبا كمال م -

 :اضافه كرد  هولمز

، به  ديمنتظرش باش دياست كه با يزيچ ني، و ا رديدر بگ يبحران يوقت. داد  ديامور قرار خواه انيو مرا هم كامال در جر -

 .آماده خواهد بود  زيشنبه شب همه چ يزنم كه برا يحدس م.  ديبكن ديكه چه با ميگويشما م

 دكتر واتسون مناسب است ؟ يبرا خيتار نيا -

 !كامال  -

 ستگاهيدر ا قهيدق ي، موقع حركت قطار ساعت ده و س ندهيآ يگذاشته نشود ، شنبه  يگريكه قرار د يدر صورت نيبنابرا -

 .بود  ميخواه نگتونيپاد

اتاق برد و از  يگوشه  كيزد ؛ دستش را به  ياديشادمانه فر ليكه باسكرو ميكن يخداحافاظ ميخواست يو م ميشده بود بلند

 :گفت  رتينو در آورد و با ح يلنگه كفش قهوه ا كيباز بود  مهيكه درش ن يگنجه ا
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 !كفشم  -

 :هلمز زمزمه كنان گفت  شرلوك

 .بر طرف شود  يراحت نيهم به هم گريد يهايخدا كند كه دشوار -

 :گفت  مريمورت دكتر

 .و رو كرده بودم  رياتاق را ز نياز نهار ا شياست ، پ بيعج يليخ يول -

 :گفت  ليباسكرو

 .وجب به وجبش را گشته بودم . من هم  -

 .نبود  نجايقطعا كفش ا -

 .گذاشته  نجايآن را ا شخدمتيپ ميخورده ا يغذا م يحتما وقت -

 يسلسله رازها نيبه ا نيبنابرا. داند و مسأله حل نشده ماند  ينم يزيو گفت كه چ يسوال شد ول يآلمان شخدمتيپ از

 كيارلز ، ما در برابر شوم مرگ سر چ يگذشته از ماجرا.  شدياضافه م يگريد يمعنا ، معما يو ظاهرا ب انيپا يكوچك ب

شده  ليتشك ينامه  افتيداده بود ؛ در يرو ريكه ظرف چهل و هشت ساعت اخ ميقرار داشت هيتوج رقابليسلسله حوادث غ

كهنه ، بازگشتن كفش  يكالسكه سوار ، از دست رفتن كفش نو ، از دست رفتن كفش مشك يشوي، جاسوس ر ياز حروف چاپ

 ...نو 

داد كه  ينشان م زشيهولمز ساكت ماند ؛ ابروان در هم و نگاه ت ميگشت يبر م تياستر كريكه با كالسكه به ب يطول مدت در

تمام بعد از ظهر .  رديبگ يدر آن جا يحوادث بتواند بطور منطق نيدرست كند كه تمام ا يكوشد چهارچوب ياو هم مثل من م

 . ديكش يم گاريكرد و س يو ساعات اول شب نشسته بود و فكر م

 :بود  نيا يدو تلگرام آوردند ؛ اول مانياز شام برا شيپ درست

 » ليباسكرو -در خانه است  موريباخبر شده ام كه بار «

 :بود  نياز ا يحاك يگريد

 »  تيكارترا - اوردميبه دست ن ياثر مزيتا يمتاسفم كه از صفحه . و سه هتل مراجعه كردم  ستيطبق قرار به ب «
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 :گفت  هولمز

در برابر مفتش قرار  زيكه در آن همه چ يا هياز قض شيب يزيچ يول. كه داشتم دوتاش پنبه شد  ييواتسون ، از رشته ها -

 . ميرا دنبال كن يگريرد د ديبا. كند  ينم كيانسان را تحر رديگ

 . ميرساند دار يم نيرا كه ما را به خبرچ يهنوز كالسكه ران -

 ميبرا يكه در انتظارش هستم خبر يزنگ در از جواب نياگر ا.  اورمياش ر به دست ب ينتلگراف كرده ام كه نشا.  يبل -

 .شود  ينم رتميباعث ح اورديب

در آشكار شد ، خود كالسكه ران بود كه  يزمخت در آستانه  ي افهيبا ق يبهتر بود ؛ مرد يليخ ديرس يم مانيكه برا يخبر

 :گفت  يم

هفت . بكند  يسوال 2704 يشماره  يكالسكه  يخواهد از رانده  يم نجايدر ا ييداده اند كه آقا غاميبه من پ تيرياز مد -

از  يتيشما آمده ام كه شخص بپرسم چه شكا شيپ كراستيخودم . نكرده  تياز من شكا يكنم و كس يسال است كه كار م

 . ديمن دار

 :جواب داد  هولمز

طال به  يسكه  كي ديبگذار ارميدارم در اخت ازيرا كه به آنها ن يكس ، اگر اطالعاتبه ع. ندارم  يتيشكا چيجانم ، از شما ه -

 .دهم  يشما م

 : ديكامال لبخند زنان پرس مرد

 ؟ ديبدان ديدار ليآقا ، چه م -

 .باشد  ارميدر اخت نميشما را بب گريابتدا اسم و آدرستان كه اگر الزم شد بار د -

 .واترلو است  ستگاهيا يكيدر نزد زبارديپليكالسكه ام در توقفگاه ش. ، در بارو  تياستر ي، تورپ 3 ي، شماره  تونيجان كال -

 :كرد و بعد گفت  ادداشتيمطلب را  نيهلمز ا شرلوك

 تياستر جنتيخانه آمد و بعد هم دو آقا را در ر نيا يكه امروز صبح ساعت ده جلو يئ يمشتر ي، حاال درباره  تونيكال -

 . ديكرد صحبت كن بيتعق
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 :كرد و گفت  دايهم ناراحت پ يبهت آلود و اندك يران حالت كالسكه

آقا به من گفت كه كارآگاه  نياست كه ا نيا قتيحق.  دياز من اطالع دار شيظاهرا شما ب راي، ز ميدانم چه بگو ينم راستش

 .درباره اش حرف بزنم  يبا كس دياست و من نبا

 نيا.  ديريگ يقرار م يزود در وضع بد يليخ ديرا از من پنهان كن يزيچ دياگر بخواه. مهم است  يليخ هيدوست من ، قض -

 به شما گفت كه كارآگاه است ؟ يمشتر

 .گفت  نطوري، ا يبل -

 گفت ؟ يرا ك نيا -

 .شد  يكه سوار كالسكه م يوقت -

 نگفت ؟ يگريد زيچ -

 .اسمش را هم گفت  -

 .ه من انداخت ب يا رزومندانهينگاه پ هولمز

 اسمش چه بود ؟! كرده  ياطياحت ي؟ كامال ب ستيبه شما گفت كه اسمش چ! آه  -

 :ران گفت  كالسكه

 .اسمش شرلوك هلمز بود  -

 :و گفت  ديسپس قاه قاه خند. حركت ماند  يمثل سنگ ب قهيدق كيبودم ،  دهيند جيگ نقدريرا هرگز ا دوستم

 نيا. من است  ريبه همان سرعت و نرمش شمش رشيكنم شمش ياحساس م! واقعا به هدف زده ! واتسون ، به هدف زده  -

 پس اسمش شرلوك هلمز بود ؟. قشنگ ضربه زده  يليخ گريبار د

 .بود  نيآقا ، اسمش ا يبل -

 .افتاد  يچه اتفاق گريو د ديكرد داياو را كجا پ دييحاال بگو!  نيآفر -

به من داد كه در طول روز  نهيگفت كه كارآگاه است و دو گ. كرد  ميترافلگار صدا دانيبود كه در م ميود ساعت نه ونحد -

و  ميهتل نورتومبرلند رفت يابتدا جلو. قبول كردم  تيرضا تيبا نها. هم نكنم  يانجام دهم و سوال قايدق ديگو يكه م يهر كار
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 . ميكرد بيتعق نجايا يكيآنها را تا نزد.  نديايب رونيستگاه سوار كالسكه شدند بيتا دو آقا كه در ا ميمنتظر ماند

 :گفت  هولمز

 .در  يتا جلو -

در  ميساعت و ن كيو  ميستاديما ا. تواند جوابتان را بدهد  يام خودش م يمشتر يندارم ؛ ول نانيبابت مطلقا اطم نياز ا -

 بيتعق تياستر كريما رد شدند ، و ما هم آنها را درب يازجلو ادهيپ يدند ، پاآم رونيبعد دو آقا ب.  ميمنتظر ماند ابانيخ

 .ميكرد

 :گفت  هولمز

 .دانم  يم -

گفت كه به سرعت به  ادزنانيرا بست و فر يام كروك يآنجا مشتر.  ميكرد يرا ط تياستر جنتيكه سه چهارم ر يتا وقت -

به من داد و  ميرا كه قرار گذاشته بود يا نهيدو گ.  دميبه آنجا رس قهيبه اسب شالق زدم و ظرف ده دق. واترلو بروم  ستگاهيا

شرلوك هلمز سوار  يآقا ديكه بدان ديباش يراض ديشا« :كرد برگشت و گفت  يتركم م يدرست وقت. رفت  ستگاهيبا عجله با ا

 .ه اسمش را دانستم نحو بود ك نيبه ا» كالسكه تان شده است ؟

 د؟يديند گرياو را د. متوجه شدم  -

 . دميند گريشد د ستگاهيبعد از آنكه وارد ا -

 داشت ؟ يا افهيشرلوك هلمز چه ق يآقا نيا ديبگوئ ديتوان يم -

 :ران سرش را خاراند و گفت  كالسكه

متوسط داشت ، در حدود ده  يچهل ساله بود ، قد بايكه تقر ميتوانم بگو يم!  ستين يآقا كار آسان نيا فيراستش توص -

 ي، صورت شديصاف م شيداشت كه انتها ياهيس شيبود ، ر دهيلباس پوش يحساب يمثل آدم.از شما كوتاهتر بود  متريسانت

 ...نه  اياضافه كنم  وانمت يم يگريد زيچ ايدانم آ ينم. داشت  دهيرنگ پر

 ؟ شيرنگ چشم ها -

 !دانم  ينم -
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 بود ؟ نيهم همه اش -

 !آقا ، همه اش  يبل -

. منتظرتان خواهد بود  يگريد يسكه  ديبگذار ارميدر اخت يگرياطالعات د دياگر بتوان. شما  يسكه  نيخوب ، ا يليخ -

 ! ريشب بخ

 !متشكرم ! ، آقا  ريشب بخ -

 :زد و گفت  يزي، شاد و خرم ، رفت ؛ هولمز رو به من كرد ؛ شانه باال انداخت و لبخند غم انگ تونيكال جان

دانسته  يآدرس مرا داشته ، م. لست  يگر رذل لهيح.  مياولمان برگشته ا يحاال به سر جا. رشته مان هم پنبه شد  نيسوم -

 يكالسكه اش را بر م ي، حدس زده كه شماره  دهيد تياستر جنتيبا من مشورت كرده ، مرا در ر ليباسكرو يكه سر هنر

سر و كار  يفيبار با حر نيواتسون ، ا. بفرستد  ميگستاخانه را برا اميپ نيروم و خواسته ا يدارم و به سراغ كالسكه ران م

 . ستميمطمئن ن يول.  دياوريب يشتريشانس ب ريوونشايدر د دوارميام.  ميآن است كه با او دست و پنجه نرم كن قيكه ال ميدار

 از چه بابت ؟ -

كنم  ياش م يبررس شتريو خطرناك ؛ هر چه ب فياست ، كث يفيكث يواتسون ، ماجرا. فرستم  يشما را به آنجا م نكهيبابت ا -

 نميخوشوقت خواهم شد كه بب يليدهم كه خ يقول م ي، ول ديبخند ديتوان ي، م زي، دوست عز يبل.  ديآ يكمتر از آن خوشم م

 .  ديگرد يبر م تياستر كريشما سالم و تندرست به ب

 ششم فصل

 ليباسكرو يخانواده  ملك

 

.  ميشد ريوونشايشده بود عازم د ينيشبيدر روز معهود حاضر بودند و همانطور كه پ مريو دكتر مورت ليباسكرو يهنر سر

را كرده  شيها هيتوص نيرا داده بود و آخر شيآموزش ها نيكرده بود و آخر تيهدا ستگاهيشرلوك هلمز مرا به ا يآقا

 :به من گفته بود. بود 

خواهم كه در مورد مسائل  يفقط م. سوءظن ذهنتان را مغشوش كنم  يمقدار اي هيندارم كه با القا نظر ليواتسون ، م -
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 .كنم  جاديا يا هيكه بر اساس آنها نظر ديو بگذار ديبه من بده يكامل اريبس يگزارش ها

 ؟ يع مسائلچه نو -

جوان و  ليبه خصوص روابط باسكرو. ارتباط داشته باشند  هي، با قض ميمستق ريكه به نظرتان ، ولو به طور غ يتمام مسائل -

دست  يمختلف كوچك يها يبه بررس رياه يدر روزها. كه به مرگ سر چارلز مربوط شود  يو هر نكته تازه ا گانشيهمسا

 نيكتريدسموند ، نزد مزيج يرسد ، آقا يبه نظرم مسلم م زيچ كياما .  اشدب يآنها منف جيترسم كه نتا يم يول. زده ام 

كنم كه از محاسبه  يواقعا فكر م. بزند  ييتواند دست به كار ناروا ينم نيبنابرا. است  يميمال اريو بس ريوارث ، جنتلمن پ

 .مانند  يم يگ زار باقدر خلن يسر هنر انيتنها اطراف.  مياو را حذف كن ميتوان يم مانيها

 ؟ ميرا كم كن مورهايبار نيكه اول كار شر ا ستيبهتر ن ايآ -

خواهد بود ؛ اگر  يرحمانه ا يو ب يعدالت يكار ب نيگناه باشند ا ياگر آنها ب. وجود ندارد  نيبزرگتر از ا ياشتباه! ابدا  -

افراد مشكوكمان نگه  ستيآنها را در ل ديبا! نه ، نه . گناه خواهد بود  نيانصراف از اثبات ا يكار به معنا نيگناهكار باشند ا

. در خلنگ زار دو مزرعه هست . نوكر هم در ملك وجود دارد  كي مي، اگر درست به خاطر داشته باش نيگذشته از ا.  ميدار

.  ميدان ينم يزياش چاست ؛ زنش هم هست كه درباره  يفيهست كه به نظرم مرد كامال شر مريدوستمان دكتر مورت

فرانكلند از الفترهال هست كه عامل  يآقا. است  يجذاب اريزن جوان بس نديگو يهست و خواهرش كه م دانيعياستاپلتون طب

 . ديقرار ده يمورد بررس دياول با يهستند كه در درجه  يكسان نهايا.  گريد هياست و باالخره دو سه همسا يناشناخته ا

 .خودم را خواهم كرد  يسع تينها -

 ؟ ديكنم اسلحه داشته باش يفكر م -

 .عاقالنه تراست  نطوريكردم كه ا ي، فكر م يبل -

 كي يدرجه  يكوپه  كيدوستانمان .  ديريرا به كار ب اطياحت تيتپانچه تان شب وروز دم دستتان باشد كه نها! مسلما  -

 .سكو منتظر ما بودند  يگرفته بودند و رو

 :گفت  مريمورت دكتر

ما ررا  يدو روز كس نياست كه در ا نيو آن هم ا ميتوانم به طور قطع بگو يرا م زيچ كياما .  ميندار يخبر چينه ، ه -
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 يكند مشخص م بيخواست ما را تعق يم يو اگر كس ميدقت را كرده ا تينها ميآمده ا رونيهر وقت ب. نكرده است  بيتعق

 .شد 

 . ديبا هم بوده ا شهيمدت هم نيكنم در ا يفكر م -

به  نيكنم ؛ بنابرا يم حيروزم را صرف تفر كيمعموال  ميآ يم تختي، من هر وقت به پا روزيبعد از ظهر د ياستثنا اي،  يبل -

 .رفتم  يپزشك يدانشكده  يموزه 

 :گفت  ليباسكرو

 . فتادين مانيبرا ياتفاق چيه يول. كردم  يمن هم در پارك انبوه مردم را تماشا م -

 :داد گفت  يسر تكان م يجد يليكه خ هولمز

 تانيبرا يبد ياتفاقها ديكار را بكن نيو اگر ا دينرو ييكنم تنها جا ي، خواهش م يو سر هنر ديشد ياطياحت يمرتكب ب يول -

 ؟ ديكرد دايرا پ گرتانيلنگه كفش د ايآ. افتد  يم

 .از دست رفته  شهيهم يبرا يكي نينه آقا ، ا -

 .واقعا ؟ جالب است  -

 :آمد گفت  يچون قطار به حركت در م و

:  دياوريخواند به خاطر ب مانيبرا مريرا كه دكتر مورت يبياز عبارات داستان عج يكي،  يسر هنر! خداحافظ  انيخوب ، آقا -

 . ديآورند از خلنگ زار حذر كن يسر بر م يشر و بد يروهايكه ن يكيدر ساعات تار

حركت  ي؛ شبح بلند و خشك هلمز ، رو به ماه ب ستمينگر يرا م ستگاهيا يكرد من هنوز سكو يار حركت مكه قط يحال در

 .بود  ستادهيا

. كردم  يباز مريبا سگ دكتر مورت يسرگرم يكردم و برا دايپ يشتريب ييبا دو همسفر آشنا. بود  يريكوتاه و دلپذ سفر

سبز و  اريبس يداد ، در مزارع محصور كه علف ها يخود را به سنگ خارا م يبعد ، خاك سرخ رنگ شد ، آجر جا ياندك

 يقطار نگاه م ياز پنجره  صانهيجوان حر ليباسكرو. بودند  دنيچر لداد گاوها مشغو يخبر م شتريوافر از رطوبت ب شيرو

 :سر داد و به من گفت  ياديرا به جا آورد شادمانه فر وونيد يآشنا يصحنه  يكرد و وقت
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 .باشد  سهيقابل مقا نايام كه با ا افتهين ياريهرگز د يجاها گشته ام ول يليرا ترك كرده ام خ اريد نيكه ا ياز وقت -

 :دادم  جواب

 .ندهد  حيترج گريد يشناسم كه زادگاه خود را بر هر نقطه  ينفر را هم نم كي ريوونشايتمام ساكنان د انياز م -

 :اظهار داشت  مريمورت دكتر

گرد متعلق به  يكله  ينظر اجمال كي،  ديبه دوستمان نگاه كن. شود و هم به آب و خاك  يموضوع هم به نژاد مربوط م نيا -

سر چارلز  يكله !  يسلتها در جوش و خروش است ؛ شور و توان دلبستگ يژگيكند كه در آن دو و يقوم سلت را شكار م

 ديديهال را د ليكه باسكرو يبار نيشما آخر يول.  يورنيا مهي، ن يگال مهين يهايژگيو يبود و دارا ينادر ارياز نوع بس چارهيب

 ، نه ؟ ديكوچك بود يليخ

در سواحل  يياليپدرم در و رايبودم ، ز دهيگذشت و هرگز هم هال را ند ياز ده سال از عمرم نم شيپدرم مرد ب يوقت -

دكتر واتسون  يدارد كه برا يهمان قدر تازگ ميبرا زيهمه چ. شدم  كايعازم آمر مايمن از آنجا مستق. كرد  يم يزندگ يجنوب

 . نميمنتظرم خلنگ زار را بب يصبر يهم تازه است ، و با ب

 :گفت  مريمورت دكتر

 .حدود خلنگ زار است  نينخست نهايچون ا. شود  يبرآورده م عايشما سر ليصورت م نيواقعا ؟ در ا -

 يقد برم ني، اندوهگ يخاكستر يپست جنگل ، در دور دست تپه ا يدگيو خم سبز مزارع يچهارگوشه ها يآن سو در

شباهت  يييرو يليتخ يآشكار نبود ، به صحنه  يشكل آن از دور به خوب. پاره پاره بود  يبيافراشت كه قله اش به نحو عج

 يتوانستم پ يحالتش م يتپه دوخته شده بود و من از رو نيا به، ساكت و خاموش نشسته بود و نگاهش  ليباسكرو. داشت 

او  يگذاشته بود برا ياز خود باق يقيكه نژاد او مدتها بر آن حكم رانده بودو آثار عم يمحل وحش نيا داريد نيببرم كه نخست

فطار نشسته بود ،  يمعمول يدر ته كوپه  شييكايآمر يو لهجه  ياو با آن كت و شلوار پشت. تواند باشد  يم زيمعرف چه چ

زود  يارباب ها يكردم كه او وارث تبار پرسابقه  يكامال احساس م ستمينگر يبه صورت سبزه و حساس او م يوقت يول

 ياش رنگ يدرشت فندق ي، چشم ها ديلرز يم ينيب يابروان پرپشت او ، پره ها ريدر ز. سلطه است  يخشم ، سركش و دارا

بود  يقيرف يسر هنر رديدشوار و خطرناك قرار گ يها ياگر قرار بود خلنگ زار مورد بررس.  شتدا روياز غرور و شهامت ن
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اقدام شركت خواهد  نيدر ا يباك يب تيداشته باشد كه او هم با نها نانيتوانست خطر كند و اطم يكه انسان به افتخار او م

 .جست 

 يو كوتاه ، درشكه هارچرخه ا ديسف ينرده ها ي، در آن سو نرويدر ب.  ميشد ادهيتوقف كرد و ما پ يكوچك ستگاهيدر ا قطار

و باربرها بر سر حمل اثاث ما با هم جر  ستگهيا سيبه خود گرفت ؛ رئ يمهم يما به آنجا شكل حادثه  دنيرس. منتظرمان بود 

داده بودند و موقع  هيخود تك يدر كنار در كه به سالح ها يدو نظام يمشاهده  يول.  وددشت آرام و مطبوع ب. و بحث داشتند 

 يبه هم و دارا دهيچيكوچك اندام ، كامال پ يكه مرد يدرشكه چ. من شد  رتيعبور ما به دقت براندازمان كردند موجب ح

پهن و  يدرشكه به حركت درآمد و ما در راه شداثاثمان بار زده  يسالم كرد ؛ وقت ليباسكرو يبود به سر هنر يخشن ي افهيق

 .  ميفتر شيپ ديسف

 يبه هم فشرده آشكار م يشاخ و برگها انيكهنه كنگره دار در م يگسترده بود ؛ خانه ها بداريش يهر طرف چراگاه ها در

اندوهبار و  يبود كه فقط تپه ها يخلنگ زار وحش يطوالن ي، انحنا ديو روشن از خورش رايدشت پذ نيدر پس ا يشد ؛ ول

 .كرد  يتندآن را قطع م يخط الرأس ها يدارا

كه دو  يفالن يانداخته بود به سو اريبر آن ش اريبس يكه چرخ ها ييو ما از راه ها ديچيپ يراه فرع كيبه داخل  درشكه

 يكيبار ياز پل سنگ ميكه همچنان رو به باال در حركت بود يدر حال.  ميطرفش را خزه ، سرخس و خار گرفته بود باال رفت

كرد و  يكف م ختير يم نيپائ يخاكستر يصخره ها ياز رو يكه وقت ييكوچك و پر سر و صدا البيو در امتداد س ميگذشت

 دهيكش دهيچيپ يپژمرده و كاجها به شكل مار ياز بلوط ها دهيپوش يدره ا انيدر م البيجاده و س.  ميرفت شي، پ ديغر يم

و مرتب از ما  ديبلع يرا م منظرهآورد ؛ با چشم ها  ياز لذت بر م يحاك يبانگ ليو خم جاده ، باسكرو چيدر هر پ. شده بود 

سال بود  انيدوران پا ادآوري يبه عكس ، من در برابر ندوه صحنه كه به خوب. بود  يبه نظرش عال زيهمه چ. كرد  يسوال م

پوشانده بودند  آمدند راه ها را يبه حركت در م يكه سر راه ما به كند يزرد يبرگ ها. دادم  يمقاومتم را از دست م يروين

به مناسبت  عتيبودند كه طب يزيغم انگ ياي، كه به نظر من هدا يدگيدر حال پوس يهايدرشكه بر رستن يحركت چرخ ها زا. 

 .خاست  يبرم يآرام يكرد ، صداها يم ميها به او تقد ليورود وارث باسكرو

 :گفت  مريمورت دكتر
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 چه ؟ يعني نيا! باشد  ريخ -

 يسوار بر اسب قرار داشت كه تفنگش را رو يسرباز يبود ، كامال نوك برجستگ يبرجستگ كيمقابل ما در خلنگ زار  در

 . ميگرفته بود شيبود كه ما در پ يكرد ؛ مراقب راه يما را نگاه م يساعد گذاشته بود و خشك و آشكار مثل مجسمه ا

 :تكرار كرد  مريمورت دكتر

 دارد ؟ ييچه معنا ني؛ ا نزيپرك -

 :به طرف ما برگشت و گفت  يمقدار يچ درشكه

گردد ؛ نگهبانها مراقب تمام راه ها و تمام  يبر م شيفرارش به سه روز پ. است  ختهيمحكوم به اعمال شاقه گر كيآقا ،  -

 .ند و حق هم دار ديا يوضع خوششان نم نيمزرعه داران اطراف ازا. ند  افتهيهنوزاو را ن يها هستند ول ستگاهيا

 شود ؟ يپاداش داده م رهيپنج ل يهر گونه اطالعات يكردم كه در ازا يمن فكر م يول -

 كيمحكوم ،  نيآخر ا. وجود ندارد  يليآدم را ببرند خ يكه گلو نيدر قبال ا رهيشانس به دست آوردن پنج ل يآقا ؛ ول يبل -

 .دست بزند  يمرد قادر است به هر كار ني، ا ستيكه ن يمعمول يزندان

 ؟ ستياو ك -

 . ليه نگيسلدن ؛ آدمكش نات -

. كرده بود  داي، هولمز به ماجرا توجه پ يمرد جان يباورنكردن تيآمد ؛ به علت خشونت خاص و سبع ادميكامال به  ماجرا

رت گرفته بود كه به صو ليدل نيبه ) شده بود  ليكه ابتدا اعدام بود و بعد به حبس ابد با عمال شاقه تبد( كاهش مجازات او 

بود ؛ در برابرمان خلنگ زار كه جا  دهيتپه رس يما به باال يدرشكه .  ستيكامل برخوردار ن ياو از سالمت عقل ديرس ينظر م

كرد ما  يكه فالت را جارو م يباد سرد. گسترده بود  شديم دهيدندانه دار د يو توده سنگ ها يمخروط يآن قله ها يبه جا

پنهان  يدر حفره ا يوحش يبود ، مانند جانور هقوز كرد يمكان اندوهبار ، محكوم فرار نيدر دل ا ييدر جا. لرزاند  يرا 

چشم انداز برهنه ، . كرد  يم نهيكه او را از جامعه طرد كرده بود به شدت احساس ك يتيشده بود و بدون شك نسبت به بشر

 .كرد  يرا كامل م ريتصو نيفت ، اگر يم يرگيكه ت يآسمان ريو سرد ، در ز ميعظ

؛  مينگاه را به انها انداخت نيآخر. قرار داشتند  ني؛ حال آنها پشت سر ما و در پائ ميبارور را ترك كرده بود يها دشت
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اكنون . آوردند  يم ديپد يو ارغوان ييطال يانبوه ، رشته ها يها شهيدر حال افول ، بر خاك سرخ و ب ديمورب خورش ياشعه

از  يگاهگاه. افكندند  يم هيغول آسا بر آنها سا يبود كه صخره ها يسرخ و سبز ي دهيبر دهيبر يها بيما عمود بر ش راه

 يآنجا نم ياز حالت رام نشدن يرونده ا اهيگونه گ چي؛ ه ميگذشت يداشتند م يو سقف سنگ وارهايكه د يكوچك يخانه  يجلو

بودند  دهيكه بر اثر خشم توفانها خم يياو كاجه دهيچيبه هم پ يدر برابرمان گسترده بود ؛ بلوطها يمدور يحوضچه . كاست 

با شالقش  يدرشكه چ. درخت ها سر برآورده بود  انياز م كيدو برج بلند بار. حوضچه چنگ افكنده بودند  يبه دامنه ها

 :كرد و از آنها نام برد  ياشاره ا

 .هال  ليباسكرو -

بعد به در عمارت كاله  قهيچند دق. رنگ گرفته بود  شي، گونه ها ديدرخش يچشمانش م ند؛يك بلند شد تا بهتر ببامال مالك

بر آنها اثر گذاشته  يداشتند كه عوامل جو ينگه م ييها هيدرهم رفته را از هر طرف پا يآهن يها لهي؛ م ميبود دهيرس يفرنگ

عمارت كاله . شد  يم دهيبود د لهايباسكرو يكه عالمت خانواد يهر كدام سرخس ياالبود ، خزه به آنها نشسته بود ، و ب

 مهيشد ؛اما در برابر آن عمارت تازه و ن يم ليتبد يا رانهيبرهنه بود به و يرهايو ت اهيس يكه سراسر از سنگ خارا يفرنگ

 .آورده بود  يجنوب يقايرآف زبود كه سر چارلز با خودش ا يحاصل پول نينخست نيافراشت ؛ ا يقد برم يتمام

 يدرختها يفروافتاده خفه شد ؛ شاخ و برگها يبرگها انيچرخها در م يبار صدا كي؛  ميشد ابانيوارد خ مياز در گذشت يوقت

آن ملك چون  يرا كه در انتها رهيدراز و ت ابانيخ يوقت ليباسكرو. كردند  يدرست م رهيطاق ت يسرمان نوع ي، باال ريپ 

 : ديآهسته پرس يصدا به. بود مشاهده كرد به لرزه در آمد  يشبح

 بود ؟ نجايا -

 .است  گريكاجها طرف د ابانينه ، خ -

 :جوان نگاه اندوهناكش را را در اطراف خود به گردش درآورد و نجواكنان گفت  وارث

اعصاب هر . شود  يمتوجه او م  ييها ياحساس كرده باشد ناراحت ييجا نيدر چن ميشود كه عمو ياصال باعث تعجب نم -

المپ هزار  كيدر ملك  يچراغ برق نصب خواهد شد و جلو ريت فيدو رد نجايدر ا گريتا شش ماه د. شود  يكس خراب م

 .روشن خواهد شد  يشمع
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عمارت  كيغروب ، در وسط  ييدر روشنا. خانه قرار داشت  يكيشد كه كامال در نزد يختم م يعيچمن وس نيه زم ابانيخ

 يعالمت خانوادگ ايبه پنجره  يخال يپوشانده بود ، تنها فضاها چكينما را پ يتمام. داشت  يكه طاق برجسته ا دميد نيسنگ

و  يميقد ييبرج ها. بود  دهيتوام سركش يبرجها ياز عمارت مركز.  دنديدر يرا م رهيو آنجا ؛ كفن ت نجايتعلق داشت كه ا

 دهيد اهيس ياز سنگ خارا ديدر سمت چپ و راست دو ضلع جد. كرده بودند  جاديدر آنها ا ييكنگره دار بودند و روزنه ها

و  بداريكه از بام ش ييدودكش ها زا. كرد  يم دايراه پ رونيبه ب يمبهم يها ي، روشنائ نيسنگ ياز پشت پنجره ها. شد  يم

 . شديخارج م ياهيزده بودند دود س رونيتند ب يايزوا يدارا

 ! ديهال خوش آمد ليبا باسكرو!  ي، سر هنر ديخوش امد -

. آشكار شد  يزرد رنگ دم در ، شبح زن ييدر روشنا. آمده بود تا درِ درشكه را باز كند  رونيطاق ب يكياز تار يبلند قامت مرد

 .كردن اثاث به مرد كمك كند  ادهيآمد تا در پ رونيزن ب

 :گفت  مريمورت دكتر

 .خودم بروم ؟ زنم منتظرم است يبه خانه  مايمن مستق ندارد كه يرادي، ا يسر هنر -

 ؟ ديما بمان شيشام پ ديخواه ينم -

حاضر بودم كه بمانم و تمام  ليداشته باشند ، با كمال م ازين ادتيهستند كه به ع يمارانيحتما ب. بروم  مپنيبه گر دينه ، با -

از من ساخته است بدون  يخدمت ديدي، اگر هم د ريشب به خ. بهتر از من است  ييراهنما موريبار يخانه را نشانتان بدهم ول

 . ديبفرست مرا به دنبال يكس ديابراز ترد

بسته  يني؛ پشت سر ما در به سنگ افتيكاهش  ابانيچرخ ها در خ يسر و صدا ميشد يوارد خانه م يكه من و سر هنر يوقت

بزرگ  يدر بخار. شده بود  اهيس يسقف كه از بلوط بود بر اثر گذشت زمان يهاري، با سقف بلند بود ، ت عيوس يشد ؛ خانه ا

دست  يمن و سر هنر. انداخت  يو سر و صدا راه م ديكش يچوب سر م بزرگ، آتش  يبلند اهن ي، در پس شبكه ها يميقد

سپس به اطرافمان . با دركشه آنها را كرخ كرده بود  يطوالن ييمايراه پ راي، ز ميكه گرم كن ميآن دراز كرد يرا به سو مانيها

، همه و همه در نور چراغ  وارهايد يرو يگوزنها ، عالمت ها يبلوط ، كله  ي، روكش ها كيبلند و تار ي؛ پنجره ها مينگرست

 :گفت  يسر هنر.  ديرس يگذشت ، به طور مبهم به نظر م يم يوسط اتاق كه از صاف
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مانده از دوران كهن شباهت ندارد  يدرست به اقامتگاه خانوادگ ايآ. كردم  يشكل در نظرم مجسم م نيبه هم قايرا دق نجايا -

... كرده اند  يم يآنها زندگ انيدر م شيهستند كه اجدادم از پانصد سال پ ييوارهايهمان د نهايكنم كه ا يفكرش را م ي؟ وقت

 ...شوم  يبا سنگ ميبر اثر احساس جالل و شكوه تقر

از  يدراز يها هيكامل بود ، اما سا ييبود روشنا ستادهيكه ا ييدر جا. كودكانه روشن شد  ياش براثر شوق و شور چهره

ما  شيگذاشته بود و پ مانياثاثمان را در اتاقها موريبار. كرد  يم ميبر فراز سرش ترس بانيسا يرفت و نوع يباال م وارهايد

بود ،  كليبود ؛ بلند باال و خوش ه يآدم باوقار. است  يداد كه خدمتكار خوب يآمده بود ؛ تمام حركات و رفتارش نشان م

 .داشت  يو چهارگوش اهيس شيداشت ؛ ر زيرنگ متما يب يصورت

 ؟ ديكه شام صرف كن ديدار ليآقا م -

 اماده است ؟ -

بود كه  ميم خوشوقت خواه، من و همسر يسر هنر. اب گرم هست  تانيدر اتاق ها. شود  يآقا ، ظرف چند لحظه حاضر م -

خانه به  ني، ا ديجد طيكه با توجه به شرا ديدان يخودتان م ي، ول ميدر خدمت باش ديالزم را بده يها بيشما ترت يتا وقت

 .خواهد داشت  اجياحت يكاركنان قابل مالحظه ا

 ؟ ديجد طيكدام شرا -

بدون شك . ميخدمت به او برآئ ياز عهده  ميتوانست يداشت و ما م يا انهيانزواجو ياست كه سر چارلز زندگ نيمنظورم ا -

 . ديبده رييخانه را تغ ي هيوضع و رو ديبا ني؛ بنابرا ديكن يزندگ يكمتر يبا انزوا ديخواه يشما م

 ؟ ديمرا ترك كن ديدار ليبرداشت كنم كه شما و زنتان م نيچن ديحرف با نياز ا -

 .نداشته باشد  يشما زحمت يكه برا يآقا ، فقط وقت -

 م؟يگو يما بوده است ، درست م يدر خانه  شيشما از چند نسل پ يخانواده  يول -

 .همراه باشد  يميق يخانوادگ يبا قطع رشته  نجايدر ا مياندوهناك خواهد بود كه آغاز زندگ ميبرا

 . دميد يجانيخدمتكار ، اثر ه يرنگ باخته  يكردم بر چهره  احساس

كه ما هر دو به سر  ميگو يرا از شما پنهان نكنم م يزيچ نكهيا يبرا يول.  مياحساس را دار نيهم زيآقا ، من و همسرم ن -
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ترسم  يم. ما كامال دشوار شده است  يخانه برا نيو مرگ او ما را منقلب كرده است ؛ تحمل ا ميداشت يدلبستگ يليچارلز خ

 . مينكن يراحت هال احساس ليهرگز در باسكرو گريكه د

 ؟ ديچه كن ديقصد دار -

كار  نيسخاوت سر چارلز امكان ا.  ميو فروش به حساب خودمان دست بزن ديخر يبه نوع ميتوان يكنم كه م يآقا ، فكر م -

 .كنم  تيهدا تانيدر حال حاضر بهتر است شما را به اتاق ها يول. فراهم آورده است  مانيرا برا

. رفتند  يبه آن م يپلكان مضاعف قيشده بود ؛ از طر دهيكش يميقد ينرده بود در امتداد سرسرا يكه دارا يچهر گوش يگالر

اتاقاها  ي هيكل يشده بودند ؛ درها دهيكه در طول تمام خانه كش شديبلند منشعب م يدو راهرو يپلكان مركز ياز قسمت باال

به . به آن راه داشت  بايدر آن بود و تقر ليه اتاق باسكروقرار داشت ك يهمان ضلع راتاق من د.  شديراهروها باز م نيبه ا

پوشاند ؛ شمع  يرا م وارهايساختمان است ؛ كاغذ روشن ، د ياز قسمت مركز دتريجد يلياتاق ها خ نيكه ا دينظرمان رس

 .بود از خود برانم  افتهيازرا كه از بدو ورود در روحم ب يزيمتعدد به من كمك كردند كه احساس غم انگ يها

كه در آن  ديرا مجسم كن ياتاق چهارگوش. فرا گرفته بود  يكيرا كه مشرف به سرسرا بود ظلمات و تار ياتاق غذا خور يول

 كيدر . كرد  يكه به خدمه اختصاص داشت جدا م نييخوردند از بخش پا يرا كه خانواده در آن غذا م يبود كه بخش يپله ا

با . آراست  يم اهيس يرهايرا كه چندان از دود مصون نمانده بود ت يسقف. مخصوص نوازندگان بود  بود كه يسر آن بالكن

 يدو آقا نيدر وضع موجود ، ب يكند ؛ ول رييتوانست تغ يگذشته ،فضا م يها افتيض يدهها مشعل روشن ، رنگ و شاد

نداشته باشد كه  ليو م دآباژور ، انسان حق داشت كسل باش يدارا ياز چراغ يروشن ناش يگرفته در حلقه  يو جا اهپوشيس

دوران  كپوشيگرفته تا فرد ش زابتيدوران ملكه ال ي هيگوناگون ، از شوال بيعج يبا لباس ها اكانياز ن يصف. حرف بزند 

رد و بدل  ياندك كلمات. گذاشتند  يم ريخود را به ما دوخته بودند و با حضور خاموش خود بر ما تاث يسلطنت ، نگاه ها ابتين

 يناراض ميدود كن يگاريتا س ميبود برو دتريكه جد ارديليبه سالن ب ميكه توانست نياز ا ديرس انيكه شام به پا يتو وق ميكرد

 .نبودم 

 :گفت  يهنر سر

كم  يدر حال حاضر فكر م يزنم بتوان به آن عادت كرد ، ول يحدس م.  ستين يشاد يليخ يجا نجايدارم ا دهيمن عق -
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! شده باشد  يعصب يكم ييجا نيدر چن ستنيبر اثر تنها ز ميكنم كه عمو يتعجب نم گريد. ناباب است  ياندك ييفضا ميبرا

 .فردا صبح فضا به نظرمان شادتر برسد ديشا و ميخواب ياگر دلتان بخواهد امشب را زودتر م يول

 ينما يبود كه جلو يچمن نيپنجره مشرف به زم. گاه كردم از آن كه به بستر بروم پرده ها را پس زدم و از پنجره ن شيپ

. خورد  يو تكان م دينال يكرده بود م دنيكه شروع به وز يجوان در برابر باد ي شهيچمن ، ب يدر آن سو. خانه گسترده بود 

كه  دمياز صخره ها د يا هيجوان ، حاش ي شهيسرد ، در پس ب ييدر روشنا.  شديم ارشتابان ، هالل ماه آشك يابرها انيدر م

احساس آخر فقط سبب شد كه چشمها را  نيپرده ها را دوباره بستم ؛ ا. كرد  يحدود خلنگ زار اندوهناك را مشخص م

 .ببندم و بخوابم 

بودم كه خودم  يغلت زدم و غلت زدم ، به دنبال آرامش. برد  يخوابم نم يخسته بودم ول. احساس روز نبود  نيآخر نيا يول

 يصدا ، سكوت مرگبار نيصرنظر از ا. زد  يزنگ م كباري قهي، هر پانزده دق يدر دوردست ساعت. برد  ينگم به در مرا از چ

 ياشتباه چيكه در مورد آن امكان ه دميواضح و آشكار شن ييشب صدا يو بعد ، ناگهان ، از ژرفنا. بر خانه حكمفرما بود 

 رقابليبود كه دستخوش اضطراب غ يزن يكوتاه و خفه  يادهايفر بود ، يزن ي هيگر يهق هق ها يصدا. وجود نداشت 

گوش دادم ، تمام حواسم  يساعت مين.  زديتوانست برخ ينم ييصدا جز از خانه از جا نيا. نشستم و گوش دادم . بود  يكنترل

 . دمينشن يزيچ واريبر د چكيزنگ ساعت و لرزش پ يجز صدا گريد يرا جمع كرده بودم ، ول

 

 هفتم فصل

 تيپ ياستاپلتون ساكن مر ي خانواده

 

هال را از خاطر ببرم  ليتماس با باسكرو نيو شوم نخست زيبا طراوت صبح روز بعد به ما كمك كرد كه احساس غم انگ ييبايز

د به بلن يخود را از پشت پنجره ها يامواج نوران دي، خورش ميدر برابر صبحانه مان نشسته بود يكه من و سر هنر يهنگام. 

بلوط  يآن ، چوب ها ييطال ياشعه  ريدر ز. نهاد  يرنگ م يلكه ها يواريد يو جا به جا بر گنجه ها ختير يدرون م

همان اتاق است كه شب  نيكه ا ميببر يدر ذهن خود پ ميتوانست يبه زحمت م. كردند  يم دايرنگ پ يدرخشش مفرغ

 :گفت  لزادهيجوان اص. گذشته آن قدر بر ما اثر ناگوار گذاشته است 
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و بر  ميما بر اثر سفر خسته بود.  ميمالمت ي ستهي، بلكه خود ما شا ستيخانه ن نيكنم آنچه در خور مالمت است ا يفكر م -

حال كه استراحت . بود  دهيقدر مالل آور رس نيرمان اخانه به نظ نيجهت ا ني؛ به هم ميكرده بود خياثر گردش با درشكه 

 .است  يكامال شاد يجا مانيبرا ميكرده ا

 :دادم  جواب

 كند ؟ يم هي، در دل شب زار زار گر ي، احتماال زن يكه كس ديدينشن اي، مثال آ ستيتنها قصور مطرح ن يول -

 گريمراقب ماندم ، بعد د يلحظه ا. بود  هينوع گر نيبه ا هيكه شب دميشن يزيخواب بودم چ مهيكه ن يوقت! است  بيعج -

 .نبوده است  شيب يگرفتم كه كابوس جهي، آن وقت نت چيه

 .بود  يزن ي هيهق هق گر يصدا يدارم كه به راست ناني؛ و اطم دميمن آن را آشكارا شن يول -

 .پرسم  يخب ، االن م يليخ -

 شتريكرد ب يكه اربابش از او م يرنگ خدمتكار در قبال سوال يكه صورت ب ديرسبه نظرم . سوال كرد  موريزد و از بار زنگ

 :در جواب گفت . رنگ باخت 

زن من  يگريد. خوابد  يخانه م يگريزن ظرفشو است كه در ضلع د يكي! كنند  يم ي، در خانه فقط دو زن زندگ يسر هنر -

 .نكرده هيتوانم قسم بخورم كه او گر ياست و م

 

را در راهرو مالقات كنم ؛ آفتاب چهره اش را روشن  موريپس از صبحانه ، تصادف سبب شد كه خانم بار. گفت  يدروغ م يول

 يپلك ها يسرخ داشت و از ال ييچشم ها يول. به هم فشرده بود  يزمخت و لبها يبا چهره  يحالت يزن چاق ب. كرد  يم

بود  ستهيو اگر او گر. توانست باشد  يجز او نم يبود كس ستهيشته گركه شب گذ يكس نيبنابرا.  ستينگر يمتورم به من م

 هيبود و گر رفتهيباشد پذ نيدروغ يخطر را كه شاهد افشا نيهمه او ا نيبا ا. بود  ياز ازن موضوع با خبر م ديشوهرش با

مرد رنگ باخته  ني؟ در اطراف ا بود ستهي، زار زار گر نياندوهگ نيچن نيا يچرا ؟ و چرا زن بنحو. زنش را انكار كرده بود 

كرده بود ودر  دايچارلز را پ ريجان  يب كرياو بود كه پ. زد  يآكنده از راز و ظلمت موج م ييبود فضا ياهيس شير يكه دارا

 موريبار نيامكان داشت كه ا ايآ.  مينداشت اريدر اخت يزياو چ ياز گواه ريغ رمردياز مرگ پ شيزمان مرگ و پ طيمورد شرا
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 يكالسكه ران ، مرد. توانست همان باشد  يم شي؟ ر ميبود دهيدر كالسكه د تياستر جنتيباشد كه در ر يهمان جاسوس

به طور قطع روشن كرد ؟  شدينكته را چطور م نيا. امكان داشت كه اشتباه كرده باشد  ينسبتا كوتاهتر را وصف كرده بود ، ول

 موريبه دست خود بار قايدق يشيتلگرام آزما ايكنم كه آ قيبروم وتحق پنميپست گر سيير شيبود كه پ نيكار ا نينخست

 .داشتم كه به شرلوك هلمز گزارش دهم  يهر چه بود ، حداقل موضوع جهينت. نه  ايداده شده است 

ش گرد. بپردازم  قيبخواند من مجال داشتم كه به تحق يمتعدد يبود نامه ها ريبعد از صرف صبحانه ناگز يسر هنر چون

؛ دو خانه مهمتر از  دميرس ريكوچك و دلگ يآن به دهكده ا انيدر پا. خلنگ زار بود  ي هيدر حاش يمطبوع يلومتريهفت ك

به  يهم داشت تلگرام را به خوب يپست كه خوار و بار فروش سيرئ. بود  مريورت، مهمانخانه و اقامتگاه دكتر م گريد يخانه ها

 :آورد ، به من گفت  يخاطر م

 .داده شده  موريبار يتلگرام به آقا ديهمانطور كه خواسته بود. ت است آقا درس -

 آن را داده ؟ يچه كس -

 ، نه ؟ يداد موريبار يگذشته تلگرام را تو به آقا ي، هفته  مزيج. پسرم  -

 .پدر ، من به او دادم  يبل -

 : دميپرس

 به دست خودش ؟ -

دادم و او قول داد كه آن را  موريجهت نتوانستم به دست خودش بدهم ، بلكه به خانم بار نيراستش او در انبار بود ؛ به ا -

 .فورا به او برساند 

 ؟ يديرا د موريبار يخودت آقا ايآ -

 .نه ، گفتم كه او در انبار بود  -

 كه او در انبار بود ؟ يدان ياز كجا م يدياگراو را ند -

 :رسان كوچولو گفت  نامه

تواند  يم موريبار يشده آقا ي؟ اگر اشتباه دهيمگر تلگرام به دستش نرس. دانست كه او كجاست  ينا زنش مخوب ، مطمئ -
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 .كند  تيشكا

در دست  يليروشن بود كه با وجود الش هولمز ما دل ياست ول يا دهيفايكار ب قيتحق نيكه دنبال كردن ا دينظرم رس به

بود  يكس نيبه فرض كه او آخر... به فرض كه او در آنجا بود . از لندن بوده باشد  ريغ ييدر جا موريكه آن روز بار مينداشت

كرده بود  بيورودش به انگلستان تعق يرا ز همان ابتدا ديبود كه وارث جد ين كسيبود و نخست دهيكه سر چارلز را زنده د

توانست ببرد  يم يچه سود ليخاندان باسكرو داشت ؟ از آزار يكامال شخص ينقشه ا اياو مأمور بود ؟ آ ايآخرش چه ؟ آ... 

 يكه م يگريكار شخص د اياخطار كار او بود  نيا ايآ. شده بود ؛ افتادم  دهيبر مزيتا يكه از روزنامه  يبياخطار عج ادي؟ به 

اگر : ده بود به زبان آور يهمان بود كه سر هنر افتي يكه به فكر راه م يا زهيانگ گانهيخواست مانع از اقدامات او شود ؟ 

توانست  ينم يهيتوج نيچن يول. كردند  ياستفاده م ياز اقامتگاه راحت مورهاي، بار شدنديم زارياز ملك ذده و ب لهايباسكرو

خود هولمز هم اعالم داشته .  رديگسترد در بر بگ يجوان م يزاده  ليرا دراطراف اص شيرا كه حلقه ها يفيشبكه ظر يتمام

 يكه به جاده  يهنگام. مواجه شود  يتر دهيچيهرگز نتوانسته بود با مورد پ زشيانگ جانيه يها قيبود كه در طول تحق

گونه  نيدر لندن فارغ شود و بتواند مرا از ا شيرنگ خلوت برگشتم آرزو كردم كه دوستم زودتر از كارها يخاكستر

 .برهاند  نيسنگ يتهايمسئول

است  مريفكر كردم كه دكتر مورت. مرا به نام صدا زد  يفكارم را پاره كرد ؛ كسا يرشته  ديدو يكه به دنبالم م ييپاها يصدا

، بلوند و  كينقش ، بار زيتا چهل سال داشت ؛ ر يس نيب. آمد  يبود كه شتابان م يشخص ناشناس: نه  يو برگشتم ؛ ول

به تن  يشده بود ؛ لباس خاكستر دهيكش نييفكش به طرف چا كيدل بود و  كلداشت ؛ دهانش به ش دهيصورت كامال تراش

تور  كيكرده بود و  ليبود حما اهانيگ ينمونه ها يكه مخصوص نگه دار يفلز يقوط كي. به سر داشت  يريو كاله حص

 :گفت  دينفس نفس زنان به من رس يوقت. سبز مخصوص گرفتن پروانه به دست داشت 

و منتظر  ميهست يساده ا يليخ ي، در خلنگ زار ، ما آدم ها نجايا.  ديبخش يدارم جسارت مرا م نانيدكتر واتسون ، اطم -

 ياسم من استاپلتون ، از مر.  ديباش دهيشن مرياسم مرا از دوستمان دكتر مورت ديشا.  ميشو يكه رسما به هم معرف ميمان ينم

 . تيپ

 :دادم  جواب
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شما  يول. است  دانيعياستاپلتون طب يدانستم كه آقا يدرست است ، من م.  ديرا به من بگو نيتوانست  يتور و جعبه تان م -

 ؟ ديچطور مرا شناخت

. مطبش به من نشان داد  يام شما را از پنجره  يارضاء حس كنجكاو يبرا ديكرد يكه عبور م يبودم و وقت مريمورت شيپ -

رنج سفر را  يكه سر هنر ارمديام. كنم  ياست فكر كردم بهتر است به شما برسم و خودم را معرف يكين راه هردومان .چ

 .خوب تجمل كرده باشد 

 .خوب است ، متشكرم  يليخ -

 شيتوقع ب. كند  يخوددار نجايدر ا ياز زندگ ديسر چارلز ؛ مالك جد زيكه بعد از مرگ غم انگ ميداشت ميب يهمه مان كم -

 نيكه ا ميبه شما بگو ستين يازين يمدفون كند ؛ ول ييجا نيخود را در چن ديبخواه ياست كه از آدم ثروتمند ياز حد

 .نشده باشد  يخراف يدچار ترس ها هيبابت قض يسر هنر دوارميام. دارد  يتيچه اهم هيموضوع از لحاظ ناح

 .شده باشد  يوضع نيكنم دچار چنن يفكر م -

 ؟ ديخانواده است آشنا هست بيكه در تعق ييسگ غول آسا يشما با افسانه  عتايطب -

 .كرده اند  فيتعر ميبله ، برا -

شكل  نيبه ا يوانيخورند كه ح ياز آنها به جان خودشان قسم م يبعض. حدود خارق العاده است  نيا انيروستائ يزودباور -

 ....اند  دهيرا در خلنگ زار د

 نهايتر از ا ياست كه مسأاله را جد نياز ا يكه نگاهش خاك ديبه نظرم رس يزد ، ول يگفت لبخند م يكه سخن م نيا ضمن

 .داند  يم

اوست  زيكار غم انگ انيداستان مسئول پا نيدارم كه هم نيقيسر چارلز اثر گذاشه بود و من  اليداستان به شدت بر خ نيا -

. 

 چطور ؟ -

فكر . داشته باشد  ياثر ناگوار مارشيقلب ب يتوانست برا يم يكش آمده بود كه آشكار شدن هر سگ ياعصابش به قدر -

 يليرا خ رمرديپ رايبودم ، ز مناكيب يحادثه ا نيبابت چن. است  دهيكاجها د ابانيرا در خ يسگ يكه آن شب براستكنم  يم
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 .ندارد  يدانستم كه قلب سالم يدوست داشتم و م

 ؟ ديدانست ياز كجا م -

 .به من گفته بود  مريدوستم دكتر مورت -

 كرده است و او از ترس مرده ؟ بيسر چارلز را تعق يكه سگ ديكن يفكر م جهيدر نت -

 ؟ ديدار يبهتر هيخودتان توج ايآ -

 .ام  دهينرس يا جهينت چيهنوز به ه -

 شرلوك هولمز چطور ؟ يآقا -

 لحظه نفسم بند آمد ؛  كي يبرا

 . ستينهفته ن يدام چيسوال ه نيو چشمان آرام همراهم مرا قانع كرد كه در پس ا ياعتنا يب يچهره  يول

هم سر و  نجايدرخشان كارآگاه شما در ا يكارها!  ميشناس يكه شما را نم مياست اگر بگوئ يواتسون ، اشتباه بزرگ دكتر...  -

را در  يكينزد نياسمتان را به من گفت بالفاصله ا مريمورت يوقت.  ديهست يصدا راه انداخته است و شما هم كه از او جدانشدن

است كه  ليدل نيعالقه دارد ؛ به ا هيشرلوك هولمز به قض يكه آقا نيا يعني ديهست نجاياحال كه شما . ذهنم زنده كردم 

 .دارد  يكنجكاوم ، بحق كه كنجكاوم ، كه بدانم او چه نظر

 .ترسم كه نتوانم به سوالتان جواب بدهم  يم -

 ؟ ديايب نجايدهد كه شخصا به ا ياو به من افتخار م ايتوانم بپرسم كه آ يم ايآ -

 .او را در شهر گرفتار كرده است  يگريد يكارها. تواند لندن را ترك كند  ير نمدر حال حاض -

 قياما در مورد آنچه به تحق. روشن كند  يرسد اندك يبه نظر م كيقدر تار نيرا كه ا يا هيتوانست قض يم! شد  فيح يليخ -

 ياگر م ديبگوئ ديبدون ترد دوارمياماز من ساخته باشد  يخدمت نيكه هر جا كمتر ميگو يشود م يخودتان مربوط م يها

 يليخ ايتوانستم به شما كمك  يم ديشا ديدار ييها قيقصد چه تحق انستمد يم ايو  ستيدانستم كه سوءظن شما متوجه چ

 .بكنم  ييها هيساده توص

 .ندارم  ازين يكمك چيباشم آمده ام و به ه يدوستم سر هنر شيكه پ نيا يدهم كه فقط برا يم نانيبه شما اطم -
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 :گفت  استاپلتون

 يكردم و قول م يهيتوج رقابليمزاحمت مطلقا غ جاديشرمنده ام كه ا.  ديكه محتاط و رازدار باش ديحق دار! است  يعال -

 .نزنم  يباره حرف نيدر ا گريدهم كه د

 ياصل يگذشت به جاده  ياز خلنگ زار م چي، پس از آن كه به طور مارپ ياز چمن دهيپوش كيكه راه بار ميبود دهيرس ييجا به

استفاده  يدر روز گذشته برا: از صخره بود سمت راست قد برافراشته بود  دهيتند كه جابه جا پوش بيبا ش يتپه ا.  ديرس يم

آورد  يم ديپد ياهيقائم س بيآن طرف تپه كه در برابر ما قرار داشت ش. بود  تهصورت گرف ياتيمعدن سنگ ، در آن حفر

استاپلتون . خاست  يبه هوا برم يخاكستر ياز آن دود يكم يبه فاصله . بود  دهيسرخس و خار روئ شيدر شكاف ها كه

 :داد  حيتوض

تا فرصت  ديساعت از وقتتان را به من بده كي ديتوان يم ايآ.  ديرس يم تيپ يبه مر ديبرو شيكه در طول جاده پ يكم -

 شود ؟ بميشما به خواهرم نص يمعرف

 زشيم يرا كه رو ييتوده كاغذها و صورت حساب ها يول. باشم  يدر كنار سر هنر ديبود كه با نيواكنش من ا نينخست

و هولمز به صراحت به من سفارش كرده . آمد  ياز من برنم يكمك چيبه آنها ه يدگيجمع شده بود به خاطر آوردم ؛در ار رس

 . ميو قدم در راه نهاد رفتميدعوت استاپلتون را پذ نيبرابنا. بپردازم  يها به بررس هيبود كه در احوال همسا

 :آورد گفت  يبه گردش در م طيو اب مح چيپ يكه نگاهش را رو استاپلتون

 يرسد كه چه رازها يشود ، اصال به فكر شما هم نم يانسان هرگز از خلنگ زار خسته نم! شگفت است  ييخلنگ زار ما جا -

 .مرموز است  اريبرهنه و بس اريسگسترده ، ب اريبس. دارد  يشگفت

 . ديشناس يشما آن را خوب م -

بعد از سر  يكم.خوانند  يمرا تازه وارد م نجايكه مردم ا ميتوانم بگو يقدر م نيهم. آمده ام  نجايفقط دو سال است كه به ا -

را  نجايا يكنم كمتر كس يبه اكتشاف بپردازم و فكر م هيسبب شد كه در سراسر ناح ميها قهيسل يول. آمدم  نجايچارلز به ا

 .بهتر از من بشناسد 

 سخت است ؟ نقدريشناختن آن ا يعني -
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 يخاص زيچ ايآ.  دينياست بب دهيدر آن سركش يبيعج يدشت بزرگ را كه سمت شمال است و تپه ها نيمثال ا.  يلي، خ يبل -

 ؟ ديكن يمشاهده نم

 !است  ياسب سوار يبرا ييايرو ييجا -

سبز  يآن لكه ها. ها تمام شده  يليجان خ متيكه به ق يفكر.  ديآ ياست كه به سراغ انسان م يفكر نينخست نيالبته ، ا -

 ؟ دينيب يدرخشان را كه پراكنده است م

 .جاها است  ي هي، خاك آنجا باروتر از بق يبل -

 :شروع به خنده كرد  استاپلتون

 ايبرداشته شود و آن وقت مرگ انسان  يقدم اشتباه كياست  يكاف.  كنميم يرا به شما معرف نمپيباطالق بزرگ گر -

 يكه در آن حدود ول م دميخلنگ زار را د يكوچولو يز اسب ها يكيهم  روزيد. است  يكار را كرده حتم نيكه ا يوانيح

،اما باالخره  دميآمده بود د رونيگل ب انيدر م ياز سوراخ يدراز مدتسرش را كه .  امدين رونيهرگز از آنجا ب گريگشت ؛ د

خود  يجا گريكه د يزييپا يدر فصل خشك هم عبور از باتالق خطرناك است ؛ بعد از بارانها يحت.  ديرا بلع وانيباطالق ح

 ! نوايب ياسب ها آناز  گريد يكي، باز هم  دينيبب. در آنجا قدم بزنم و زنده برگردم  توانميمن م يول! دارد 

 ديچيپ يكه در عالم احتضار به خود م يسپس گردن دراز. زد  يسبز دست و پا م يجنگلها انيبا عدم تعادل در م رهيت يزيچ

كه اعصاب همراهم  ديبه نظرم رس يول دمياز فرط هراس لرز. افكند  نيدر خلنگ زار طن يهولناك يبه هوا بلند شد و ضجه 

 :استاپلتون گفت . تر است  ياز اعصاب من قو

اسبها عادت كرده اند كه در فصل  راي، ز شتريب يليهم خ ديدو اسب در دو روز ، شا!  ديرا بلع وانيباطالق ح! تمام شد  -

 يفيكث يجا مپنيباطالق بزرگ گر. شوند  يبلعد متوجه تفوات وضع نم يكه باطالق آنها را م يخشك به آنجا بروند و موقع

 !است 

 ؟ دياز آن عبور كن ديتوان يكه م ديگوئ يو شما م -

 .راهها را كشف كرده ام  نيمن ا. تواند از آنها بگذرد  يم كيبار اريوجود دارد كه شخص بس كيدو سه راه بار.  يبل -

 ؟ ديرو يم بيمه نيچن نيا ييچرا به جا يول -
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قرون آنها را محاصره كرده ، از هر  يعبور كه ط رقابليباطالق غ نيهستند كه ا يواقع يريجزا نهاي؟ ا دينيب يآن تپه ها را م -

 ياست كه انسان به اندازه  نيشود ؛ اصل ا يم دهيد ينادر يو پروانه ها اهانيدر آنها گ يول. است  دهيطرف راه آنها را بر

 .آنها برسد  هزرنگ باشد كه بتواند ب يكاف

 . ميآزما يبختم را م يروز -

 :گفت  جانيو واج نگاهم كرد و با ه هاج

 يشانس نيكنم كه كمتر يم ديتأك تانيبرا. افتد  يخون شما به گردن من م.  ديكن رونيفكر را از سرتان ب نيرا به خدا ا شما -

 . ميآ يم رونياز آنجا ب دهيچيپ يخود من هم به كمك نشانه ها.  ديكه زنده برگرد ديندار

 :زدم  اديفر

 ؟ ستيچ نيا! آه ! آه  -

 قايامكان نداشت كه دق ميبرا يفضا را پوشاند ول. بود از خلنگ زار بلند شد  نيكه به شدت اندوهگ يممتد و آهسته ا ي ناله

اندوهناك و  يدرآمد و بعد به شكوه ا قيعم يويشوم بود كه به صورت غر يابتدا زمزمه ا.  ديآ يصدا از كدام سو م ميبگو

 :هم كرد و گفت نگا يبيبا حالت عج لتوناستاپ. شوم بدل شد  يارتعاشها يدارا

 .است  يبيعج يخلنگ زار جا نيا -

 چه بود ؟ نيا يول -

 . كند  يكه طعمه اش را طلب م لهاستيكه سگ باسكرو نديگو يم انيروستائ -

 .وضوح  نيبودم ، اما نه به ا دهيرا شن شيدوبار صدا يكيهم  قبال

در آن به نظر  ييكوچك جگن همچون لكه ها يها شهيرا كه ب ميمرگ به دلم نشسته بود آن دشت عظ يكه سرما يحال در

 ينشسته بودند و قار قار م يصخره ا يحركت نداشت ، فقط دو كالغ پشت سر ما رو زيچ چيه. ، تماشا كردم  ديرس يم

 :گفتم . كردند 

 يعاد ريغ يصدا نيبه نظر خودتان علت ا!  ديكن يرا باور نم ياحمقانه ا يحرف ها نيچن.  ديهست يا لكردهيشما مرد تحص -

 تواند باشد ؟ يچه م
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 گريد يزيچ ايزند ،  يم رونيكه ازآنها ب يآب اي،  يتوده شدن گل و ال اي زشيكنندد ؛ ر يم يبيعج يگوزنها صداها يگاه -

... 

 .بود  يزنده ا ينه ، صدا -

 ؟ ديا دهيمرغ باالبان را شن اديفر يتا كنون صدا ايآ. باشد  نطوريهم ا ديشا -

 !نه  -

اگر . وجود دارد  يدر خلنگ زار هر امكان يول. است ؛ عمال نسلش نابود شده  ابيكم يليپرنده اكنون در انگلستان خ نيا -

 .كنم  يابدا تعجب نم ميا دهيمرغ باالبان را شن نيآخر اديفر يباخبر شوم كه صدا

 . دميبود كه در عمرم شن ييصدا نيتر بي، غر نيتر بيعج نيا -

كوچك چه  يتوده سنگ ها نيا يدرباره .  ديتپه را نگاه كن نيا يآنجا ، دامنه . است  ينگران كننده ا ي هيحدر مجموع نا -

 ؟ ديكن يفكر م

 .پوشاندند  يشده بودند م دهيمنظم چ ي رهيدا ستيب بايكه به صورت تقر يرنگ يخاكستر يرا سنگ ها بيسراش تمام

 .مخصوص گوسفندان باشند  ييزنم محوطه ها يحدس م -

 يم يدر خلنگ زار زندگ نيبه صورت مهاجرنش خيانسان دوران ماقبل تار. اجداد محترم ما هستند  يخانه ها نهاينه ، ا -

 يباق هيكه انسان اول يكوچك را به همان صورت يقرارگاهها نينكرده ، ا يدر آنجا زندگ يكرده است و ون بعد از آن كس

اجاق  يانسان اگر آن قدر كنجكاو باشد كه به داخل آنها برود حت. بدون سقف هستند  يكلبه ها نهايا.  ميابي يگذاشته است م

 . نديتواند بب يو خوابگاهشان را هم م

 كرده اند ؟ يم يچه زمان در آن زندگ. است  اريتمام ع يپس شهر -

 .ندارد  يخيتار. در روزگار انسان عصر حجر  -

 كرده اند ؟ يانسان ها چه م ني -

خود را بر  يبرتر يمفرغ ريكه شمش يكرده اند ، و موقع يرها م دنيچر يبرا دينيب يكه م ييخود را در دامنه ها يگله ها -

را  گريد يتپه  يدر دامنه  ميآن شكاف عظ. كردند  يم نيفلز ، اقدام به كندن زم افتني يآشكار كرده بوده ، برا يتبر سنگ
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! آه .  ديخور يبرم زيانگ جانيه يزهايچ يليدكتر واتسون ، در خلنگ زار به خ يبل.  استز آثار آنها ا يكي نيا.  دينگاه كن

 ...است  دهيكلوپيس كي؛ مطمئنا  ديمرا ببخش قهيدق كي

كه  يسرعت و توان تيپر زنان گذشته بود و استاپلتون با نها ميكه درآن بود يكوچك در جاده ا يپروانه  ايمگس  كي

امر از  نيا يول ديپر يم ميباطالق عظ يبه سو كراستيمن ، حشره  ديشد ييدر قبال نارضا. آن هجوم بر  يداشت به سو

سبزرنگش را به شدت سر آن به  يو تور ديدو يحشره م بالدن شهيبه ب شهيمن نكاست ؛ ب ديجد يشدت حرارت آشنا

شباهت  يبزرگ يهمراه بود به پروانه  زيكه كامال با جست وخ چيمارپ دنيو دو يبا لباس خاكستر. آورد  يتكان در م يآرام

همان  دميترس يم يستودم ول يخارق العاده اش را م يكردم ؛ قطعا چابك ياو را نظاره م ديص يبودم و نحوه  ستادهيا. داشت 

. در را آشكار شد  يبرگرداندم ؛ زن؛ سر  دميشن ييپا يبود كه صدا انيم نيرا كه خودش گفته بود بردارد و در ا يقدم اشتباه

 .بود  دهيمن رس يكيبه نزد بايكه تقر يخلنگ زار او را از نظر پنهان داشته بود تا وقت بيش يآمد ول يم تيپ ياز مر

وجود  ياديز يبايزنان ز ديبا من صحبت شده بود و در خلنگ زار نبا شييبايز يدرباره . شك مادموازل استاپلتون بود  بدون

 يبه هم نداشتند ؛ استاپلتون با موها يبرادر و خواهر چندان شباهت! بود  بايز يليخ شديم كيكه نزد يزن يول. داشتند  يم

خواهرش را تا آن زمان  اهيس يدر عوض درخشش چشم و ابرو ياثر بود ؛ ول يو ب يمعمول يآدم يبلوند و چسمان خاكستر

چنان منظم برخوردار بود  يو خطوط اريچهره اش از ظرافت بس. بود  فيدام و ظران كياو بلندباال و بار. بودم  دهيند يدر كس

.  ديرس يبدون حالت به نظر م باچهره تقر نيوجود نداشت ا اهيس اريبس يمحسوس و چشم ها اريبس يكه هرگاه لب ها

كه  يوقت! نمود  يم بيعج اريبس يولقع در خلنگ زار ، ظهور ي، در آن جاده  فيظر يراهنيپ يكامل او ، باال يچهره 

خواستم  يكالهم را از سر برداشتم و م. به طرف من آمد  عيسر يبه برادرش انداخت ، بعد با قدم ها يسربرگرداندم او نگاه

 :گفت  ياو م. داد  رييام را تغ دهياو بدهم كه سخنان او عق هب يحاتيتوض

 ! ديبه لندن برگرد مايبالفاصله و مستق!  ديبرو نجاياز ا -

 : دميپرس.  ديكوب نيصبرانه پا به زم يكرد ، ب يجستن م شيشعله از چشم ها ييگو. و مبهوت نگاهش كردم  جيگ

 برگردم ؟ ديچرا با -

 ...بدهم  حيتوانم توض ينم -
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 . ديجو يحروف را اندك م يبا وقار و پر شور بود و برخ شيصدا

 . ديو هرگز به خلنگ زار قدم نگذار ديبرو!  ديبكن ميگو يكه م يشما را به خدا هر كار يول...  -

 .ام  دهياما من تازه از راه رس -

 :گفت  جانيه با

به !  ديامشب برو نيهم!  دي؟ به لندن برگرد ديكن يكنند درك نم يبه صالح خودتان به شما اخطار م يوقت!  ديني، بب دينيبب -

 ديدار ليم! دييكلمه هم به او نگو كياز آنچه گفتم . گردد  يبرم ساكت ، برادرم دارد!  ديمحل را ترك كن نيشده ا متيهر ق

است  يعيطب ي؛ ول ديرو يم دهيارك يليدر خلنگ زار خ د؟ينيبچ مياست برا دهييعلفها رو سطرا كه در آنجا و دهيآن گل ارك

 . دينيرا بب هيناح نيا يها ييبايتمام ز ديكه بتوان دياز آن آمده ا رتريد يليكه شما خ

 :گشت ، گفت  يو نفس نفس زنان به طرف ما بر م زانياز گرفتن حشرا اش صرفنظر كرده بود و عرقر استاپلتون

 ! ليسالم ، بر -

 . ستين مانهيصم يليكردم كه لحنش خ احساس

 !است  ارتانيبخت  نكهيخوب ، جك ، مثل ا -

 يليخ.  شوديم دهيد زييشده كه بندرت در اواخر پااندك شناخته  ي دهيكلوپيس كي. بودم  دهيكلوپيس كي، به دنبال  يبل -

 !متأسم كه از دستم در رفت 

 .دوخت  يبه دختر جوان م ايكوچك روشنش را مرتبا به من  ي، اما چشم ها زديحرف م يحواسپرت با

 . نديخلنگ زار را بب يواقع يهاييبايكه بتواند ز دهياز آن رس رتريد يليگفتم كه خ يم ي، به سر هنر يبل -

 بوده است ؟ يطرف صحبت شما چه كس ديكن يفكر م...  يول -

 . صحبت كرده ام  ليباسكرو يكنم كه با سر هنر يتصور م -

 :دادم  جواب

 .من دكتر واتسون هستم . روم  يدوست او به شمار م يول. هستم  يزيناچ ينه ، من بورژوا -

 :نشست ، گفت  شيايگو يشرم بر چهره  يسرخ
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 .وجود داشت  يما ابهام يدر گفت و گو -

 :، گفت  شديكه در چشمانش همچنان عالمت استفهام خوانده م برادرش

 . ديهم طول نكش اديكه ز ييگفت و گو -

او  يبدون شك برا.  ستين يرهگذر ستيكند و تور يم يزندگ هيناح نيدكتر واتسون در ا ييحرف زدم كه گو يمن طور -

 ، نه ؟ ديآئ يم تيپ يبه مر يول. وجود ندارد  ايوجود دارد  دهيكه ارك ديايب يندارد كه موقع تياهم

بود كه از اعتبار افتاده  يخانه در گذشته ساختمان چراگاه نيدر خلنگ زار بود و ا ريدلگ ي؛ خانه ا ميديبعد به آنجا رس ياندك

خلنگ زار  يآن چنان كه در همه جا يگرفت ، ول يم انيآن ررا در م يباغ. درآمده بود  يمدرن يبود و به صورت خانه مسكون

به  يكه شنل زنگار يا دهيو چروك ريخدمتكار پ. بود  يزيحزن انگ يو گره دار بودند ؛ منظره  في، درختها ضع شديم دهيد

 يا قهيبزرگ بود با سل يداخل خانه كه عبارت از اتاقا ها. نگهبان خانه باشد به استقبال ما آمد  ديرس يتن داشت و به نظر م

 يانتها را از پنجره  يضمن آن كه خلنگ زار ب. بود  دهآراسته ش ابمي يرا در آن م زبانمياز م ييرگه ها ديكه به نظرم رس

خود را در  بايزن ز نيمرد با فرهنگ و ا نيسبب شده كه ا يچه عامل دميپرس ياز خودم م يعيطب يليكردم خ يبزرگ نظاره م

 .مدفون كنند  يزينگغم ا يجا نيچن

 :باشد ، گفت  افتهيكه به افكارم راه  نيمثل ا استاپلتون

 . ديبپرس لي؛ از بر ميخوشبخت باش بايكه تقر ميداده ا يبيترت ي، نه ؟ ول ميانتخاب كرده ا يبيعج يكنج انزوا -

 :كرد جواب داد  ينم تياز اعتقاد حكا يليكه خ يبا لحن خواهر

 !كامال خوشبخت  -

 :گفت  استاپلتون

جالب  يليرفت و خ يبه شمار م يكيمكان يكار نيمن ، ا يبا خلق و خو يآدم يبرا. كالج داشتم ، در شمال  كيدر گذشته  -

و افكار خودم را به  يژگياز و يكه اندك نيآنها و ا تيكردن با جوانها ، شكل دادن به ذهن يزندگ ازيدر عوض ، امت. نبود 

كالج را نابود كرد ؛ سه  يخطرناك ريهمه گ يماريب. با ما به مخالفت پرداخت  رنوشتس. بود  زيعز مياجوانها منتقل كنم بر

خودتان  يول. راه از دست دادم  نيام را در ا هيسرما يضربه قد راست نكرد و من بخش عمده  نيموسسه از ا. شاگرد مردند 
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كه دچار شده بودم  ياز حوادث بد توانستم يبخش من با با بچه ها قطع نشده بود م يكه اگر ارتباط شاد ديهم توجه دار

و  ابمي يم يعمل نامحدود دانيم نجايعالقه دارم درا يو جانورشناس يشناس اهيكه به گ نيبا توجه به ا راياستفاده كنم ، ز

 فيتعر تانيبرا ليدل نيرهم و برهم را به اد يزهايچ نيا يدكتر واتسون ، همه . است  عتيخواهرم هم مثل من دوستدار طب

 . دميد ديكرد يكه از پنجره خانه مان خلنگ زار را نگاه م يكنم كه حالت چهره تان را وقت يم

 .خواهرتان  يتا برا... و حزن آور است  ريشما كمتر دلگ يمحل حتما برا نيكردم كه ا يقطعا فكر م -

 :جوان قاطعانه گفت  زن

 ! ستيمن حزن آور ن يبرا زيچ چينه ، ه -

. تخصص خود كامال قابل مالحظه است  ي نهيدر زم مريدكتر مورت.  ميدار يجالب يها هي، همسا مي، كار ار ميما كتاب دار -

فقدان او را  مياز آنچه بتوانم بگو شي؛ ب ميشناخت يخوب م يلياو را خ. بود  يريدلپذ اريهم مصاحب بس چارهيسر چارلز ب

 كنم ؟ يم يكار بد ميايبه ملك او ب يبا سر هنر ييآشنا ياز ظهر برا عداگر امروز ب ديكن يفكر م .كنم  يحس م

 .دارم كه او خرسند خواهد شد  نانياطم -

خودش عادت نكرده باشد ما با  ديجد طيكه به مح ي؟ تا وقت ديمن آگاه كن تيكه او را از ن ديده يم تيصورت رضا نيدر ا -

پروانه  يو مجموعه  ديائيباال ب ديدكتر واتسون ، دوست دار.  ميآسان كن شيكارها را برا ميتوان يخودمان م زيامكانات ناچ

 ديتا شما ن را تماشا كن. مجموعه پروانهدر جنوب غرب انگلستان باشد  نين كامل تريكنم كه ا ي؟ فكر م دينيمرا بب يها

 .شود  يناهار هم حاضر م

شوم  يكه با افسانه  يشوم ادي، فر نواي، اندوه خلنگ زار، مرگ اسب ب ياز طرف. بروم  مينگهبان من عجله داشتم به محل يول

و  حي، اخطار صر نهايا يباالتر از همه . كنند  نيبود ، همه دست به دست هم داده بود تا مرا اندوهگ ختهيدر آم لهايباسكرو

 ديشد يا زهيتوانستم شك كنم كه انگ يصورت گرفته بود كه نم يجد ياخطار به قدر نيروشن مادموازل استاپلتون بود و ا

به راه افتادم و همان راه  لهايملك بسكرو يرو در مقابل تمام خواهش ها مقاومت كردم و بالفاصله به سو نياز ا. داشته است 

 .گرفتم  شيكرده بودم دوباره در پ يرا كه با استاپلتون ط يكيبار

 يكه رو دميمادموازل استاپلتون را د رتيبرسم با ح ياز آنكه به جاده اصل شيپ رايد داشت ، زوجو يبر انيحتما راه م يول
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 .گرفته بود  شيصورتش سرخ شده بود و دستش را به پهلو ييمايبر اثر راه پ. در كنار راه نشسته است  يصخره ا

كنم  ريد دينبا. به سر بگذارم  يف نكردم كه كالهوقت را تل يحت.  دميدو نجايكه به شما برسم تا ا نيا يدكتر واتسون ، برا -

گرفتم  يسر هنر يكه كردم و شما را به جا يبابت اشتباه احمقانه ا ميخواستم بگو يفقط م.  ديآ ي، وگرنه برادرم به دنبالم م

 . ديببر اديشود از  يوجه به شما مربوط نم چيرا كه به ه يكلمات مكن يخواهش م. متأسفم  يليخ

 ديمن ارتباط شد يهستم و سالمت و راحت او با راحت يمن دوست سر هنر! ببرم  اديتوانم آنها را از  ي، مادموازل ، نم يول -

 .به لندن برگردد  يسر هنر ديخواست يكه چرا با آن همه شور و حرارت م ديبگوئ. دارد 

توانم  ينم ميحرف ها و كارها يهم برا شهيهم كه! ديفهم ديخواه ديمرا بهتر بشناس يوفت! هوس زنانه بود دكتر واتسون  -

 ! اورميب يليدل

كنم صداقت  يمادموازل ، خواهش م. دارم  ادينگاه چشمانتان را به . بود  يجانيچه ه تانيآورم كه در صدا ينه ، به خاطر م -

مانند باطالق بزرگ  يزندگ. گرفته است  يكيكنم اطرافم را تار يام احساس م دهيرس نجايكه به ا يچون از وقت!  ديداشته باش

 يآن را گرفته است و امكان دارد انسان در آنها غرق شود بدون آن كه كس يهر سو زبزرگ سب يشده كه لكه ها مپنيگر

 دهم كه اخطار شما را به سر يو قول م دي، بگوئ ديبه من بفهمان ديخواست يرا كه م يزيچ نيبنابرا.  ابدياز او ب يبتواند اثر

 .ابالغ كنم  يهنر

 :گرفت ، گفت  ياز سرسخت يرنگ شيبعد شم ها يزد ول يبر چهره اش موج م ديلحظه حالت ترد كي يبرا

 ييبا او آشنا.  ميمنقلب شده ا يليمن و برادرم بر اثر مرگ سر چارلز خ. ديشو يقائل م تياهم يليآن حرف خ يشما برا -

كه بر خانواده  ينينفر.  ديايما ب يخلنگ زار تا خانه  قيشد كه او ز طر يگردش مورد عالقه اش سبب م راي، ز ميفراوان داشت

گرفتم  جهيصورت گرفت من نت زيغم انگ يآن ماجرا يقرار داده بود ، و وقت ريكرد به شدت او را تحت تاث يم ينياش سنگ

 نجايو در ا ديايخانواده ب ياز اعضا گريد يكي نميود كه ببشده ب رتميموجب ح نيبنابرا. اساس نبوده است  يكه ترس او ب

 ميكه قصد داشتم بگو يزيچ. كه متوجهش بود آگاه كنم  يخوب است او را از خطر ديو به نظرم رس فكنديرحل اقامت ب

 .بود  نيهم

 كدام خطر ؟ يول -
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 ؟ ديدان يداستان سگ را نم -

 .ندارم  يپوچ اعتقاد يحرفها نيمن به ا -

خانواده اش شوم بوده است دور  يبرا شهيكه هم ياو را از محل ديدار يبر سر هنر ينفوذ نياگر كمتر. دارم  دهيمن عق -

 كند ؟ يزندگ يخطرناك يبزرگ و پهناور است ، چرا درست در جا ايدن.  ديكن

 ارشيدر اخت يقتريطالعات دقترسم كه اگر ا يم. دارد  ياخالق نيچن يسر هنر. است  يمحل خطرناك نكهيا يبرا قايدق -

 . رديفاصله بگ نجايحاضر نشود كه از ا ديقرار نده

 .دانم  ينم يقيدق زيچ راي، ز ميتوانم بگو ينم يقيدق زيچ -

نبود  يبار اولتان قصد و غرض خاص يكه در حرف ها يدر صورت. از شما بكنم  يگريخواست سوال د يمادموازل ؛ دبم م -

بتواند از آنها  يگريهر كس د اينبود كه او  يزيرا بشنود ؟ در آن حرف ها چ تانيكه برادرتان حرف ها ديخواست يچرا نم

 . رديبگ راديا

خلنگ زار  ريامر به سود مردم فق نيكند كه ا يفكر م رايكند ، ز يدر ملك زندگ يخواهد كه كس يقلب م ميبرادرم از صم -

ام  فهيمن وظ يول. شد  يم يناراض يليگفته ام خ ير حهت دلسرد كردن سر هننرد ييزهايچ ديفهم ي، اگر م نياست ، بنابرا

 !خداحافظ ! ام  دهيكه شما را د ديبرگردم وگرنه برادرم خواهد فهم ديبا! گفت  اهمنخو نياز ا شيب يزيرا انجام داده ام ؛ چ

را در  لهايوصف راه ملك باسكرو رقابليغ يمهايپر از ب يپراكنده محو شده بود و من با دل يپشت صخره ها هيچند ثان ظرف

 . گرفتم  شيپ

 هشتم فصل

 گزارش دكتر واتسون نينخست

 

 يشرلوك هولمز فرستاده ام اقدام م يآقا يكه برا يياز نامه ها يسيحوادث را بهتر رسم كنم به رونو انيكه جر نيا يبرا

 نيكنم ؛ ا يكه نوشته ام نقل م يرا ه همان صورت هيبقصفحه كه كم است  كي يهستند ، به استثنا زميم يكنم ؛ آنها همه رو

 .كنند  يم انيب ديآ يحافظه ام برنم يكه از عهده  يبا دقت ار مياحساسات و سوءظن ها انينامه ها جر
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 اكتبر 13هال ،  ليباسكرو

داده است  يرو ايدن يدورافتاده  يگوشه  نيآنچه در ا انيشما را در جر ميتلگرام ها زيو ن يقبل يمن ، نامه ها زيعز هولمز

در جانش نفوذ  شتريبودن خود را ب يبماند ، روح خلنگ زار احساس نامتناه نجايدر ا شتريهر قدر كه انسان ب. دهد  يقرار م

پردازد تا در قلب آن نفوذ كند  يانسان به گردش م يوقت. كند  ياعمال م شتريشوم خود را ب ييدهد و قدرت جادو يم

انسان هر .  ابدي يم خيمتعلق به دوران ماقبل تار يدهد و همه جا افراد و آثار يرا از دست م يان انگلستان امروزهرگونه نش

است  يا كپارچهيبزرگ  ياز همان سنگ ها شانيهاكه ظاهرا معبد نديب يرا م يرفته ا ادياقوام از  يجا كه برود فقط خانه ها

 ياست تماشا م ختهيتپه ها آو يآنها را كه به دامنه  يخاكستر يسنگ يخانه ها ايانسان گورها  يوقت. شود  يكه مشاهده م

 ييالوانسان پشم دارياست تا د زيانگ رتيح شيچون او برا يآدم يابد كه مشاهده  يكند خود را چنان دور از دوران خود م

 ريآنچه مرا متح. در كمان بگذارد  يريتبخزد و  رونياز پوست جانوران به تن كرده باشد و از در تنگ مغازه اش ب يكه لباس

اند كه هرگز بارور  ستهيز ياريبزرگ در د يها نيبه صورت مهاجرنش خيدوران ماقبل تار ندگانياست كه نما نيكند ا يم

 يخو يليكه خ يدارم كه فكر كنم نژاد نيبه ا ليتما يليخ يول ستمين خيتارمن متخصص دوران ماقبل .نبوده است 

 . رديخواسته اشغال كند بپذ ينم يگريرا كه كس د ييشده است جا رينداشته ، از طرف فاتحان ناگز يجنگجاور

 يكنم كه موردتوجه ذهن كامال عمل ياست و گمان نم گانهيب ديمن گذاشته ا يكه به عهده  يتيمالحظات با مأامور نيا يول

،  ديبه دور خورش نيزم ايگردد  يم نيبه دور زم ديخورش ايه آمسأله ك نيكامل شما را در مورد ا يياعتنا يب.  رديشما قرار گ

 .گردم  يبر م يمائل مربوط به سر هنر هب نيبنابرا. دارم  اديبه  يبه خوب

كه ارزش ارتباط حاصل كردن را داشته باشد  ياست كه تا امروز اتفاق نينداشته ام علتش ا يارتباط رياخ يروزها نيدر ا ار

 دياز آن با شياما پ. كنم  ينقل م تانيداده كه به موقع برا يرو يآور رتيح اريبس ياما امروز حادثه . نداده است  يرو

 .قرار دهم  ارتانيوضع در خت يدرباره  يگريطالعات د

جود دارد و يكاف لياكنون دال. در خلنگ زار است  ياز آنها كه درباره اش چندان درنگ نكرده بودم حضور محكوم فرار يكي

از فرار او . خاطر مسلم به همراه دارد  تيرضا هيناح نيا يساكنان دورافتاده  يامر برا نيكه او گورش را گم كرده است و ا

كه او  ستين يباوركردن!  دهياز او نشن يزيچ ينشده است و و كس يب=يآفتا ييجا در كباري يگذرد ؛ او حت يم يدو هفته ا
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تواند  يم يسنگ يكند ؛ هر خانه  يتواند خودش را مخف يسهولت م تيالبته با نها. مدت در خلنگ زار مانده باشد  نيتمام ا

 يفكر م شتريما ب. و بكشد  رديزار بگ لنگخ يكه از گوسفندها نيخوردن ندارد ؛ مگر ا يبرا يزيچ يول. پناهگاه او شود 

 .خوابند  يراحت تر م اليكه او رفته است و مزرعه داران اطراف با خ ميكن

كنم كه هر بار كه به  ياعتراف م ي؛ ول مينداشت يجهت اصال ترس ني؛ به هم ميهست يو كار رومنديخانه ، ما چهار مرد ن نيا در

،  رينوكر پ كيكلفت ،  كيدر آنجا . فاصله دارند  لومترهايآنها با هرگونه كمك ك.  شدميافتادم ناراحت م ياستاپلتونها م ادي

 نيباشد ، مثال هم يهر كار يكه اماده  ياگر فرد. شود  يم افتي ياز پهلوان يو در برادر نشان ندكن يم يخواهر و برادر زندگ

هم  يسر هنر. نخواهند داشت  يدفاع چگونهيانها شود آنان ه ي، به خود زحمت بدهد و وارد خانه  ليه نگيراهزن نات

خواست در  ياستاپلتون اصال نم يآنها بخوابد ول ي نهنوكر برود و در خا نزيكه پرك ميكرد شنهادينگران وضع آنا هاست ؛ پ

 .بشنود  يزيباره چ نيا

 نيو در ا. كند  يم دايپ يتوجه قابل مالحظه ا مانيبايز ي هيما رفته رفته به همسا ي لزادهياست كه دوست اص نيا قتيحق

 يم ينيفعال ، زمان به شدت سنگ نيچن يخلوت ، بر مرد ي هيناح نيدر ا رايوجود ندارد ، ز يآور رتيح زيچ چياحساس ه

و  يشود كه با سرد يحس م يو بوم يياستوا يزياو چ ييبايدر ز. دارد  يا ندهاقسون كن ييبايمان هم ز هيكند ، ضمنا همسا

در او  ييكه شعله ها دزيانگ ياحساس را در انسان برم نيا ياما برادر هم گاه. برادرش به شدت تناقض دارد  ياحساس يب

زند مدام به برادرش  يحرف م يتمتوجه شده ام كه خواهر وق رايدارد ، ز يديشد ريقطعا او بر خواهرش تاث. كشد  يسر م

 يدر نگاه برادر برق خشك. داشته باشد  يكه برادر با خواهرش رفتار خوب دوارميام. اوست  دييخواهان تا ييكند ، گو ينگاه م

خبر  زيهم خشونت آم ديمثبت ، شا ييتواند از خلق و خو يم نيكنند و ا يم داينازكش انقباض پ يلب ها يوجود دارد و گاه

 . افتي ديخواه يخاص يبررس ي ستهيشما او را شا. دهد 

 هيدر آنجا ماشرور  يهوگو يرود افسانه  يبرد كه تصور م ييو روز بعد ما را به جا مدة ليباسكرو شيهمان روز اول پ او

افسانه را  نيهمان اندوهش ا ديچنان شوم بود كه شا يمكان يدر خلنگ زار و به سو يلومتريچند ك يگردش. گرفته است 

از  دهيدرخت و پوش يب ييگرفته است به فضا دهيبر دهيبر يصخره ها راكه دو طرفش  يكوتاه يدره . آورده باشد  ديپد

 ميعظ شين يدندان ها ييقد برافراشته است ؛ گو زيدر وسط دو سنگ بزرگ ، فرسوده و نوك ت. شود  يم يعلف منته
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واقعا  ايكه آ ديبار از استاپلتون پرس نيچند يسر هنر. كند  يم قيتطب يافسانه ا يهر جزء با صحنه . غول آسا است  يجامور

. بود  يجد يليخ يزد ول يحرف م يفكر ياز ب يحاك يد ؟ با لحنكن يرا باور م يدر امور انسان يعيعوامل مافوق طب يمداخله 

خواست احساس  يم رايكند ، ز انياش را ب يقلب ي دهيخواست تمام عق يقطعا نم: پاسخ داد  يزياستاپلتون به نحو طفره آم

 نيبد شده بودند ذكر كرد ، و ا يرهايكه گرفتار تاث يياز خانواده ها يگريد ينمونه ها. را محترم بشمارد  لزادهيمرد اص

 .داستان است  نيمردم در مورد ا ي دهيعق كيكرد كه شر جادياحساس را در ما ا

از  يسر هنر. با مادموازل استاپلتون آشنا شد  يسر هنر ني؛ بنابرا ميتوقف كرد تيپ يصرف نهار در مر يبازگشت برا در

. جانبه بود كامال اشتباه كرده ام  كيجاذبه و كشش  نيكه ا ميبگو مجذب شد ، و اگر ييگو ديكه او را د يلحظه  نينخست

 مينينگذشت كه ما برادر و خواهر را نب يكرد ؛ از آن پس روز يم فيدختر تعر ازاو مدام  ميبرگشت لهايبه ملك باسكرو يوقت

 يم يبه راحت.  ميما شام مهمان آنها باش گريد يخورند و از هم اكنون قرار شده كه هفته  يما شام م يآن دو امشب در خانه . 

سر  يهمه ، بارها متوجه شده ام كه وقت نيااستاپلتون خواهد داشت ؛ با  يبرا يچه حاصل يوصلت نيتوان تصور كرد كه چن

بدون شك استاپلتون . بندد  ينقش م دييعدم تا يبرادر نشانه ها يمايكند بر س يخود به خواهر را آشكار م يعالقه  يهنر

 يخودپسند تينها يتنها خواهد ماند ؛ ول ارياز مصاحبت خواهرش محروم شود بس يدارد و وقت يبه خواهرش دلبستگ يليخ

به . احساس آنها به عشق بدل شود  ستين ليدارم كه او ما نيقيهمه  نيبا ا. درخشان شود  يكه بخواهد مانع ازدواج تاس

 يعاشقانه ا يكه اگر به موانع موجود ماجرا ميبگو ستيمناسبت ن يب. جهت مواظب است كه آنها را با هم تنها نگذارد  نيا

مواجه خواهد شد ؛ اگر  يبرود با وضع حساس رونيب ييبه تنها ينگذارم سرهنر كه ديكه به من داده ا يماتيهم اضافه شود تعل

 .دهم  ياز نفوذم را از دست م يادينعل اجرا كنم ، مقدار زشما را طابق النعل بال يبخواهم دستورها

معدن سنگ النگ داون دست به  كياو در . با ما غذا خورد  مريدكتر مورت) ، روز پنجشنبه  ميبگو قتريدق( روز بعد  دو

 نيا! ، آه بود  ياز آنجا آورده بود ؛ مست شاد خيمتعلق به دوران ماقبل تار يجمجمه  كيزده بود و  يحفار اتيعمل

خواست  يكه م يسرهنر يمنتظره آمدند ، به تقاضا ريهم به طور غ پلتونهابعد استا! شوند  يم ييزهايدانشمندان عاشق چه چ

غم  اريدراز و بس ابانيخ. كاجها برد  ابانيداده است ، دكتر مهربان ما را به خ يبداند حوادث آن شب شوم چگونه رو قايدق

. از من وجود دارد  يكيبار هياشمنظم قرار گرفته است و در هر طرفش ح ينهايبلند از پرچ واريدو د نيبود كه ب يزيانگ
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وجود دارد كه به خلنگ زار باز  يراه در مشبك مهيدر ن. شود  يختم م يكهن و در حال انهدام يبه عمارت كاله فرنگ ابانيخ

دارد  ياست قفل ديدر كه از چوب سف نيا. است  ختهيرا ر گارشيكه سر چارلز در مقابل آن خاكستر س يشود ، همان در يم

 .كند خلنگ زار دامن گسترده است  يكه چشم كار م ييپشت در تا جا. 

 يم يزيچ ستادهيا نجايكه ا يهنگام رمرديپ: را در نظرم مجسم كنم  عيتمام وقا دميشما را به خاطر آوردم و كوش ي هينظر

 يدود تا وقت يو م. اندازد  يترساند كه افكارش را از كار م يكه او را چنان م يزيچ. شود  يدر خلنگ زار آشكار م! آه .  نديب

 يول. بودم كه او در آن پا به فرار گذاشته بود  يا رهيمن در همان داالن دراز و ت.  ديآ يم دراز پا  يكه بر اثر هراس و خستگ

مداخله  يكس اي، خاموش و غول آسا ؟ آ اهيشبح س -سگ  كي ايمتعلق به خلنگ زار ؟  يسگ گله  كيكرد ؟  ياز چه فرار م

 هياست كه همچنان سا نيا قتيدانست ؟ حق يبود م فتنشاز آنچه در بند گ شيب قيو دق دهيرنگ پر موريبار ايكرده بود ؟ آ

 .شود  يظاهر حس م نيدر پس ا تيجنا ي

جتوب ملك  يلومتريفرانكلند ، از الفتر هال ، كه در هفت ك يآقا:  دميرا د يگريد ي هيام ، همسا يقبل ياز نوشتن نامه  پس

سودا در سر  كيفقط . است  يدارد ، آدم زود خشم ديسف يسرخ و موها يمسن است كه چهره ا يمرد. كند  يم يزندگ

و آماده رود  يم يلذت مرافعه به دادگاه رو يتنها برا. مختلف خرج كرده است  يرا در محاكمه ها يقانون ، ثروت: دارد 

 يم يامر باعث تعجب كس نيا ايدارد ؛ آ يخرج برم يليخ حشي؛ به نظر خودش هم تفر ردياست هر دو حالت محاكمه را بپذ

 نيا اي. طلبد  يرا به مبارزه م هيراه عبور تمام ناح ييو بر سر بازگشا رديگ يرا م يحق انتفاع از گذرگاه يجلو يشود ؟ گاه

دور از  يكه در گذشته ها ديگو يخاطر م نانيكند و با اطم يرا كه به خودش تعلق ندارد خراب م يكه به دست خود حصار

او . كند  بيكند كه حق ندارد او را تعق يقدم بگذارد با مالك اخطار م ريوجود داشته است و اگر هم در ملك غ يآنجا راه

آنها به كار  انيبه ز يو گاه انيبه سود روستائ يود را گاهكه علم خ ديآ يم شيآشنا است ؛ پ يو دولت يارباب حقوقكامال با 

حاضرند در  ايكنند  يدهكده او را به سردوش حمل م ياصل ابانيدر خ ايكه كرده است  ي؛ آن وقت بسته را به انتخاب ندازديب

 هيمحاكمه ها بق نيدستش مانده است بدون شك ا يحال حاضر هفت محاكمه رو ركه د نديگو يم. ده او را بسوزانند  دانيم

مهربان  ياو آدم مياز قانون كه بگذر. خواهد كرد  ياو را خلع سالح و محكوم به ناتوان ندهيو در آ ديثروت او را خواهد بلع ي

زدم  ينم يبگذارم از او حرف ارتانيرا در اخت انيتمام اطراف ريكه تصو ديرسد و اگر شما اصرار نكرده بود يو خوشرو به نظر م
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جهت  نيدارد ؛ به هم يعال ياست و تلسكوپ يا رحرفهيدارد ؛ راستش ستاره شناس غ يبيعج ياو در حال حاضر مشغله ها. 

اگر .  ابديب ياثر ياست كه از محكوم فرار دواريكاود و ام يخلنگ زار را م نشيدورب ايماند و  يبام خانه اش م يتمام روز رو

است كه او قصد دارد دكتر  نياز ا يحاك يا عهيشا ينداشت ؛ ول يراديكرد ا يم يبررس و حرارت خود را فقط صرف روياو ن

كار را بدون كسب  نيرا شكافته است و ا يمعدن النگ داون ، گور يجمجمه  افتني ياو برا رايكند ، ز بيرا تعق مريمورت

از  نجايدوران اقامت را در ا يكنواختيكند كه  ياو به ما كممك م. صاحب جمجمه كرده است  شاونديخو نيكترياجازه از نزد

 .زند  يبه ماجرا م كيكم يالزم است رنگ يليكه خ ييو در جا ميببر نيب

و فرانكلند ساكن الفتر هل قرار  مري، استاپلتونها ، دكتر مورت يمربوط به محكوم فرار يماجراها انيكه شما را در جر حال

اور شب  رتيح عيو بخصوص وقا مورهايخواهم در مورد بار يرسانم ؛ راستش م يم انيه پانكته ب نيدادم ، نامه ام را با مهمتر

 .ورزم  ديگذشته تاك

 حيتوض تانيقبال برا. بوده است  نجايواقعا ا موريكه بار ديتا مطمئن شو ديكه از لندن فرستاد يشيتلگرام ازما يدرباره  ابتدار

 يليدل چياثبات امر ه اي يفاقد ارزش بوده است و ما در مورد نف شياست كه آزما نياز ا يپست حاك سيرئ يداده ام كه گواه

 ديرا احضار كرد و از او پرس موريخود بالفاصله بار ميمستق ي وهيبا خبر كردم و او به ش وضوعرا از م يمن سر هنر.  ميندار

 : دياصرار ورز يسر هنر.  يداد كه بل نانياطم موريبار. ه  ايتلگرام به دست خودش داده شده  ايكه آ

 داد ؟ لينامه رسان كوچولو واقعا تلگرام را به خودتان تحو -

 :چند لحظه فكر كرد و بعد جواب داد . شده است  رتيدچار ح موريكه بار دينظر رس به

 .آورد  مينه ، در آن لحظه من در انبار بودم ؛ و زنم تلگرام را برا -

 ؟ ديخودتان جواب داد -

 . سديرفت تا جواب را بنو نيبدهد و او پائ ديبا ينه ، به زنم گفتم كه چه جواب -

 :هنگام خود او بود كه به موضوع برگشت و گفت  شب

نباشد كه از اعتمادتان سوءاستفاده  نيا يبه معنا دوارميام. صبحتان را خوب درك نكردم  يسوال ها ي، معنا يسر هنر -

 .شده است 
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از  يبود ، قسمت دهيكه در لندن سفارش داده بود رس ييو چون لباس ها ستين نطوريكند كه ابدا ا دييد تاش ريناگز يهنر سر

 .دهد  نيخواست كه او را تسك لهيوس نياش را به او داد و به ا ييكايآمر يلباس ها

 يگر ياست و به قشر ، محدود و به شدت محترم نيمحكم ، سنگ ياو آدم. كند  يتوجه مرا به خود جلب م موريبار خانم

 نينوشته ام كه در نخست تانيبرا يول. باشد در نظر مجسم كرد  يكه كمتر از او عاطف يتوان آدم يم يبه سخت. دارد  ليتما

غم . ام  دهي؛ بعد از آن هم بارها آثار اشك را بر چهره اش د دميرا شن اش هيگر يهق هق ها يصدا نجايشب اقامتمان در ا

كرده است مقصر  ريكه وجودش را تسخ ييخدا را در مورد خطا ايكنم كه آ يبا خودم فكر م يگاه. دهد  يآزارش م يقيعم

احساس كرده ام كه  وارههم. است  يخدمتكار مستبد موريبار ايشوم كه آ يسوءظن م نيهم دچار ا يكند و اه ياحساس م

 .من شده است  يسوءظن ها ديباعث تشدشب گذشته  ي هيقض. رود  يمرد به شمار م نيا يژگيراز و غرابت ، و

خانه گوش به زنگ هستم  نيكه در ا ي؛ از وقت ستين نيكه خواب من سنگ ديدان يم.  دينما يم زيخود ناچ يبه خود ماجرا

كه در  يفيخف يشب بر اثر سر و صدا مهيبعد از ن يشب ذشته در حدود ساعت دو. شده است  شيخوابم سبكتر شده از پ

رفت و  يم شيدر راهرو پ يبزرگ ي هيسا. كردم ، اطرافم را نگاه كردم  بازبرخاستم ، در اتاقم را . شدم  داريب دميرراهرو شن

 ياز رو. و شلوار به تن داشت ؛ پابرهنه بود  راهنيفقط پ. داشت  يبود كه شمع به دست آهسته قدم بر م ياز مرد هيسا نيا

بود كه به  يزيو سكناتش چ حركاترفت ؛ در  يفراوان راه م اطيو با احتآهسته  يليخ. مانست  يم موريقد وقامت به بار

 .داد  يخبر م يو نهان كار ريشدت از تقص

راهرو  نيا يكند ول يشده است قطع م دهيكه در امتداد سرسرا كش يگالر كيخبر نشان كرده ام كه راهرو را  تانيبرا قبال

 ياو به انتها دميرس يبه گالر يوقت. كردم  بيمنتظر ماندم كه جلو برود ، و بعد او را تعق.  ابدي يادامه م گريد يدر سو

. از اتاقها شده است  يكيتوانستم بفهمم كه او وارد  يزد م يم رونيدر ب يكه از ال ينور ياريبود و به  دهيرس گريد يراهرو

 ني، مثل ا ديدرخش يم يبه ارام ييروشنا.  ديرس هيبه نظرم قابل توجهستند رفتار او  هيو بدون اثاث ياتاق ها خال نيچون تمام ا

 .در نگاه كردم  يرفتم و از ال شيبدون سر و صدا در راهرو پ. بود  ستادهيحركت ا يكه او ب

؛ چهره  دميد يسه چهارم صورتش را م. پنجره نگه داشته بود و صورتش را به پنجره چسبانده بود  يشمع را جلو موريبار

 يكرد و ب يو سپس غرغر دي، ظلمت را كاو قيبا نگاه دق قهيچند دق.  ستيگر يخلنگ زار را م يكياش منقبض بود ؛ تار
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 موريدزدانه به من فهماند كه بار يقدم ها ينگذشت كه صدا يري؛ د برگشتمبالفاصله به اتاقم . صبرانه شمع را خاموش كرد 

را  ديچرخش كل يفرو رفته بودم صدا يكه دوباره به خواب سبك يبعد از آن ، هنگام يليخ. گذرد  ياتاقم م يمجددا از جلو

كه به آن  يزيچ يبرم ول ينم يكارها پ نيا يبه معنا. آمد  يصدا از كجا م ميتوانم بگو ينم قايدق ي، ول دميشن يدر قفل

 يشد ته و تو ميخواه ريزود ناگز اي ريو د رديگ يصورت م يپنهان ييملك شوم ماجرا نياست كه در ا نيدارم ا نانياطم

كه به ذكر  دياز من خواسته ا رايآورم ، ز يشما را به ستوه نم رديگ يكه در فكرم شكل م ييها هيبا نظر.  ميرا در آور هيقض

 يشه بودم نق دهيد شيكه شب پ ييزهايداشتم و براساس چ يطوالن ييگفت و گو يكنم ، امروز صبح با سر هنر اكتفا عيوقا

 بميرا نص يفرصت گزارش جالب بعد دينقشه با نيا يول ميگو ينم يزيآن چ يحاال درباره .  ميرا در نظر گرفت يخاص يجنگ

 . كند 

 نهم فصل

 در خلنگ زار ييروشنا

 

 گزارش دكتر واتسون نيدوم

 اكتبر 15هال ،  ليباسكرو

 من زيعز هولمز

كوشم اوقات از دست رفته را  يكه م ديقبول كن دينفرستاده ام با تانيبرا ياديز يخبرها تميمأمور يروزها نيدر نخست اگر

در پشت  موريبار يگزارشم را با نقل ماجرا نيآخر. بارد  يحوادث را به سرعت و پشت سر هم به سرمان م: جبران كنم 

به خود گرفته  يحوادث ، شكل .ار دارم كه شما را به شدت متعجب خواهد كرد يدر اخت يزيرساندم و حاال چ انيپنجره به پا

 زيمن همه چ يول. شده است  دهيچيحوادث هم روشن و پ ريدر چهل و هشت ساعت اخ. كنم  ينيشبيتوانستم پ يكه اصال نم

 .كرد  دي؛ بعد از آن خودتان قضاوت خواه سمينو يم تانيرا برا

به  موريرا كه بار يبروم از راهرو گذشتم و اتاق نييصرف صبحانه پا ياز آنكه برا شيشبانه ، پ يروز بعد از آن ماجرا صبح

دارد  يتيبود ، خصوص دهياز آن به دقت ظلمت را كاو موري، كه بار يغرب يمتوجه شدم كه پنجره . كردم  يآن رفته بود بررس
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،  يدبانيد نياز ا .چشم اندازها را از خلنگ زار داشت  نيتوان بهتر يكند ؛ از آن م يم زيملك متما يكه آنرا از تام پنجره ها

 گريد يكه از پنجره ها يتوان خلنگ زار را تا دورها ملحظه كرد ، در حال يدو درخت قرار گرفته ، م نيكه ب يخال يياز فضا

در خلنگ زار به دنبال  ديپنجره آمده است با نيمور پشت ايگرفتم كه چون بار جهيامر نت نياز ا.  ديتوان د ينم يآن به خوب

 صيرا تشخ يكس اي يزيبود با خودم فكر كردم كه چطور مكان دارد كه او چ يكيتار اريچون شب بس. بگردد  يكس اي يزيچ

 هين فكر را توجيتوانست ا يدزدانه راه رفتن او و اندوه همسرش م. باشد  نيدر ب يعاشقانه ا يماجرا ديفكر كردم شا. دهد 

من نسبتا  ي هينظر نيبنابرا.  ديرا بربا ييروستا يادر است قلب دختراست و كامال ق يا افهيمرد خوش ق موريضمنا بار. كند 

توانست به  يم) بودم  دهيپس از بازگشت به اتاقم شن يآن را به خوب يكه صدا( در  كيباز شدن . و اساس بود  هيپا يدارا

 يبود ، ول نيچن مياستدالل من در صبح و جهت سوءظن ها. رفته است  روني، ب يپنهان يداريد يبرا وآن باشد كه ا يمعنا

 .اساس بوده اند  يكه آنها چقدر ب افتميبعدا در

به عهده  ييراز را به تنها تيتوانم مسئول يهر چه كه بود احساس كردم كه نم مورياعمال و حركات بار يواقع هيتوج يول

اما او كمتر از آنچه انتظارش را داشتم . رفتم و او را از كار آگاه كردم  ينر، پس از صرف صبحانه به دفتر كار سر ه رميبگ

 :كرد و به من گفت  رتيح

 ديگوئ يكه م يدر همان ساعت بايتقر.  ميبه او بگو يزيباره چ نيرود و قصد اشتم در ا يشبها راه م موريدانستم كه بار يم -

 .ام  دهياو را موقع رفت و برگشت شن يپاها يصدا

 : گفتم

 رود ؟ يخاص م يپنجره  نيهر شب پشت ا ديصورت شا نيدر ا -

پرسم كه اگر دوستتان  ياز خودم م. گردد  يكه و به دنبال چه م ميو بدان ميكن بياو را تعق ديباشد با نطوري، اگر ا ديشا -

 .كرد  يبود چه م نجايهولمز ا

 :دادم  جواب

 .كند  يكه او چه م ديد يرفت و م يم موريبه دنبال بار. كرد  يم ديگوئ يرا كه شما م يهمان كار قايكنم دق يفكر م -

 . ميمان يصورت به اتفاق مراقب او م نيدر ا -



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٨

 ! ديما را خواهد شن يصدا يول -

تا او از  ميكش يو انتظار م ميمان يامشب در اتاق من م ميخطر تن بده نيبه ا دياست ؛ به هر حال با نيسنگ يگوشش كم -

 .در عبور كند  يجلو

 .بود  يحيحادثه به نظرش مچون تفر ني؛ ا ديخاطر دستها را به هم مال تيبا رضا يهنر سر

 يمقاطعه كار لندن كيبا  زيسر چارلز كار كرده است ون يكه در مورد طرح ها يبا معمار يكه سر ه نر ميبه شما بگو ديبا

 يفروشان قهيكنندگان و عت ني، تزئ موتياز پل.  ميباش ندهيدر آ يبزرگ راتييمنتظر تغ ميتوان يم نيتماس گرفته ؛ بنابرا

. كند  ياز زحمت و خرج فرار نم يعظمت خانوادگ اتيح ديتجد يدارد و برا يا دهگستر يقطعا دوست ما طرح ها. آمده اند 

 نياز ا ينشانه ها حاك يخودمان باشد ، برخ نيب. كم نخواهد داشت  يزيجز همسر چ گريخانه را مدرن و مبله كند د يوقت

 يعالقه ا يام كه به اندازه  دهيد را يكمتر كس رايپر خواهد شد ، ز زيخالء ن نيدهد ا تيرضا ياست كه اگر دخترخانم خاص

آنطور  يقيحق يعشق ها انيجر! مادموازل استاپلتون دارد ، عاشق باشد ، افسوس  يعني شيدلربا ي هيبه همسا يكه سرهنر

 .كرد  ياندوه و سرگرم جاديدر دوستمان ا ينشده ا ينيشبيكامال پ يمثال امروز ناراحت! رود  ينم شياز پ ميهست دواريكه ام

 يبه سر گذاشت و آماده  يكاله يصحبت كنم ، سر هنر موريبار يكه به من اجازه داده بود درباره  يياز گفت و گو پس

 :براندازم كرد و گفت  يبيبه نحو غر يكردم ، سر هنر ديمن هم از او تقل. رفتن شد  رونيب

 ؟ ديائيبا من ب ديخواه يواتسون ، م! چطور  -

 ؟ ديرو يدارد ؛ به خلنگ زار م يبستگ -

 ! يبل -

خودتان  يكنم ، ول يم دايرا پ يمتأسفم كه حالت آدم مزاحم. به من داده شده  ييچه دستورها ديدان يصورت م نيدر ا -

 ! دياصرار داشت شما تنها در خلنگ زار گردش نكن يكه هولمز چقدر جد ديا دهيشن

 :شانه ام گذاشت و گفت  يدست رو يهنر سر

 يصورت م ييرهاييچه تغ نجايبه ا دنميكند كه بعد از رس ينيشبيتوانست پ ياش نم ي، هولمز با تمام فرزانگ زيدوست عز -

 .تنها بروم  ديبا.  ديمزاحم شو ديخواه يدانم كه شما ابدا نم ي؟ م ديكن يمنظورم را كه درك م.  رديگ
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را برداشته بود و  شيعصا ينگرفته بودم كه سر هنر يمي، و هنوز تصم ميدانستم چه كنم و چه بگو ينم يچنان وضع خاص در

 .به راه افتاده بود 

در نظر مجسم . برود به شدت سرزنش كرد  ييبه تنها يكه گذاشته ام سر هنر نيوجدانم واكنش نشان داد و مرا از ا يول

داده است چه  يرو يبتيشما چه مص يشوم نزد شما اعتراف كنم كه به سبب غافل ماندن دستورها ريكردم كه اگر ناگز

 تيپ يبا شتاب عازم مر. توانستم به او برسم  يم ديشا. سرخ كرد  رمفكر مرا از ش نيا:  ديباور كن. خواهم داشت  ياحساس

 .شدم 

كه راه را گم كرده باشم ، از  دميترس.  افتمين ياز سر هنر يشود اثر يخلنگ زار آغاز م كيكه راه بار دميرس ييبه جا يوقت

 يتقاطع در راه خلنگ زار بود و زن يدر چهارصد متر.  دمياز آنجا بالفاصله او را د. كه مشرف به اطراف بود باال رفتم  يتپه ا

بگذارند ؟ آن دو غرق گفت و  يبودند كه قرار مالقات دهيبه توافق رس يعني. استاپلتون بود  ازلهم همراهش بود ؛ قطعا مادمو

خودش  يكه بر اثر حرف ها نيداد ، مثل ا يكه دستش را محكم تكان م دميرفتند و من زن را د يآهسته راه م يجد ييگو

. سر تكان داد تا مخالفت خودش را آشكار كند  اردو ب يكيداد ؛ زن  يهم به دقت گوش م يشده بود و سر هنر جانيدچار ه

رفتن به دنبال آنها و مداخله در گفت و . چه كنم  ديكردم كه با يان دو بودم و با خودم فكر م نيصخره ها در كم انيمن در م

 يدور م نظررا از  يسر هنر ديمن هم روشن بود ؛ هرگز نبا ي فهيوظ يبود ، ول ديشد ينزاكت يعبارت از ب شانيخصوص يگو

همان تپه  يكه از رو نيجز ا ديرس يبه خاطرم نم يفكر يول. بود  زيرا هم كردن ، نفرت انگ يدوست يجاسوس. داشتم 

 يدياو را تهد يناگهان ياست كه اگر خطر نيا قتيحق. دهم  نيكارم ، وجدانم را سك نيمراقب او بمانم و بعدا با اعتراف به ا

 ياعتراف م ديدهم كه خودتان هم اگر بود يم نانياطم يكه بتوانم خطر را از او دور كنم ، ول وداز آن ب شيكرد فاصله ام ب يم

 .از من ساخته نبود  يكار نيقرار گرفته بودم و ج ز ا يحساس اريكه در وضع بس ديكرد

ناگهان متوجه شدم كه تنها من شاهد گفت . بودند و غرق گفت و و بودند  ستادهيو دختر خانم در جاده ا يسر هنر دوستمان

كه افكندم به من  يگريد عينگاهم را به خود جلب كرد ؛ نگاه سر زديكه در هوا موج م يسبز يلكه .  ستميآنها ن يو گو

استاپلتون بود با تور مخصوص . دهد  يم رمكانييرود تغ يكه راه م يكس همراهوصل است و  ييله به نوك عصا نيفهماند كه ا

در همان لحظه سر . برد  يآنها هجوم م يكه به سو ديرس يبود و به نظر م كياز من به آن دو نزد شياو ب. شكارپروانه اش 
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را ازاو  شيدر ببرد و رو راكوشد خودش  ياحساس كردم دختر م يدست به گردن مادموازل استاپلتون انداخت ول يهنر

كه  دميلحظه بعد د كي. صورتش را به طرف او خم كرد و او دستش را به عنوان اعتراض باال آورد  يهنرسر . گرداند  يبرم

 يو تور ب ديدو يآن دو م يبه سو يا وانهياو مثل د. امر ، استاپلتون بود  نيعلت ا. آن دو شتابان از هم فاصله گرفتند 

 يطرف و آن طرف م نيدر مقابل آنها به ا تياد و در عالم عصبان ياو دستها را تكان م. در نوسان بود  سرشحاصلش پشت 

هم به او  يو سر هنر ديگو يم راهيبد و ب يكه او به سر هنر ديبه نظرم رس يرا بشنوم ول شيتوانستم حرف ها ينم. رفت 

سكوت تفرعن دختر ، . كرد  داياو نبود لحت شدت پ يهاحرف  دنيچون استاپلتون حاضر به شن يدهد ؛ ول يم حيتوض

كرد و از خواهرش خواست كه با او برود ، مادموازل استاپلتون  يباالخره استاپلتون پشت به سر هنر. كرده بود  ارياخت يزيآم

داد كه  يم نشانبه وضوح  دانيعيآلود طب نهيافكند و بعد به اتفاق برادرش رفت حركات ك يبه سر هنر يآلود دينگاه ترد

، راه  يديناام يزنده  ري، تصو ريحركت ماند ، سپس سر به ز يب يلحظه ا يسر هنر.  ستين ندختر جوان از خشم او مصو

 . گرفت  شيبازگشت را در پ

بوده ام  يخصوص يصحنه  نيدوستم شاهد ا يكه بدون آگاه نياز ا يدارد ؛ ول ييچه معنا نهايتوانستم فكر كنم كه ا ينم

 يشانيسرخ شده بود ، پ تياز فرط عصبان. مواجه شدم  يدوان دوان از تپه فرود آمدم و با سر هنر. كردم  ياحساس شرم م

 :گفت  ديمرا كه د. دانست به كجا پناه ببرد  يمشباهت داشت كه ن يخورده بود ، به كس نياش چ

 ؟ ديكرده ا بين ، مرا تعقم يكه به رغم خواهش ها ديگوئ يشد ؟ نم تانيدايشما از كجا پ! سالم ، واتسون  -

كرده ام  بيگفتم كه چطور او را تعق. كه دور از او بمانم  ديرس ريكردم ؛ گفتم كه به نظرم امكان ناپذ حيوضع را تشر شيبرا

فاقد  يبرد و خنده ا نيصداقت من خشم او را از ب يبه من افكند ، ول يابتدا نگاه خشم آلود. و چگونه شاهد واقعه بوده ام 

 :گفت . كرد  يشاد

 هيتمام مردم ناح ييگو! ؟ خداوندا  ستين يمناسب يقرار ملالقات جا يبرا كيراه بار نيتوانست فكر كند كه ا يم يچه كس -

 ؟ ديسالن قرار گرفته بود يشما در كجا! مسكنت بار  ينامزد. من باشند  يخواسته اند شاهد مراسم نامزد

 .تپه بودم  يمن رو -

 ديدياو را د. اول جا گرفته بود  يبرادرش در لژها يتماشا كنند ؟ ول ستادهيا ديز سالن كه تماشاگران باا يدر قسمت يعني -
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 آمد ؟ يكه به طرف ما م

 ! يبل -

 .باشد ؟ منظورم برادر است  وانهيكه او د ديهرگز فكر كرده ا ايآ -

 .نه -

 دياو ، با اياز ما دو نفر ، من  يكي:  ديباور كن ديبا يول .كردم  يدارد تصور م يكه عقل سالم يمن هم تا امروز او را آدم -

؛  دي، صادقانه بگوئ ديكن يم يواتسون ، چند هفته است كه شما با من زندگ. ناراحتش كرده  زيدانم چه چ ينم! باشد  وانهيد

 باشم ؟ يكه مورد عالقه ام است شوهر خوب يزن يكه مانع از ان شود كه برا دينيب يم يزيدر من چ ايآ

 !ابدا  -

آورم كه  يبا من دارد ؟ به خاطر نم يچه مخالفت.  رميبگ رادياو ا يمن باشم كه از وضع ماد ديندارد ؛ با راديام ا يوضع ماد -

 .او را لمس كنم  ينوك انگشت ها يداند كه حت ينم قيهمه او مرا ال نيبا ا. كرده باشم  يبد يزن ايهرگز به مرد 

 شما گفت ؟به  حايرا صر نيا -

از  يشناسم ول يفقط چند هفته است كه خواهر او را م.  ميگو يرا به شما م نيواتسون ، ا! را  نيرا و هم بدتر از ا نيهم ا -

،  افتي يدر كنار من بود خود را خوشبخت م يبله ، وقت.... من ساخته شده است و او هم  يروز اول حدس زده ام كه او برا

او هرگز ما را تنها نگذاشته است ؛  يول. است  ايگو ياز هر كالم شياست كه ب يدر چشمان زنان برق! حاضرم قسم بخورم 

صحبت از  يبرا يبود ؛ ول يمن راض دنياو از د. با او صحبت كنم  ييشد كه بتوانم به تنها ارميبار بخت  نينخست يامروز برا

كرد كه خلنگ زار  يمدام تكرار م. بزنم  يرفباره ح نيداد در ا يه ن هم اجازه نمتوانست ب يبود ؛ اگر م امدهيعشق ن

كه او  يدر جوابش گفتم كه از وقت. دور شده باشم  نجايكند كه من از ا يم ياحساس خوشبخت يخطرناك است و او فقط موقع

است كه او هم با من  نيكردن من ا ميراه تسل نهگايخواهد كه من بروم  يندارم بروم و اگر او واقعا م يام ابدا عجله ا دهيرا د

 مانيار به سو وانهيد ياز آنكه بتواند جواب دهد برادرش با خشم شيپ يكردم با من ازدواج كند ، ول شنهاديمن به او پ.  ديايب

كه با خواهرش  ديپرس... كرد  يروشنش برق جستن م ياز چشم ها. بود  دهيهجوم آورد ؛ از فرط خشم رنگ از صورتش پر

كنم به  يفكر م ايكنم ؟ آ فيبود از خواهرش تعر زيكه به نظر او نفت انگ يكردم به نحو يكنم ؟ چطور جرئت م يآنجا چه م



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٢

خالصه ، . توانستم جوابش را بدهم  يتوانم بكنم ؟ اگر برادر او نبود بهتر م يدلم بخواهد م يام هركار لزادهيكه اص نيعلت ا

خواهرش به من افتخار بدهد كه  دوارميندارد و ام يرشرم آو يجنبه  چياسات من نسبت به خواهرش هبه او گفتم كه احس

 ستهياو شا ديكه شا يام را از دست دادم و با لحن تندتر يحرف هم او را آرام نكرد و من هم خونسرد نيا. همسرم بشود 

. شدم  ريحخواهرش را برد و من كامال مت ديديخودتان دباالخره همانطور كه . آن بود در برابر خواهرش به او جواب دادم 

 .شما خواهم بود  ونياز هر زمان مد شيچه ، و آن وقت ب يعني نهايكه ا ديواتسون ، شما بگوئ

عنوان دوست ما ، ثروتش ، سن و سالش ، . هاج و واج بودم  يسر هنر يراستش خودم هم به اندازه  يدادم ول يحاتيتوض

 ونديكه به خانواده اش پ ياز سرنوشت اندوهبار ريداد ؛ به غ يم ياش ، همه و همه به نفع اوگواه افهيف ق شيخلق و خو

آن كه  يب يطور با خشونت ، حت نياو ا يشنهادهايبود كه پ رتيباعث ح. او باشد  انيكه به ز دميد ينم يزيخورده بود چ

بعد از ظهر همان روز  يول. را قبول كند  تيوضع نيعتراض ا، رد شود و دختر هم بدون ا رديخود دختر مورد مشورت قرار گ

صبح عذر بخواهد و بعد از گفت  وزآن ر تي؛ او آمده بود كه بابت عصبان افتي نيما تسك ياستاپلتون از ملك ، دودل داريبا د

در  ندهيآ يعه كه قرار شد جم يبا او داشت كدورت برطرف شد ؛ بنحو يكه در خلوت دفتر كار سر هنر يطوالن ييو گو

 . ميشام مهمان باش تيپ يمر

 :بعدا به من گفت  يهنر سر

توانم  يامروز صبح او را نم وانهيچشمان د. است  يتعادل روان يكه او كامال دارا ميبگو ديتوانم به تأك يهمه نم نيبا ا -

 .كند  يتواند عذرخواه يبهتر از او نم يقبول كنم كه كس ديبا يول. فراموش كنم 

 كرد ؟ هيرفتارش را چگونه توج -

 نيخواهرش ا ياست ؛ و من خوشوقتم كه او برا يعينسبتا طب يامر نيا. اوست  يزندگ ياصل ي هيگفت كه خواهرش ما -

داشته كه فقط خواهرش به آن  يا انهيانزواجو يكرده اند و او زندگ يبا هم زندگ شهيآن دو هم. شود  يقدر ارزش قائل م

توانسته درك  يبوده ، به من گفت كه نم بيمه شيدادن خواهر برا دست، چشم انداز از  نياست ؛ بنابرا دهيبخش يم يشاد

بود كه امكان دارد از خواهرش محروم شود  افتهيبود و در دهيبه چشم خود د يكند كه من عاشق خواهرش شده باشم ؛ ووقت

بود به شدت ابراز تأسف  ادهد يبابت آنچه رو. خورده بود كه نتوانسته بود سخنان و اعمال خود را كنترل كند  يچنان ضربه ا
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در كنار خود  شهيهم يتواند برا يرا م ييبايبه آن ز يكرده زن يبوده كه تصور م يكه اشتباه خودخواهانه ا رفتيكرد و پذ

چون من  يا هيكار به خاطر همسا نيدهد ا يم حيرا ترك كند او ترج او افزود كه اگر قرار باشد خواهرش او. نگهدارد 

دارد تا بتواند خود را آماده  ازيوقت ن يخواهد بود و او به مدت ياو همچون ضربه ا يامر برا نيبه هر حال ا اام.  رديصورت گ

خواهرش اكتفا كنم و  يماه به دوستتا سه  يعنينگهدارم ،  ياو گفت كه اگر من قول بدهم كه وضع خود را به حال عاد. كند 

 .قرار است  نيمن هم قول دادم ؛ وضع از ا. برخواهد داشت  ستخواهان عشق او نشوم ، او از هر گونه مخالفت د

قابل  يهم كار نيهم ميزن يباطالق كه در آن دست و پا م نياز بدو ورود به ا. ما آشكار شده است  ياز رازها يكي نيبنابرا

خواستگار تمام ارزش  نيكه ا يوقت يحت( چه استاپلتون به خواستگار خواهرش  يبرا ميدان يحاال م! رود  يتوجه به شمار م

 ي، به راز هق هق ها پردازميم يگريجهت ، حاال به راز د نيبه هم. است  ستهينگر يبه نظر بد م) را داشت  يسر هنر يها

 كي، به من تبر زيهولمز عز.  يغرب يو گردش شبانه خدمتكار خانه در پشت پنجره  موريغم آلود خانم بار يشبانه ، چهره 

.  ديستي، متأسف ن تيمأمور نياعزامم به ا مشوم و بابت اعتماد به من به هنگا يشما نم يكه باعث سرخوردگ ديو بگوئ ديبگوئ

 .بود  يكاف هيروشن كردن قض يشب كار برا كي

نشسته بودم  يدر اتاق سر هنر. نداشت  يا جهينت چيشب اول ه رايدر وقع دو شب الزم بود ؛ ز يول» شب كار  كي«  ميگو يم

؛ شب زنده  ميبو دهينشن يزيپلكان چ يباال يواريساعت د ياز صدا ريشب هم شده بود و ما غ مهيساعت سه بعد از ن يول

 ميگرفت ميو تصم مينشد ديخوشبختانه ابدا ناام.  ميديبخوا مانيمبلها يرو االخرهاز اندوه به خود گرفت و ما ب يما رنگ يدار

دود  گاريپشت س گاريو س ميو بدون سر و صدا نشست ميديكش نيشب بعد چراغ را پائ.  ميكار را بكن نيكه شب بعد هم ا

در كنار دام گسترده اش دارد به ما  اديكه ص يئ يهمان كنجكاو يرسد ول يم يگذر زمان به نظرمان بورنكردن يكند.  ميكرد

 ييپا ياز راهرو صدا.  ميكه با هم قد راست كرد ميانصراف حاصل كن ميخواست يم. دو شد . شد  كيساعت . داد  يقوت م

 . ميبود دهيشن

را به  در اتاقش يآن وقت سر هنر. محو شد  جيپا بتدر يدر اتاق گذشت و از آن دور شد ؛ صدا يكامال دزدانه از جلو يكس

ما نوك پا . را دور زده بود و راهرو را ظلمت فرا گرفته بود  يمرد ما گالر.  ميگردش كننده پرداخت بيگشود و به تعق ينرم

را كه وارد همان اتاق  شويشبح بلند و ر ميكه بتوان ميوقت داشت يفقط به قدر قايدق.  ميرفت شيساختمان پ گريتا ضلع د
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 نيو در ا ميرفت شيآن پ يبه سو اطيافكند و ما با احت يم يدر شعاع زرد ي؛ نور شمع ،از ال ميشذ مشاهده كن يم شبيپر

كه  ميبه فكر افتاده بود ميبود يدر اتاق سر هنر يوقت.  ميكرد يرا امتحان م مانيپا يجا مياز آن كه قدم بردار شيحال پ

 رممكنيبه نظرمان غ. كرد  يصدا وترق ترق م مانيپاها ريكهنه كف راهرو ز يهمه تخته ها ني؛ با ا ميرا درآور مانيكفشها

بود  يدارد و در آن هنگام هم كامال غرق كار ينيگوش سنگ موريخوشبختانه بار. را نشنود  مانيپاها يكه او صدا ديرس يم

است  ستادهيكه شمع به دست پشت پنجره ا ميدياو را د ميبه داخل اتاق افكند يو نگاه ميديبه در رس يوقت. داد  يكه انجام م

 . بودم  دهيبار د نينخست يبرا شبيرا داشت كه پر يهمان وضع قايچسبانده بود ؛ دق شهيرنگش را به ش ي؛ صورت ب

وارد اتاق شد . استفاده كند  يانحراف يكه بخواهد از راه ها ستين يآدم يسر هنر يول ميبود دهيتدارك ند يخاص ي نقشه

.  ستاديرنگ و لرزان در برابر ما ا ياش برخاست ، ب نهياز س يسوت مانند يكه از پنجره دور شود ، صدا دياز جا پر موري؛بار

از  رتيدر حركت بودند و هراس و ح يمن و سر هنر نيب دنديرس يتر به نظر م اهيس ديسف يكه در چهره  اهشيچشمان س

 . ديبار يآنها م

 ؟ ديكن يچه م نجاي، ا موريبار -

 ...، آقا  چيه -

 واريد يها به رو هيكه سا ديلرز يتوانست حرف بزند ؛ شمع چنان در دستش م يبود كه به زحمت م يخاطرش به حد انقالب

 . دنديپر يم

 .زنم كه مطمئن شوم خوب بسته شده باشند  يآقا شبها گشن م. پنجره بود  نيآقا ، ا...  -

 دوم ؟ يدر طبقه  -

 !آقا ، تمام پنجره ها  يبل -

 :زد  اديمحكم فر يهنر سر

را  قتيحق عتريجهت اگر هرچه سر ني، به هم ميشما بدان يرا درباره  قتيحق ميگرفته ا ميما تصم!  موريخوب ، بار يليخ -

 يپنجره چه م نيپشت ا! در كار نباشد  يدروغ گريد! خوب  يليخ. ماند  ديمصون خواه يجد يها ياز ناراحت ديبه ما بگوئ

 ؟ ديكرد
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 . ديباشد دستها را به هم مال دهيرس يينوايشكو ب يدرجه  نيكه به آخر نينگاهمان كرد ؛ مثل ا دانهينوم خدمتكار

 .پنجره نگه داشته بودم  يكيرا نزد يشمع. كردم  ينم يآقا ، كار بد -

 ؟ ديپنجره نگه داشته بود كيچرا شمع را نزد -

وانم آن را به  يراز به من تعلق ندارد و نم نيدهم كه ا يقول م! ...  ديرا از من نپرس نيا! دين نپرسرا از م ني، ا يسر هنر -

 .گفتم  يبالفاصله م شدياگر به خودم مربوط م.  ميشما بگو

 :از خاطرم گذشت و شمع را از دست خدمتكار گرفتم و گفتم  يفكر ناگهان

 دارد ؟ يم افتيدر يجواب ايآ نميبب. به دست گرفته بودم  يظاهرا آن را به عنوان عالمت -

 صيروشنتر خلنگ زار را تشخ يدرختان و گستره  اهيس يمبهم توده  يبنحو.  دمياو شمع را باال بردم و ظلمت را كاو مثل

روشن كوچك  يطه سر دادم ؛ نق ياز شاد ياديناگهان فر. ابرها ماه را پوشانده بودند  راينه چندان خوب ، ز يدادم ، ول

 . ديدرخش يگرفت م يم يكه در وسط پنجره جا ياهيدر وسط مربع س بتثا يرا شكافته بود به نحو اهيپرده س يزرد

 :گفتم  جانيه با

 !خودش است  -

 :تمجج كنان گفت  خدمتكار

 ...دهم  يم نانيآقا ، اطم!  ستين يزيابدا چ...  ستين يزيچ! نه ، نه ، آقا  -

 :زد  اديفر يهنر سر

 نيكه ا ديكن يدزد رذل ، هنوز هم انكار م!  دينيرا هم بب گريشمع د!  ديواتسون ، شمعتان را در طول پنجره حركت ده -

 ؟ دينيچ يم ياست و چه توطئه ا يچه كس رونيهمدستتان در ب!  دي، حرف بزن ديعالمت است ؟ زود باش

 :گرفت و گفت  يا انهيجو زهيحالت ست موريبار

 ! ميگو يبه شما نم يزيشود و چ يوع به خود من مربوط مموض نيا -

 !االن  نيكنم ، هم يشما را اخراج م.  ديده يصورت كارتان را از دست م نيدر ا -

 .روم  ياگر الزم است م. خوب ، آقا  اريبس -
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سقف  نيا ريمن ز ياز صد سال با خانواده  شيشما ب يخانواده .  ديخجالت بكش ديشما با! كنم ، لعنت  يشما را اخراج م -

 ! ديكن يكرده است و حاال شما بر ضد من توطئه م يزندگ

 ! ستيشما ن هيعل! نه ، آقا  -

در آشكار شده  يتر و وحشتزده تر از شوهرش در آستانه  دهي، رنگ پر موريخانم بار. بر زبان رانده بود  يكلمات را زن نيا

توانست  يكرد م يم تيحكا ديشد جانيكه از ه يپنهان شده بود بدون چهره ا يو شال راهنيپ انيشبح درشتش كه درم. بود 

 .خنده دار باشد 

 :گفت  خدمتكار

 . ديرا جمع كن لتانيوسا ديتوان يشما م. تمام شده  زيهمه چ گريد.  ميرو ي، ما م زايال -

 نيمن ا نديخوشا ياو فقط برا... تنها من ! ، مقصر من هستم يبال را به سرتان آورده ام ؟ سر هنر نيجان ، جان ، من ا! اوه  -

 .من از او تقاضا كرده بودم رايكار را كرده ، ز

 چه ؟ يعني نهايا!  ديصورت حرف بزن نيدر ا -

 يعالمت ييروشنا. برود  نيكه دم در خانه مان از ب ميبگذار ميتوان ينم.  رديم يدر خلنگ زار م يام از گرسنگ چارهيبرادر ب -

 . ميكجا بگذار ديدهد كه آذوقه را با ياو نشان م يي؛ و روشنا ميكرده ا هيآذوقه ته شيفهماند برا ياست كه به او م

 ...برادر شما  نيبنابرا -

 . يسلدن ، همان جان! است ، آقا  يهمان محكوم فرار -

 :گفت  موريبار

از  گريحاال د يول.  ميبه شما بگو يزيتوانم چ يو من نم ستيراز من ن نيمن كه به شما گفتم ا! است  نيهم قتيآقا ، حق -

 . ستيشما ن هيباشد ابدا عل انيهم در م يكه اگر واقعا توطئه ا دينيب ي؛ م ديبا خبر شد زيهمه چ

را  موريخانم بار رتيبا ح يبود ؟ من و سر هنر نيپشت پنجره ا ييدزدانه در شبها و روشنا يعلت رفت و آمدها نيبنابرا

 كشور باشد ؟ تكارانيجنا نياز مشهورتر يكيمحترم از خون  نيچن يامكان داشت كه آدم ايآ.  مينگاه كرد

و هر  ميلوس كرد يليكه بچه بود او را خ يوقت.برادر من است  نيسلدن است و او كوچكتر ميپدر ينام خانوادگ! ، اقا  يبل -
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 يوقت. خواهد با آن بكند  ياند كه او هركار كه م دهيآفر نيا يرا برا ايو او گمان كرد كه دن ميداد يخواست به او م يچه م

. او قلب مادرم را شكست و نام ما را لجن مال كرد : به جلدش رفت  طانيكرد و ش دايحشر و نشر پ يبد يبزرگ شد با رفقا

من باز همان  يبرا يول.  زديشد كه از دار بگر ييدر نجالب فرو رفت ؛ تنها بخشش خداوند س شتريب تيبه جنا تيجنا

 نيدانست كه من در ا يم.  ختيعلت گر نيآقا ، او به هم. كرده بودم  ينازپرورده بود كه با او باز يموفرفر يپسربچه 

كه نگهبانها  يخسته و گرسنه و در حال يكه شب يوقت. نخواهم كرد  قهيدانست كه از كمك به او مضا يرا هم م نيمنطقه ام و ا

شما  بعدا، آقا ف  مي، دلگرمش كرد مي، به او غذا داد ميرفتي؟ او را پذ ميبكن ميتوانست يآمد چه م نجايبه دنبالش بودند به ا

شده  يدر آنجا مخف. كه سر و صداها بخوابد  نيخواهد داشت تا ا يشتريب تيو برادرم فكر كرد كه در خلنگ زار امن ديآمد

كه هنوز در آنجاست ؛ اگر جواب بدهد  ميكن دايپ نانيتا اطم ميكن يپشت پنجره روشن م يشمع كباري ما هر دو شب. است 

 يسرگردان باشد نم يتا وقت ياو رفته باشد ؛ ول ميدواريهر روز ام. برد  يم گوشتنان و  يكم شيرود و برا يشوهرم م

ماجرا  ني؛ در ا ميگو يرا م قتيحق نيهستم ع يبا شرف يحياست ؛ همان قدر كه مس قتيتمام حق ني، ا مياو را رها كن ميتوان

شوهرم به سبب عالقه اش  رايهستم ، ز ن، بلكه خود م ستيآن شخص شوهرم ن رديمورد مالمت قرار گ ياگر قرار باشد كس

 .كار را كرده است  نيبه من ا

 .نگفته است  قتيجز حق يزيسخن گفته بود كه ما را قانع كرد چ يبا چنان اعتقاد زن

 ، درست است ؟ موريبار -

 . ستياش هم نادرست ن ككلمهي،  ي، سر هنر يبل -

.  ديرا كه به شما گفته بودم فراموش كن يزيچ. توانم شما را به سبب كمك به همسرتان مالمت كنم  يخوب ، من نم اريبس -

 . ميكن يموضوع صحبت م ني، صبح راجع به ا ديهر دو به اتاقتان برگرد

پنجره را گشود و باد سرد شبانه شالق ئار به چهره مان  يسر هنر.  مياز پنجره نگاه كرد گريآندو خارج شدند بار د يقتو

 . ديدرخش يزرد روشن م يدر دوردست هنوز نقطه . خورد 

 :زمزمه كنان گفت  يهنر سر

 .نحو عالمت بدهد  نيكند به ا يكنم كه جرئت م يتعجب م -
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 .شود  دهيد نجايقرار گرفته كه فقط از ا يبه شكل ييروشنا ديشا -

 چقدر با ما فاصله دارد ؟ ديزن يحدس م. باشد  نطوريرسد كه هم يكامال به نظر م -

 هزار و چانصد تا دوهزار متر -

 !به زحمت  -

 . يبل -

واتسون ، .كشد  يانتظار م يير روشنادزد در كنا نيواتسون ، ا. دور باشد  اديز ديببرد نبا يخوراك شيبتواند برا مورياگر بار -

 .روم  يگرفتن او م يمن برا

 .نگذاشته بودند  انيراز خود را با ما در م مورهايبار. فكر ر ا كرده بودم  نيهم هم من

بود كه در  يرفت ، رذل يبه شمار م يجامعه خطر يمرد برا.  ميبود دهيكش رونيشان ب نهيكه رازشان را از س ميما بود بلكه

 فهيبرساند وظ يبيآس ينتواند به كس گريگه د ميبرگردان ييشانس كه او را به جا نيبا استفاده از ا. عفو نبود  ايخور ترحم 

به  گرانيد ميشد يكه داشت ، اگر ما دست به كار نم يا انهيو وحش زيخشونت آم عتيبا توجه به طب.  ميداد يمان را انجام م

 ديشا.  رندياو قرار گ ياستاپلتون ، هر شب امكان داشت كه مورد حمله  ي، خانواده  مانيها هيال همسامث. افتادند  يخطر م

 .را صمم كرده بود  يفكر بود كه سر هنر نيم

 : گفتم

 ! ميآ يمن هم م -

مرد  نيامكان دارد ا رايبهتر است ، ز ميهر چه زودتر برو.  ديرا به پا كن تانيو كفشها ديتپانچه تان را بردار نيبنابرا -

 .شود  ياش را خاموش كند و متوار ييروشنا

 يبرگها يكرد و سر و صدا ياندوهش را پخش م يزيباد پائ.  ميديها دو شهيانبوه ب انيدر م.  ميبعد در راه بود قهيدق پنج

امد  يم رونيپس ابرها بماه از  يگاه. كرده بود  نيهوا را سنگ يدگيگند يرطوبت و بو. داشت  يخزان زده با آن هماهنگ

 ييروشنا. كرد  دنيشروع به بار يزيباران ر ميكه ما قدم به خلنگ زار گذاشت يمانشتافتند و درست ز يآنها از هر سو م يول

 . ديدرخش يهمانطور در برابر ما م
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 : دميپرس يسر هنر از

 ؟ ديمسلح هست -

 .چوبدست خصوص شكار همراهم است  -

 شيتا پ ميكن ياز پشت سر به او حمله م. بكند  يكه حاضر است هر كار ميطرف هست ي؛ چون با آدم ميكن رشيغافلگ ديبا -

 . ميريبگ ارياز آنكه بتواند مقاومت كند او را در اخت

 .دارند  يسر برم يبد يروهايكه ن ميهست ييدر جا يكيتار نيهولمز چه فت ؟ در ا يواتسون ، راست -

 دهيشن مپنيكه در حدود باطالق بزرگ گر يبيعج ادياز دل شب شوم خلنگ زار ، ناگهان فردر جواب سخن او بود كه  ييگو

 . بودم بلند شد 

 يشد كه گسترش م ليتبد يو بم بود ؛ بعد به ضجه ا يطوالن يابتدا زمزمه ا: سكوت شبانه ، باد آن را به همراه خود برد  در

انداخت ؛  نيو بم آن در فضا طن ريانداخت و ز نيطن گريبار د. شد خاموش  يبه كج خلق ختهيآم يو بعد به صورت زار افتي

 .روشن اشكار شد  هيرنگ بخته اش در سا يرا گرفت ؛ چهره  نميآست يسر هنر. بود  زيآم ديو تهد انهيگوشخراش ، وحش

 است ؟ ييچه صدا نيواتسون ، ا! من  يخدا -

 .ام  دهيآن را شن كباريقبال هم . شود  يم دهياست كه فقط در خلنگ زار شن ييصدا. دانم  ينم -

 .نشد  دايپ يزيچ.  ميحركت مانده بود يكرده و ب زيگوش ها را ت. آن را گرفت  يجا يمطلق و آزاردهنده ا سكوت

 :زمزمه كنان گفت  يهنر سر

 .بود  يواتسون ، پارس سگ -

 : ديپرس. داد  يبود خبر م كه وجودش را اشغال كرده ياز هراس شيدر عروقم منجمد شد ، لرزش صدا خون

 ؟ ديصدا را چه گذاشته ا نياسم ا -

 ؟ يچه كسان -

 ! انيروستائ -

 ...دارد كه آنها اسمش را چه گذاشته باشند  تيشما چه اهم يبرا! هستند  ينادان ياوه ، آنها آدمها -
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 نامند ؟ يآنرا چه م. واتسون  ديبگوئ -

 گرفت ؟ دهيشد سوال را ناد يمگر م يبه خرج دادم ، ول ديترد

 !است  لهايسگ باسكرو اديكه فر نديگو يم -

 .كرد  يمحزون غرغر

 .آمد  يم يدور ياز فاصله  يول! سگ بود  يواقعا صدا -

 .است  يكردن محل آن كار دشوار نييتع

 ؟ ستين مپنيآن طرف باطالق بزرگ گر.  افتي يهمراه با باد شدت و كاهش م -

 .چرا  -

از  دينبا!  ستميبود؟ من كه بچه ن يسگ يكه صدا ديقانع نشده ا ايآ.  ميواتسون ، برو. آمد  يب ، از آن طرف مخو يليخ -

 . ديوحشت داشته باش ديرا به من بگوئ قتيكه حق نيا

 .باشد  ي، مرغ باالبان يپرنده ا يصدا ديداد كه شا حيتوض ميبرا. استاپلتون با من بود  دميآن را شن يوقت -

باشم كه  يواقع يامكان دارد در معرض خطر اينهفته است ؟ آ يقتيداستانها حق نيدر ا ايمن ، آ يخدا. سگ بود  ينه ، صدا -

 ؟ ديكن يواتسون ، شما باور نم.... علتش 

 ميشنو يم ياديفر نيو چن ميا ستادهيا نجايا يسب نيكه در چن نيو ا ميكرد يداستان م نيكه در لندن به ا ييخنده ها نيب -

 !وجود دارد  يچه تفاوت

 يواتسون ، گمان نم!  ديآ يجور در م نهايا يقطعا همه .  شديم دهيهم د يسگ يكه افتاده بود اثر پا يياو در جا!  ميو عمو -

 ! ديدستم را لمس كن. خونم را منجمد كرد  اديفر نيا يباشم ، ول ييكنم كه آدم ترسو

 .تكه مرمر سرد بود  كيمثل  دستش

 . ديآ يفردا حالتان جا م -

 ؟ ديكن يبه من م يا هيببرم ، حاال چه توص اديرا از  اديفر نيكنم كه بتوانم ا يفكر م -

 ؟ ميچطور است برگرد -
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 يسگ جهنم كي يول ميكن يم بيرا تعق يما محكوم!  ميرياو را بگ ديو ب ميآمده ا رونيمرد ب نيگرفتن ا ينه ، ما برا! اوه  -

را در خلنگ زار  طانيش يغول ها ياگر تمام يداد ، حت ميكار ادامه خواه انيتا پا!  ديعجله كن. كند  يما را دنبال م -احتماال  -

 .رها كرده باشند 

 يگرفت ،ول يم انيپاره پاره ما را در م ي، حدود مبهم تپه ها ميرفت يم شيپ يكيدر تار ميديلغز يكه هر زمان م يحال در

به  يگاه: دهد  ينم بيشب انسان را فر ياهينور در س يبه اندازه  يزيچ.  ديدرخش يزرد همچنان در برابرمان م ييروشنا

باالخره . از چند متر با فاصله ندارد  شيكه ب ميقسم بخور ميحاضر بود ي، گاه رفتهافق قرار گ يكه در انتها ديرس ينظرمان م

در حال آب شدن بود ف سنگها  يصخره ها ، شمع نيب يدر شكاف.  ميبود كيكامال نزد:  ديآ ياز كجا م ييكه روشنا ميديفهم

خارا  يصخره  كي. قابل مشاهده نبود  يگريد يهال از جا ليشمع جز از باسكرو نيو ا. كردند  يدر برابر باد ز آن دفاع م

شمع به حال خود وانهاده شده در  نيا يده مشاه.  ميپشت آن چمباتمه زد: ما مشاهده شود  يشرويشد كه پ يمانع از آن م

بود و از  ميزرد و مستق يفقط همان شعله . نبود  ياز ندگ يسوخت و در اطرافش اثر يبود ، شمع م بيوسط خلنگ زار عج

 ..هر طرف هم درخشش صخره 

 : دينجوا كنان پرس يهنر سر

 ؟ ميچه كن -

 ؟ مياو را مشاهده كن ميتوان يم ايآ نميبب. شمع باشد  يكيدر نزد ديبا.  ميجا منتظر بمان نيهم -

زرد و زشت  يكه شمع در آن گذاشته شده بود چهره ا يصخره ها و شكاف يباال. حرفم تمام شده بود كه او آشكار شد  تازه

انبوه ،  شي، ر يآغشته به گل و ال. كرد  يسوداها را منعكس م نيكه پست تر زي، نفرت انگ يوانيح يچهره ا: شد  دايپ

و  زيشمع در چشمان ر ييروشنا. كردند  يم يزندگ يكوچك سنگ يها دهكدهبود كه در  يانياز وحش يكي هيآشفته مو ، شب

به دماغش  يشكارچ يكه بو يوحش ياش را به چپ و راست دوخت و مثل جانور ينگاه رام نشدن.  افتي يانعكاس م شيمحل

 . ديخورده باشد ظلمت را كاو

كار را  نيداشت و ما ا يحضورش را اعمال م يقرارداد يمعموال با عالمت موريبار ديشا. شده بود  ختهيبرانگ شيها سوءظن

هراسناكش  يترس بر چهره  ي؛ به هر حال نشانه  شدينديداشت كه به وجود خطر ب يگريد يها زهيانگ دي؛ شا مينكرده بود
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هم  يو سر هنر دميبه جلو پر نيبنابرا.  زديشب بگر يكيو در تاركند  خاموشهر زمان امكان داشت شمع را .  شديخوانده م

پرتاب كرد كه بر اثربرخورد با  مانيبه سو يبه ما داد و تكه سنگ يدر همان لحظه مرد محكوم دشنام. كرد  تياز من تبع

 زديبرداشت تا بگر زيكه خ يزمان رااو  يشبح خپله ، كوتوله و قو. كه ما را در پناه خود گرفته بود در هم شكست  يصخره ا

رفت ، با  يم نيمقابل ، مرد با تمام سرعت پائ بي؛ در ش مياز تپه باال رفت. ، ماه ابرها را شكافت  يبر اثر تصادف خوب.  دميد

ر خاط نيتپانچه ام را فقط به ا يتپانچه ام او را ناقص كنم ، ول كيتوانستم با شل يم.  ديپر يبزها ، صخره به صخره م يچابك

كرد  يسالح كه فرار م يب يمرد يكه به سو نيا يآورده بودم كه اگر مورد تهاجم قرار گرفتم از خودم دفاع كنم ؛ نه برا

 .كنم  كيشل

با نگاه دنبالش  يمدت.  ميكه به او برس ميندار يشانس چيكه ه ميافتيه سرعت در يول ميديدو يهردو خوب م يو سر هنر من

داد  يمكان م رييدور تغ يتپه ا يدامنه  يسنگ ها انيدرآمد كه در م يكوچك اريبس يتا آنكه به صورت لكه  ميكرد

دو  يباالخره نفس نفس زنان رو. شد  يم شتريما هر زمان ب نيب ي فاصله ي، ول ميديدو ميكه نفس داشت يي، تا جا ميديدو.

 .محو شد نگذشت كه او در دوردست از نظر  يري؛ د ميصخره افتاد

آمده بود و  نيماه پائ.  ميكه به ملك برگرد ميبرخاسته بود. داد  يرو يو باورنكردن رمنتظرهيغ يلحظه ، حادثه ا نيا در

در آنجا ، در . ماه قرار گرفته بود  ينقره ا يصفحه  نيريدر برابر قسمت ز يسنگ يناهموار تپه ا يسمت راست ما بود ؛ قله 

 نانياطم! كه سراب بود  ديهولمز ، فكر نكن. بود  ستادهيتپه ا ياز آبنوس ، باال يا ههمچون مجسم يدرخشان ، مرد ي نهيزم

توانستم قضاوت كنم مرد بلند باال و  يكه از آن فاصله م ييتا جا. بودم  دهيوضوح ند نيبه ا يزيام چ يدهم كه در زندگ يم

زغال و  ميعظ يآن صحرا يدرباره  ييبود و گو ستادهي، ا ه، سر خم كرد نهيوار بر س پاياندام بود ، پاها باز ، دستها چل كيبار

. نبود  ياو همان محكوم فرار. آن مكان شوم باشد  ثيتوانست روح خب يم. كرد  يخارا كه پشت سرش گسترده بود فكر م

از  يبانگ. باالبلندتر از او بود  يليمرد خ نيگذشته از آن ، ا. فاصله داشت  يليخ شديم دهيكه مرد ناشناس د ييسلدن از جا

مرد  رميرا بگ يسر هنر يكه سربرگرداندم تا بازو يدر همان لحظه ا ينشان دادم ؛ ول يبرآوردم و او را به سرهنر رتيح

 .در آنجا نبود  گريحركت و ساكت د يشبح ب يكرد ؛ ول يماه را قطع م يتپه هنوز لبه  زيقله ت. شده بود  ديديناپ

خانواده  نيرا در گذشته اندوهگ يپارس سگ ، سر هنر. دور بود  يبروم و قله را بگردم ول شير آن جهت پخواستم د يم
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را كه  يياو مرد ناشناس تنها. نداشتند  ييمعنا شياش فرو برده بود و لعصابش را به تكان درآورده بود ؛ حوادث تازه برا

 :گفت .  ودمن نب جانيه كيبود و شر دهيقله بود ند يرو

 !كه محكوم فرار كرده ، خلنگ زار پر از نگهبان شده  ياز وقت! بوده  يحتما نگهبان -

كه محكوم در آنجا  نستونيامروز با پر. داشته باشم  يليمورد دل نيخواست در ا يمندلم م ياو مناسب بود ، ول حيتوض ديشا

 زيهولمز عز.  مياوريو ب ميريو سلدن را بگ ميشو روزيبه طور كامل پ ميشد كه نتوانست فيح يول ميريگ يشده تماس م يمخف

 يليگزارش قطعا خ نيا. شماست  ي ستهيكه گزارش من شا ديقبول كن دوارميمقرار بود و ا نياز ا شبيد ي، ماجراها

 جيتارا انتخاب كنم به شما كمك خواهند كرد به ن يعوامل دياصرار دار فكر كنم كه ب يدارد ول ياطالعات كامال صرفنظر كردن

اعمال آنها را  ي زهيشود انگ يم طمربو مورهايدر مورد آنچه به بار. كرد  ميخواه شرفتيقطعا ما پ.  ديمطلوب خود برس

 ديشا. آن همچنان مرموز مانده اند  بيخلنگ زار و ساكنان عج يول. بابت روشن شده است  نيو وضع از ا ميكشف كرده ا

 .  ديائيب نجايبهتر آن است كه خودتان هم به ا. مورد روشنگر باشد بفرستم  نيرا كه در ا يام بتوانم اطالعات ميدر گزارش بعد

 دهم فصل

 دكتر واتسون ادداشتياز دفتر  استخراج

 

از  يياكنون به جا. كنم  يسيشرلوك هولمز بفرستم رونو يروزها برا نيرا كه در نخست ييتوانسته ام گزارش ها نجايا تا

آن  ادداشتيبه خاطراتم كه دفترچه  گريبار د كي. روش را ترك كنم  نيا نميب يم ريخودم را ناگز ام كه دهيسرگذشتم رس

را كه  ييدهد صحنه ها يدفتر به من اجازه م نياز ا ييها دهيبرگز.  اورميب يودهد ر يقرار م دييموقع من آنها را مورد تأ

به عمل  يگرفتن محكوم فرار يكه برا يا هودهيصبح روز از تالش ب نيبنابرا. كنم  فياجزاء آن در حافظه ام مانده است توص

 .كنم  يخلنگ زار شروع م يرعاديحوادث اندك غ ريو سا ميآورد

كنند و  يگرفته اد كه در ارتفاعات كم حركت م انيدر م ييملك را ابرها.  زيروز اندوهبار مه آلود و باران نرم و ر - اكتبر  16

دوردست را  يتپه ها و صخره ها يدامنه  ينازك نقره ا يحزن آلود خلنگ زار ، رگه ها يهايناهموارروند تا  يگاهگاه باال م

اندوه بر درون و برون . بر ما آشكار كنند  نديآ يم افتد به درخشش در م وبشانمرط ينور بر چهره ها يكه وقت
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 ياز خطر. كنم  يم ينيلبم احساس سنگخودم هم بر ق. آرام شده  شيشب پ يعصب كيپس از تحر يسر هنر. حكمفرماست 

 .كرد  فين و توصييتوان آن را تع يخطر به خصوص از آن روز هولناك است كه نم نيدارم و ا ميالوقوع ب بيقر

 ديكه ما را احاطه كرده تأك يشوم ريكه را كه بر تأث يحوادث يبدتر بترسم ؟ تداوم طوالن يندارم كه از واقعه  يكاف ليدال ايآ

كند  يم قيتطب يخانوادگ يبا افسانه  قايكه دق يساكن ملك ، مرگ نيموضوع مرگ آخر.  ميورزد مورد مالحظه قرار ده يم

مگر نه آنكه . غول آسا در خلنگ زار وجود دارد  يوانيح يدر مورد مشاهده  انيئمكرر روستا يگزارش ها. وجود دارد 

موردتجاوز  يعيطب نياست كه قوان رممكنيو غ يام ؟ باورنكردن هديپارس سگ بوده شن هيكه شب ييخودم هم دو بار صدا

 نيتواند چن ياستاپلتون م. كند  ينمخود پر  يادهايگذارد ، فضا را با فر ينم ياز خود باق يسگ شبح اثر ماد.  رنديقرار گ

 نيتواند چن ينم زي چچياست و ه ميداشته باشم عقل سل يازيمن اگر امت يتواند ؛ ول يهم م مري، مورت رديرا بپذ يخرافات

ودر  اورديب نييپا هايآن است كه انسان خود را تا حد دهات يباور كردن ان حرفها به منزله . را به من بقبوالند  يبيعج يزهايچ

دوزخ  يكه آن را با شعله ها ابندي يرا در خود م ازين نيكنند و ا ياكتفا نم يطانيش يكه تنها به سگ رديقرار گ يكسان فيرد

و من هم . تواند قائل شود  ينم ياعتبار نيافسانه ها كمتر نيا يهولمز برا. كنند  فيجهد توص يكه از دهان و چشمانش برم

 يكه سگ بزرگ رمياگر بپذ. ام  دهيصدا را دو بار در خلنگ زار شن نياست و من ا تي، واقع تيقعوا يول. او هستم  ي ندهينما

تواند  يكجا م يجانور نيچن يول. كند  يم هيررا توج زيهمه چ بايتقر هيفرض نيدر خلنگ زار سرگردان است ، ا يبراست

 است ؟ دهيروز ند يرا ط آنكس  چي؟ چطور ه ديآ يكند ؟ از كجا م يم دايشود؟ از كجا غذا پ يمخف

جاسوس لندن ، مرد  يگذشته از موضوع سگ ، ماجرا. مواجه است  ييهايبا دشوار گريد هيتوج يهم به اندازه  يعيطب هيتوج

 نيا يول! ندارد  تيواقع گريد نيحداقل ا. در قبال خلنگ زارهم وجود دارد  يهشدار به سر هنر يسوار كالسكه و نامه 

دشمن كجا  اي يحا نياكنون ا. تواند كار دشمن باشد  يو هم م رديگ رتصو يحام يفرد ي هيتواند از ناح يهشدار هم م

 ي، همان مرد ناشناس يبل... امكان دارد كه او همان مرد باشد  ايكرده ؟ آ بيما را تعق نجايتا ا ايدر لندن مانده ؟ آ اياست ؟ آ

 تپه مشاهده اش كردم ؟ يكه رو

 يآنان را م ي؛ من همه  ستيحاضرم قسم بخورم كه او از ساكنان اطراف ن يام ؛ ول دهيد ياست كه او را فقط اندك درست

او را ما پشت  يشباهت داشت ، ول موريبه بار شتريب. از فرانكلند بد  كتريبار يليبلندباالتر از استاپلتون و خ يلياو خ. شناسم 
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مراقب ما است ، همان طور  نجايدر ا يناشناس نيو بنابرا فتدينتوانسته پشت سر ما راه ب هداشتم ك نيقيو  ميسر گذاشته بود

 ديشا رمياش را بگ قهيتوانستم  يو اگر م.  مياو را گمراه كن ميهرگز نتوانسته بود. كرده بود  بيما را تعق يكه در لندن كس

 .هدف كنم  نيبه ا دنيرا صرف رس ارتموحر رويتمام ن دياكنون با.  ميديرس يم مانيهايدشوار انيبه پا

 يكار دومم ، كه ضمنا عاقالنه تر هم م.  ميبگو ياست كه هر چه در دل دارم به سر هنر نيتوانم بكنم ا يكه م يكار نينخست

 يادياعصابش بر اثر فر. است  جيخاموش و گ يسر هنر.  مينگو يزيكس چ چياست كه كار خودم را بكنم و به ه نيا دينما

اتخاذ خواهم كرد  يريتداب يول ميگو يكند نم يم ديو را تشدا يكه ناراحت يزيچ! جدا تكان خورده  دهيكه در خلنگ زار شن

 .خودم موافق باشد  يكه با نقشه ها

چند  يكرد و برا يخصوص يگفت و گو يتقاضا ياز سرهنر موريبار. داد  يرو يكوچك يصبح بعد از صبحانه حادثه  امروز

 شديآن دو را كه كم ك م بلند م يه بودن صدانشست ارديليمن كه در سالن ب. خلوت كردند  يلحظه در دفتر كار سر هنر

در را باز كرد و مرا صدا زد و  يباالخره سر هنر.  ستيبحث چ عو توانستم حدس بزنم كه موضو دميشن يم دهيبر دهيبر

 :گفت 

برادر  بيكه به تعق مينشده ا يكند كه ما مرتكب كار صادقانه ا يچون فكر م. ما را مالمت كند  ديدارد كه با دهيعق موريبار -

 .او با رضا و رغبت ما را از راز خود اگاه كرده است  راي، ز ميزنش پرداخته ا

 :بود گفت  ستادهيمسلط به خود بود و در مقابل ما ا يرنگ ول يكه كامال ب خدمتكار

 يصبح وقت.  ديشكنم مرا ببخ يصورت از شما خواهش م نيدر ا. از حد صحبت كرده باشم  شيبا حرارت ب ديآقا ، شا -

 يكاف يبه اندازه  چارهيمرد ب. تعجب كردم  يليخ ديگرفتن سلدن رفته ا يكه برا دميو شن ديآئ يم رونيمتوجه شدم كه از ب

 .سر راهش قرار دهم  يگريمن دشمنان د ستيالزم ن گريدشمن دارد و د

 :جواب داد  يهنر سر

 نكهيشما و در واقع همسرتان ، به علت ا. كرد  يوضع فرق م ديگذاشته بود انيموضوع را با رضا و رغبت با ما در م نياگر ا -

 . ديرا به ما گفت نيا ديامكان نداشت سكوت كن گريو د ديمجبور بود

 !كردم  ينه ، واقعا فكر نم...  ديوضع استفاده كن نياز ا ديكردم كه بخواه يف من فكر نم يسر هنر -
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 يكاف. هست  يوجود دارد و او هم قادر به انجام هر كار يدورافتاده ا يار خانه هادر خلنگ ز. است  يعموم يسلدن خطر -

از  دي؛ فقط خودش با دياستاپلتون باش يآقا يبه فكر خانه . حاصل كند  نانيباره اطم نيتا در ا ندياش را بب افهياست انسان ق

 .نخواهد داشت  تيچكسامنينشود ه يدوباره گرفتار و زندان وكه ا يتا وقت. آن خانه دفاع كند 

،  يسر هنر. حمله نخواهد كرد  يهم به كس هيناح نيدهم و در ا يقول شرف م. دستبرد نخواهد زد  ييبه جا گريآقا ، او د -

آقا ، شما را . برود  يجنوب يكايتا او به آمر رديگ يالزم صورت م يبهايترت ندهيدهم كه ظرف چند روز آ يم نانيبه شما اطم

 ياو برداشته است ف او م بيدست از تعق سيپل!  ديدر خلنگ زار است خبر نده شهيهم هك سيكنم به پل يالتماس مبه خدا ، 

آقا ، مصرانه .  ديكن يمن و همسرم را به شدت ناراحت م دياگر او را لو بده. برود  يكشت كيكند تا با  يتواند خودش را مخف

 . ديخبر نده سيكنم به پل ياز شما تقاضا م

 ؟ ديدار يواتسون ، شما چه نظر -

 :باال انداختم و گفتم  شانه

 .خاطر خواهد بود  نيتسك ي لهيوس يسيانگل يدهنده  اتيمال يرا ترك كند برا نيسرزم نياگر واقعا ا -

 شد ؟ يتياز رفتن مرتكب جنا شياما اگر پ -

دست زدن به .  ميفراهم كرده ا شيبوده برا ازشيهر چه مورد ن. نخواهد شد  يوار وانهيعامل د نيآقا ، مرتكب چن -

 .رود  يبه شمار م شينشان دادن محل اختفا يبه معنا تيهرگونه جنا

 :گفت  يهنر سر

 ... موريخوب ، بار اريدرست است ، بس -

 . شديالك مام از غصه ه چارهيافتاد زن ب يم رياگر دوباره گ! كنم  يقلب از شما تشكر م ميبدهد ، از صم رتانيآقا ، خدا خ -

خود را قادر  موريبار يحرف ها دنيبعد از شن يول.  مياز آن هست تيكنم كه مشغول كمك به گناه و حما يواتسون ، فكر م -

 ! ديبرو ديتوان ي، م موريخوب ، بار يليخ. كنم  ميمرد را تسل نيكه ا نميب ينم

 :خواست خارج شود كه برگشت و گفت  يبه عنوان تشكر گفت ؛ م گريد يچند كلمه  خدمتكار

 ديبا ديباخبرم ؛ شا ي، من از موضوع يسر هنر. خواهد جبران كنم  يكه دلم م ديكرده ا يخوب يآقا شما نسبت به ما به قدر -



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٧

 در! كس حرف نزده ام  چيمورد با ه نيدر ا. بردم  يبه آن پ قيتحق انيبعد از پا يليخودم هم خ يگفتم ول يآن را زودتر م

 .است  نوايمورد مرگ سر چارلز ب

 : ميگفت كصدايو من  يهنر سر

 چطور مرده ؟ ديدان يم -

 .دانم  يرا نم نينه آقا ف ا -

 ؟ ديدان يپس چه م -

 .مالقات كند  يبوده كه با زن نيا يبرا. در مشبك بوده  يدانم كه چرا او در آن ساعت جلو يم -

 او ؟! زن  كيبا  -

 !آقا  يبل -

 زن ؟ نياسم ا -

 !ل.ل: حروف عبارت است از  نيا. دانم  يرا م شياول نام و نام خانوادگ ي؛ چون فقط حرفها ميتوانم ان را بگو يآقا ، نم -

 ؟ ديدان يرا از كجا م نيا موريبار -

 يوش قلبكه به خ يو در مقام مرد يبرا. داشت  افتيدر يصبح آن روز ، نامه ا تاني؛ عمو يسر هنر ميگو يم تانيالن برا -

داشتند به او  ييها يكه گرفتار يتمام كسان:  ديرس يهستند نامه م يكه مصادر امور عموم يكسان يشهره شده بود به اندازه 

نامه در . توجهم را به خود جلب كرد  شتريجهت ب نيبه هم:  دينامه رس كيش فقط يآن روز صبح برا يول. آوردند  يرو م

 .كومب به پست داده شده بود و خط پشت پاكت ، زنانه بود  كي

 بعد ؟ -

كردن اتتاق كتر  زيتم نيدر ح شيچند هفته پ. بردم  يم اديبه آن فكر نكردم و اگر زنم نبود آن را كامال از  گريآقا ، بعدا د -

قسمت اعظم . كرد  دايتنده شده بود پرا كه سوز يخاكستر نامه ا) بودند  دهيكه بعد از مرگش اصال به آن نرس( سر چارلز 

مانده بود ؛ با ان كه نوشته عبارت از رنگ  ياز آن ، قسمت آخر آن ، باق يكوچك ي تكه ينامه خاكستر شده بود ول نيا

نامه به آن افزوده  ريقسمت بعد از تحر نيكه ا مياحساس كرد.  شديبود ، باز هم خوانده م اهيس ي نهيزم يرو يخاكستر
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 يو ساعت ده جلو دينامه را بسوزان نيد ايهست يكنم اگر جنتلمن واقع ياز شما خواهش م« :بود  نيشده است و متن آن چن

 . شديم دهيد» ل.ل« آن دو حرف  ريدر ز» .  ديدر باش

 ؟ ديتكه كاغذ را دار نيا ايآ -

نامه هم  نيا. كردم  ينم ياو توجه خاص يآقا ، من به نامه ها.  ختيخرد شد و ر ميتكانش بده ميكه خواست نينه ، آقا ؛ هم -

 .گرفت  يبود مورد توجهم قرار نم دهيرس يگريد ياگر همراه نامه ها

 ؟ ديندار يفكر و نظر چيه» ل .ل« اول  تيو در مورد هو -

مرگ سر  يدرباره  ميكن دايپ يخانم دسترس نيبه ا ميتوانست يكنم كه اگر م يفكر م يول. من هم مثل شما هستم . نه ، آقا  -

 . ميكرد يم دايپ يشتريچارلز اطالعات ب

 ؟ دينگه داشته ا يموضوع مهم را مخف ني، چطور ا ارميتوانم سر در ب ي، من كه نم موريبار -

و  ميعالقه داشت يليبه سر چارلز خ ياز طرف.  ميخودمان كسب كرد يهاياطالع را بالفاصله بعد از گرفتار نيآقا ، راستش ا -

به ارباب  گريموضوع د نيكردن ا يو علن ميباش ميبود كه به او عالقه داشت يعيكه او به ما كرده بود طب يبعد از آن همه خوب

 ...افراد هم  نيبهتر يحت. عمل كرد  اطيبا احت ديباشد با انيدر م يخانم يهم كه پا يكرد و وقت ينم يمان كمك چارهيب

 كند ؟ يموضوع به شهرت او لطمه وارد م نيكه ا ديكرد يفكر م -

 يزيكه فكر كردم اگر چ دينشان داده ا يبزرگوار يشما نسبت به ما به قدر يول.  دياياز آن ب ريخ يكردم كه بو يفكر نم -

 .دانم به اطالع شما نرسانم مرتكب عدم صداقت شده ام  يرا كه م

 . ديما را تنها بگذارحاال !  موريخوب ، بار يليخ -

 :رو به من كرد و گفت  يهنر سر

 ؟ ديگوئ يچه م ديجد ييروشنا نيا يواتسون ، درباره  -

 .كند  يم كتريما را تار كي،شب تار ييروشنا نيبه نظرم ا -

را به دست  نيحداقل ا. شد  يروشن م زيهمه چ ميكن دايرا پ» ل .ل«  نيا ميتوانست ياما اگر م. است  نيمن هم هم ي دهيعق -

 اما چطور ؟.  ميابياو را ب ديآگاه است با ايوجود دارد كه از قضا يزن ميدان يم.  ميآورده ا
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.  ميده يقرار م ارشيرا كه او الزم دارد در اخت ينشانه ا بيترت نيبه ا.  ميابتدا بدون درنگ هولمز را از موضوع آگاه كن -

 .خواهد كشاند  جانيخبر او را به ا نياشتباه نكنم ا يلياگر خ

از  رايمسلم بود كه هولمز به شدت گرفتار است ز. گفت و گو را نوشتم  نيبه اتاقم رفتم و گزارش مربوط به ا بلفاصله

در آنها نبود  يزيدادم چ يكه به او م يداشتم كه در مورد اطالعات يم افتياندك و آن هم مختصر در يينامه ها تيكراستريب

به هر  يول. كرد  يتمام توان او را صرف خود م يريباج گ ي هيحتما قض. كرد  ينم يهم اشاره ا تميو عمال در آنها به مأمور

خواست كه او  يدلم م يليخ.  زدينگيتوانست توجه او را به خود جلب كند و عالقه اش را مجددا برن ينم ديعامل جد نيحال ا

 .آنجا باشد 

بودم كه به  يمن به فكر محكوم.  ديچك يكرد و از كاجه م يترشح م چكيپ يو رو ديبار يامروز مدام باران م - بر اكت 17

 يرنج م يليجبران آنها خ يهر چه بوده باشد او برا شيتهايجنا!  چارهيمرد ب. خلنگ زار شوم ، سرد و مخالف پناه برده بود 

 بايتقر يكننده  نيكم نيا ايآ.  رماهيداخل كالسكه ، شبح ز يشويصورت ر آن:  دميشياند گريبعد هم به آن مرد د. برد 

ام را به تن كردم و در دوردست در  ياران تند بود ؟ شامگاهان بارران ريبودم ، او هم ز دهيكه آن شب د ي، مرد ينامرئ

خورد ، باد در گوشم  يبه صورتم م وارباران شالق . هجوم آورد  ميبه سو رهيافكار ت ياريبس. رفتم  شيپ ثيخلنگ زار خب

سفت هم به  نيزم رايكه در حال حاضر در باطالق بزرگ سرگردانند كمك كند ، ز يخداوند به تمام كسان.  ديكش يسوت م

، از آن صعود كردم و از قله  افتميبودم باز دهيتنها را بر قله اش د يكننده  نيرا كه كم ياهيس يتپه ! شود  يبدل م يباطالق

،  نيسنگ يخورد ؛ ابرها يم يشن يتپه ها يرگبار به صورت مورب به دامنه ها. هموارش اندوه چشم انداز را نظاره كردم ا ي

كه در  يگود كيدر .  دنديكش يتپه ها م يحزن آلود خود را به دور دامنه ها يرنگ ، شال گردنها يكم ارتفاع ، خاكستر

از آن  ريبه غ. آشكار بودند  مهيبر فراز درختها قدبرافراشته بودند در مه ن كه ليسمت چپ قرار داشت دو برج توأم باسكرو

حضور  ينشانه ها گانهيبرجها  نيبودند ، ا ختهيفشرده به چراگاه ها آو يكه به صورت رده ها خيدوران ماقبل تار يكلبه ها

 .نبود  يبودم اثر دهيد جادر آن شيكه دو شب پ يياز مرد تنها. بدهم  صيتوانستم تشخ يبودند كه م ينسان

به ما محبت  يلياو در همه احوال خ.  ديآمد به من رس يم ريفولما يكه با درشكه اش از مزرع  مريراه بازگشت دكتر مورت در

اصرار كرد كه سوار  يليخ.  دياياز ما به ملك ن ياحوالپرس يبگذرد و او برا يافتاد كه روز يبه ندرت اتفاق م: كرده بود 
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 يليشده بود خ ديبابت سگ كوچكش كه به خلنگ زار رفته بود و ناپد دميد. كنم  يط اودرشكه اش شوم و راه بازگشت را با 

 يچشمم م يفرورفته بود جلو مپنيكه در باطالق گر ياسب يدهم ول يتوانم او را تسل يكه م ييتا جا دميكوش. ناراحت است 

 :، به او گفتم  نديرا بب شيداشتم كه او مجددا سگ كوچولون يديآمد و چندان ام

 ؟ ديشناس يرا م نجايا ياهال يزنم كه شما همه  يحدس م مري، مورت يراست -

 .باشد  نطوريكنم هم يفكر م -

 . دياست به من بگوئ» ل.ل« اش  يرا كه حروف اول نام و نام خانوادگ ينام زن ديتوان يصورت م نيدر ا -

 :كر كرد و باالخره جواب داد لحظه ف چند

 يبورژواها كس ايمزرعه داران  انيدر م يدانم ، ل يدربره شان نم يزيچ بايهستند كه تقر يو كارگر كشاورز ينه ، چند كول -

حروف اول نام و نام ... هست  نزي، لورا ال يبل! ...  ديصبر كن يكم يول. باشد  نيشناسم كه حروف اول اسمشان ا يرا نم

 .كند  يم ياو در كومب تراس زندگ يل ؛ ول.ل. هاست  نياش هم يخانوادگ

 ؟ ستياو ك -

 !دختر فرانكلند  -

 ؟ وانهيد ريدختر فرانكلند پ! چطور  -

 يخوب يداد كه آقانقاش نشان  نيا. به خلنگ زار آمده بود ازدواج كرد  ينقاش يكه برا نزيبه نام ال ي، او با هنرمند يبل -

كند  يازاو سرپرست ستيحاضر ن گريپدردختر د! منحصرا با مرد نبوده  ريتقص نديگو يكه م يبطور. و او را ترك كرد  ستين

،  بيترت نيبه ا. هم داشته باشد  يگريد ليدال ديبود و عدم توجه پدر به دختر شا ردهپدر زددواج ك تيدختر بدون رضا رايز

 .و جوان چندان خوشبخت نبوده است  ريدو گناهكار پ نيدختر ب

 كند ؟ يم يزندگ ياز چه راه -

باشد ، چون وضع خودش هم نسبتا  يليخ ديمبلغ نبا نيا يفرستد ، ول يم شيبرا يمرتب مبلغ ريكنم كه فرانكلند پ يفكر م -

داستان او همه جا ورد . ه شود سپرد يديكه به دست نوم ستين نيكرده باشد مستحق ا ييدختر هر خطا.خراب است 

اش را از راه شرافتمردانه اداره  ياند كه به او كمك كنند كه زندگ مدهحدود درصدد برآ نيا يتن از اهال نيزبانهاست و چند
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 .شود  سينو نيكه ماش نيا يخودم هم ، كمك برا! سر چارلز هم . جمله است  نياستاپلتون از ا. كند 

.  ميبه او نگو يزيجندان چ ياش را ارضا كنم ول يكردم كه كنجكاو يمن كار يام را بداند ول يكنجكاو ليخواست دل يم

 يكيحل  يبرا ي، قدم بزرگ نميدارد بب يرا كه شهرت مشكوك نزيروم ؛ و اگر بتوانم خانم لورا ال يفردا به كومب تراس م

ازحد به من فشار آورد  شيب ياندك مريمورت يوقت رايزشوم  يمار محتاط م مثلقطعا اندك اندك . برداشته ام  مانيازمعماها

به موضوع جمجمه  ميكرد يم قيطر يكه با درشكه ط يمدت ي هياست و بق يفرانكلند از چه نوع يجمجمه  دمياز او پرس

 .كرده ام  يكه پنج سال با شرلوك هولمز زندگ ستين ليدل يب.  افتياختصاص  يشناس

حادثه به گفت و  نيا. را هم ذكر كنم  يگريد يحادثه  ديدهم با انيام پا رهيو پر از افكار ت يروز طوفان نياز آن كه به ا شيپ

 .قرار داده كه به موقع از آن استفاده خواهم كرد  ارميدر اخت يشود و برگ برنده ا يداشته ام مربوط م موريكه با بار ييگو

قهوه آورد و من  ميخدمتكار در كتابخانه برا. كرد  يدست ورق باز كي يشام ماند ؛ پس از شام با سر هنر يبرا مريمورت

 . دميابتدا از او پرس. فرصت را مغتنم شمردم كه از او سوال كنم 

 شده ؟ ياز خلنگ زار مخف يهنوز در گوشه ا ايرفته  شاوندتانيخوب خو -

غذا  شيكه برا يبار نياز آخر.  اوردهين مانيبرا يزيچ يجز ناراحت رايز. خواهم كه رفته باشد  يدانم آقا ، از خدا م ينم -

 .از او ندارم  يخبر گري، د شياز سه روز پ يعنيگذاشتم ، 

 ؟ ديديآن شب او را د -

 .شده  ديناپد هايخوراك دميروز بعد كه رفتم د يول. نه آقا  -

 هنوز آنجا است ؟ بيترت نيبه ا -

 .آنها را برداشته باشد  يگريد نكهيحتما اقا ، مگر ا -

 .را برانداز كردم  موريبار. توقف كرد  ميراه لبها نيقهوه ب فنجان

 هم آنجا است ؟ يگريكه مرد د ديدان يم -

 .هم در خلنگ زار است  يگريآقا ، مرد د يبل -

 ؟ ديا دهياو را د -
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 .آقا  ريخ -

 ؟ ديپس از كجا از حضور او اطالع دار -

كه  يبه طور يكند ، ول يم يمرد هم خودش را مخف نيا. سلدن درباره اش با من صحبت كرد  شيهفته پ كي بايتقر -

 يوضع خوشم نم نيازا:  ميگو ي، آشكارا م يبل...  ديآ يوضع خوشم نم نيدكتر واتسون ، از ا.  ستيام او محكوم ن دهيفهم

 . ديآ

 .گفت  يسخن م يناگهان يجانيه با

آمده ام  نجاياگر به ا. ماجرا ، من فقط منافع اربابتان را در نظر دارم  نيدر ا!  ميگو يچه م ديگوش كن موريخوب ، بار يليخ -

 . ديآ يخوشتان نم زياز چه چ ديصراحت بگوئ تيبا نها. است كه به او كمك كنم  نيا يفقط برا

تواند احساس  يناراحت بود كه چرا نم ايرا از دست داده ،  ارشيمتأسف بود كه چرا اخت ييگو. كرد  ديترد يلحظه ا موريبار

 :كرد گفت  ياز باران دراز م سيكه دستش را به طرف پنجره كامال خ يباالخره در حال. كند  انيخودش را با كلمات ب قيعم

زند ، حاضرم قسم  يدر هوا موج م ياري، شرارت بس رديگ يصورت م يكار نامشروع ييدر جا! دوز و كلكها  نياز تمام ا -

 !گرفته است  شيراه لندن را در پ يسر هنر نميخواهد كه بب يدلم م يليخ:  ديآقا ، باور كن! م بخور

 كند ؟ ينگرانتان م زيآخر چه چ -

 ييبه صداها. رسد  يبه نظر نم يعيطب يليحاصل شده ، ماجرا خ قيكه از تحق يجيبا وجود نتا!  ديبه مرگ سرچارلز فكر كن -

اگر  يشناسم كه بعد از غروب آفتاب از آنجا عبور كند ، حت يرا نم يكس!  ديشود فكر كن يم دهيكه شبها در خلنگ زار شن

؟  ستيو مراقب چ! كرده است  نيكه كم ديفكر كن يا گانهيبه مرد ب. كند  يرا نم كار نيكار به او پول بدهند هم ا نيا يبرا

 يجهت وقت نيبه هم.  ديآ ياز آنها نم يخوش يبو لياز افراد خاندان باسكرو كي چيه يدارد ؟ قطعا برا ييچه معنا نهايتمام ا

 !خوشوقت خواهم شد  يليدر ملك مستقر شوند خ يسر هنر ديكه خدمتكاران جد

 : گفتم

شده  يرا كه او در آن مخف يمحل اي؟ سلدن چه گفته ؟ آ ديبه من بگوئ يخاص زيچ ديتوان ينم بهيمرد غر نياما در مورد ا -

 كند ؟ يساز م يا سهياست كه چه دس دهيكشف كرده است ، فهم
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 يبعد پ ياندك ياست ، ول سيمأمور پل بهيابتدا گمان كرده كه مرد غر!  ستين ي، او آدم پرحرف دهيدو بار او را د يكيفقط  -

 .كند  يمحدس نزده كه چه  يبورژوا است ول ياحساس كرده كه او نوع. كند  يخودش كار م يبرده كه برا

 كند ؟ يم يمرد كجا زندگ نيو به شما گفته كه ا -

 .بوده اند  يكه در گذشته مسكون يسنگ يدامنه تچه ؛ كلبه ها يرو يميقد يخانه ها انيدرم -

 آورد ؟ يغذا از كجا م يول -

 يكنم كه برا يفكر م. آورد  يم شياو باشد برا ازيدر خدمت او است و هرچه مورد ن يسلدن كشف كرده كه پسر جوان -

 .رود  يبه كومب كراس م ديخر

 .كرد  ميباره صحبت خواه ني، باز هم در ا موريخوب بار يليخ -

 يرا كه گسترده م ييمه گرفته ، ابرها شهيرفتم ؛ از پشت ش كيتار يخدمتكار تركم كرد برخاستم و به طرف پنجره  يوقت

در : شد شوم بود  يم دهيشب كه از داخل خانه د. خورند تماشا كردم  يرا كه بر اثر باد تكان م ييشدند ، شبح لرزان درختها

 ييجا نيكرد در چن يم ريرا ناگز يهم جمع شده بود كه مرد يرو نهياندازه ك هچ! توانست شوم باشد  يخلنگ زار چقدر م

آنجا ، آن كلبه واقع در خلنگ  ، يآر! داد  يقرار م هايمحنتها و سخت نياو را در معرض ا يا دهيچيپ يچه نقشه ها! كند  نيكم

كه مرا به  يزنم تا راز يكه بتوانم دست م ينگذشته ، به هر كار گريروز د كي يقسم خوردم كه حت. زار ، مركز مسأله بود 

 . در همان جا روشن كنم  زديانگ يشدت بر م

 ازدهمي فصل

 تپه يرو مرد

 

 نيكرد و ا ياكتبر دنبال م 18داد سرگذشتم را تا  يم ليام كه فصل گذشته را تشك يشخص ادداشتياز دفتر  ييها دهيبرگز

 شهيهم يگذشته برا يروزها يماجراها. گرفتند  يهولناك خود شتاب م ي جهينت يبود كه حوادث ، اندك اندك به سو يزمان

حوادث را  نيتوانم ا يته ام مراجعه كنم مبرداش اميكه در آن ا ييادداشتهاي هدر حافظه ام نقش بسته است ومن بدون آن كه ب

بود كه خانم  نيعامل اول عبارت از ا. كنم  يروز بعد از آن كه دو عامل مهم به دست آوردم شروع م كي، از  يبار. نقل كنم 
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قرار گذاشته سر چارلز در آن مرده بود با او  كه يساكن كومب تراس به سر چارلز نامه نوشته بود و در زمان و مكان نزيلورا ال

دو عامل را در  نيچون ا. شده است  يتپه مخف يسنگ يكلبه ها انيتپه ، در م يرو بهيبود كه مرد غر نيبود ؛ عامل دوم ا

را كه اطرافم را گرفته  ياز ظلمت يرا داشته باشم كه نتوانم مقدار يهوش و جرأت كم ديداشتم احساس كردم كه با ارياخت

 .است برطرف كنم 

با او را تا ساعت  يورق باز مريدكتر مورت راي، ز ميبگو يبودم به سرهنر دهيشن نزيخانم ال يرا كه درباره  يزيچ نتوانستم

دارد تا كومب  ليم ايكه آ دميهمه موقع صرف صبحانه او را از كشفم آگاه كردم و پرس نيبا ا. شب ادامه داد  مهيبعد از ن كي

 دارمانيگفت كه د. بهتر باشد  جينتا ديبروم شا ييبعد فكر كرد كه اگر به تنها يولابتدا پاسخ مثبت داد .  ديايتراس با من ب

و وجدان  يبدون ناراحت نيبنابرا. كرد  ميكسب خواه يشتريداشته باشد بدون شك اطالعات ب يرسم يهذ قدر كمتر جنبه 

 .به راه افتادم  يبعد قيتحق يرا ترك كردم و برا يسر هنر

 نزيگفتم كه اسبها را به اصطبل ببرد و خودم درصدد برآمدم كه بدانم خانم لورا ال نزيبه پرك دميبه كومب تراس رس يوقت

مرا به درون  فاتيتشر نيبدون كمتر يخدمتكار. قرار داشت  يخوب يخانه اش در مركز شهر و در جا: كند  يم يكجا زندگ

خواست به من  يمطبوع كه با آن م يته بود با لبخندنشس ريتحر زيپشت م كه يشدم خانم يكه وارد سالن كوچك يبرد و وقت

لبخندش را رها كرد ؛ نشست و خواهش كرد كه  ديرا در مقابل خود د يكه فرد ناشناس ياما وقت. از جا جست  ديخوشامد بگو

 .خواهم  يچه م ميبگو

با آن  شيبود ؛ گونه ها يبلوط شيچشمها و موها. بود  دشيشد ييبايگذاشت ز يدرانسان م نزيكه خانم ال يريتأث نينخست

. كرد  يم ني، انسان در ابتدا او را تحس يبل... پوست سبزه را داشت  يبايسرخاب رنگ گرفته بود درخشش ز يكه از لكه ها

كرد ؛ در حالتش  ينم قيكاملش تطب ييبايبود كه با ز يزيداد ؛ در چهره اش چ يم ديخود را به تنق يتر جا قيعميبررس يول

بالفاصله ذهن انسان  اتيجزئ نيمسلما ا يول... در دهانش بود  يوارفتگ يخشونت در نگاهش و نوع يتذال بود ، نوعاب ينوع

 يرا م دارميد لياز من دل بايز اريبس ينكته واقف بودم كه زن نياول من فقط بر ا يدر لحظه . داشت  يرا به خود مشغول نم

 :گفتم . نكرده بودم  يابيرا ارز متيمأمور يپرسد و تا آن لحظه من كامال دشوار

 .شده است  بميبا پدرتان نص ييافتخار آشنا -
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 :را به من فهماند ، گفت  نيبود و او هم ا يا انهينسبتا ناش آغاز

به او ندارم و دوستان او هم دوستان من  ينيد چگونهيقطع شده است من ه ميداشته باش ميتوانست يهر گونه رابطه كه م -

و پدرم  رميبم ي، مواجه نشده بودم امكان داشت از گرسنگ لي، مثال مانند سر چارلز باسكرو ياگر با افراد سخاوتمند.  ستندين

 . اورديهم خم به ابرو ن

 .شما آمده ام  دنيبه د ليدر مورد مرحوم سرچارلز باسكرو -

كرد  يضربه وارد م رشيتحر نيماش ياه يبر شست يعصب يكه با حالت يدر حال. پررنگتر شد  شيسرخ گونه ها يها لكه

 : ديپرس

 ؟ ميتوانم بگو يراجع به او م يزيچه چ -

 ، نه ؟ ديشناخت يشما او را م -

است كه  ياول به سبب توجه يرا اداره كنم در درجه  يتوانم زندگ يم يياگربه تنها يحت. او هستم  ونيمد يليگفتم كه خ -

 .من كرد  يچارگياو به ب

 ؟ ديبا او مكاتبه داشت -

 : ديتلخ پرس يبه من انداخت و با لحن يشرورانه ا نگاه

 ؟ ديكن يسوالها را م نيچرا ا -

كنترل  ميكه آنرا نتوان ييكه ماجرا در جا نياز شما بكنم تا ا نجايسوالها را ا نيبهتر است ا ياجتناب از جنجال عموم يبرا -

 .كند  دايدامنه پ ميكن

 .سر بلند كرد  ييجو زهيو ست ياز سركش يحاك يباالخره با حركت. بود  دهيپر يلينگش خر. ماند  ساكت

 ؟ ستيچ تانيسوالها. دهم  يجواب م. خوب  يليخ -

 ؟ دينوشت يسر چارلز نامه م يبرا ايآ -

 .دو بار به او نامه نوشتم تا بابت نزاكت و سخاوتش از او تشكر كنم  يكي -

 نامه به خاطرتان مانده ؟ نيا خيتار -
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 .نه  -

 ؟ ديا دهياو را د ايآ-

 يكس شيها يكوكاريدد از ن يم حيبود ؛ ترج يرازدار اريمرد بس. كه به كومب تراس آمده بود  يوقت. دو بار  يكي.  يبل -

 .باخبر نشود 

و از وضع شما خبر داشت كه به شما كمك ، چطور ا ديا دهيقدر كم د نيو او را ا ديا هينامه نوشت شيقدر كم برا نياما اگر ا -

 كرد ؟ يم

 :ابروان را درهم گره كرد و گفت  عيسر يميتصم با

و  هياستاپلتون ، همسا ياز آنها آقا يكي. كردند  يمن خبر داشتند و به من كمك م زيچند نفر بودند كه از سرنوشت غم انگ -

 .او از موضوع آگاه شد  قيسر چارلز هم از طر. بود  يآدم خوش قلب. سر چارلز بود  يميدوست صم

اظهارات زن  نيبار از استاپلتون به عنوان خزانه دار خود استفاده رده است ؛ بنابرا نيشده بودم كه سر چارلز چند خبردار

 .توانست درست باشد  يم بايز

 ؟ ديقرار مالقات كرده باش يو در آن تقاضا دينوشته باش يسر چارلز نامه ا يسابقه دارد كه برا ايآ -

 .از خشم سرخ شد  نزيال خانم

 .است  يعاد ريغ يليسوال خ نيآقا ، راستش ا -

 .سوال را از شما بكنم  نيا ديبا يمتأسفم خانم ؛ ول -

 !قطعا نه . نه : دهم  يصورت جواب م نيدر ا -

 كه سر چارلز مرد ؟ يروز قايدق يحت -

از آنكه بتوانم بشنوم  شيرا كه پ» نه «  يكلمه . آن را گرفت  يجا يمرگبار يدگيمحو شد و رنگ پر شيگونه ها يسرخ

 :ادامه دادم . خشكش نتوانستند ادا كنند  يتوانستم بر لبانش بخوانم ، لبها

كنم كه اگر جنتلمن  ياز شما خواهش م« : توانم نقل كنم  ياز نامه تان را م يقسمت. دارد  يشما ضعف يمطمئنا حافظه  -

 » ديدر باش يو ساعت ده جلو دينامه را بسوزان نيا ديهست
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 :نفس نفس زنان گفت . توانست قد راست گند  يديبر اثر كوشش شد يكردم كه از حال رفته است ول گمان

 سر چارلز جنتلمن نبوده ؟ نيبنابرا -

پس از سوزانده شدن  يحت يكه نامه ا ديآ يم شيپ يگاه يه ولنامه را سوزاند نياو كامال ا.  ديكن يدر حق سر چارلز ظلم م -

 ؟ دينامه را به او نوشته ا نيكه ا ديپس قبول دار. قابل خواندن بماند 

 :زد  اديداد فر يم نياز كلمات تسك يالبيكه خود را با س يحال در

خواست كه او به من  يم. كنم  يبابت احساس شرم نم نيانكار كنم ؟ از ا ديچرا با! را نوشته ام ، كامال نوشته ام  ني، ا يبل -

 . رميرا كه الزم دارم از او بگ يتوانم كمك يبگذارم م يكردم كه اگر با او قرار يفكر م. كمك كند 

 ؟ يساعت نيچرا قرار مالقات در چن يول -

 ينم نيجهت زودتر از ا نيهم به. رود و امكان داشت چند ماه نباشد  يچون كه خبردار شده بودم روز بعد به لندن م -

 .توانستم به ملك بروم 

 نه در خانه ؟ دياما چرا در باغ قرار گذاشت -

 برود ؟ يمرد مجرد يبه خانه  يساعت نيتواند در چن يتنها م يزن ديكن يفكر م -

 چه اتفاق افتاد ؟ ديديبه دم در رس يخوب ، وقت -

 .به آنجا نرفتم  -

 ! نزيخانم ال -

 .باعث شد كه نروم  يموضوع. به انجا نرفتم . خورم  يمقدسات قسم م نرفتم ، به -

 ؟ يچه موضوع -

 . ميبگو يزيتوانم چ ينم نياز ا شيب. است  يخصوص -

كه سر قرار  ديگوئ يم ي، ول ديكه او مرده است قرار مالقات داشته ا يكه با سرچارلز در زمان ومكان ديقبول دار نيبنابرا -

 ؟ ديحاضر نشده ا

 .است  قتيحق نيع نيا -
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شدم كه بروم  يبلند م يوقت. كرد  يم ياو در مورد گفته اش پافشار ياز او سوال كردم و بر تعداد سوالها افزودم ول گريد بار

 :، گفتم 

و  ديريگ يبه عهده م ينيسنگ تيمسئول بيترت نيو به ا دييگو ينم يبه روشن ديدان يرا كه م ييزهاي، شما چ نزيخانم ال - -

اگر .  ديبر يم يپ تانيمتوسل شوم به سدت خطا سيشوم كه به كمك پل رياگر ناگز.  ديده يقرار م يخودتان را در وضع بد

 ؟ ديننوشته ا يبه سر چارلز نامه ا روزكه آن  ديچرا ابتدا گفت ديگناه هست يب

 .باز شود  يمن به جنجال يو پا رنديغلط بگ ي جهيكه از آن نت دميترس يكه م نيا يبرا -

 كه سرچارلز نامه تان را بسوزاند ؟ ديو چرا آن قدر اصرار داشت -

 ؟ ديكرد يسوال را نم نيا دياگر نامه را خوانده بود -

 .من نگفتم كه تمام نامه را خوانده ام  -

 . دينقل كرد مياز آنرا برا يقسمت -

 ياز شما م گريبار د كي. ود و همه ش قابل خواندن نبود همان طور كه گفتم نامه سوخته ب. آن را نقل كردم  يانيقسمت پا -

 داشت بسوزاند ؟ يم افتيرا كه همان روز مرگش در يكه سرچارلز نامه ا ديپرسم كه چرا اصرار داشت

 .بود  انيدر م يخصوص اريبس يموضوع -

 . ديآشكار باش قيبه فكر اجتناب از تحق ديكه با ديصورت بدات نيدر ا -

دارم كه از آن متأسف  يفراوان ليكه دال ديدان يم ني؛ بنابرا ديشما از ازدواج بدفرجام من خبر دار.  ميگو يخوب ، م اريبس -

 .باشم 

 . يبل -

احتمال  نيكند ؛ هر روز با ا يم تيقانون از او حما. كه از او نفرت دارم فقط آزار مداوم بوده  يمن از جانب شوهر يزندگ -

 يبه سرچارلز نامه نوشتم كه باخبر شده بودم اگر پول يوقت. مشترك كند  يبه زندگ ريتواند مرا ناگز يم شوم كه او يمواجه م

: بود  زهايچ يليمن معرف خ يامر برا نيا. توانم استقاللم را به دست آورم  يها را داشته باشم م نهيهز يپرداخت بعض يبرا

سرچارلز باخبر بودم و فكر كردم كه اگر شرح ماجرا  يآرامش روح ، سعادت ، شأنو منزلت ، از سخاوت و گشاده دست يعني
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 .كند  يرا از زبان خودم بشنود به من كمك م

 ؟ ديحاضر نشد ديكه خودتان گذاشته بود يپس چطور شد كه سرقرار -

 .داشتم  افتيرا در يگريفاصله كمك شخص د نيچون در ا -  -

 ؟ ديكه از او معذرت بخواه ديچرابه سر چارلز نامه ننوشت -

 .كردم  يكار را م نيروز بعد نخوانده بودم ا ياگر خبر مرگش را درروزنامه  -

. را آشكار نكرد  يضعف ينقطه  چيمن ه يآورد ؛ سوال ها يم ديپد يهمگون يكرد مجموعه  يم فيزن تعر نيكه ا يداستان

به عمل  يگرفتن طالق از شوهرش اقدام يبرا زيغم انگ ياو هنگام بروز ماجرا ايآ نميود كه ببب نيممكن ا يبررس گانهي

 .نه  ايآورده است 

 ازين يرفتن به آنجا به كالسكه ا يبرا: هال دروغ گفته باشد  ليكه در مورد نرفتن به باسكرو ديرس يدرست به نظر نم يليخ

 نيبنابرا.ماند  ينم دهياز انظار پوش يگردش نيچن. توانست به كومب تراس برگردد  يشب هم نم مهياز ن شيداشت و پ

 يواريبه د گريبار د كي. برگشتم  رانيو ح دينوم. را گفته باشد  قتياز حق يقسمت اي،  قتيكه حق ديرس يمحتمل به نظر م

هرچه  يول.  شديگرفتم در برابرم آشكار م يم شيدر پ ييبه روشنا دهيرس يكه برا ييدر تمام راهها ييبرخورده بودم كه گو

بود از  كيچرا نزد. به من گفته نشده است  زيكردم كه همه چ ياحساس م شتريب دميشياند يم شتريزن ب يچهره  نيبه ا

شد ؟ چرا  ياز او گرفته م يگريپس ز د يكيبه زور و  ديبا نهايكرد و ا يم يخوددار ازيحال برود ؟ چرا از دادن هرگونه امت

نه چندان  يتوانست به نحو يقدر كم خود را نشان داده بود ؟ بدون شك رفتارش م ني، ا زيغم انگ يدر زمان وقوع حادثه 

به عامل  ديبا نيبنابرا. توانستم كسب كنم  ينم يشتريب زيچ ريمس نيدر وضع موجود در ا يشود ، ول هيتوج نهمعصوما

 .پرداختم  يخلنگ زار به تجسس م يسنگ يه هاآوردم و در اطراف كلب يم يرو يگريد

دوران  ياز اقامتگاه ها يتمام تپه ها آثار: نكته شدم  نيدر راه بازگشت متوجه ا! به به ابهام بود  ختهيآم يليهم خ ريمس نيا

 يكلبه ها نياز ا يكيبود كه مرد ناشناس در  نياز ا يحاك مورياطالع بار گانهي. كردند  يرا در خود حفظ م خيماقبل تار

 ييتوانست مرا راهنما يتجربه ام م نيخوشبختانه ، نخست. ن راه در خلنگ زار وجود داشت يكند ؛ اما چند يم يمتروك زندگ

تمام كلبه ها  دياز آنجا با. گرفت  يقرار م ميها قيمركز تحق ديقله با نيا. بودم  دهيد اهيس يتپه  يخود مرد را رو رايكند ، ز
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 ياسلحه ام ، از زبان خودش م ديولو با تهد ازياگر مرد در آن بود ، در صورت ن.  افتمي يموردنظر را م يلبه گشتم تا ك يرا م

توانسته بود از دستمان  تياستر جنتير تيتوده جمع انيدر م. كند  ي بيهه مدت ما را تعق نيو چرا ا ستيكه او ك دميشن

 يرا بدون ساكن م يسكونم ياما اگر كلبه . در برود  يامكان نداشت كه به راحت شيدر خلنگ زار خلوت برا يفرار كند ، ول

كه ستادم شكست  ياگر در مورد. او در لندن هولمز را مسخره كرده بود . گشت  يكه برم يماندم تا وقت يآنجا م افتمي

 .رفت  يبه شمار م يواقع يروزيپ ميامر برا نيشدم ا يخورده بود موفق م

در  يفرانكلند كه جلو يآقا يمايگردانده بود ؛ اما باالخره بخت و اقبال به شكل و س يمدام بخت از ما رو قيتحق نيا در

 نزيكه پرك يباغ او در كنار راه. گونه بود  يرو ديسف يشهايسرخ و با همان ر شهيبود به سراغم آمد ؛ مثل هم ستادهيباغش ا

 :زد  اديفر انهگرفته بود قرار داشت ، شادم شيدر پ

و  ديائياستراحت كنند و خودتان هم به داخل خانه ب دياجازه بده تانيمطلقا الزم است كه به اسب ها! سالم دكتر واتسون  -

 . ديبگوئ كيو به من تبر ديبا من بنوش يجام

آن هنگام  در يبود ، ول افتهيبودم با دخترش چگونه رفتار كرده است احساساتم نسبت به او كاهش  دهياز آن كه شن بعد

دادم  يآن را از دست م ديبود و نبا يخوب يليفرصت خ. ودرشكه را به ملك بفرستم  نزيبود كه پرك نيكه داشتم ا يليم گانهي

بعد به دنبال . شام خواهم آمد  يگردم و برا يبر م ادهيخبر بدهد كه پ يخواهش كردم به سر هنر نزيشدم و از پرك ادهيپ. 

 .او رفتم  يفراكلند به اتاق غذاخور

 :خاست گفت  يكه از ته دل برم يبا خنده ا فراكلند

 يروزيدو پ. آنرا با قلم سرخ شخص كنم  ميدر تقو دياست كه با يياز روزها يكي. است  يمن روز بزرگ يآقا ، امروز برا -

 يميآن متوسل شود بكه به  نياز ا ينشان بدهم كه قانون ، قنون است و كس نجايخواهم به مردم ا يم. شده است  بمينص

 نيشما در ا. شناسانده ام  تيآن به رسم يدر اصل يدر صدمتر بايرا در تقر دلتونيم يميپارك قد انيحق گذر از م. ندارد 

و ! پا بگذارند ؛ به جهنم بروند  ريحقوق بورژواها را ز ديخواهم داد كه نبا ادي جنابانيعال ني؟ به ا ديدار يا دهيمورد چه عق

ولگردها گمان  نيا. آنها بسته ام  يبه رو روندبه آن ب كين كيپ يعادت داشته اند برا يرا كه مردم فرن وورت يا شهيب زين

دكتر . خود به هر جا كه خواستند بروند  يهايتوانند با روزنامه ها و بطر يوجود ندارد و آنها م تيكنند كه حق مالك يم
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 لندكه سر جان مور ياز وقت. مورد هم حكم به نفع من صادر شده است شده ف در هر دو  يدگيرس هيواتسون ،به هر دو قض

 !نداشته ام  يروز خوش نيكرد محكوم كردم ، هرگز چن يخود شكار م ياختصاص ي شهيرا به سبب آن كه در ب

 ؟ دياو را محكوم بكن ديچطور توانست! شما را به خدا  -

 .موفق شدم  يخرج كردم ول رهيل ستيدو. فراكلند در مقابل مورلند . ارزد  يبه زحت خواندنش م.  ديبه سوابق مراجعه كن -

 شد ؟ دتانيهم عا يسود -

. بود  يالهام بخش من فقط حقوق همگان. دعوا نداشتم  نيدر ا ينفع چيه ميتوانم بگو يمغرورم كه م! ابدا ، آقا ، ابدا  -

كار را  نيكه ا يبار نيآخر. زنند  يسازند و آتش م يبه شكل من م يامشب آدمك يفرن وورت يدارم كه ولگردها نانياطم

من  تيدارد ؛ از حما يزيوضع رقت انگ نجايا سيآقا ، پل. جا را ممنوع كنند  ابهاعمال ن نيا ديگفتم كه با سيكردند به پل

 سيبه پل. ملك توجه عموم را به خودش جلب خواهد كرد  هيمن عل يدعوا. حق من است  نيكه ا ي، در حال دياستنكاف ورز

 .كار خودش احساس تأسف خواهد كرد و به قولم هم عمل كرده ام  نيگفتم كه بابت ا

 چطور ؟ -

 :به خود گرفت و گفت  يا ركانهيحالت ز رمرديپ

سر و  يب نيآن را به ا زيچ يه يدر ازا ي؛ ول ميتوانم بگو يدر حسرت دانستن آن است م سيرا كه پل يزيكه چ نيا يبرا -

 .  ميگو يپاها نم

مخالفت  ي هيبا روح. ها را بشنوم  يپرچانگ نيا ي هيناگهان هوس كردم كه بق يكنم ول يبودم كه خداحافظ يدنبال عذر به

به : آشكار سبب قطع سخنانش خواهد شد  يليداشتم كه فراموش نكنم توجه خ يييآشنا يكاف يبه اندازه  ريگناهكار پ زيآم

 : فتمهم و گنشان د يياعتنا يب دميجهت كوش نيهم

 .شكار قاچاق است  يحتما ماحرا -

 ...، محكوم خلنگ زار  دينيبب! است  يمهمتر اريبس يپسرم ، ماجرا! اوه ! اوه  -

 :جا جستم  از

 ؟ ديگاه او را بلد يكه مخف ديكن يادعا نم -
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تا  ايآ. كند  ريكمك كنم كه او را دستگ سيتوانم به پل يدارم كه م نانياطم يگاهش را بلد نباشم ول يمخف قاييدق ديشا -

كند و از آنجا رد  يم هياست كه كشف شود او از كجا آذوقه ته نياو ا يريدستگ ي لهيوس نيكه بهتر ديكندن فكر نكرده بود

 را دنبال كنند ؟. ا

 :جواب دادم . شود  يم كينزد قتيبه حق يكه به نحو ناگوار ديرس ينظر م به

 كه او در خلنگ زار است ؟ ديدان ياز كجا م يول. ت اس نطوريبدون شك هم -

 .ام  دهيخودم د يآورد با چشم ها يغذا م شيرا كه برا يدانم كه قاصد يم نجاياز ا -

 :خاطرم شد  نياش باعث تسك يبعد يجمله  يول! آدم فضول ، خطرناك بود  نيافتادن به دام ا. سوخت  موريبه حال بار دلم

كه عبور  نميب يبام هر روز او را م يبه كمك تلسكوپ رو. آورد  ياو غذا م يبرا يبچه ا ميكه بگو ديكن يتعجب م يليخ -

 رود ؟ يم ياز محكوم فرار ريغ يچه كس شيكند ؛ پ يم يرا ط ي، راه خاص ينيهر روز در ساعت مع. كند  يم

 يگفته بود كه مرد ناشناس ز بچه ا موريربا! بچه  كينشان ندهم ،  يتوجه نيكمتر دميكوش يول! زد  يبه من لبخند م بخت

توانستم با راز تلسكوپ آشنا شوم از  ياگر م. را  يكرد نه محكوم فرار يپس فراكلند رد او را دنبال م. كند  يم افتيغذا در

 .من بودند  يبرنده  يبرگ ها يياعتنا يو ب يناباور. شدم  يمعاف م يتجسسدشوار و طوالن

 ؟ ديكن يطور فكر نم نيبرد ؛ ا ياز مزرعه داران اطراف است كه ناهار پدرش را م يكيبچه پسر  نيحتما ا -

 يگربه ا يمثل موها ششير يبه من انداخت و موها ينينگاه خشمگ. آورد  يمستبد را از جا در م رمرديمخالفت ، پ نيكمتر

 :داد گفت  يضمن آنكه خلنگ زار را نشان م. شد خيخشمناك س

؟ آنجا  دينيب يم دهيخار روئ شيرا كه پشت آن است و رو يتپه كوچك. خوب  يلي؟ خ دينيب يرا م اهيه سواقعا آقا ؟ آن قل -

 .هست كه گله اش را آنجا بچراند ؟ آقا ، حدس شما ابلهانه است  يپچوپان ايآ. خلنگ زار است  ينقطه  نيسنگ زارتر

قرار  رمرديپ ندياطاعت آشكار مورد خوشا نيا. گفته ام  يزيها چ تياز واقع يبدون آگاه مياكتفا كردم كه بگو نيهم به

 :گرفت و به راز دل گفتن ادامه داد 

پسربچه را بارها و بارها با بسته اش . استوار است  يمن براساس محكم ي دهيكه عق ديداشته باش نانياطم ديتوان يآقا ، م -

هست كه در  يزيچ ايكند  يخطا م ميچشم ها!  دياتسون ، صبر كناما دكتر و... دو بار قادر بوده ام  يهم روز يگاه. ام  دهيد
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 خورد ؟ يتپه تكان م يدامنه 

 . دميد يمتحرك ي، آشكارا نقطه  يدر مقابل نقاط سبز و خاكستر يبود ، ول لومتريچند ك فاصله

 :زد  اديگرفت فر يم شيكه با عجله راه پلكان را پ فراكلند

 .كرد  ديو خودتان قضاوت خواه ديد ديخودتان خواه يبا چشم ها! آقا  ديائيب -

 يفراكلند چشمش را به جا. بام صاف خانه مستقر شده بود  يسوار بود رو يا هيسه پا يكه رو بيدستگاه مه تلسكوپ

 : ديكش اديمخصوص نظاره چسباند و از فرط لذت فر

 .په برود از آن كه به آن طرف ت شيپ!  ديدكتر واتسون ، عجله كن ديعجله كن -

به  يوقت. رفت  ياز تپه باال م يشانه اش گذاشته بود به كند يرو يكه كوله بار كوچك يپسرجوان: شك حودش بود  بدون

قرار  بيكه مورد تعق ديترس يم ييبه دور و برش نگاه كرد ، گو. سرد آشكار شد  يچهره اش در آسمان آب ديقله رس يباال

 . شدز نظر محو تپه ا يسپس در آن سو. گرفته باشد 

 ؟ انهيخوب ، حق داشتم  -

 .به عهده دارد  يمخف يتيپسر مأمور نيمسلم است كه ا -

آگاه نخواهد  يزيمن از چ قياز طر سيپل يول. تواند حدس بزند  يهم م يمحل سياز افراد پل يكي ياو را حت تيو مأمور -

 ؟ ديفهم يم!  دينگوئ يزيكس چ چيبه ه.  ديخودتان نگه دار شيدهم كه راز را پ يدكتر واتسون ، به شما هم دستور م. شد 

 . ديهر طور شما بخواه -

باور  ابديفراكلند در مقابل ملكه انتشار  يماجرا يخبرها يوقت... شرم آور ! با من رفتار كرده  يبه نحو شرم آور سيپل -

آرزو  كيفقط  سيپل رايز. كمك كنم  سيبه پل مستيرا هم كه بدهند حاضر ن ايمنفجر خواهد شد و دن ظيكه كشور از غ ديكن

چطور . آتش بزنند  دانيمن ساخته شده است خودم را در سر م هيكه شب يآدمك يااست كه ولگردها به ج نيدارد و آن هم ا

 .را تمام كنم  يبطر نيبزرگ ا يحادثه  نيتا در روز ا ديبه من كمك كن ديائي؟ ب ديبرو ديخواه يم! شد 

توانست با نگاه  يكه م ييقدم در راه گذاشتم و تا جا. در مقابل دعوت او مقاومت كردم و نگذاشتم كه مرا بدرقه كند  يول

شده بود  ديديكه پسرك در آن ناپ يسنگ يتپه  يرفتم ؛ بعد وارد خلنگ زار شدم و با شتاب به سو شيدنبالم كند در جاده پ
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 يبرخاسته است و قسم خوردم كه نگذارم بخت ميكردم كه باد مساعد برا يم اساحسبه سود من بود و  زيحال همه چ. رفتم 

 .برود  نيحرارت از ب اي يداريآورده بر اثر عدم پا يكه به من رو

 گريبود و از طرف د ييطرف كامال سبزطال كياز  ميپا ريدراز ز يآمده بود ؛ شبها نيآفتاب پائ دميبه نوك تپه رس يوقت

 يسراسر گستره . شده بود  دهيكش يشد ، مه يتور آشكار م كسنيو  وريبل زيكه خطوط وهم انگ يدر امتداد افق.  يخاكستر

برهوت وجود  نيطاق آسمان و زم نيكه ب ميبود يموجودات زنده ا گانهيمن و او  يگوئ. حركت بود  يپهناور ، خاموش و ب

دادند تا مرا به لرزه  ي، همه و همه دست به دست هم م تميمأمور تي، راز و فور ييبرهنه ، احساس تنها يصحنه .  ميداشت

.  شديم دهيد يسنگ يميقد ياز كلبه ها يتپه ها ، حلقه ا نيب ي، در گود ميپا ريدر ز يول. نبئد  ياز پسر جوان اثر. درآورند 

قلبم با شدت . محافظت كند  يتوانست در برابر باد و باران از كس يسقف بود و م يكه درا دميد يدر وسط آنها كلبه ا

 !باالخره رازش در دسترس من قرار گرفته بود . بود  يپناهگاه مرد ناشناس م ديآنجا با. به تپش درآمد  يشتريب

شدم و آن  كيكلبه نزدپروانه بندازد ، به  يشد كه تورش را رو يكه استاپلتون آماده م ي، مثل موقع اطيبا احت ييقدم ها با

 يصخره ها به روزنه ا انينه چندان آشكار از م يراه. كند  يم يدر كلبه زندگ يكس ديترد نيبردم كه بدون كمتر يوقت پ

بود  دهيمرد ناشناس خواب ديشا. داخل كلبه كامال ساكت و آرام بود . شد  يم يمنته رفت يكم ارتفاع كه به عنوان در به كار م

را دور انداختم ، دستم را دور قبضه  گارميس. ، اعصابم كش آمده بود  كيبر اثر تحر. گ زار مشغول گشت بود در خلن دي؛ شا

 .نبود  ي، كس اختمبه درون اند ينگاه. رفتم  شيتپانچه حلقه كردم ، آهسته تا دم در پ ي

تخته  ي، رو يباران كي انيلوله شده در م يچند پتو. كرد  يم يآنجا زندگ يراه را درست آمده بودم ، مطمئنا مرد ناشناس يول

زمخت ، خاكستر توده شده بود ؛ در كنار  يدر اجاق. شد  يم دهيكه در گذشته انسان عصر حجر بر آن خفته بود ، د يسنگ

 يكنسرو نشان م يخال يها يقوط. شد  يم دهيآب داشت د هيكوچك كه تا ن ي شكهب كيآشپزخانه و  ليوسا ياجاق ، مقدار

پر  مهين يبطر كيو  وانيل كيعادت كرد  كيبه روشناتار ميچشم ها ياست ؛ ضمنا وقت يمسكون شيپ يه كلبه از مدتداد ك

 يرفت ؛ رو يبه كار م زيم نوانبود كه به ع يدر وسط كلبه سنگ صاف. گذاشته شده بودند  يكردم كه در گوشه ا دايالكل پ

 كيدر آن نان ، . بودم  دهيپسر جوان د يشانه  يبود كه با تلسكوپ رو يبود ، حتما همان بسته ا يكوچك يسنگ بسته  نيا

گذاشته  شيآن سرجا يمحتوا يكه بسته ر پس از بررس يهنگام. هلو بود  يعصاره  يو دو قوط يزبان دود يمحتو يقوط
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جمله را كه با مداد  نيا گرفتم و ييروشنا يكاغذ را برداشتم و جلو. بر آن نقش بسته بود  ي؛ نوشته ا دمبو دهيشده بود ند

 :شده بود خواندم  يخط خط

 ». رفته است يدكتر واتسون به كومب تراس «

مرد ناشناس به دنبال  نيبنابرا. مختصر را حدس بزنم  غاميپ نيا يكاغذ به دست خشكم زد و رصدد برآمدم معنا قهيدق كي

دست من بود  رياز خادمانش كه گزارشش ز يكيبود نكرده بود ، بلكه گفته  بي؟ خودش مرا تعق يرد من بود نه سر هنر

در برابر  شهيهم. زار برداشته بودم مشاهده و گزارش شده بود  خلنگهم كه در  يقدم نيكوچكتر ديشا. كند  بيمرا تعق

ما  يشبكه با چنان ظرافت نيگرفتم ، و ا يگسترده شده بود قرار م ييمهارت و كارآ تيشبكه كه با نها نيمرموز ، ا يروين نيا

 . مياآن قرار گرفته  ريكه در ز ميمتوجه شو ميتوانست يداشت كه به زحت م يررا در خود نگه م

از آنها  يدور تا دور كلبه را گشتم تا اثر. داده شده بود  ييكه قبال هم گزارش ها نيا يعنيگزارش وجود داشت ،  كي اگر

را بر من افشا كند  بيمحل عج نيساكن ا تيهو ايكه بتواند نقشه ها  يزير كشف چد نيهمچن. بود  دهيفا يب يول.  ابميب

 ديشد يبه فكر باران ها يوقت! نداشت  يچندان توجه يزندگ حاتيو به تفر بودكش  اضتير يحتما او آدم. ناموفق ماندم 

به سر برد  يريمهمان ناپذ يكرده تا در چنان جا ريكه او را ناگز يا زهيانگ افتميگشوده نگاه كردم در يافتادم و به بام ها

به خود گفتم كه آنجا را ترك نخواهم كرد  ؟نگهبان ما  يفرشته  اياو دشمن ما بود  ايآ.بوده است  ريو غلبه پذ ديچقدر شد

 .تا هرگونه شك را برطرف كنم 

را  مپنيباطالق بزرگ گر يدر مرداب هاكه  ييو طال يارغوان ي؛ غرب در رنگ ها شديافق خم م يبه سو ديخورش رونيب در

من با  يول. هه جا لطافت و آرامش بود . كردند  يم يدو ، در پس تپه ، استاپلتون ها زندگ نيا نيب.  دميد يداد م ينشان م

آمدم ؛ هر  يبه لرزه در م دميشياند يم شديآغاز م يكه به زود ييبه نوع گفت و گو يوقت: فاصله داشتم  عتيآرامش طب

 هيزاو نيتر كيمقاومت كنم و در تار انيگرفته بودم تا پا ميتصم يبودم ول يبه شدت عصب. شد  يم كي، موعد آن نزد قهيدق

 .منتظر ساكن كلبه ماندم  يبه كج خلق ختهيآم يكلبه نشستم و با صبر و بردبار ي

به صدا درآمد  گريد يسپس سنگ.  شد دهيخورد شن يم يكه به سنگ يخشك كفش ياز دور صدا.  دميرا شن شيصدا بالالخره

گرفتم  ميدر همان گوشه خودم را جمع كردم ، سالحم را مسلح كردم ، تصم. شد  يم كيپا نزد ي؛ صدا گريد يو باز سنگ
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 گريپا بار د يسپس صدا. بود  ستادهياو ا.  دمينشن ييصدا گريد.  اشمب دهيكه ناشناس را د يخودم را نشان ندهم مگر موقع

 :آشنا گفت  ييصدا. ه درون افتاد  يا هيروزنه ، سا ياز ال. شد  كينزد شياز پ شيانداخت ، ب نيطن

 .بود  ديراحت تر خواه ديتئيب رونيكنم كه اگر ب يواقعا فكر م! است  يعال ي، شب زيواتسون عز -

 دوازدهم فصل

 در خلنگ زار مرگ

 

سخن  يرويسپس حواس و ن. شنوم  يتوانستم باور كنم كه چه م ينم ، نفسم بند آمده بود ، امديدر ن ميصدا هيچند ثان يبرا

ف گزنده ،  جانيه يب يصدا نيا. شد  ياز دوش روحم برداشته م تيمأمور نيحال ، بار سنگ ني، و در ا افتميگفتنم را باز

 .تعلق داشته باشد  وانستت يتن م كيفقط به  اي، در دن زيتمسخرآم

 :گفتم  جانيه با

 !هولمز ! هولمز  -

 : گفت

 ! ديو لطفا مراقب تپانچه تان هم باش.  رونيب ديائيب -

رنگش در برابر بهت  ينشسته بود و چشمان خاكستر يسنگ ي، رو رونيكلبه كهنه گذشتم ؛ او در ب ياز آستانه  آهسته

همه نگاه روشن و حركات  نيا االغر شده بود ، خسته بود ؛ ب. ، در رقص بود  حيبه تفر ختهيمن از فرط لذت آم يزدگ

با لباس . بادها را حفظ كرده بود  ريبرنزه شده بود ، پوستش تأث ببر اثر آفتا زشيرا حفظ كرده بود ؛صورت نوك ت عشيسر

به شمار  شيها يژگياز و يكيشباهت داشت و به سبب نظافت گربه وارش كه  ستيتور كيرا به  شيو كاله پارچه ا يپشم

 زيتم راهنيو پ دهيبرد صورت تراش يبه سر م تياستر كريكه در ب يبدهد كه درست مثل موقع يبيرفت توانسته بود ترت يم

 .داشته باشد 

 :فشرم تمجمج كنان گفتم  يآن كه دستش را م ضمن

 !ام نبوده است  يحد باعث خوشوقت نيتا ا يداريهرگز د -
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 تان هم نشده ، نه ؟ رتيقدر باعث ح نيا -

 !طور است  نيكنم كه هم يعتراف ما -

قدم با  ستيو هنوز ب ديابدا شك نداشتم كه پناهگاهم را كشف كرده ا! فقط از جانب شماست  رتيدهم كه ح يم نانياطم -

 . ديدانستم در داخل كلبه هست يفاصله داشتم كه م نجايا

 اثر كفشم ؟ يحتما از رو -

اما اگر واقعا . بدهم  صيتوانم تشخ يرد پاها نم اريبس انيشما را در م يكنم ردپا يكه فكر م ديكن يتصور م. نه ، واتسون  -

 يرا م تي، آكسفورد استر يبا مارك برادل يگاريته س ي؛ چون وقت ديرا عوض كن گارتانيس ريندازيمرا به فكر ب ديخواه يم

آن را در كنار راه :  دينيرا بب گارتانيته س دينتوا يشما م. در آن حول و حوش باشد  ديبادانم كه دوستم واتسون  ي، م نميب

 . دي، آن را دور انداخته ا ديبرد يهجوم م يخال يكلبه  يكه به سو يباشكوه يحتما در همان لحظه .  ديانداخته ا

 ! قايدق -

و به  ديكرده ا نيكم نجايشما آشنا هستم حدس زدم كه ا نيقابل تحس يو چون با سرسخت. را با خودم گفتم  نيمن هم هم -

 ؟ ديگرفته بود تكاريمرد جنا يمرا به جا ني، بنابرا ديو منتظر ساكن كلبه هست ديگرفته ا يهر دست تپانچه ا

 .ببرم  يتان پ تيشده به هو متيگرفته بودم به هر ق ميتصم ي، ول ديهست يدانستم شما چه كس ينم -

شدم و  ياطياحت يمرتكب ب يوقت يدر همان شب شكار مرد جان دي؟ شا ديكرد دايرا پ مياما چطور جا! ، واتسون  نيآفر -

 . ديباش دهيمرا د ردياجازه دادم ماه در پشت سرم قرار بگ

 . دمي، شما را د يبل -

 . ديديرس يكي نيتا به ا ديو بعد از آن تمام كلبه ها را گشت -

 .كنم  نييبه من اجازه داد كه محلتان را تع نينه ، پسر جوان نشان شده است و ا -

 دميها را د شهيكه انعكاس نور بر ش يبار نيكار را كرده است ؟ نخست نيكه تلسكوپ دارد ا يريبندم جنتلمن پ يشرط م -

 . اورميتوانستم سر در ب ياصال نم

 .كرد  يو رفت داخل كلبه را وارس برخاست
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 ، نه ؟ ديگذاشته ؟ عجب ، به كومب تراس رفته ا غاميچه پ. آورده  آذوقه يمقدار ميكه برا نميب يم! آه  -

 . يبل -

 ؟ نزيخانم لورا ال دنيد يبرا -

 ! قايدق -

قطعا  ميحاصله را كنار هم بگذذار يها جهينت يرفته ؛ وقت شيپ يمواز يرهايما در مس يحتما جست و جوها! خوب  اريبس -

 . ميكن يم دايماجرا پ يدرباره  ينظر روشن

 يول. باشد  يم نيسنگ يلياعصابم خ يو راز برا تيواقعا مسوول رايز!  ديهست نجايهولمز ، از ته دل خوشحالم كه شما ا! آه  -

 ي هيو در مورد قض ديهست تياستر كريكردم در ب ي؟ فكر م ديو چه كرده ا ديبه خلنگ زار آمده ا يشما بر اثر چه معجطه ا

 ؟ ديكن يكار م يريباج گ

 . ديبكن يفكر نيبود كه چن نيورم هم امنظ -

 :تلخ گفتم  يلحن با

ارزش  نياز ا شيشما ب يبرا ديكنم كه با يهولمز ، فكر م!  ديبه من اعتماد ندار يول ديكن ياز من استفاده م بيترت نيبه ا -

 داشته باشم و

مرا از  دوارميو ام ديبوده ا اريبا ارزش بس ياوري مياز ماجراها ، شما برا گريد ياريمانند بس زيماجرا ن ني، در ا زيدوست عز -

نحو عمل كرده ام و چون  نيبه نفع شما بوده كه من به ا قتيدر حق.  ديرسد به شما كلك زده ام ، ببخش يكه به نظر م نيا

ما و سر ش شياگر پ. ببرم  يپ يآمدم كه به قضا نجايدانستم خودم هم به ا يبزرگ م ديبودرا كه شما با آن مواجه  يخطر

از عهده  يبه نوع بيترت نيبه ا. كامال مراقب باشند  ديداد كه با يمخوفمان خبر م اريبس بانيآمده بودم ، حضورم به رق يهنر

 يماجرا چون عامل ناشناخته ا نيدرا. عمل كنم  توانستم يكارها برآمدم كه اگر در ملك اقامت داشتم قطعا به آن نحو نم ي

 .مناسب به مداخله بپردازد  يهستم كه آماده است با تمام قدرت در لحظه 

 ؟ ديچرا مرا جلوتر خبر نكرد يول -

به  يزيچ ديامكان داشت بخواه. شد و امكان داشت كه من شناخته شوم  ينم جاديدر كارها ا يليتسه ديشد ياگر خبردار م -
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. گرفت  يصورت م يا دهيفا يو خطر ب ديفراهم آور ميبرا شتريرفاه ب ي لهيوس يمقدار دياز سر لطف بخواه اي ديمن بگوئ

 راهنيپ كيقرص نان و  كي: مرا برآورد  يازهاين نياو قادر بود ساده تر.  دمبا خودم آور ديرا كه به خاطر دار تيكاروا

 يم ميچابك برا اريبس يجفت پا كي زيو ن يجفت چشم اضاف كياو  نيخواهد ؟ گذشته از ا يچه م نياز ا شي، انسان ب زيتم

 .بود  ديمف يليخ ميبرا نهايآورد ؛ و ا

 !جهت نوشته شده  يكامال ب ميگزارش ها نيبنابرا -

لوله كاغذ از  كيهولمز  د؛يلرز يم ميخاطر آوردم صدا هيكردم  يرا كه موقع نوشتن آنها احساس م يزحمات و غرور يوقت

 :آورد و گفت  رونيب بيج

داده بودم كه آنها حداكثر با  يعال يها بيترت! شده اند  يهستند و به دقت بررس نجاي، آنها ا دي، مطمئن باش زيدوست عز -

 ديدشوار به كار برده ا تينها يب يا هيكه در قض يصداقت بابت شور و همت و هوش تيبا نها. به دستم برسند  ريروز تأخ كي

 . ميبگو كيبه شما تبر ديبا

نحو عمل كند و  نياحساس كردم كه او حق داشته به ا. از من نشان داد بالفاصله مرا آرام كرد  لير تجلكه هولمز د يحرارت

 .بماند  يبهتر بوده كه حضورش در خلنگ زار مخف يليخ

 :كردم گفت دايپ يآرام ي افهيكه ق ديد يوقت

توانستم حدس بزنم  يبه سهولت م...  ديرا بگوئ نزياز خانم لورا ال دارتانيد جهيو حاال نت.  دهميم حيحالت را ترج نيا! آه  -

 .تواند گره از كار ما باز كند  يم نجاياست كه در ا ياو تنها كس راي، ز ديرو يم يكه به افتخار او است كه به كومب تراس

 :افزود  وبعد

 .كردم  يكار را م نيفردا خودم ا دياو نرفته بود دنيراستش اگر امروز شما به د -

تا گرم  ميجهت به كلبه رفت نيهوا خنك شده بود ؛ به هم. گسترد  يفته بود و غروب آفتاب بر خلنگ زار دامن مر ديخورش

جلب شده  يليتوجهش خ. كردم  فيتعر شيرا برا نريبا لورا ال ميگفت و گو اتيو جزئ مينشست كيآنجا در روشناتار.  ميشو

 :، هولمز گفت  ديرس انيسخنانم به پا يوقت. كنم  بازگو شيبرا گريبار د كيشدم مطلب را  ريبود و ناگز

 تيميخانم و استاپلتون صم نيا نيكه ب ديبدان ديشا. كند  يرا پر م يخال يجا كيموضوع  نيا!را دارد  تياهم تينها نيا -
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 .وجود دارد  يفراوان

 .نه  -

با هم  يخالصه ، به نحو شگفت...  سندينو يكنند ، به هم نامه م يرا مالقات م گريكديآن دو .  ستين يشك چيمورد ه نيدر ا -

 .البته اگر بتوانم زنش را كنار بگذارم . گذارد  يم ارمانيدر اخت يرومنديامر سالح ن نيتفاهم دارند وا

 زنش ؟ -

مادموازل استاپلتون  نجايكه در ا يزن. دهم  يبه شما م يمن هم اطالعات ديقرار دار ارميكه شما در اخت يدر عوض اطالعات -

 . شود در واقع همسر اوست  يقلمداد م

اجازه دهد كه به زنش اظهار  يتواند به سر هنر ي؟ چطور م ديدار نانياطم ديگوئ يكه م يزيدر مورد چ! هولمز ! خداوندا  -

 عالقه كند ؟

زن  نيبه ا يامال مراقب بوده كه سر هنراستاپبتون ك. تواند لطمه بزند  ينم يجز سر هنر يبه س يسر هنر ياظهار عالقه  -

زن ، همسر  نيكه ا ميگو يباز هم م.  ديرا مشاهده كرده ا نياظهارعشق نكند و آن دو عاشق هم نشوند و خودتان هم ا

 .استاپلتون است نه خواهرش 

 دارد ؟ يليحسابگرانه چه دل بيفر نيا يول -

 .خواهد بود  دترياو مف يبرا يليباشد خ يزن آزاد زن اگر ظاهرا نيكرده كه  يم ينيشبيپ نكهيا يبرا -

 يدر آن مرد ب. دان متمركز شدند  يعيمرد طب يمبهم من ناگهان و با وضوح رو يمهار شده ام ، تمام سوءظن ها زيغرا تمام

 يب يو بردبار لهيواجد ح يمخلوق:  دميهولناك د يبه دست ، مرد يريبر سر و تور پروانه گ يرياعتنا ، گرفته ، كاله حص

 .بخند بر لب و مرگ در دل  ي، آدم انيپا

 كرده ؟ بيكه در لندن ما را تعق يكس... پس او دشمن ما است ؟  -

 . نميب يم نيچن نيمن حل معما را ا -

 زن بوده ؟ ي هيو خطار ؟ از ناح -

 . قايدق -
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 .رانم كرده بود ظاهر شد كه آن قدر نگر يپنهان ، در شب مهيآشكار ، ن مهي، ن ييغول آسا يكار تبه

 همسرش است ؟... كه خواهرش  ديدان ي؟ از كجا م ديدار نانيبابت اطم نيهولمز ، از ا -

. كرده  انياز شرح حال خود را ب يكه قسمت ييرا از دست داده تا جا ارشيبا شما ، اخت دارشيد نيكه در نخست نيا يبرا -

 يم سيشمال انگلستان تدر ياز كالجها يكياو در گذشته در . بابت متأسف شده است  نيكه بعد هم به شدت از ا ميبگو ديبا

 يآنها هر كس ياريوجود دارند و به  يخاص آموزش يموسسه ها. ساده است  يليخمعلمان  يكردن رد پا دايخوب ، پ. كرده 

ورشكست  يناگهان طيشمال در شرا يجهااز كال يكيمرا آگاه كرد كه  يمختصر قيتحق. كرد  دايتوان پ يرا كه معلم بوده م

باخبر  يوقت. كرد  يم قيها طب يشانن. شده است  دياز استاپلتون داشته همراه همسرش ناپد ريغ يآن كه نام ريشده است و د

 .نماند  يباق ميبرا يشك نيكمتر گريبوده د يموردنظر ، حشره شناس پرشور ريشدم كه مد

 .بود  يباق يا ياهيباز هم س ي؛ ول شديام اندك اندك روشن م يذهن يكيتار

 كند ؟ يچه م انيم نيدر ا نزيهمسر او است ، خانم لورا ال يزن به راست نياگر ا -

از مسائل را  يخانم مقدار نيشما با ا يگفت و گو. آن را روشن كرده است  يشما ندك قياست كه تحق ياز نكات يكي نيا -

صورت ، او گمان كرده كه  نيدر ا. بر سر طالق وجود دارد  ييوشوهرش دعوا او نيدانستم كه ب ينم. حل كرده  ميبرا

 . داست كه زن او شو دوارياستاپلتون مجرد است و ام

 ؟ ديكه از اشتباه به درآ يو موقع -

است كه فردا  نيما ا ي فهيظ نينخست. كه آماده است به ما خدمت كند  ميشو يمواجه م يواتسون ، آن وقت احتماال ما با زن -

هال  ليدر باسكرو دي؟ شما االن با ديغافل مانده ا فتانياز وظا يكه كم ديكن يفكر نم ايواتسون ، آ.  مياو برو دنيبه اتفاق به د

 ! ديبود يم

رنگ در آسمان  يب يستاره ها. گسترد  يدر مغرب رنگ باخته بود و شب در خلنگ زر دامن م ديخورش يشعاع ها نيآخر

 :شدم گفتم  يضمن آن كه بلند م.  ديخشدر يكبود م

 كند ؟ يم بيرا تعق ي؟ او چه كس ستيماجرا چ نيتمام ا يمعنا. باشد  يما راز نيكه ب ستين يازين! سوال  نيهولمز ، آخر -

 :آهسته تر جواب داد  يبه صدا هولمز
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دام .  ديرا نپرس اتشيجزئ.  رديصورت بگ ديبا يو قصد قبل ي، كه با خونسرد فيقتل ظر: مرگ و قتل است  هيواتسون ، قض -

 بايبه لطف شما ، او تقر. كند  يم ديتهد كيرا از نزد ياو بسته شود ، همان طور كه دام او سر هنر ياست به رو كيمن نزد

را او ضربه  مياز آنكه ما آماده شو شياست كه پ نيآن هم ا: كند  ديما را تهد ندتوا يخطر م كيفقط . در دسترس من است 

كه  يتا آن موقع مثل مادر يول. خواهد شد  ليمن تكم يهم دو روز ، پرونده  ديو چهار ساعت ، شا ستيظرف ب. وارد آورد 

 حيترج بايشده است ؛ اما باز هم تقر هيامروزتان توج تيمأمور.  ديتان را انجام ده فهيمراقب كودك خردسالش باشد وظ

 ! ديگوش كن...  ديكرد يهم او را ترك نم قهيدق كيكه شما  دادميم

 خيو سرشار از هراس و اضطراب ، سكوت خلنگ زار را درهم شكست ، خون در عروقم  يطوالن ياديفر... هولناك  يا زوزه

 :تمجمج كنان گفتم . بست 

 ؟ ستي؟ ك ستيچ! من  يخدا -

نجوا . كاوبد  ي؛ شانه ها افتاده ، سر به جلو ، ظلمت را م مديو پهلوان وارش را دم در كلبه د رهيشب ت. از جا جسته بود  هولمز

 :كنان گفت 

 .سكوت  -

و  كتريناگهان ، نزد. برخاسته بود  كيدور در خلنگ زار تار يياز جا يافكنده بود ، ول نيبا توجه به شدت خود كامال طن اديفر

 . ديچيدر گوشمان پ دتريشد

 :پچ پچ كنان گفت  هولمز

 كجا است؟ -

 .، تا اعماق جان منقلب شده است  نيمرد آهن نيبر من آشكار كرد كه او ، ا شيصدا لرزش

 كجا است ، واتسون ؟ -

 !طرف  نيكنم ا يفكر م -

 .را نشان دادم  يجهت يكيتار در

 .طرف بود  نينه ، از ا -
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:  ختيبا آن درآم گريد ييصدا يول. بود  كيو كامال نزد دتريبار شد نيا: احتضار ، آرامش شب را شكافت  اديفر گريد بار

 .رفت  يم ني، باال و پائ ايمدام و مبهم در ي، كه چون زمزمه  زيدآميتهد يوار ول يقيزمزمه وار ، موس يغرغر

 :زد  اديفر هولمز

 !نشده باشد  ريد يليخدا كند كه خ!  ميبدو! واتسون  ديائيب! سگ  -

پرتگاه ،  يدر محوطه دارا ياز نقطه ا يول. پرداخت ؛ قدم به قدم به دنبالش رفتم  دنيپاها در خلنگ زار به دو يرويتمام ن با

 چيه گريد.  ميكه گوش كن ميستاديا. بلند شد  يو خفه ا نيستگ يهراس همراه با صدا اديفر نيدرست در برابر ما ، آخر

 .كرد  يمسكوت شب بدون باد را آشفته ن ييصدا

 . ديكوب نيبرد ، پا به زم يشانيدست به پمست  يكه چون مرد دميرا د هولمز

 !شده  ريد يلي، خ ميواتسون ، ما شكست خورد -

 !نه ، مطمئنا نه  -

به خدا سوگند ،  يول!  دينيترك محل خدمتتان را بب جهيو شما هم واتسون ، نت! دست گذاشتم  يبودم كه دست رو وانهيد -

 !گرفت  ميداده باشد انتقام او را خواه يرو ياگر اتفاق بد

، از سر  ميگذشت يانبوه جگنها م اني، از م ميخورد ي، به سنگها برم ميپرداخت دنيبه دو مينيبب يزيآنكه چ يدل شب ب در

هولمز در .  ميديدو يبود م دهيوحشت از ان به گوش رس اديكه فر يي، به سو ميديكش يرنج م ميرفت يكه بالال م هايباالئ

 .نبود  يمخالف جنبنده ا نيوشانده بود ؛ در آن زم يظيغل يكيزار را تار نگخل ي، ول ستينگر يبه اطراف م يهرارتفاع

 ؟ دينيب يم يزيچ -

 ! چيه -

 ! ديوش كن! ساكت  -

شد كه بر  يختم م ياز صخره ها به پرتگاه تند يدر ان سمت ، خط ارأس. از سمت چپمان برخاست  يزيشكوه آم ي ناله

و خطوط مبهم  ميشد كيبه آن نزد. و نامشخص افتاده بود  اهيس يزي، چ بيش نيو بر ا. از سنگ مشرف بود  دهيپوش يبيش

با صورت ه  يمرد: و خطوط مبهم آشكارتر شد  ميشد كيآن نزد به. افتاده بود  نيبا صورت به زم يمرد: آشكارتر شد 
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 يخطرناك زيكه خواسته باشد خ نيمثل ا كريها گرد بودند و پآورد ، شانه  يم ديپد يتند ي هيافتاده بود و صورتش زاو نيزم

عبارت از پرواز روح  لهبود كه خوب نتوانستم بفهمم كه نا يرعاديغ يمنظره به قدر نيا. هم جمع شده بود  يبردارد و رو

از هراس  يبر آن نهاد و با بانگ يهولمز دست. از او برنخاست ، تكان نخورد  يشكوه ا ميخم شد كريپ يرو يوقت. بوده است 

از طرف  ياست و گودال شوم يخون شيكه انگشت ها ميديآن د ييروشن كرد ؛ در روشنا يتيكبر.  ديدستش را عقب كش

 ليباسكرو يجسد از آن سر هنر: را بر ما افشا كرد  يگريد زيچ ييروشنا نيا يول. است  دهيشخرد شده ، راه ك يجمجمه 

 !بود 

؟  ميببر ادياز  ميتوانستيبه تن داشت ، م تياستر كريرا كه او موقع آمدن به ب ي، لباس پشم ي،رنگ زنگار رنگ خاص چطور

در .  ديهولمز غر.  مياو را بشناس ميخاموش شد ، توانست ميكه در دلها داشت يديدر برابر باد ، مانند ام تيكه كبر يلحظه ا

 .كه كبود شده است  دميد يكيتار

 :زدم  اديفر دميمال يكه دستها را به هم م يحال در

 .توانم خودم را ببخشم  يكه او را به حال خود رها كرده ام نم نيهولمز ، ازا! احمق ! آه ! خرف  -

 نيا. ام را فدا كردم  يمشتر يداشته باشم زندگ يكامل يكه پروانه  نيا يبرا. از شما درخور مالمتم  شيواتسون ، من ب -

 ياز كجا م... توانستم حدس بزنم ؟  ياز كجا م يول. شود  ياست كه در تمام مدت كارم به من وارد م يه اضرب نيدتريشد

 م تنها به خلنگ زار قدم خواهد گذاشت ؟يكنم كه برغم اخطارها ينيب شيتوانستم پ

سگ  ني؟ ا ميكه او را نجات ده ميو قادر نبود! ...  ييادهايچه فر! خداوندا ...  ميديرا شن شيادهايكه ما فر ديفكرش را بكن -

مرگ باشد  نيا يپاسخگو ديو استاپلتون كجاست ؟ با... قوز كرده باشد  يپشت صخره  ديكه او را كشته كجاست ؟ با يوحش

! 

دچار وحشت شده كه با مشاهده  يبه قدر يكي: اند  دهيعمو و برادرزاده به قتل رس! امر خواهم بود  نيمراقب ا!  يبل!  يبل -

است كه وجود  نيا ميكه ما دار يكار. جان باخت  زدياز آن بگر ديكوش يكه م يهنگام يگري، و د سپرديوحش وانيح نيا ي

سر  رايز.  ميبكن ييادعا وانيوجود ح يدرباره  ميتوان ينم ميا دهياز آنه شن ريغ يول.  ميفرد و سگ را ثابت كن نيارتباط ب

بگذرد در  گريد ياز آن كه روز شيهمه ، هر قدر هم كه استاپلتون زرنگ بشد پ نيبا ا! قطعا بر اثر سقوط مرده است  يهنر
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 .من قرار خواهد گرفت  ارياخت

ما بود ، در دو طرف  يتمام كوشش ها زيرقت انگ ي جهيكه نت ريشكست جبران ناپذ نيبودن ا يمنقلب بر اثر ناگهان كامال

؛ از باال ،  مياز آن افتاده بود رفت مانينوا يكه دوست ب يپرتگاه يباال آن وقت به: ماه طلوع كرد .  ميجسد قرار گرفته بود

 يي، روشنا مپنيگر ريآنجا ، در مس لومتريك نيدر دور دست ، در چند. ميرا نظاره كرد يسرب مهين -  ينقره ا مهيخلنگ زار ن

مشتم را بلند كردم و او را . توانست باشد  ياستاپلتون ها م يفقط از اقامتگاه دورافتاده  ييروشنا نيا:  ديدرخش يم يزرد ثابت

 .كردم نينفر

 ؟ مينكن ريو او را هم اكنون دستگ ميچرا نرو -

نه  ميثابت كن مياست كه بتوان ييزهايمهم ، چ. را دارد  يگر لهيذكاوت و ح تيمرد نها نيا.  ستيپرونده مان كامل ن -

 . زديامكان دارد كه او از دستمان بگر ميبردار يقدم اشتباه نيچكتراگر كو.  ميدان يكه خودمان م ييزهايچ

 ؟ ميچه كن ديپس با -

 . ميانجام ده ميدار مانينوا يرا كه در مورد دوست ب يفيوظا نيآخر ميتوان يامشب فقط م. خواهد بود  يفردا روز پركار -

اندام در هم شكسته مرا ناراحت كرد ؛  نيهولناك ا يمنظره .  ميو به كنار جسد برگشت ميآمد نيپرتگاه پائ يهم از باال با

 .اشك در چشمانم جمع شده 

 ؟ ديشده ا وانهيمگر د! خداوندا .  مياو را به ملك ببر ميتوان يوضع نم نيبا ا!  مياوريو كمك ب ميبرو ديهولمز ؛ با -

بود  كيفشرد كه نزد يرا م مي، چنان دست ها ديخند ي، م ديرقص يبرآورد ؛ حال م يجسد خم شده بود ، بانگ يكه رو او

 !شده بود  وانهياو همان دوست من بود كه قبال آن همه خوددار و عبوس بود ؟ مطمئنا بر اثر خشم د ايآ. آنها را بشكند 

 !دارد  شيمرد ر!  شير -

 ؟ شير -

 !است يمن ، همان محكوم فرار ي هيبله ، همسا... بلكه !  ستين يكه سر هنر نيا -

از  دهيپوش يشانيپ نيا! نبود  يشك چيه. ماه روشن و سرد بلند شد  يانبوه به سو يشير:  ميتب و تاب جسد را برگرداند با

صخره ها  نيبود كه در پرتو شمع ب يهمان چهره ا نيا...  يوانيح يمنظره  ني، ا يوحش يوانيچشمان متعلق به ح نيابرو ، ا
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 . يفرار ي، جان نرت سلدصو: بودم  دهيآن را به وضوح د

داده  موريكهنه اش را به بار يبه من گفته بود لباس ها يبه خاطر آوردم كه سر هنر. روشن شد  زيوقت در ذهنم همه چ آن

مرد به  نيداشت كه ا تيواقع نيحداقل ا يول. كرده بود تا بتواد فرار كند  هيهم آنها را به سلدن هد موريحتما بار. است 

 يقلبم از حق شناس. دادم  حيهولمز توض يرا برا زيهمه چ. شده بود  ليبود نا نكشورش مستحق آ نيكه طبق قوان يسرنوشت

 :هولمز جواب داد . بود  زيلبر يو شاد

تعلق داشته به دنبال رد  يكه به سر هنر يزيچ ياريبه  وانيمسلما ح. صورت او به سبب لباس ها مرده است  نيدر ا -

چگونه : راز وجود دارد  كي يول. به سرقت رفته  يكه درهتل از سر هنر يهمان كفش ياريبه  يبه احتمال قو: فرستاده شده 

 رها شده است ؟ وشب دانسته كه سگ به دنبال ا يكيسلدن در تار

 . دهيرا شن شيصدا -

كه با  ديفكرش را بكن. را به اوج وحشت برساند  تكاريجنا نيبه خشونت ا يتوانسته مرد يسگ نم يصدا دنيتنها شن -

بوده كه  نياز ا يحاك شيادهايفر. كرد  يشدن مواجه م ريداد خود را با خطر دستگ يكمك گرفتن سر م يكه برا ييادهايفر

 ؟ دهيچطور فهم يول. است  دهيدو دتهاسگ به دنبال او است م دهيكه فهم نياو بعد از ا

 ...ما درست باشد  يسگ ، ولو تمام فرض ها نيچرا ا: وجود دارد  يمن راز بزرگتر ي دهيهولمز ، به عق -

 !كنم  يواتسون ، من فرض نم -

 .گردد  يدر خلنگ زار آزادانه نم شهيزنم كه هم يسگ امشب رها شده است ؟ حدس م نيچرا ا. خوب  يليخ -

كه  يا راز است روشن خواهد شد ، در حالشم يآنچه برا يكنم كه به زود يفكر م رايتر است ؛ ز بياز دور ، از راز من عج -

 يكرد ؟ نم ديچه با نوايب نيبا جسد ا: است  نيشود ا يمن مطرح م يكه برا يسوال. سر به مهر خواهد ماند  شهيراز من هم

 .روباه ها و كالغ ها شود  يكه طعمه  ميآن را به حال خود رها كن ميتوان

 . ميخبر ده سيتا به پل مياز كلبه ها منتقل كن يكيآن را به  ميتوان يم -

؟ همان شخص مورد نظر است ، عجب  ستيك نياوه ، واتسون ، ا. ميجسد را تا آنجا ببر ميتوان يم. كامال درست است  -

گرنه نقشه ، و يكلمه ا يواتسون ، حت...  مياوريبه زبان ب دياز سوءظن ما باشد نبا يكلمه هم كه بتواند حاك كي! دارد  يتهور
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 !رود  يبه باد م مانيها

كامال همان ظاهر فرز و چست و : كرد  يماه او را روشن م.  دميرا د گارشيآمد و من آتش س يما م يبه سو يمرد يبراست

 .بعد دوباره راه افتاد .  ستاديابتدا ا ديما را د يوقت. را داشت  دانيعيچابك طب

.  ديشما بود نميساعت در خلنگ زار بب نيكردم در ا يكه تصور نم يتنها كس/ ؟ دياست ، شمائ بيدكتر واتسون ، عج -

 !است  يدوستمان سرهنر نيكه ا دينگوئ... كه  دياوه ، نگوئ... شده ؟  يزخم ي؟ كس ستيك نيمن ، ا يخدا

 :ج كنان گفت از دستش افتاد ، تمجم گاري؛ س دمينفس تندش را شن يصدا. شتاب خود را به سر جسد رسانده بود  با

 ؟ ستيك نيا...  نيا -

 .فرار كرده بود  نستونيكه از پر يسلدن است ، همان محكوم -

اش غلبه  يو سرخوردگ رتيكه به كار برد بر ح ياريبا كوشش بس يصورت بهت آلودش را متوجه ما كرد ؛ ول استاپلتون

 .نگاه نافذش از هولمز متوجه من شد . كرد 

 چطور مرده ؟!  ييچه ماجرا! من  يخدا -

 يكه صدا ميكرد يمن و دوستم در خلنگ زار گردش م. پرتگاه گردنش شكسته است  نيظاهرا بر اثر سقوط از ا -

 . ميديشن ييادهايفر

 .شدم  ينگران سر هنر. كشاند  رونيمرا به ب نيهم.  دميشن ياديمن هم فر -

 : دميپرس ارياخت يب

 ؟  يچرا به خصوص سر هنر -

را از طرف  ادهايفر يصدا ياست كه وقت يعيتعجب كردم ؛ و طب ركرديچون د. دعوت كرده بودم  تيپ ياو را به مر رايز -

 ... يراست. نگران شدم  دميخلنگ زار شن

 .من و هولمز به گردش درآمد  نينافذش دوباره ب نگاه

 ؟ ديدينشن يگريد يصدا ادياز فر ريغ....  -

 :جواب داد  هولمز
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 ، شما چطور ؟ دميه نشننه ، من ك -

 !من هم  -

 ؟ ستيخوب ، منظورتان چ -

توان در خلنگ زار  يآن را شبها م يصدا يظاهرا.  نديگو يدر مورد سگ شبح چه م نجايا انيكه روستائ ديدان يم! اوه  -

 .شده  دهيشن شيامشب صدا ايخواستم بدانم آ يم.  ديشن

 : گفتم

 . دميبه آن نشن هيشب يزيمن چ -

 ؟ ديدار يا دهيچه عق چارهيب نيدر مورد مرگ ا -

كرده است و تصادف  دنيدر خلنگ زار شروع به د يا وانهيمانند د. بدون شك ، ترس و سرما عقلش را زائل كرده بود  -

 .و گردنش بشكند  فتديب نجايسبب شده كه به ا

 :فت خاطر در نظر گرفتم گ نيتسك يكه آنرا نشانه  يهمراه با آه استاپلتون

 ؟ ديدار دهيشرلوك هولمز ، شما چه عق يآقا. است  يعاقالنه ا اريبس ي هينظر -

 :فرود آورد و گفت  يمودبانه سر دوستم

 ؟ ديچه آسان مرا به جا آورد -

 . ديديرس زيغم انگ يحادثه  نيدرست موقع بروز ا.  ميدكتر واتسون آمده منتظرتان هست ياز وقت -

 .ناگوار است  يليبرم خ يكه فردا با خودم به لندن م يخاطره ا. دوستم درست باشد  ي هيكنم كه نظر ي، كامال فكر م يبل -

 ؟ ديرو يفردا م! آه  -

 .است  نيقصدم هم -

 ؟ ديشده حل كن رتمانيباعث ح يرا كه كم ييكه سفرتان اجازه داده باشد معماها دوارميام -

 :شانه باال انداخت  هولمز

دارد نه  اجيها احت تيمفتش به واقع. موفق شود  ايرا دارد كسب كند  دشانيرا كه ام ييها تيتواند موفق ينم شهيانسان هم -
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 .ام شده  يباعث سرخوردگ هيقض نيا. و افسانه  عهيبه شا

 :بعد رو به من كرد و گفت . شد  رهيبه او خ گريد ياستاپلتون كم. زد  يحرف م يظاهرا صادقانه ا يياعتنا يبا ب دوستم

 يمنظره خواهرم را به شدت م نيا ي، ول دياوريمن بب يرا به خانه  چارهيب نيكنم كه ا شنهاديخواست به شما پ يدلم م -

 .كند  ينم دشيتهد يخطر چيتا صبح ه ميكنم كه اگر جسد را بپوشان يفكر م. كند  يم ديامر مرا دچار ترد نيترساند و هم

هال روان  ليباسكرو يو به سو ميرفتيكرد نپذ ياستاپلتون را كه ما را به خانه اش دعوت م يشنهادهايپ.  مير را كردكا نيهم

رفت ، پشت  يم شيدر خلنگ زار پ يكه بكند ميديشبح او را د ميسر برگرداند يوقت. تنها رفت  دانيعيو مرد طب ميشد

مواجه شده بود  بيمه يرا كه سلدن در آن با مرگ ييمانده بود كه جا بتثا يكوچك ي، توده  ينقره ا بيش يسرش ، رو

 .داد  ينشان م

 :نجوا كنان گفت  هولمز

از  ريغ يكس شيپا يجلو يمتوجه شد قربان يوقت ديديد! دارد  يمرد عجب اعصاب نيا!  ميباالخره در برابر هم قرار گرفت -

شد ؟ واتسون ، در لندن به شما گفته  رهيكرد چگونه چ ياو را فلج م ديكه با يآن است كه موردنظر او بوده ، بر عكس العمل

 .او قابل دست و پنجه رم كردن باشد  يكه به اندازه  مينداشته ا يفيكه هرگز حر ميگو يبودم ، باز هم م

 . ديمتأسفم كه شما را د -

 .كار وجود نداشت  نياز ا يريجلوگ ي لهيوس يول.من هم در ابتدا متأسف شدم  -

 گذارد ؟ يم يرياو چه تأث يبر نقشه ها نجايبه نظر شما ، حضورتان در ا -

. دست بزند  يا دانهيكه او را بر آن دارد كه فورا به اقدامات نوم نيبه خرج دهد ، مگر ا اطيكند كه احت رياو را ناگز ديشا -

 .داده است  بياعتماد داشته باشد و فكر كند كه ما را كامال فر به امكانات خودش يليباهوش ، خ تكارانيمثل اغلب جنا ديشا

 ؟ ميكن رشيفورا دستگ ديچرا نبا -

 يفقط برا.  ديكند كه فورا حرارت به خرج ده يتان به شما حكم م زهيغر. ، اقدام و عمل در خون شماست  زيواتسون عز -

 يزي؟ اصال قادر به اثبات چ ميگرفت يقرار م ير وضع بهترد ايآ ميكرد يم ري، به فرض كه امشب او را دستگ ميگو يبحث م

او داشته  هيعل يليدل ميتوانست يگرفت م يرا به كار م يبشر ياگر او موجود!  ستا نياو هم يطانيش يركيز.  مياو نبود هيعل
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به حالمان نخواهد بود كه طناب دار را به گردن صاحبش حلقه  يابدا كمك ميسگ بزرگ را ثابت كن نياگر وجود ا ي، ول ميباش

 . ميكن

 ! ميدار يپرونده ا يول -

مورد تمسخر دادگاه قرار  ميكن ياقمه دعو يليدل يداستان ب نياگر با چن. است  هيفقط استنتاج و فرض!  ستياصال پرونده ن -

 .گرفت  ميخواه

 .مرگ سر چارلز هست  -

كه  ميدان يكه او بر اثر وحشت مرده است و م ميدان يمن و شما م. شده است  داياز خشونت پ ياثر نيجسد او بدون كمتر -

منصفه انتقال داد ؟ كجا  أتيتوان به دوازده عضو محترم ه يرا چگونه م نيقي نيا ياو را دچار وحشت كرده است ؛ ول زيچه چ

 يرا گاز نم يكه سگ هرگز جسد ميدان يمسلما ما مسگ كجاست ؟  يها ندانشود ؟ اثر د يم دهياز حضور سگ د ياثر

كه قادر به  ميستين يدر وضع يول ميرا ثابت كن نيا ديما با يول. مرده بوده است  وانيح دنياز رس شيو سر چارلز پ رديگ

 . ميكار باش نيانجام ا

 امشب چطور ؟! چطور  -

 دهيما هرگز سگ را ند. سگ و مرگ سلدن وجود ندارد  نيب يميارتباط مستق چيباز هم ه.  ميندار يشرفتيباز هم چندان پ -

وجود دارد  زهيباز هم فقدارن كامل انگ. مجرم بوده است  بيكه در تعق ميثابت كن ميتوان ينم يول ميا دهيرا شن شيصدا.  ميا

درخور آن است  هيقض يول ميندار اريدر اخت يپرونده ا چيكه در حال حاضر ه ميريبپذ راكر  نيا دي، با زينه ، دوست عز... 

 . ميكن ليپرونده را تكم نيكه هر چه زودتر ا

 ؟ ديكار را بكن نيا ديخواه يوچطور م -

من هم . ببرد بدون شك به ما كمك خواهد كرد  يبه موضوع ازدواج استاپلتون پ ي؛ وقت دوارميام يليخ نزيبه خانم لورا ال -

 . نجامديب قيما به توف يتا فردا شب كوشش ها دوارميام.  ميشو يفردا دست به كار م. خاص خودم را دارم  ينقشه 

هال  ليتا دم در باسكرو ديبگو يآن كه سخن يبكشم ؛ او كه غرق در افكار خود شده بود ب رونياز او ب يگريد زيچ نتوانستم

 .آمد 
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 ؟ ديآئ يشما هم با من م -

است ؛ در مورد  نيحرفم ا نيواتسون ، آخر يول. نگه دارم  يحضورم را مخف نياز ا شيكخ ب نميب ينم يليدل گريد.  يبل -

 يصورت برا نيدر ا.  مياستاپلتون او را از مرگ سلدن آگاه كن يبا الهام از افسانه ساز.  دينگوئ يزيچ يسگ به سر هنر

 نهايا يمانده باشد فردا شب شام به خانه  ادمياگر گزارشتان درست به  راي، ز تكه فردا در انتظارش اس يمقابله با آزمون

 .را خواهد داشت  يتعادل عصب نيدعوت شده ، بهتر

 .من هم دعوت شده ام  -

به شام  ريد يليو حاال ، اگر خ.نخواهد آمد  شيپ يمشكالت. تنها خواهد رفت  ي؛ سر هنر ديصورت معذرت بخواه نيدر ا -

 . د در انتظارمان باش يخوب يغذا دوارميام مينرس

 زدهميس فصل

 شود يدام تنگتر م حلقه

 

كرد  يفكر م شياز چند روز پ رايكرد ، ز يكند اظهار شاد رتياز آنچه ابراز ح شيب ديشرلوك هولمز را د يوقت يهنر سر

كه  ديد يهمه وقت نيبا ا.  ديايهال ب لي، هولمز را بر آن خواهد داشت كه لندن را ترك كند و به باسكرو ريكه حوادث اخ

كه با او تنها  يوقت. دهد ابروانش درهم رفت  يهم نم يحينبودن آنها توض وردبا خود ندارد و در م يدوستم بار و بنده ا

دشوار  تيداشتم كه مأمور فهياما من ابتداوظ.  مياو را ارضا كرد يكنجكاو ميكه با هولمز قرار گذاشته بود يتا حد ميماند

با  موريخانم بار ياحساس كرد ول يخاطر نيتسك ديخدمتكار شا. سرش را انجام دهم و هم مورياعالم مرگ سلدن به بار

 يبرا يجانور بود ؛ ول مهي، ن طانيش مهيخشن ، ن يتمام مردم ، سلدن آدم يبرا. را پاك كرد  شياشك ها شبندشيپ

امكان ندارد كه زن بر . كه خواهر دستش را گرفته بود  يخودش مانده بود ، پسزك يدوران كودك يخواهرش همان پسربچه 

 . ديمرد هم نگر نيبدتر

 :به ما گفت  يهنر سر

 يراض دوارميام. نرفته ام  رونيسر كرده ام و از خانه ب اهيرفته ، تمام روز با افكار تلخ و س رونياز صبح امروز كه واتسون ب -
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. شدم  يبهره مند م يخوب اريبس ينينروم از شب نش رونيخورده بودم كه تنها باگر قسم ن. به قولم عمل كرده ام  راي؛ ز ديباش

 .كرد به خانه اش بروم  يآن از من دعوت م يداشته بودم كه ط افتيدر يامياز استاپلتون پ رايز

 :جواب داد  يبه خشك هولمز

كه ما بر سر جسد شما دچار اندوه و  ديدان يم اي، آ يراست. مطبوع باشد  يليتوانست خ يتان م ينيشك ندارم كه شب نش -

 .كه گردن شما شكسته است  ميكرد ي؟ فكر م ميشد يناراحت

 .باز شد  رتياز ح يسر هنر يها چشم

 چطور ؟ -

 دايپ يمسأله ا سيترسم خدمتكار شما كه آنها را به او داده با پل يم. شما را به تن داشت  ياز لباس ها يكي چارهيمردك ب -

 .نكند 

 .ندارند  يخاص ينشانه  چيكنم كه آنها ه يكه به خاطر دارم فكر م ييتا جا. وجود دارد  ياحتمال كم -

.  ديمخالف قانون را انتخاب كرده ا ي، جنبه  هيقض نيدر ا راي، ز ديدر واقع شما شانس آورده ا! است  اريپس بخت با او  -

 يواتسون مدارك كاف يگزارش ها. تمام اهل خانه است  فيام توق فهيوظ نيشك ندارم كه در مقام كارآگاه با وجدان ، نخست

 .رود  يمتهم كردن شما به شمار م يبرا

 :گفت  يهنر سر

 يشرفتيظاهرا پ ميآمده ا نجايبه ا ي؟ من و واتسون كه از وقت ديكن دايپ يسر نخ ديتوانسته ا ايآ يدر مورد موضوع اصل يول -

 . مينداشته ا

هنوز . و دشوار است  دهيچيپ تينها يب هيقض. روشن كنم  تانيرا برا زيكه همه چ ميباش يدر وضع يكنم كه به زود يفكر م -

 . ميشده ا كيكار نزد انيبه پا ي، ول ميآنها را روشن كن ديوجود دارد كه با گريد يچند نكته 

حاضرم قسم بخورم  نيام ؛ بنابرا دهيسگ شن يصدادر خلنگ زار .  ميداشته ا يحتما واتسون به شما خبر داده كه حادثه ا -

اگر .  شوميپارس را بشنوم متوجه م يصدا يبودم سگ داشتم و وقت كايدر آمر يوقت.  ستيكه صحبت از خرافات مطلق ن

كارآگاه در تمام قرون و اعصار  ني، قسم خواهم خورد كه بزرگتر ديو به دنبال خود بكش ديپوزه بند بزن كي نيبه ا ديبتوان
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 . ديهست

 .، خواهم توانست به آن پوزه بند بزنم و به دنبال خود بكشم  ديكه به من كمك كن ديكن كه اگر قول بده يفكر م -

 .خواهم كرد  دييبگو يهر كار -

 . دينپرسيزيو چ ديخواهم كه كوركورانه عمل كن ياز شما م نطوريخوب ، هم اريبس -

 . ديما بخواههر طور ش -

 ...ندارم كه  يشك.  ميكن يمسأله كوچك را حل م نيكنم شانس با ما خواهد بود و ا يصورت فكر م نيدر ا -

 شديدر آن خوانده م يچنان حالت: كرد  يچراغ صورتش را روشن م. سرم نگاه كرد  يدر باال يساكت شد و به نقطه ا ناگهان

 . رديوقت بگ يخدا كيكالس يمجسمه  يتوانست آن را به جا يكه انسان م

 چه شده ؟ -

خطوط چهره اش هنوز سخت و . مسلط شده است  يديشد يدرون جانيكه او بر ه دميشد د نينگاهش متوجه پائ يوقت

 . ديدرخش يم ياز شاد شيچشم ها يبود ول دهيكش

 :داد گفت  يآراستند نشان م يمقابل را م واريرا كه د ييتابلوها فيآنكه رد ضمن

از  ينظر او ناش نيا يباشم ، ول يواتسون قبول ندارد كه در هنر آدم خبره ا.  دينفر خبره را ببخش كي نيحس تحس -

 ! ديدار ييبايز يتابلو يشما واقعا مجموعه . ما با هم تفاوت دارد  ديحسادت محض است ، چون كه عقا

 :گفت  ستينگر يم رتيضمن آنكه دوستم را با ح يهنر سر

اطالع داشته باشم و در مورد اسبها  يليمورد خ نيكنم كه در ا يادعا نم. شنوم  يرا از زبان شما م يزيچ نيكه چن خوشوقتم -

 . ديكه به تابلوها بپرداز ديكن يم دايدانستم كه مجال پ ينم. توانم قضاوت كنم تا در مود تابلوها  يو گاوها بهتر م

آن : تابلو كار نلر است  نيحاضرم قسم بخورم كه ا.  نميب يدهم و حال هم دارم آن را م يم صيتشخ نميبب يخوب زيچ يوقت -

 يحدس م. است  نولدزياز ر يبه سر دارد اثر سيچاق كه كاله گ ي؛ و آن آقا ميگو يدارد م يآب شمياز ابر يبانو را كه لباس

 باشند ؟ يخانوادگ يتابلو نهايزنم ا

 .همه شان  -
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 ؟ ديدان يآنها را م ياسم -

 .كنم درسم را از بر كرده باشم  يشان را به من گفته ؛ فكر م ياسام موريبار -

 ؟ ستيكه تلسكوپ دارد ك ييآقا -

 يبه تن دارد و لوله كاغذ يكه شنل آب يمرد. خدمت كرده  يدر هند غرب ياست كه تحت فرمان رودن ليباسكرو ابانيدر -

 .مجلس عوام بوده  ونيسيكم سيرئ تياست كه در دوران پ ليباسكرو اميليبه دست گرفته سر و

 .و تور بر تن دارد  ياز مخمل مشك يكه لباس يمن است ؟ كس يكه رو به رو يا هيشوال نيو ا -

شرور است كه  يرود ، او همان هوگو يما به شمار م يها ياست منبع بدبخت ياو كس!  ديكه با او آشنا شو ديحق دار! آه  -

 . ميببر اديرا از  نيا ميتوان ينم. ها را به وجود آورده  لياسكروب يافسانه 

 :هولمز زمزمه كنان گفت . نگاه كردم  رتيتوجه و ح با

 ياو را آدم. نسبتا آرام و نرمخو است  يتيكرد شخص يكرد انسان گمان م ينگاهش را روشن م يوياگر د! است  بيعج -

 ...كردم  يتنومندتر و عشرت طلب تر در نظر مجسم م

 .شود  يم دهيپشتتابلو د 1648 خينام و تار:  ستين يشك چيدر مورد صحت انتساب ه -

 ميخورد يكه شام م ياو را افسون كرده است ؛ در تمام دت ريزاهزن پ ريكه تصو ديرس يبه نظر م يسكوت كرد ول هولمز

او مرا . افكارش را دنبال كنم  يبه اتاق خودش رفت ، توانستم رشته  يكه سر هنر يبعد ، وقت يليخ. چشم از آن برنداشت 

 : ديپرس. باال آورد  واريبه د ختهيآو يگرفته بود تا صورت تابلو دسترا كه به  يبرگرداند و شمع يبه اتاق غذاخور

 ؟ دينيب يم يزيچ -

منقبض ، سخت  ينبود ، ول يوحش يچهره ا.  ستمي، عقاب آور را نگر يجد ي، چهره  ديتور سف ي قهيدرهم ،  ي، جعدها كاله

 ...داشت  ري، دو چشم سرد و تحمل ناپذ كيتار يفشرده با لبها ي، خشن بود و دهان

 شباهت ندارد ؟ ديكه بشناس يبه چهره ا ايآ -

 .شود  يم دهيد ياز سر هنر يدر چانه اش نشانه ا -

 ! ديلحظه صبر كن كي يول.  دي، شا يبل -
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 .كاله بزرگ و به دور جعد موها تا كرد  يراست را باال يرفت و شمع را با دست چپ نگهداشت و بازو يصندل يباال

 :برآوردم  رتياز ح يبانگ

 !من  يخدا -

 .استاپلتون در پرده آشكار شده بود  ي چهره

مفتش  ازيامت نينخست. كند  يبررس شانيها هيرايمن عادت كرده كه چهره ها را بدون پ يچشم ها!  دينيحاال او را بب! خوب  -

 ببرد يپ افهيق ريياست كه بتواند به تغ نيا ييجنا

 !خودش است  يتابلو ييگو! شگفت است  -

 يكاف يخانوادگ يتابلوها يبررس.  يو هم از لحاظ اخالق ياز بازگشت به گذشته است ، هم از لحاظ جسمان ي؛ نمونه جالب يبل -

 نياست ، در ا ليخاندان باسكرو ياز اعضا يكياستاپلتون . روح در بدن معتقد كند  دخول مجدد نيرا به آئ ياست تا هركس

 .وجود ندارد  يديمورد ترد

 و قصد دارد از ارث بهره مند شود ؟ -

ماست و  اريواتسون ، او در چنگ ماست ، در اخت. دهد  يقرار م ارمانيمفقوده را در اخت ياز حلقه ها يكيتابلو  نيا! مسلما  -

 كيسنجاق ،  كي. تور ما دست و پا خواهد زد  انيدر م شياز پروانه ها يكيكنم قسم بخورم كه تا فردا شب مثل  يم جرأت

 ! مياضافه كن تيكراستريب يتا او را به مجموعه  ستيكاف ييقوا يجعبه  كيچوب پنبه و 

خنده اش را  يصدا يليخ. كرد كه بندرت در مورد او سابقه داشت  يديشد يگرداند خنده  يكه از تابلو رو برم يهنگام

 .داد  يخبر م فيحر يروز رهيخنده هر بار از ت نيا: بودم  دهينشن

 .كرد  يم يرا ط ابانيكه خ دمياو را د دميچوش يلباس م يوقت: هولمز از من جلو زده بود  يشدم ، ول داريزود از خواب ب صبح

 :گفت  ديمال يو عمل دست ها را به هم م تيكه از شدت فعال يحال در

روز  انياز پا شيپ. شود  يآغاز م يبه زود يماه ديص. دام كامال گسترده است !  ميداشته باش يروز سرشار دي، با يبل -

 .است  ختهيتور گر يحلقه ها انياز م اي ميدرشت چانه بلند را گرفته ا يماه ايدانست كه آ ميخواه

 ؟ ديرفته ا به خلنگ زار ايآ -
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 يكس نجايكه در ا ميتوانم بگو يم ديكنم به تأك يفكر م. فرستادم تا خبر بدهم كه سلدن مرده است  نستونيپر يبرا ياميپ -

 نانيمن اطم يبرقرار كردم ، چون اگر از سالمت يوفادار هم ارتباط تيبا كارترا نطوريهم. شود  يخبر ناراحت نم نيا دنياز شن

 .خورد  يبماند از دم در كلبه ام تكان نم بشكه سر گور صاح يمثل سگ فتي ينم

 ؟ ميچه كن ديحاال با -

 !خودش آمد ! ، آه  مينيرا بب يسر هنر ديابتدا با -

 :گفت  يهنر سر

 .اش باشد  يجنگ ينقشه  ي هيستادش مشغول ته سيكه به اتفاق رئ ديهست يفرمانده هي، هولمز ، شب ريروز بخ -

 .گرفت  يواتسون داشت از من دستور م. است  نطوريهم قايدق -

 .من هم  -

 . ديكه امشب با دوستانتان ، استاپلتون ها ، شام بخور ديكنم قول داده ا يفكر م! ست  يعال -

 يليدارم كه از مالقات شما خ نانيهستند و اطم يريمهمان پذ اريبس يآنها آدم ها.  ديشما هم به ما ملحق شو دوارميم -

 .خوشوقت خواهند شد 

 . ميبه لندن برگرد ميترسم كه من و واتسون مجبور شو يم -

 به لندن ؟ -

 .بود  ميخواه دتريكنم كه در حال حاضر در آنجا مف يفكر م.  يبل -

 .ناراحت شد  يهنر سر

 . ستين يريدلپذ يآدم تنها جا يملك و خلنگ زار برا.  ديمن بمان شيماجرا پ نيبودم كه در تمام مدت ا دواريام -

به دوستانتان  ديبا.  ديانجام ده ميگو يرا كه م ييهمان كارها قايو دق ديبه من اعتماد كن يبه طور ضمن دي، با زيدوست عز -

ما را مجبور كرده به لندن  يفور يكار ي، ول ميآنها برو يمان بود كه به اتفاق شما به خانه  يكه باعث خوشوقت ديبده نانياطم

 ماند ؟ يم ادتاني اميپ نيا يمحتوا.  ميبرگرد ريوونشايبه د زود يليخ ميدواريو ام ميبرگرد

 ! يالزم است ، بل ديكن يحال كه فكر م -
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 .كه حق انتخاب ندارم  ديباور كن -

 يگرفت دچار سرخوردگ يفرار در نظر م يكه آنرا نوع يزيخوانم كه بر اثر چ يم يسر هنر يكردم كه بر چهره  احساس

 : ديپرس يبسرد. است شده 

 ؟ ديبرو ديخواه يم يك -

كه باز خواهد گشت اثاثش را  نيا يواتسون به نشانه  ي، ول ميرو يم يبالفاصله بعد از صبحانه ، با كالسكه به كوومب تراس -

 . ديكن يم يكه وعده خالف ديمتأسف ديو به او بگوئ ديبفرست يغامياستاپلتون پ يواتسون ، شما هم برا.گذارد  يم نجايا

 :گفت  يهنر سر

 بمانم ؟ نجايتنها ا يتنها ديچه با يبرا.  ميايخواهد با شما ب يدلم م يليخ -

 . ديكه بمان ميگو يو حال به شما م ديهرچه گفتم انجام ده ديقول داده ا نكهيا يبرا. تان است  فهيوظ نكهيا يبرا -

 .مانم  يخوب ، م اريبس -

 ادهيپ ديكه قصد دار ديو بگوئ دياما كالسكه را برگردان.  ديبرو تيپ يدارم با كالسكه به مر ليم:  گريدستورالعمل د كي -

 . ديبرگرد

 ، از وسط خلنگ زار ؟ ادهيپ -

 . يبل -

 . ديگردش به من هشدار داده بود نيدر مورد هم قايدق يول -

از شما  يزيچ نينداشتم چن نانياگر به اعصاب و ل و جرأت شما اطم.  ديكار را بكن نيا ديتوان يم تيامن تيبار با نها نيا -

 . ديكار را بكن نياست كه ا نياصل موضوع هم يخواستم ، ول ينم

 .خواهم كرد  -

؛ البته  ديريبگ شيرسد در پ يم مپنيگر يبه جاده  تيپ ياز مر كراستيرا كه  يفقط راه ديتان عالقه دار يو اگر به زندگ -

 .است  نيهم هم يعاد ريمس

 .كنم  يم ديرا كه بگوئ يهمان كار -
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 .تا بعد از ظهر در لندن باشم  فتميكه بتوانم راه ب نيخوشوقت خواهم بود كه به محض ا. خوب  اريبس -

 يهولمز به استاپلتون گفته بود كه روز بعد به لندن برم شيشد ؛ قطعا به خاطر داشتم كه شب پ رتميبرنامه موجب ح نيا

 يبحران يتوانستم درك كنم كه در چنان لحظه  يداشته باشد مرا هم با خود ببرد ؛ و نم ليكردم كه م يفكر نم يول. گردد 

بود كه كوكورانه  نيكار من ا.  اورميبه عمل ب يتوانستم مخالفت ياما نم.  ميباشاز آنجا دور  ميتوانست يم مانيچطور هردو

 يراه آهن كومب تراس ستگاهي؛ دو ساعت بعد در ا ميكرد يخداحافظ نمانيجهت از دوست اندوهگ نيبه هم. طاعت كنم 

 .منتظرمان بود  يقطار پسر جوان يدر سكو.  ميرا به ملك فرستاد نزيپرك.  ميبود

 ؟ ديندار يمن دستور يآقا ، برا -

و از او  ديمخابره كن يسر هنر يمن برا يبه امضا يتلگرام ديديكه رس يوقت ديرو يقطار به لندن م نيبا ا!  تيكارترا -

 .بفرستد  تياستر كريبه ب ميبرا يكرد با پست سفارش دايرا كه گم كرده ام پ ياگر دفترچه ا ديبخواه

 !خوب ، آقا  اريبس -

 !نه  اي دهيمن رس يبرا يامي ايآ ديهم بپرس ستگاهيا سيو از رئ -

 :شود  يگفته م نيدر آن چن. برداشت و هولمز تلگرام را به من داد  يبا تلگرام جوان

 .لستراد  -رسم  يم قهي، با حكم بدون نام ساعت پنج و چهل دق افتيتلگرام در -

به  ميتوان ياست و ما م يحرفه ا سيافراد پل نياز بهتر يكيمن او  ي دهيبه عق. داشتم  افتيجواب تلگرام صبحم را در -

 نزياست كه به مالقات خانم لورا ال نيراه صرف وقتمان ا نيكنم كه بهتر يواتسون ، حاال فكر م.  ميداشته باش اجيكمك او احت

 . ميبرو

 يكرد تا استاپلتون ها را قانع كند كه ما براست ياستفاده م ياو از سر هنر. بست  يو رفته رفته در ذهنم نقش م يجنگ ي نقشه

اگر سر  شد،يتلگرام او كه از لندن مخابره م نيا.  ميگشت يكه حضورمان الزم بود برم يا كه در لحظه ي، در حال ميرفته ا

كه تور  ديرس ياز همان هنگام به نظر م. كرد  يرا از او دور م يگفت هرگونه سوءظن يم ناز آن نزد استاپلتون ها سخ يهنر

 .شود  يبسته م زانيبزرگ چانه آو يماه يبه رو

 :به موضوع پرداخت و گفت  مايزن شد مستق رتيكه باعث ح يدر دفتر كارش بود ؛ شرلوك هولمز با صراحت نزيلورا ال خانم
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دوستم دكتر . كنم  يم قيشود تحق يمربوط م ليكه به مرگ سر چارلز باسكرو يطيشرا يدر حال حاضر من درباره  -

 .كرده است  آگاه ديو آنچه ناگفته گذاشته ا ديواتسون مرا از آنچه به او گفته ا

 :گفت  زيتفرعن آم يبا ظاهر زن

 را ناگفته گذاشته ام ؟ زيچه چ -

همان زمان و  نيكه ا ميدان يم. در باشد  يدر ساعت ده جلو ديكه از سرچارلز خواهش كرده بود ديشما اعتراف كرده ا -

 .وجود داشته باشد  يدو حادثه ارتباط نيكه ب ديشده ا نيشما منكر ا. مكان مرگ او است 

 .وجود ندارد  يارتباط -

. وجود دارد  يكرد كه ارتباط ميثابت خواه يكنم كه بزود يفكر م يول. خارق العاده است  يصورت ، تقارن براست نيدرر ا -

اگر به اثبات  كه ميريگ يدر نظر م يماجرا را چون قتل نيما ا. صراحت با شما صحبت كنم  تيدارم با نها لي، م نزيخانم لورا ال

 ...كرد  ياستاپلتون ، بلكه همسرش را هم متهم م يابود نه تنها دوستتان آق دهيرس

 : ديپر شيصندل ياز رو زن

 همسرش ؟ -

 .در واقع همسر او است . شد  يكه خواهر او او در نظر گرفته م يكس. رود  يراز به شمار نم گريموضوع د نيا -

گلگونش بر اثر  يكه ناخن ها دمياش چنگ انداخت ؛ د يصندل يدر دسته ها شيست هاد. دوباره نشسته بود  نزيال خانم

 :دوباره گفت . شده است  ديفشار انگشتان سف

 !همسرش ؟ همسرش ؟ او مجر است  -

 :هولمز شانه باال انداخت ، زن گفت  شرلوك

 ... دياقامه كن لياگر دل!  ديثابت كن -

 .معنا داشت  شياز حرف ها شينگاهش ب ي انهيوحش درخشش

 :آورد گفت  يم رونيچند كاغذ ب بشيكه از ج هولمز

نوشته اش . از آنها گرفته شده  ريوركشايدر  شياز زوج است كه چهار سال پ يعكس نيا. را اقامه كنم  لميآماده ام كه دال -
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هم سه شرح  نيا.  دياوريبه جا ب ديانتو يآنها را م يزحمت هردو نيبدون كمتر يول» آقا و خانم واندلور « :است  نيا

را اداره  وريسنت اول يكه كالج خصوص يآقا و خانم واندلور در دوران يدرباره  تيكه از طرف سه شاهد با حسن ن سيدستنو

 . ديكن ديترد تيدر مورد هو ديتوان يباز هم م ايكه آ دينيو بب ديآنها را بخوان. كرده اند نوشته شده  يم

 :و گفت  ستيشده باشد به ما نگر يديكه دچار نوم يزن زيبه نوشته ها انداخت ، بعد با حالت سنگدالنه و غم انگ ينگاه زن

كه اصال به  يمرد بدكار بنحو.  رميكه بتوانم از شوهرم طالق بگ يازدواج كرد به شرط شنهاديمرد به من پ نيهولمز ، ا يآقا -

كردم كه به  يچرا ؟ چرا ؟ فكر م. كلمه هم به من راست نگفته  كي نيبنابرا! ته كند به من دروغ گف ينم دايراه پ يفكر كس

در مورد  چيحال كه او ه. نبوده ام  شيب يا لهيكه در دست او وس نميب ياكنون م يول.  كند يكار را م نيخاطر عشق به من ا

از او  وبشيع جيبكوشم كه در مقابل نتا دياچه ب ينسبت به او صداقت داشته باشم ؟ برا ديمن صداقت نداشته ، چرا من نبا

كه آن نامه را نوشتم به  يخورم وقت يفسم م. كنم  ينمرا از شما پنهان  يزيچ:  دياز من بپرس ديخواه يكنم؟ هر چه م تيحما

 .نداشتم  يدوستم بود قصد بد نيكه بهتر يجنتلمن يوجه درباره  چيه

 :جواب داد  هولمز

 انيكه من آنها را ب ديبده حيترج ديدشوار است ؛ شا تانيحوادث برا نيا يادآوري! كنم  يخانم ، حرفتان را كامال باور م -

 استاپلتون بود ، درست است ، نه ؟ شنهاديارسال آن امه به پ.  ديكردم شما بگوئ يكنم ؛ اگر اشتباه

 .كرد  كتهيمتن آن را او به من د -

 .داشت  ديخواه افتيطالق را از سر چارلز در يبود كه پول محاكمه  نيهم كه آورد ا يليحدس مس زنم دل -

 . يبل -

 منصرف كرد ؟ ديكه به محل مالقات برو نيشما را از ا ديبعد از آن كه نامه را فرستاد -

به من پول بدهد غرور  يگريمخارج طالق كس د نيتأدم يكه اگر برا نديب يكند م يخوب فكر م يبه من گفت كه وقت -

ما را از  ييدهد تا مانع جدا ياش را م يموجود يشاه نيآخر ياش حت يشود و او با وجود تنگدست يدار م حهياو جر يفرد

 .سر راه بردارد 

 ؟ ديتا در روزنامه خبر مرگ سر چارلز را خواند دينكرد دايپ ياطالع گريبعد شما د. رسد  يم يمنطق يليبه نظرم خ -
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 .ندانستم  يزياست ، چ درست -

 ؟ دينگوئ يزيو از شما قول گرفت كه در مورد قرار مالقات با سرچارلز چ -

است و اگر موضوع قرار مالقات آشكار شود من قطعا مورد  زياسرار آم يليمرگ خ نيبه من گفت كه ا. درست است  -

 .او مرا ترساند و از من قول گرفت كه سكوت كنم .  رميگ يسوءظن قرار م

 ! ديكرده بود دايسوءظن پ يشما مقدار يول! البته  -

 :افكند ، بعد گفت  ريشد و سربه ز ديدچار ترد زن

 .ماندم  يبه او وفادار م شهياگر نسبت به من صداقت نشان داده بود هم يول. شناختم  يمن او را م -

 :هولمز گفت  شرلوك

، خودش هم  ديداشت اريشما او را در اخت.  ديكنم كه شما خودتان را خوب از ماجرا دربرده ا يبا توجه به تمام جوانب فكر م -

از شما  دي، حاال با نزيخانم ال.  ديپرتگاه قرار دار يشما در لبه  شياز چند ماه پ.  ديهنوز زنده ا يدانست ، ول يرا م نيا

 . ديشن دياز ما خواه يخبر يزوداحتماال ب:  ميكن يخداحافظ

 :هولمز به من گفت  ميلندن بود ريالس عيكه منتظر قطار سر يهنگام

 كبارهيقادر خواهم بود كه  يبه زود. رود  يم نياز ب يگريپس از د يكيشود و مشكالت ما  يواتسون ، پرونده مان قطور م -

 ياز ماجراها يجرم شناس انيدانشجو.  ميرا به وضوح نشان بده ديتمام اعصار جد تيجنا نيتمام عوامل خارق العاده تر

خواهند كرد ؛  ادي يشمال ينايآندرسون در كارول يها تيجنا ايو  ريصغ هيروسدر گروندو واقع در  1886كه در سال يمشابه

زشت ، كامل  تيشخص نياكنون هم پرونده مان در مورد ا يحت. دارد كه خاص خودش است  ييها يژگيو هيقض نيا يول

 .خواهم كرد  رتيح يلينشود خ ليوقع خواب تكماگر امشب تا م يول.  ستين

محكم با هم دست .  ديسكو پر يبه رو يكوچك اندام ، خشك و عصب يشد و مرد ستگاهيلندن وارد ا ريالس عيسر قطار

با هولمز  يكه شروع به همكار يكه او از روز دميافكند فهم يكه لستراد به دوستم م يبه احترام ختهيآم يو از نگاه ها ميداد

مرد اهل منطق با چه  يها هيمرد اهل عمل از نظر نيآمد كه در آن موقع ا ادميو به . برده است  يپ زهايچ يليكرده به خ

 .كرد  ياستقبال م يريتحق



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٢

 : ديپرس لستراد

 در مد نظر است ؟ يكار خوب -

 :جواب داد  هولمز

توان صرف  يمدت را م نيكنم ا يفكر م.  ميفتيفكر رفتن بتا به  ميدو ساعت وقت دار.  رياخ يكار سال ها نيبزرگتر -

 هيو مه لندن را از ر ميكن يشبانه و پاك دارتمور وادار م يكرد ؛ پس از آن ، لستراد ، شما را به استنشاق هوا يزيخوردن چ

روح  اريد نياز ا دارتانيد نيكنم كه نخست يخوب ، فكر م يليخ! ؟ آه  ديبود امدهين نجايشما هرگز به ا.  ميران يم تانيها

 . دينبر اديپرور را از 

 چهاردهم فصل

 ليباسكرو يخانواده  سگ

 

خودش را قبل از  شيآمد نقشه ها يآن بود كه خوشش نم)  ميبدان بيرا ع نيالبته اگر ا( شرلوك هولمز  يها بياز ع يكي

او  يسلطه جو يخلق و خو يكراهت را تا حدود نيا. بگذارد  انيدر م يآنها ، به طور كامل با كس ياجرا يلحظه  دنيفرارس

 يبود نم شيحرفه ا اطيامر ، احت نيهم علت ا يتا حدود. بكند  ريرا متح انشيدوست داشت اطراف: كرد  يم هيرا توج

از  از آن بارها شيپ. او توان فرسا بود  يكمك ها ايمأموران  يبرا جهياما به هر حال ، نت.  ندازديرا به خطر ب يزيگذاشت چ

 يم كيبه هدف نزد. بردم  ياز هر زمان رنج م شي، ب يكيدر دل تار يطوالن ييمايبابت رنج برده بودم ، اما در آن راه پ نيا

. خود را به وضوح شرح نداده بود  ياتيعمل يهولمز عنوز نقشه  ي، ول ميبرد يخود را به كار م ييحداقل كوشش نها اي؛  ميشد

را  كيكه دو طرف رراه بار يو برهنه ا رهيت يگسترده  يكشش آمده بود ، باد سرد و فضاها تينها يكه اعصابم ب يوقت

 مانيماجرا ي جهيهر گردش چرخ ، هر قدم اسبها ، ما را به نت.  ميبود به من فهماند كه به خلنگ زار قدم نهاده ا فتهگر

 .كرد  يم كينزد

 يبه حرف ها ميبود ريجهت ناگز ني؛ به هم ميه آزادانه صحبت كنك شديمانع از آن م يا هيكرا يكالسكه  يراننده  حضور

 يكه از مقابل خانه  يباالخره وقت. از انتظار وجودمان را اشغال كرده بود  يناش يكه حالت عصب ي، در حال ميمبتذل اكتفا كن
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دور  ينه در مقابل در ملك ،بلكه كم.  افتمي نيو آن وقت تسك ميشو يم كينزد ملك، متوجه شدم كه به  ميفرانكلند گذشت

راه  تيپ يمر يبرگردد و خودمان به سو يبه راننده همراه با پول دستور داده شد كه به كومب تراس.  مياز آن توقف كرد

 . ميافتاد

 ؟ ديلستراد ، اسلحه دار -

 :زد و گفت  يلبخند زنقشير كارآگاه

 يزيداشته باشم چ يبيج نيكه چن يبه درد حمل تپانچه بخورد دارم و تا وقتكه  يبيكه شلوار به پا داشته باشم ج يتا وقت -

 .گذارم  يآن م يتو

 . ميمسلح هست يموارد فور يمن ودوستم هم برا! خوب  اريبس -

 ؟ ميچه كار كن ديبا.  ديكامال لب بسته ا هيهولمز ، در مورد قض يآقا -

 . ميانتظار بكش -

 :نجواكنان گفت  ديلرز يكه م كارآگاه

 . نميب يرا م يخانه ا يها يدر مقابل مان روشنائ!  ستين يراستش مكان شاد -

آهسته حرف  يليخ يو فقط با صدا دينوك پا راه برو ياز شما تقاضا كنم كه رو ديبا. ما است  ييو مقصد نها تيپ يآنجا مر -

 . ديبزن

و  ستاديخانه ا يمتر ستيهولمز در دو ي، ول ميبه خانه برو ميخواه يه مبود ك نيو مثل ا ميداشت يدر جاده قدم برم اطياحت با

 :گفت 

 .كنند  يم جاديا يسمت راست ، حفاظ خوب يصخره ها. خوب است  يليجا خ نيهم -

 ؟ ميكن نيكم ديبا -

،  ديواتسون ، شما وارد خانه شده ا.  ديريجا بگ يفرورفتگ نيلستراد ، شما در ا.  ميكن يكوچكمان م نگاهيرا كم نجاي، ا يبل -

 خانه مال كجا است ؟ يانتها ينرده  يدارا ي؟ پنجره ها ديكن فيتوص ميوضع اتاق ها را برا ديتوان ينه ؟ م

 .كنم مال آشپزخانه باشد  يفكر م -
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 كه دورتر و كامال روشن است ؟ يكيآن  -

 .است  يقطعا مال اتاق غذا خور -

شما را به خدا مواظب  يول. كنند  يكه چه م دينيو بب ديآهسته تا آنجا برو.  دييشما با محل شنا. اند  نداختهيپرده ها را ن -

 !كه متوجه نشوند كه تحت نظرند  ديباش

آن  ي هيدر سا. گرفت كامال خم شدم  يم انيكه باغ پژمرده را در م يكوچك واريرفتم و پشت د شينوك پا در جاده پ يرو

 . نميتوانستم داخل را بب يپرده م يب يبرسم كه از پنجره  ييباال رفتم تا به جا

،  دنديكش يم گاريس. هم نشسته بودند  يگرد رو به رو زيپشت م. و استاپلتون  ياتاق فقط دو نفر بودند ؛ سر هنر در

فكر  ديشا. حواس بود  شانيو پر دهيگ پررن يسر هنر يزد ؛ ول يحرف م جانياستاپلتون با ه. قهوه و شراب بود  شانيجلو

 .كرد  يم ينيكند بشدت بر او سن ينحوست را ط هتنها ، خلنگ زار شهره ب ي، تنها ديكه با نيا

داد و  هياش تك يجامش را پر كرد و به صندل يكردم استاپلتون برخاست و اتاق را ترك كرد ؛ سر هنر يكه نگاه م يهنگام

ه  يواريقدم ها در امتداد د يصدا.  دميها را شن گيدر و برخورد كفش ها با ر كياز شدن ب يصدا. زد  گارشيبه س يپك

كه در گوشه  يدر ساختمان كوچك يكه جلو دميرا د دانيعيكردم و طب بلندآهسته سر . شد  ريپشت آن چمباتمه زده بودم د

دو  يكياو .  ديبه گوش رس يتنه زدن بيعج ي؛ وارد شد و از داخل صدا ديدر قفل چرخ يديكل.  ستاديباغ قرار داشت ا ي

. گذشت و وارد خانه شد  واريد تاز پش گري؛ او بار د دميرا شن ديگردش كل يصدا گريدر آنجا نماند و بعد بار د شتريب قهيدق

 .كه منتظر بودند برگشتم  ارانميكه به مهمانش ملحق شد ، بعد از آن من هم چهار دست و پا نزد  دمياو را د

 : ديورز ديهولمز تأك ديرس انيگزارشم به پا يوقت

 كه خانم خانه نبود ؟ ديواتسون ، گفت -

 .نه ، نبود  -

 تواند باشد ؟ ياو كجا م ستيروشن ن يكه جز در آشپزخانه چراغ يوقت -

 .كنم  يفكر را م نيمن هم هم -

و  ميضخ يكوتاه ول يواريآمد ، به د يما م يبه سو يمه به كند. گسترده بود  يظيو غل ديمه سف منيفراز باطالق بزرگ گر بر
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دوردست  يكوه ها يشباهت داشت ؛ قله ها يدرخشان خيكرد ؛ به كوه  يماه آن را روشن م. شد  يبا حدود مشخص بدل م

 :ت صبرانه نجوا كنان گف ينظاره كرد و بعد ب يهولمز آن را لحظه ا.  دنديكش يآن سر م انياز م خياز  ييمانند صخره ها

 . ديآ يواتسون ، به طرف ما م -

 مهم است ؟ -

!  ديايب يهر زمان ممكن است سرهنر گريحاال د. را به هم بزند  ميتواند نقشه ا ياست كه م يزيتنها چ نيا:  يلي، خ يبل -

اگر آن وقت مه جاده را : دارد  يبستگ ديايب رونيكه از خانه ب ياو به لحظه ا يزندگ يما و حت تيموفق. ساعت ده است 

 ...بپوشاند 

و  ميمال ييقرص ماه همه جا را در روشنا مي؛ ن دنديدرخش يسردشان م ييستاره ها با روشنا. بود  يسرمان ، شب روشن يباال

آشكار  كه در آسمان نقره فام شيخانه و بام دندانه دار و دودكش ها ي رهيت يدر برابرمان توده . كرد  يمبهم خود غرق م

باغ و  انيو در م ختيگر يم رونيهم كف به ب يطبقه  يرنگ از پنجره ها ييطالپهن  ياشعه . افراشت  يبودند قد بر م

فقط چراغ اتاق غذا . خدمتكاران آشپزخانه را ترك كرده بودند . از آنها محو شد  يكيناگهان . شد  يخلنگ زار گسترده م

 . دنديكش يم گاريكردند و س يمآدمكش و مهمان ساده دل ، صحبت  زبانيم يعنيروشن بود و در آن اتاق دو مرد ،  يخور

آن به هنگام  يچنبره ها نياكنون نخست. شد  يم كيپوشاند مرتبا نزد ياز خلنگ زار را م يميكه ن يديپنبه وار سف ي گستره

 يباغ از نظر محو شده بود ؛ درختان را بخار گريد واريد.  دنديچيپ يروشن به هم م يزردرنگ پنجره  ي شهيعبور از ش

 يرا م شيكرد ، جعد ها يخانه را احاطه م ياي، زوا ميبود شرفتشيمراقب پ ماكه  يمه ، در حال. گرفت  يم انيدر م ديسف

. زد  ي، در آن موج م هيپر سا يايدر در يشگفت ياول خانه و بام ، چون كشت ي، و طبقه  اورديب ديفشرده پد يتا توده ا چانديپ

 . ديكوب نيمقابل گذاشت و پا به زم يصخره  يهولمز دست لرزانش را رو

 ... مينيبب ميتوان يرا هم نم مانيدست ها يحت گريد دياين رونيب گريربع د كياگر تا  -

 ؟ ميريقرار بگ يمرتفع تر يتا در قطه  ميكن ينيبهتر باشد عقب نش ديشا -

 .بهتر باشد  نيكنم ا يم ، فكر يبل -

گرفته بود  يبر اثر نور ماه نقره ا شيكه لبه ها ميو ضخ ديسف يايدر نيا ي؛ ول ميخانه قرار گرفت يهشتصد متر ايهفصد  در
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 .آمد  يم شيهمچنان پ

 :گفت  هولمز

 ميكه هست ييجا نيبه هر حال از هم. از الحاق او به ما ، به او برسند  شيكه پ ميريخطر را بپذ نيا دينبا.  ميدور شده ا يليخ -

 ... ميتكان بخور دينبا

 .چسباند  نيگوشش را به زم كيزد و  نيبه زم زانو

 !شنوم  يرا م شيپا يكنم صدا يخدا را شكر ، فكر م...  -

پرده مه را كه در برابرمان بود  ميسنگ ها چمباتمه زده بود انيما كه در م. سكوت خلنگ زار را شكافت  يتند يپا يصدا

خود را در دل شب  گريبار د يوقت. مه به در آمد  انياز م ميكه منتظرش بود يشد و مرد كيقدم ها نزد يصدا.  ميديكاو

. گرفت  شير پپشت سر ما را د ييبه سرعت از مقابل ما گذشت و راه سرباال.  ستيبه اطراف نگر افتيروشن از ستارگان 

 .نگران بود  يكد ، مثل آدم يرفت مرتبا به پشت سر نگاه م يكه راه م نيضمن ا

 :زد  اديتپانچه اش را مسلح كرد و فر هولمز

 !آماده !  ديدقت كن!  ديدقت كن -

 يبه گوش م يشتابزده و عصب ييكوتاه و مداوم قدم ها يآمد صدا يو باال م ديكش يكه مرتبا خود را م يدر دل مه ييجا از

 يو از خود م ميشده بود رهيخ دانهي؛ هر سه نوم ميبود كه ما در آن سنگر گرفته بود ييجا يمه در پنجاه متر.  ديرس

 يچهره اش كبود ول: به او انداختم  يبودم و نگاه ستادهيدرست در كنار هولمزا. آشكار خواهد شد  يكه چه هراس ميديپرس

گرد و لب  شيچشم ها. حركت ماند  يناگهان نگاهش ب ي، ول ديدرخش يمثل گرگ م شيبود ؛ چشم ها ياز شاد يحاك

من از جا جستم ، دستم . افتاد  نيو با صورت به زم دياز وحشت كش ياديدر همان لحظه لستراد فر. باز شد  رتياز ح شيها

. داشت فلج شده بودم  يبرم زيما خ يوكه به س ييو غول آسا يشبح وحش يبلند شد ؛ بر اثر مشاهده  يتپانچه ام را فشرد ول

از دهان بازش . بود  دهيرا ند رشينظ يفرد چيكه هرگز چشمان ه يسگ يذغال ، ول ياهي، به س هيبزرگ ، س يسگ بود ، سگ

آلود  انيهذ يايرو چيهرگز ه. را شعله فراگرفته بود  شيشعله آتش بود ؛ پوزه اش ، كف پاها شيا؛ چشم ه ديجه يآتش م

آمد  يم رونيمه ب انيكه از م يوانيتر از ح يتر و جهنم ياليتر ، خ انهيوحش يتوانست منظره ا يگرفتار عذاب نم يمغز
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 . نديافريب

زده  رتيح يبه قدر. كرد  يم بيدوستمان را تعق يداشت ، دماغش رد پاها يبر م زيبلند خ يبا قدم ها اهيس بزرگ س نيا

سپس من و هولمز با هم . از مقابلمان بگذرد  ميز آن كه بر اعصاب خود مسلط شوا شيپ مياجازه داد وانيكه به ح ميبود

توقف  نيبا وجود ا يول. از دو گلوله به هدف اصابت كرده بود  يكي داقلح :  ديكش يزوزه وحشتناك واني؛ ح ميكرد كيشل

نور ماه  ريدر ز: كه سربرگرداند  ميديرا در جاده د يدر دوردسن ، سرهنر. افزود  شينكرد ؛ به عكس بر سرعت قدم ها

 . ستيبرد نگر يهجوم م شيرا كه به سو يزي، موجود نفرت انگ يديبا ناام. بود ؛ وحشتزده دستها را بلند كرد  دهيرنگش پر

 يكه م نيا يعنيبود  يريپذ بياگر موجود آس. برده بود  انيما را از م ميكه سگ سر داده بود ترس و ب يدردناك اديفر يول

كه هولمز  يبا سرعت يهرگز كس.  مينابودش هم بكن ميتوانست يم ميهم باشد ؛ و حال كه مجروحش كرده بود يانست فانتو

 سيكه من از مأمور پل يهولمز به همان سهولت يشناسند ول يم يآدم چابك رامعموال م! است  دهيكرد ندو دايدر آن شب پ

و غرش بم  ديطلب يرا كه كمك م يسر هنر ياز رو به رو صدا ميديدو يم وانگانيكه چون د يهنگام. جلو زدم از من جلو زد 

اندازد ، او را به  ياش م يقربان يخودش را رو يوحش وانيح نميكه بب دميدرست به موقع رس.  ميديشن يرا م وانيح قيو عم

سگ  يرا در پهلو شيدرست در همان لحظه هولمز هم گلوله ها يول.  رديگ يدندان ها م نيرا ب شيافكند و گلو يم نيزم

با  شيو چهار دست و پا ديپرتابش كرد به پشت غلت نيكه به زم ياحتظار و تشنج يزوزه  نيسگ با اخر. كرده بود  يخال

ن هولناك و دها يتپانچه ام را جلو ينفس نفس زنان خم شدم و لوله . پهلو افتاد  كي؛ باالخره به  فتخشم هوا را شكا

 . مرده بود  كريسگ غول پ:  اورميماشه فشار ب ينبود رو يازين يدرخشان گرفتم ، ول

از  يآه ميندارد و ما نجاتش داده ا يجراحت چيكه او ه ديد يهولمز وقت م،ياش را باز كرد قهي. افتاده بود  هوشيب يهنر سر

را به دهان مرد  اكشيكن ي شهيلستراد ش. به خود بدهد  ينكرد تكا يشد ؛ سع يدوستمان باز م يپلك ها.  ديكش يحق شناس

 :زمزمه كنان گفت  يسر هنر. برد ؛ دو چشم وحشتزده ما را برانداز كرد  لزادهياص

 جانور چه بود ؟ نيچه بود ؟ شما را به خدا ، ا! من  يخدا -

 :جواب داد  هولمز

 . مياز پا درآورده ا شهيهم يرا برا يشبح خانوادگ! به هر حال مرده است  -
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. كوچك  يري، به قدرت ش يالغر ، وحش: تعلق نداشت ، دورگه بود  ياز لحاظ قامتو قدرت هولناك بود ؛ به نوع خاص وانيح

 يبرم رومندشين يكبود از آرواره ها يكه شعله ا ديرس يدر آن لحظه كه سكون مرگ گرفتارش كرده بود ، به نظر م يحت

پوزه اش  يدستم را رو. از آتش فرا گرفته است  يفرو رفته اش را هاله ا يدر گود قايكوچك و عم رحم ، يو چشمان ب زديخ

 :زدم  اديفر! سوزد  يدرخشند و م يم يكيدر تار ميكه انگشت ها دميبرداشتم د يگذاشتم و وقت

 !فسفور  -

 :كرد گفت  يرا بو م وانيكه جسد ح هولمز

. كند  جاديا يسگ مانع ييايحس بو يكرده كه برا يپخش نم ييبو چگونهيه! شده است  دهيهم تدارك د يعال يركيبا ز -

كردم  يم ينيب شيكامال پ.  ميخواه يجدا از شما معذرت م ميوحشت قرار داده ا نيكه شما را در معرض ا ني، از ا يسر هنر

 . مياستقبال كن وانينگذاشت كه از ح يباق انميبرا يو مه هم چندان جال.  يوانيح نياست ، اما نه چن انيدر م يسگ يكه پا

 . ديشما جانم را نجات داده ا -

 ؟ ديستيكه سرپا با ديقدرت دا يكاف يبه اندازه .  ميبعد از آنكه با خطر موجه تان كرد -

 ديخواه يحاال اگر م! خوب . خواهم داشت  يآمادگ يهر ار يو آن وقت برا ديبه من بده يبند نياز ا گريد يجرعه  كي -

 ؟ ديچه كن ديخواه يم. كه بلند شوم  ديكمكم كن

 ديصبر كن ياگر كم.  ديبپرداز يگريد يكه به ماجراها ديقدرت ندار يكاف يشما به اندازه .  ميبگذار نجايابتدا شما را ا -

 .گرداند  ياز ما االن شما را به ملك برم يكي

؛ او لرزان  نديبنش يسنگ يرو ميبه او كمك كرد.  ديلرز يسراپا مبود و  دهيرنگش به شدت پر ي، ول ستديسرپا با ديكوش

 .دست ها پنهان كرد  انينشست و سرش را م

 :گفت  هولمز

است و فقط  ليما تكم يپرونده . هم مهم است  قهيو هر دق ميكارمان را تمام كن دياكنون با.  ميبگذار نجايشما را ا ديحاال با -

 . ميمجرم را كم دار

 :، زمزمه كنان گفت  ميشد قدم گذاشت يم يمنته تيپ يكه به مر يدر راه يوقت
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را باخته  يبه او فهمانده باشد كه باز ديگلوله ها با يصدا.  ميابيوجود دارد كه او را در خانه اش ب نيدر هزار احتمال ا كي -

 .است 

 .؛ ممكن است صداها را خفه كرده باشد  ميبا خانه فاصله داشت يمقدار -

خانه را  ميحاصل كن نانياطم نكهيا يبرا يول. كند  شيآمده تا بعدا صدا يكه او پشت سر سگ م ديمطمئن باش ديتوان يم -

 . ميگرد يم

 نيبود او را نقش زم كيكه در راهرو نزد يريخدمتكار پ رتيو در قبال ح ميخانه باز بود ؛ به داخل هجوم برد ييجلو در

بود ؛ هولمز آن را برداشت و تمام  يتنها چراغ روشن متعلق به اتاق غذاخور.  ميگشت يگريبعد از د يكي، اتاق ها را  ميكن

 .اتاق قفل بود  كيباال  يدر طبقه  يول. شد  ينم افتي ياثر ميكه به دنبالش بود ياز مرد.  ميخانه را گشت

 :زد  اديفر لستراد

 ! ديرا باز كن در نيشنوم ، ا يم ييهست ، صدا يكس نجايدر داخل ا -

به در ، درست  يمحكم يهولمز با لگد ضربه .  ديبه گوشمان رس يبيعج يناله و سر و صدا يهم از داخل اتاق صدا يبراست

 . ميهر سه تپانچه به دست به داخل اتاق هجوم برد. قفل وارد آورد و در باز شد  يباال

كه ما را  ميمواجه شد بيو عج رمنتظرهيچنان غ يزيبا چ ميآورده باش رشيگ ميبود دواريكه ام يمرد بدكار يبه جا يول

 .كرد  خكوبيم مانيسرجا

 يبرا تكاريكه مرد جنا يپر از مجموعه پروانه ها و حشرات ييها نيتريرا و وارهايشده بود ؛ د ليتبد يكوچك يبه موزه  اتاق

سقف كرم خورده  ينگهدار يدر گذشته برا يقوبود كه به احتمال  يدر وسط اتاق ستون. پوشاندند  يگرد آورده بود م حيتفر

و  ييايموم كياز باند ، مثل  دهيدست و پا بسته ، پوش يكريبسته شده بود ، پ ستون نيبه ا يانسان يكريپ. نصب شده بود 

 كي ايزن است  كيمتعلق به  كريبدهد پ صيتوانست تشخ ينم يشده بودند كه كس دهيچيملحفه ها چنان محكم به دورش پ

چهره را  نيزيقسمت ز گريد ي هحول كي. شده بود به پشت ستون بسته شده بود  دهيچيكه به دور گردن پ يحوله ا. مرد 

. به ما دوخته شده بود ) اضطراب آلود  يدو چشم دردآلود و شرمناك و پر از سوالها(  اهيآن دو چشم س يپوشاند ؛ از باال يم

نقش  مانيپا يو آن وقت خانم استاپلتون جلو مي، بندها را گشوده بود ميكرده بودچشم به هم زدن دهان بند را باز  كيدر 
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 . دميگردنش د يرا رو يشالق يافتاد و رد سرخ ضربه  نهيس يرو شيبايسر ز يوقت. شد  نيزم

 :زد  اديفر هولمز

 ليتحل شيرويشده ، ن هوشيبر اثر رفتار بد ب.  مينيبنش يصندل ياو را رو!  ديرا بده كتانيلستراد ، كنا ديزود باش!  يوحش -

 !رفته 

 : ديچشم گشود ، پرس زن

 سالم و تندرست است ؟ توانسته در برود ؟ ايآ -

 !تواند از دستمان در برود  يخانم ، نم -

 سالم و تندرست است ؟ اي؟ آ ميگو يرا م ي، سر هنر ستيمنظورم شوهرم ن! نه ، نه  -

 . يبل -

 سگ چطور ؟ -

 .رده است م -

 .ش برخاست  نهيخاطرش بود از س تياز رضا يكه حاك يبلند آه

 !با من كرده  يچه رفتار دينيبب!  زيموجود نفرت انگ نيآه از ا! خدا را شكر  -

 .كه بر اثر ضربات كوفته و آزرده شده اند  ميديها را باال زد و با وحشت و هراس د نيآست

 نيتوانستم به ا ياگر م. شده ست  دهيكش يو به خوار دهيروح من ، جان من آزار د! است  چيه.  ستين يزيچ نهايا يول...  -

را تحمل كنم ؛ اما  يپر از سرخوردگ ي، زندگ يي، رفتار بد ، تنها زيتوانستم همه چ يچنگ بزنم كه باز هم دوستمدارد م ديام

 !بوده ام او را خورده ام و آلت دست او  بيمورد فر نيدانم كه در ا يحاال م

 :هولمز گفت . كرد  ستنيزار شروع به گر زار

اگر در گذشته در انجام .  ميكن دايپ ميتوان ياو راكجا م ديپس بگوئ!  ديآ ي، از قرار معلوم چندان از او خوشتان نم خانم

 . ديبه ما كمك كن تانيجبران خطاها يحاال برا ديبدش به او كمك كرده ا يكارها

 :جواب داد  زن
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سگ را همان . معدن قلع هست  كيكه در وسط باطالق بزرگ قرار دارد  يا رهيدر جز. تواند فرار كند  يجا م كيفقط به  -

 .شده باشد  يدر آنجا مخف ديبا. بدل كرده بود  يداشت ؛ آنجا را به پناهگاه يجا نگه م

 :برد و گفت پنجره يهولمز چراغ را جلو. بود  دهيها چسب شهيبه ش ديسف يمثل پنبه  مه

 !كند  دايراهش را پ مپنيتواند در باطالق بزرگ گر ينم يامشب كس.  دينيبب -

 :زد  اديزد ، فر يبرق م يا انهيوحش ياز شاد شيچشم ها و دندان ها. و دست ها را به هم كوفت  ديخند زن

؟ آنها را هر  نديتواند تركه ها را بب يامشب چطور م. كند  ينم دايهرگز راه خروج را پ يممكن است وارد آنجا شده باشد ول -

اگر امروز توانسته بودم آنها را از جا درآورم آن وقت او در ! آه .  ميتا راه باطالق را مشخص كن ميدو به اتفاق نشانده بود

 .دست شما بود 

لستراد  ياز خانه را به عهده  يجهت نگهدار نيبه هم.است  دهيفا يب يبيباشد هرگونه تعق يمه باق يبود كه تا وقت مسلم

استاپلتون ها را از او  يمناسبت نداشت كه ماجرا گريد.  ميكرد تيهال هدا ليرا به باسكرو يو خودمان سر هنر ميگذاشت

شب  ياما ضربه . ضربه را شجاعانه تحمل كرد  ديكه دوست داشته بود شن يزن ي هرا دربار قتيحق ياو وقت ي، ول ميپنهان كن

گفتن كرد ؛  اني، اعصابش را به لرزه درآورده بود ؛ هنوز صبح نشده بود كه اثر تب آشكار شد و او شروع به هذ پر ماجرا

همان مرد پر دل و جرأت و شجاع دوران  يرفتند و بعد از آن سرهنر ايهر دو به سفر دور دن. به او پرداخت  مريدكتر مورت

 . قبل از تملك ملك شوم شد 

را كه  ييوصف و سوءظن ها رقابليغ يترس ها نيام كه ا دهيكوش. رسم  يم بيسرگذشت عج نيا ي جهيبه نت عايو حاال سر

بامداد روز بعد از مرگ سگ . بگذارم  انيداشتند ، با خواننده در م يزيغم انگ انيما را مسموم كردند و پا يمدتها زندگ

 يوقت. كرده بود  يباطالق را نشانه گذار انيبرد كه راه م ييما را به جا استاپلتونخانم . رفته بود  انيها ، مه از م ليباسكرو

 شياو چقدر برا يكه زندگ ميبرد متوجه شذ يشوهرش م يما را به دنبال رد پا يآلود يشاد جانيزن با چه ه نيكه ا ميديد

از آنجا به بعد .  ميشد تنها گذشت يمختم  ميعظاز ذغال كه به باطالق  يكيبار ي رهياو را در شبه جز. كراهت بار بوده است 

 يباطالق يها نيكف سبز و زم يتوده جگن ها و گودال ه ا انيم چيمرتب ، راه مارپ شي، با فواصل كم و ب يكيبار يچوب ها

 .كردند ينشست ، مشخص م يعقب م يا بهيغدار را كه در برابر آنها هر فرد غر
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قدم غلط ما را به  كيخورد ؛ چند بار  يبه چهره مان م نيسنگ يزد ؛ بخار عفن گازها يو فساد در هوا موج م يدگيگند يبو

 مانيبه پاها. آورد  يم ديامواج نرم پد مانيپا ريدر حال جنب و جوش در مساحت ده ها متر ز عيما نيا. درون باطالق افكند 

ما را گرفته تا در اعماق زشت خود فرو ببرد ؛  كارتيجنا يبود كه دست نيرفت مثل ا يمدر آن فرو  مانيپا ي؛ وقت ديچسب يم

راه  نياز ما در ا شيپ يكس:  ميافتي يبار رد كيفقط . بود  ديو شد يكامال ناگهان ديكش يخود م يكه ما را به سو يفشار رايز

: بغل فرو رفت  ريبدست آوردن آن تا ز يهولمز برا. آشكار شد  ياهيس يعلف ، ش يتوده ا انيدر م. پر خطر گام نهاده بود 

لنگه كفش كهنه را كه در داخل آن  كي.  ستديشد دوباره بر سر پا با يهرگز موفق نم ميبكش رونيكه او را ب مياگر آنجا نبود

 :شد در هوا تكان داد و گفت  يم دهيد» ، تورونتو  رزيم يم« مارك 

 .است  يدوستمان سر هنر ي كفش گمشده. غوطه ور شود  يكه انسان در گل و ال ديارز يبه زحمتش م -

 .كه استاپلتون موقع فرار خواسته آن را از سر باز كند  -

را باخته ،  يكه باز افتهيدر يوقت. سگ استفاده كرده ، آن را نگه داشته بوده  ييراهنما ياو پس از آنكه از كفش برا.  قايدق -

 نيبه ا. فرارش شر آن را از سر خودكم كرده  يمرحله  نيدر ا. پا به فرار گذاشته ، اما هنوز هم آن را در دست داشته 

 .نجا سالم و تندرست بوده است يكه حداقل تا ا ميدان يم بيترت

 ييرا كه در باطالق رد پا نياصال شانس ا. نبود  يعوامل تصادف ريهم تقص ني؛ ا ميافتي يم نانياطم دياز آن نبا شيب گريد يول

رداب  گريسفت تر ساحل د نيبه زم يپوشاند ؛ اما باالخره وقت يرا م ييگل بالفاصله رد هر پا راي، ز مينداشت ميابياز او ب

 ي رهيگفت ، استاپلتون هرگز نتوانسته بود به جز يبه ما دروغ نم نياگر زم.  ميافتين يزيچ يول ميبه دنبال ردپا گشت ميديرس

 مياز باطالق عظ يرحم ، در نقطه ا يمرد سنگدل و ب نيا. گرفته بود  شيمه شتابان راه آنرا در پ انيبرسد كه درم يپناه

 .بازنگردد  گريفرو رفته بود تا د مپنيگر

چرخ بزرگ و  كي.  ميكرد داياز اقامت او پ يكرده بود آثار متعدد ياش را در ان مخف يكه او همدست وحش يا رهيجز در

بود كه  يانيمعدنچ يدر كنار آن آثار در حال انهدام خانه ها. تروك است م يثابت كرد كه آنجا معدن مانيپر برا مهيچاه ن كي

 واريپرچ شده به د ياز خانه ها حلقه ا يكيدر . مرداب اطراف از آنجا رانده شده بودند  ديبد و شد يبدون شك بر اثر بوها

 يسگ را نشان م يشده ، محل نگهدار دهياستخوان جو ياديمقدار ز زيو ن نهايبه آن متصل بود و ا يريكه زنج شديم دهيد
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 . شديم دهيد اندهاثار بازم انيبود در م دهيهنوز به آن چسب رهيت يكه توده پشم ها ياسكلت. داد 

 :گفت  هولمز

هرگز سگ موردعالقه اش را  گري، د مريمورت چارهيب. بوده  يسگ كوچك موفرفر كيبه نظر من ! سگ  كياسكلت  -

 يتوانسته سگش را مخف ياستاپلتون م. وجود ندارد  مينبرده باش يكه به آن پ يراز نجايكنم ا يم خب ، فكر...  دينخواهد د

 يبرم نجاينامطبوع بوده از ا دنشانيدر وسط روز هم شن يكه حت ييهاپارس : را خفه كند  شيتوانسته صدا ينم يكند ، ول

به شمار  يخطر نيدهد ؛ اما ا يجا تيپ يدر مر يفرع يتوانسته سگش را در ساختمان ياستاپلتون م ازيدر صورت ن. خاسته 

 نيا. آن تن در داده است  ه، ب دهياش رس يمساع انيكه به پا دهيد يم يروز ، وقت نيرفته است و استاپلتون فقط در آخر يم

ت كه اس يعيطب. آراسته  ياست كه سگش را با آن م يبخش يروشن ياست بدون شك همان ماده  يحلب يچسب كه در قوط

. بترساند كه موجب مرگ او شود  يخواسته سرچارلز را بحد يرفته بوده ، و م لهايفكر را از داستان سگ باسكرو نيا

 زياو خ يدر ظلمت خلنگ زار به دنبال ردپا يكه چنان جانور دهيد يوقت تكاريجنا يچرا مرد هك ميتعجب كن دينبا نيبنابرا

آنها  ياست كه دوستمان هم كرد و اگر خودمان هم به جا يكار نيباشد ، و ا دهيكش اديو فر دهيدارد ، آن چنان دو يبرم

پس از  يي، كدام روستا يقربان دنياحتمال به قتل رس زصرفنظر ا رايبوده ، ز ركانهيز ينقشه ا.  ميكرد يكار را م نيا ميبود

كند و  قيموجود غول آسا تحق نيا ياره درب كياز نزد يليآمده تن به خطر بدهد و خ ي، درصدد برم يغول نيچن يمشاهده 

واتسون ، درلندن به شما گفته بودم ، و باز هم . است كه چند بار صورت گرفته  يدر خلنگ زار هم امر وانيح نيا يمشاهده 

 . ميا اوردهيمحل غرق شده ، از پا در ن نياز ا يرا كه در نقطه ا يخطرناكتر از كس يكنم ؛ هرگز مرد يتكرار م نجايا

وجود داشت  يسبز يدراز كد كه جا به جا لكه ها يميعظ يگستره  يدرازش را به سو يليو خ دهيصحبت ، دست كش ضمن

 . گرفتند  يم انيسرخ خلنگ زار آنها را در م يبهايكه ش

 پانزدهم فصل

 گذشته مرور

 

 روني؛ در ب مينشسته بود يه ادر دو طرف آتش جانان تيكراسترياواخر نوامبر ، من و هولمز در سالن كوچك مان در ب در
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مهم پرداخته  يلي، هولمز به دو مسأله خ ريوونشاياقامت مان در د يماجرا زيغم انگ انيبعد از پا.  بوديشب سرد و مه آلود

كالب پرده برداشته بود ؛ پس از آن از خانم  ينونپار يسرهنگ اوپ وود در مورد نثشه ها زيابتدا از رفتار نفرت انگ: بود 

اگر  كهياش مادموازل كارر ، را به قتل رسانده است ، در حال يبانو متهم بود كه دختر ناتن نيدفاع كرده بود ، ا نوايب هيانسمونپ

دوستم .  افتنديرحل اقامت افكنده بود  وركيويو در ن ودكه ازدواج كرده ب ياو را شش ماه بعد در حال ديبه خاطر داشته باش

من از فرصت استفاده كردم : دشوار و مهم او شده بود شاد و خرسند بود  يسلسله كارها كي بيكه نص ييها تيبابت موفق

فرصت  نيا نتظارصبورانه در ا. ها با من صحبت كند  ليمربوط به راز باسكرو اتيجزئ يبرخ يكه او را بر آن دارم كه درباره 

اش  يبه دو موضوع بپردازد و ذهن روشن و منطق دانستم كه نفرت دارد در آن واحد يم رايز. كرده بودم  يروزها را سپر

 مريو دكتر مورت ياما حال كه سر هنر. كند  دايانحراف پ يجار يبازگشت به خاطرات گذشته ، از كارها يبرا ستيحاضر ن

ال شده بود از لندن بازگشتته بودند ، كام زيتجو يسر هنر يبازگشت تعادل عصب يكه برا شانياز اقدام به سفر طوالن شيپ

 .بود كه بخواهم مسأله حل شود  يعيطب

 :در جوابم گفت  هولمز

 چيكه در نظر ما كه ابتدا ه يحوادث كامال ساده بود ؛ در حال انيبود تمام جر دهيكه خود را استاپلتون نام ياز نظر مرد -

من شد  بينص ازيامت نيا. بود  يفوق العاده ا يدگيچيپ يموضوع دارا نيا مياو نداشت يها زهيبردن به انگ يپ يبرا يا لهيوس

در . وجود داشته باشد  يراز نيروشن بود كه گمان نكنم كمتر يبه قدر زيكنم و همه چ تكه دوبار با خانم استاپلتون صحب

 . ديابيب ديتوان يم هيدر مورد قض ييها ادداشتيشود  يم ينگهدار ميكه جزو پرونده ها» ب« ينامه 

 ؟ دينقل كن مياز حوادث را برا يحافظه تتان خالصه ا ياريبه  ديتوان ينم يول -

 بيقدرت عج نيا يف دارا ديشد يتمركز ذهن. كنم  ينم نيرا تضم اتيصحت كامل تمام جزئ يچرا ؛ ول دياگر بخواه -

حث كند ب يبا هر خبره ا اتيجزئ يتواند درباره  يكه پرونده را از بر است و م يمداف ليوك. است كه گذشته را نابود كند 

 ي هيدر مورد من ، هر قض. كند  يخال شيدانسته ها يتواند مغزش را از همه  يم يپوچ زيشود كه در دادگاه چ يمتوجه م

هال داشته ام به  ليرا كه از باسكرو يمادموازل كارر ، خاطرات ي هي، و قض زدير يم رونيروبد و ب يرا م يقبل ي، ماجرا يتازه ا

و اوپ  بايز يخود فرانسو يبه عهده ام گذذاشته شود كه به نوبه  يگريكوچك د ي هيفرا ممكن است قض. است  ختهيهم ر
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كنم ؛ اگر  يم فيتوص كيكه بتوانم كامال از نزد ييحوادث را تا جا انياما در مورد سگ ، جر. ببرد  ادميوود بدنام را از 

 .ديبردم شما بگوئ اديرا از  يزيچ

از افراد خانواده  يكي ياستاپلتون به راست نيدروغ نگفته است و ا يخانوادگ ريكند كه تصو يم دييور حتم تااطالعات من بط «

 يكه با شهرت وحشتناك يهمان برادر يعنيبرادر كوچك سر چارلز بود ،  لياو پسر راجرز باسكرو. بوده است  ليباسكرو ي

 كيدر واقع او ازدواج كرد و صاحب  يول. كه هنگام مرگ مجرد بوده است  دشو يو گفته م ختيگر يجنوب يقايبه آفر

 كايكوستار ييبايز ياز ملكه ها يكي،  ايگارس لياو هم با بر. اش نام پدرش بود  يبود كه نام واقع يفرزند شد كه همان فرد

و در  ختيگذاشت و به انگلستان گر لورددولت ، نام خود را وان يياز دارا يمبلغ قابل توجه ليو م فيازدواج كرد و پس از ح

كه در طول سفر به قصد  نيا يآورد ؟ برا يرو يچرا او به امور آموزش. كرد  سيتأس يكالج ريوركشايآنجا در شرق 

(  زريفر يول.  ابديدست  تياو استفاده كند و به موفق تيمسلول آشنا شد و خواستاز صالح يمدرسه  ريمد كيانگلستان با 

 دنديد نيرا در ا اطيواندلورها ، احت. كرد  دايپ يدرگذشت و كالج كه كارش را خوب آغاز كرده بود شهرت بد)  همدرس ريمد

 يكه برا يينقشه ها يشان را به اضافه  ييدارا ي هيمرد بق.  دنديعوض كنند و خود را استاپلتون نام گريد ينام را با نام نيكه ا

باخبر  وميوزيم شيتيدر بر. داشت به جنوب انگلستان منتقل كرد  يبه حشره شناس را كه يآشكار ليم زيداشتند و ن ندهيآ

حشره كه او در  يو هنوز هم نام واندلور به نوع. بوده است  نهيزم نيافراد در ا نيتر تياز صاحب صالح يكيشدم كه او 

 .شود  يكشف كرده بود ف اطالق م ريوركشايدوران اقامتش در 

اطالعات  يبه گردآور دياستاپلتون آنچنان كه با. كه مورد توجه خاص ما قرار دارد  ميرس يذشت او ماز سرگ يبه قسمت حاال

كه به  يكنم وقت يفكر م. شوند  يحائل م يقابل مالحظه ا يهايياو و دارا نيپرداخته بود و كشف كرده بود كه فقط دو نفر ب

بد گرفته باشد به نظرم امر  يبه كارها ميكه او تصم نيا يكامل شكل نگرفته بود ؛ ول ربطو شيهنوز نقشه ها ديرس ريوونشايد

 ياز همسرش چون طعمه ا نكهيقطعا فكر ا. كرد  ياز همان ابتدا همسرش را خواهر خودش معرف رايرسد ز يم يقطع

و  ابديها دست  يخواسته به دارائ ياو م .را به كار ببندد  يدانسته چه نقشه ا ينم ديشا ياستفاده كند در سرش بوده است ، ول

 ييبود كه تا جا نياقدام او ا نينخست. بشمرد تا به هدف خود برسد  زيرا ناچ يمصمم بوده از هركس استفاده كند و هر خطر

و  ليبا سرچارلز باسكرو يهدفش هم دوست نيمستقر شود ؛ دوم اكانشيبه اقامتگاه ن كتريهر چه نزد يكه امكان دارد در محل
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 .بوده است  گانشيهمسا

شد  يم يبه مرگ خودش منته ديرا كه با يراه بيترت نيكرد ؛ به ا فياو تعر يرا برا لهايچارلز داستان سگ باسكرو سر

 يبرا يدارد و ضربه ا يقلب يناراحت ريدانست كه مرد پ يدهم ، م يپس به واندلور م نيكه از ا ياستاپلتون ، نام. گشود 

 يخرافات يدانست كه سر چارلز آدم يم نيهمچن. كسب كرده بود  مريمورت دكتراطالعات را از  نياو ا. است  يكشتن او كاف

آن بتوان  ياريرا كه به به  يا لهيبالفاصله روح مبتكر استاپلتون وس. كند  يم يتلق يجد يليداستان شوم را خ نياست و ا

 .نسبت داد ، به او القا كرد  يقاتل واقع را نتوان به يتيجنا نيسرچارلز را نابود كرد و كمتر

به استفاده از  يو مبتذل يمعمول يهر ماجراجو. آن پرداخت  يبه اجرا يبا ذكاوت قابل مالحظه ا ديفكر رس نيبه ا يوقت او

 يجهنم يظاهر وانياستفاده شود تا به ح يمصنوع ليبود كه از وا نيبر ا ياما فكر نابغه وار مبتن. كرد  ياكتفا م يسگ وحش

 يو وحش نيسگ ، بزرگتر نيا: كرد  يداري، فروشندگان فولهام رود در لندن خر گلاو سگ ر از روس اند مان. داده شود 

او  يبرد و خلنگ زار را كامال دور زد تا كس يشمال ريوونشايخط د قيسگ را از طر. اشتند  اريبود كه آنها در اخت يسگ نيتر

كه بتواند  ييكند و در آن جا دايپ يراه مپنيتوانسته بود در باطالق گر شيها يريروانه گاو در خالل پ.  نديرا با سگش نب

 .سگ را در آنا بست و منتظر شانس ماند . بود  افتهيشود  شيسگ غول آسا گاهيمخف

. بود  رممكنيغ ياز خانه اش در ساعات شب ، كار ريپ ي لزادهياص دنيكش رونيب. شانس در آمدن درنگ داشت  يول

او را  انيحاصل بود كه روستائ يب يكردن ها نيكم نيدر خالل ا. نداشت  يا جهينت يول ديكش نياستاپلتون بارها با سگش كم

بود كه همسرش  دوارياستاپلتون ام. قرار گرفت  دييدوباره مورد تأ آساسگ غول  يافسانه  نجايو از ا دنديو همدستش را د

كه او  يعاطف يوابستگ ريپ ي لزادهيزن نخواست در اص.  ديزن آشكارا استنكاف ورز ي، ول دبيحاضر شود كه سرچارلز را بفر

وجه نتوانستند  چيكتك ها به ه)  ميگورا ب نيا ديمتأسفم كه با(  يو حت دهايتهد.  زديداد برانگ يدشمنش قرار م اريرا در اخت

 . افتيخود را در بن بست  يمدت يماند و استاپلتون برا رياو تزلزل ناپذ. خود منصرف كنند  ميخانم استاپلتون را از تصم

 نيكرد توانست از ا نزيبه نام لورا ال نوايب يسرچارلز ، از جمله در مورد زن ي هيريكه او را مأمور امور خ يتصادف ياريبه  اما

كه او را قانع كند  افتينفوذ  نزيبر لورا ال يكاف يبه اندازه  بيترت نيكرد و به ا ياو خود را مجرد معرف. بن بست خارج شود 

شتاب به خود گرفت كه او آگاه شد سر چارلز به  يزمان شينقشه ها. تواند همسر او شود  يم رديكه اگر از شوهرش طالق بگ
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 دياو با نيبنابرا. كرد  دييموضوع را تأ نيهم آشكارا ا مري، ملك را ترك خواهد كرد و دكتر مورت مريدكتر مورت ي هيتوص

را كه در آن  يفشار آورد تا نامه ا نزيرو به خانم ال نياز ا.  ختيگر ياز چنگش م يشد وگرنه قربان يبالفاصله دست به كار م

كرد  يم قيتطب قتييكه با حق يبعد هم با استدالل.  سديكرد در آستانه سفر به لندن با او مالقات كند ، بنو يتقاضا م رياز مرد پ

 .شد  يم بشيصكه آنقدر منتظرش بود ن يتيه محل مالقات برود ؛ باالخره موقعمانع از آن شد كه زن ب

و بعد هم  ديمال وانيرا به ح يبا كالسكه برگشت تا به سراغ سگش برود آن فسفور جهنم يشب نسبتا زود از كومب تراس آن

 يصاحبش از رو كيبه تحرسگ . كرد  تيهدا ستاديا يسرچارلز در مقابلش م يكه به احتمال قو يدر يسگ را به جلو

 اهيبزرگ س وانيح ي، منظره  كيدر آن تونل تار. دنبال كرد  ديدو يرا كه ضمن طلب كمك م نوايو سر چارلز ب ديحصار پر

، سر چارلز از فرط  ابانيخ يدر انتها. هولناك بوده باشد  يليخ ديبا دهيدو ياش م يو غرق در شعله كه به دنبال قربان

 يم شيچمن پ يه يحاش ي، سگ در رو دهيدو يشن م يكه سرچارلز رو يتا وقت. وحشت و بر اثر ضعف قلب از پا درآمد 

 يحركت رو يكه مرد ، ب دهيد يسگ وقت. دهند  صيمرد را توانسته بودند تشخ يجهت بود كه فقط رد پاها نيرفته ؛ به هم

 مريسگ كه دكتر مورت يرد پاها: شده ، او را بو كرده و بعد از جسد دور شده است  كيدافتاده بدون شك به او نز نيزم

در باطالق بزرگ  گاهشياستاپلتون بعدا سگ خود را صدا زده ، با شتاب فراوان به جا.  دهش جاديامر ا نيبر اثر ا دهيد

اطراف شد و باالخره در  يرا با مشكل مواجه كرد ، باعث نگران ييشد كه مقامات قضا جاديا يآن وقت راز: برده  مپنيگر

 .ما قرار گرفت  يزهوشيت ارياخت

امكان  ي؛ براست ديبسنج ديتوان يرساند م جهيرا به نت يآدمكش نيرا كه ا يجهنم ي لهيح. مرد  نيچن ليچارلز باسكرو سر

 يرعاديغ عتيكند و طب انتيتوانست به او خ يش هرگز نمهمدست گانهيتنها و . داد  ليپرونده تشك يقاتل واقع هينداشت عل

خانم  يعنيبه ماجرا كشانده شده بود ،  شانيكه پا يدو زن. كرد  يرا موثرتر م آنبكار برده شده ؛  ي لهيتصور ح رقابليو غ

 يدانست كه شوهرش نقشه ها يخانم استاپلتون م. كردند  داياحتماال به استاپلتون سوءظن پ نزياستاپلتون و خانم لورا ال

ماجرا  نيا يوقت يخبر بود ول يامر ب نينز از ايخانم ال. دارد و از وجود سگ هم باخبر بود  رمرديدر مورد پ يا تكارانهيجنا

دانست ، او را به فكر  يآن نم يدرباره  يزيچ يداشت كه جز خودش كس يكه او قرار مالقات فسخ كننده ا يدرهمان ساعت

 راول كا ي مهين. نداشت  يترس چيآن دو ه ي هياستاپلتون بودند و ا از ناح ي طرهيهر دو زن تحت س يول. د انداخته بو



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٨

 .بود  يكار باق نيمشكلتر ياستاپلتون صورت گرفته بود ؛ ول

دوستش  قينگذشت كه از طر يرياما به هر حال د. خبر بوده باشد  يدر كانادا ب يدارد كه استاپلتون از وجود وارث امكان

 نينخست. موضوعبا خبر شد  نيآگاه كرد از ا ليباسكرو يسر هنر دنيمربوط به رس اتيكه او را از تمام جزئ مريدكتر مورت

، در لندن با  ريوونشايبه د دنياز رس شيتواند پ يم ديآ يكه از كانادا م يخارجبود كه جوان  نيكه استاپلتون كرد ا يفكر

 ينسبت به او ب رديقرار گ يچون دام ريپ لزادهيبود بر سر راه اص رفتهيكه همسرش نپذ يقتاو از و. مواجه شود  يحادثه ا

 ليدل نيبه هم. كه بر او دارد از دست بدهد  را ينفوذ ديترس يم: كرد كه او را تنها بگذارد  يجرأت نم ياعتماد شده بود ؛ ول

رحل اقامت  تيهتل در كراون استر تيويدر مكزبرا پر كه خبردار شدم آنها يبطور. بود كه او را با خود به لندن برد 

 ياو همسرش را در اتاق هتل زندان. قرار دادم گنجانده شده بود  تيكارترا اريكه در اخت ينام در همان فهرست نيافكندند و ا

راه آهن و باالخره تا  ستگاهيكرد ؛ بعد هم تا ا بيتعق تياستر كريرا تا ب مريدكتر مورت يمصنوع شيكرد و خودش با ر

 يم هيها توج يترس را انواع بدرفتار نيو ا(  ديترس ياز همسرش م يزن به قدر ينورتومبرلند هتل به دنبال او رفت ؛ ول

اگر نامه .  سديبه عنوان اخطار بنو يدانست نامه ا يكه او را با خطر مواجه م يتا به مرد افتيجرأت را در خود ن نيكه ا) كرد 

جداكردن كلمه ها از  ي لهيوس ميدان يجهت ، همان طور كه م نيبه هم. كشت  يافتاد حتما زن را م يستاپلتون مبه دست ا

 يو او برا ديرس لزادهينامه به دست اص نيا.  داد رييپاكت هم خط خودش را تغ ينوشتن رو يرد و برا اريروزنامه را اخت

 .كرد با هشدار مواجه شد  يكه ابدا فكرش را هم نم يبار در مورد خطر نينخست

تا در صورت استفاده از سگ به دردش  اورديبه دست ب يزيچ يسرهنر يبود كه از البسه  نياستاپلتون ا يموضوع برا اصل

بود  شيها يژگيكه از و يبا سرعت و تهور.  ندازديمالك ب يرا به دنبال ردپا وانيداد كه ح يبه او اجازه م يش نيا: بخورد 

تصدف خواست كه كفش اول كامال نو .  دياز خدمتكاران هتل را خر يكي اي يكسحتما وا:  افتيدست  يش نيابالفاصله به 

با  يحادثه  نيا.  اورديكرد كه لنگه كفش دوم را به دست ب يرو كار نياز ا. او نخورد  يبه درد نقشه ها جهيباشد و در نت

 يبه دست آوردن كفش كهنه و ب موردسماجت در  نيا راي، ز ميسر و كار دار يواقع يبود كه مرا قانع كرد با سگ ييمعنا

در خور آن  شتريبه نظر برسد ، ب زتريكه اغرق آم يهر نكته ا. كرد  هيتوج شدينم يگرينحو د چيبه كفش نو را به ه يياعتنا

به طور  ديشود كه با يم ليتبد يه امرب. كند  يم دهيچيرا پ يكه به نظر برسد موضوع يامر!  ردياست كه مورد توجه قرار گ
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 .نحو روشن شود  نيموضوع به كاملتر نيشود كه ا يكار سبب م نيو ا رديو مالحظه قرار بگ يمورد بررس يلمع

كه او آدرس  نيبا توجه به ا. كرد  يم بيكه استاپلتون همچنان آنها را با كالسكه تعق ميبعد با دوستمانمان مالقات كرد روز

 گانهي ليباسكرو يكنم كه ماجرا ياش ، فكر م يبا توجه به رفتار كل زيشناخت و ن يم افهيق يدانست و مرا از رو يما را م

مهم در غرب كشور صورت  يليچهار دستبرد خ ريتوان گفت كه در سه سال اخ يمثال م. او نبوده باشد  زيآم تياقدام جنا

رو توجه  نيكه در ماه مه در فولكستون كورت صورت گرفته بود از ا آنها نيآخر. گرفته كه عامل آنها بزداشت نشده است 

كرده ود  ريرا كه او را غافلگ ي، مستخدم چهگلوله تپان كيبا  يمرا ه خود جلب كرده بود كه دزد نقاب دار و تنها با خونسرد

 تيبه حد نها شياش را كه از سالها پ يمنابع مال يكسر بيترت نيدارم كه استاپلتون به ا نانياطم بايتقر. از پا درآورده بود 

 .كرد  يبود جبران م دهيرس

از دستمان فرار كرد و بعد هم تهور نشان داد و از  يكه به آن راحت ميديد ياو را آن روز صبح و موقع يزهوشياز ت يا نمونه

كه در لندن من به دنبال ماجرا هستم و او ابدا  افتياز آن لحظه او در. خودم داد  ليكالسكه اسم مرا تحو يراننده  قيطر

 .ماند  يسر هنر دنيبرگشت و منتظر رس مپنيرو به گر نياز ا. خود نائل شود  يهابه هدف  تختيندارد كه در پا يشانس

 :را قطع كردم و گفتم  حرفش

: مانده  يباق حينكته بدون توض كي ي، ول ديكرده ا فيتوص يحوادث را به درست يبدون شك دنباله !  ديصبر كن قهيدق كي -

 داشته؟ يصاحبش چه وضع بتيسگ در مدت غ

داشته است ؛  اريكه مورد اعتمادش بوده در اخت ياستاپلتون مرد. است  يمهم يموضوع فكر كرده ام و قطعا نكته  نيبه ا -

و همدست  كيصورت گرفتار دردسر شر نيچون در ا: را بر او آشكار كرده باشد  شيرود كه تمام نقشه ها ياحتمال نم يول

كالج در خدمت  تيدر دوران فعال يو حت شياو از سالها پ. وجود داشت  يبه نام آنتون يري، خدمتكار پ تيپ يدر مر. شد  يم

كه  ستين ينام ي، آنتون يبار. شد  ديمرد ناگهان ناپد نيا. دانست كه اربابانش زن و شوهرند  يم نيبنابرا: استاپلتون ها بود 

مثل  يآنتون نيا. است  جيرا نيالت يكايآمر يشورهاو ك ايدر سراسر اسپان ويكه آنتون يباشد ، در حال جيدر انگلستان را يليخ

 نيخودم ا يمن با چشم ها. داشت  يبيغر يته لهجه  يكرد ول يصحبت م يو ران يرا به راحت يسيخانم استاپلتون انگل

 نيابنابر. گذشت  مپنيكرده بود از باطالق پر يكه استاپلتون آن را عالمت گذار يراه قيكه از طر دميرا د ريخدمتكار پ



 

 

كتابخانه نودهشتيا آرتور كانن دويل سر  –باسكرويل درنده                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٠

 وانيح نيدانسته كه ا ياصال نم يآنتون يرود كه در طول سفر استاپلتون ، خدمتكار به سگ ارباب پرداخته باشد ول ياحتمال م

 .است  افتهياختصاص  يبه چه كار

 يدرباره  يحاال مختصر.  ديديدر آنجا به آنها رس يبعد شما و سر هنر يفتند و اندكر ريوونشاي، استاپلتون ها به د يبار

شده از روزنامه  دهيرا كه شامل اخطار بر ينامه ا يكه وقت دياوريبه خاطر ب ديشا.  ميكه من در آن زمان كردم بگو ييكارها

از  يفيضع يچشم ها گرفتم بو يمتريآن را در چند سانت يوقت. نقش پنهان كاغذ بوذم  لكردم به دقت به دنبا يم يبود بررس

آنها  ييهفتاد و پنج عطر وجود دارد و الزم است كه هر كارشناس امور جنا. را حس كردم »  ديسف اسمني« موسوم به  يعطر

عطرها داشته ام كه از  يدر آنها به شناخت تيقسر و كار داشته ام كه موف ييبدهد ، بارها با ماجراها صيتشخ گريكديرا از 

. كردم  دايكرد و من به استاپلتون ها سوءظن پ يدر پس پرده بوده است القا م يفكر را كه زن نيعطر ، ا. داشته است  يبستگ

 .است  يچه كس يداشتم و حدس زده بودم كه جان نانياز آن كه به غرب بروم از وجود سگ اطم شيپ بيترت نيبه ا

 يآمدم نم يمسلم بود كه اگر همراه شما م يول. نظر داشته باشم  ريبود كه استاپلتون را ز نيبر ا يمن مبتن يباز نيبنابرا

كه  يبه شما ، دروغ گفتم و موقع يتعمدا به همه ، حت نيبنابرا. ماند  ياو مصممانه مواظب م رايكار را بكنم ، ز نيتوانستم ا

كه شما تصور  يام به اندازه ا يها و ناراحت يخستگ. از آنجا خارج شدم  انهيهستم مخف نكه در لند ديكرد يهمه تصور م

من بخش اعظم .  ديايبه حساب ب دينبا تياهم يب يزهايچ نيباشد ا يتكاريجنا بيصحبت از تعق ينبود ؛ ضمنا وقت ديكرد

كردم  يز آن كلبه استفاده مداشته باشم ا رحضو اتيعمل يكه الزم بود در صحنه  يبودم و فقط موقع ياوقات در كومب تراس

غذا . خدمت ها را به من كرد  نيدرآورده بود و برجسته تر يبا من آمده بود و خودش را به صورت روستازاده ا تيكارترا. 

را در  اشما را تحت نظر داشت ؛ تمام رشته ه تيكه من مراقب استاپلتون بودم كارترا يوقت. كرد  يم نيا او تأم رميو لباس ز

 .داشتم  ارياخت

 يبه پست داده م تياستر كريدوباره از ب راي، ز ديرس يبه دستم م ريشا بدون تأخ يطور كه قبال هم گفتم ، گزارش ها همان

شرح حال استاپلتون  يكه درباره  يبود ، بخصوص گزارش ديمف يليخ ميگزارش ها برا نيا. برسد  يشد تا به كومب تراس

فرار محكوم . ام بپردازم  ياتيعمل ينقشه  ميكنم و به تنظ نييزن و شوهر را تع تيم هوآن توانست ياريبه . داشت  يمطالب

؛ توجه  ديروشن و موثر روشن كرد اريبس يموضوع را بنحو نيا. كرده بود  دهيچيرا پ اي، قضا موريو روابطش با بار يفرار
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 .بودم  دهيرس يا جهينت نيكه خودم هم بر اثر تفكر به چن ديداشته باش

اقدام  يحت. كه قابل ارائه به دادگاه باشد نداشتم  يپرونده ا يدر چنگم بود ول هيتمام قض ديمرا در خلنگ زار كشف كرد يوقت

مرد  ميثابت كن ميچندان به ما كمك نكرد كه بتوان ديانجام نوايكه به مرگ محكوم ب يدر شب يسر هنر هياستاپلتون عل

 يستيكار با نيا ي؛ برا ميكن ريارتكاب عمل غافلگ نيمانده بود كه او را در ح يباقراه  نيفقط ا. موردنظر ما آدمكش است 

كوشش را به  نيا. بود  نيراه به دام انداختن استاپلتون هم گانهي؛  ميگذاشت يتنها و به ظاهر بدون دفاع م يرا تنها يسر هنر

قبول .  ميو استاپلتون را نابود كرد ليمان را تكم هوارد آمد پروند مانيكه به مشتر يديشد يضربه  متي؛ به ق ميعمل آورد

هولناك و فلج  يما منظره  يرفت ، ول يبه شمار م يي، در روش من خطا يدارم كه در معرض خطر قرار گرفتن سر هنر

ما  يرو بهلحظه  نيكند و در آخر ياجازه داد خود را مخف وانيمه را كه به ح ي دهيپد زيكرد و ن جاديا وانيرا كه ح يكننده ا

دكتر  زيلطمه كه متخصص و ن يدر عوض مقدار) ؟ ميكن ينيب شيپ ميتوانست يتازه چطور م(  مينكرده بود ينيب شيبپرد پ

 ي، به دوستمان اجازه م يسفر طوالن ي.  ميديخودمان رس يقرار دادند ، ما به هدف ها ديبودن آن را مورد تأك يموقت مريمورت

غم  يماجرا نيكه در ا يزيو صادقانه بود ؛ چ قيعشق او عم. خود را درمان كند  يعاطف احتجر زيو ن يدهد كه تزلزل عصب

 .اش او را گول زده باشد  يياياست كه زن رو نيشود ا يباعث تأسف او م زيانگ

ر زن نفوذ شك ، استاپلتون ب نيبدون كمتر. كرده  فاياست كه زن ا يكه مانده است و هنوز به ان اشاره نكرده ام ، نقش يزيچ

 رايگرفته ، ز يم هيكه از هر دو ما ديرس يحاصل ترس ، و به نظر م اياز عشق بوده  يناش ينفوذ  نيداشته است و ا ياريبس

داد  تيآن بود كه زن رضا ريتحت تأث: بخش بود  جهينفوذ مطلقا نت نيبه هر حال ا.  ستندين يآشت رقابليدو احساس غ نيا

زن . نفوذ قطع شد  نيخود كند  تيكه مرد خواست زن را همدست فعال جنا يزمان يكند ؛ ول يخود را خواهر استاپلتون معرف

كار را هم چند بار كرد  نيو ا نداخطار ك يخواست بدون آن كه شوهرش را در مضان اتهام قرار دهد به سر هنر يم

ابراز  نيكند با آن كه ا يبه همسرش ابراز عالقه م يكه سر هنر ديد يتو وقت: استاپلتون هم قادر بود احساس حسادت كند .

 شتني، روح سركش او را كه معموال خو جانيه نيو ا رديرا بگ جانشيانفجار ه ياز نقشه اش بود نتوانست جلو يعالقه جزئ

كه  ختيانگ يرا بر م ي، سر هنر تيميصم نيكردن ا قياو با تشو. گرداند  يكرد آشكار م ياو را پنهان م زيانگ رتيح يدار

در روز سرنوشت . داد  ياو قرار م اريزود ، فرصت دلخواه را در اخت اي ريامر ، د نيرفت و آمد داشته باشد ؛ و ا تيپ يبا مر
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كه سر  ياز شام شيدانست كه پ يبود و م دهيفهم يزيچ يمرگ محكوم فرار ي بارهاو در. ساز زن در مقابل او قد علم كرد 

است  دهيرا د ياو شوهرش را متهم كرد كه تدارك قتل. آورده شده است  مهيبه آن دعوت شده ، سگ به ساختمان ضم يهنر

 يبالفاصله وفادار. آگاه كرد  يبيبار همسرش را از وجود رق نينخست يآن استاپلتون برا يدر گرفت كه طط يديشد يدعوا. 

وجه شانس با  چيزنش را بست تا به ه يمرد دست و پا. كند  يم انتيهرش به او خبرد كه شو يبدل شد و او پ نهيزن به ك

كه  ينيرا به حساب نفر يمرگ سر هنر هيتمام ناح يبود وقت دواريوجود نداشته باشد و بدون شك ام يخبر كردن سر هنر

شود و او را به  يو شوهر دوباره بر زن مسلط م رديگ يبگذارند ، زن در مقابل عمل انجام شده قرار م ودمتوجه خانواده ب

سرنوشت او رقم زده شده بود  مياو غلط بود و اگر هم ما آنجا نبود يمورد محاسبه  نيكنم در ا يفكر م. دارد  يسكوت وا م

مراجعه به بدون  گري، د زيواتسون عز. بخشد  ينم يرا به آسان ينتاها نيباشد چن يدر عروقش جار ييايكه خون اسپان يزن. 

را  ياز نكات اصل كي چيكنم كه ه يفكر هم نم يول. قرار بدهم  ارتانيدر اخت يگريد اتيتوانم جزئ ينم ميها ادداشتي

 .نگه داشته باشم  حيبدون توض

بترساند كه باعث مرگش  يبقدر رشيپ يرا مانند عمو ياش بتواند سر هنر ينبوده كه به كمك سگ لعنت دوارياو ام يول -

 بشود ؟

بترساند كه او را بكشد ، حداقل  يرا بقدر يتوانست سرهنر يشدنش نم داياگر پ. گرسنه بود  زيو ن يوحش عتاي، طب وانيح -

 .مقاومت او را فلج بكند  يرويتوانست ن يم

نكته را  نيتوانست ا يكرد چطور م يو توارث مداخله م ينياگر استاپلتون در امر جانش. مشكل هم وجود دارد  كي! قطعا  -

 ختنيتوانست بدون برانگ يملك رحل اقامت افكنده ؟ چطور م يكيكند كه اگر وارث است چرا بطور ناشناس در نزد هيتوج

 ارث بكند ؟ يادعا قيسوءظن و تحق

 قيگذشته و زمان حال ، قلمرو تحق.  ديباش دهياز حد از من پرس شي يزيترسم كه چ ياست و م يمانع قابل مالحظه ا نيا -

كه  دهيخانم استاپلتون شن. توانم جواب بدهم  يمربوط شود به زحمت م ندهيكه به آ يدر مورد موضوع ياست ول من

 يجنوب يكايرا از آمر شيها ييتوانسته دارا يم. حل ممكن بوده  اهسه ر. كند  يم اديموضوع  نيبار از ا نيشوهرش چند

 نيهمچن. در محل به احراز برساند و در انگلستان خودش را نشان ندهد  يسيرا در مقابل مقامات انگل تشيمطالبه كند و هو
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توانسته اوراق و مدارك  يبدهد و باالخره م يمناسب ي فهيق رييتوانسته تغ يكه الزم بوده در لندن بماند م يمدت كم يبرا

كه  ييزهايچ. دست و پا كند  يهمم شيكم و ب يخود مستمر يبگذارد او را وارث جلوه دهد و برا يهمدست اريالزم را در اخت

مانع  نيغلبه بر ا يبرا يليتوانسته وسا يكه م ميداشته باش نانياطم ميتوان ياست كه م نياز ا يحاك ميدان ياز استاپلتون م

 يبرا.  ميهم داشته باش يكوچك حيتفر ميتوان يكنم كه م ي؛ فكر م ميكار كرده ا يلياوخر خ ني، ا زيابد ؟ واتسون عزيآخر ب

،  ديآماده باش گريساعت د مين دي؟ اگر دوست دار ديا دهيرشكه را شن يتا كنون صدا ايآ. دارم  تيبل» پروتستانها «  ياپرا

 . ميهم صرف كن يشام سبك ينيسر راهمان در رستوران مارچ ميتوان يالبته م

  پايان

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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