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  جرای عمارت ويسترياما
  
  
  

  بخش اول
  تجربه منحصر بفرد آقای اسکات اکلز

  
در ميان يادداشتهايم به اين مورد برخوردم که در يک روز غمگين و طوفانی در اواخر ماه مارس 

 ، هنگامی که سر ميز ناهار نشسته بوديم هولمز تلگرافی دريافت کرد و باشتاب پاسخی ١٨٩٢
  .آن نوشتبرای 

 در مورد محتوای آن صحبتی نکرد ولی موضوع در ذهن او مانده بود چون با چهره ای متفکر 
  .جلوی بخاری ايستاد و با در حال پيپ کشيدن گه گاه نگاهی به پيام می انداخت

واتسون ، فکر می کنم تو را بايد : ناگهان با برقی از شيطنت در چشمانش ، رو بمن کرد و گفت 
  را چگونه تعريف می کنی ؟» غريب « واژه . ردی اديب بشناسيمبعنوان م

  .نامانوس ، تامل برانگيز: گفتم 
 هاين واژ.  مطمئنًا چيزی بيشتر از اين تعريف هست–با شنيدن پاسخ من سرش را تکان داد 

اگر ذهنت را معطوف به گذشته و برخی ماجراهايی . متضمن مفهوم فاجعه بار و هولناک است
موارد ودت آنها را در معرض آگاهی عموم قرار داده ای ، متوجه خواهی شد که چگونه کنی که خ

فکر کن؛ در ابتدا » مردان سرخ مو«به ماجرای کوچک .نامانوس وغريب به جنايت منتهی می شد
يا ماجرای . فقط عجيب و غريب بود در حاليکه نهايتًا به تالشی ناموفق برای سرقت منتهی شد



واژه غريب برای من نوعی . که منجر به توطنه ای خونين شد» ج هسته پرتقالپن«بسيار غريب 
  .اعالن هشدار است و ناچارم می کند که گوش بزنگ باشم

  درحال حاضر چنين موردی در دست داريد؟: پرسيدم 
امکان دارد که درمورد غريبترين و باورنکردنی ترين « : هولمز تلگراف را با صدای بلند خواند

  »اسکات اکلز،دفتر پست ، چرينگ کراس-ی که داشته ام با شما مشورت کنم؟  تجربه ا
  فرستنده زن است يا مرد؟: پرسيدم 

يک زن برای حل مشکلش هيچگاه تلگرافی که هزينه پاسخ آن پرداخت شده . اوه ، البته مرد است-
  .نمی فرستد؛ بلکه مستقيمًا مراجعه می کند

   او را خواهيد پذيرفت؟-
عزيزم ، خودت می دانی که بعد از ماجرای توقيف سرهنگ کراترز چقدر کسل و   واتسون-

ذهن من مانند ماشين مسابقه ای است که وقتی با موضوعی که برای آن خلق شده .بيحوصله شده ام
زندگی يکنواخت شده؛مطالب نشريات ياوه و . نيست،خودش را درب و داغان می کندمشغول

در اين .و جسارت برای هميشه از دنيای جرم و جنايت گريخته استبيهوده است وظاهرًا خالقيت 
هرچند پيش پيش پاافتاده از آب -شرايط ، می توانی بپرسی آيا حاضرم نگاهی به مساله ای جديد

  .بيندازم؟ ولی،فکر می کنم اين صدای مراجع ماست مگر اينکه اشتباه کرده باشم-درآيد
ش رسيد و لحظه ای بعد شخصی بلندقد،تنومند،با ظاهری صدای گامهايی شمرده از راه پله به گو

ظاهر سنگين و رنگين،رفتار موقر و نحوه .بسيار محترم و خط ريشهای خاکستری وارد اتاق شد
وررفتنش با عينک دورطالئيش نشان می داد فردی محفاظه کار، اهل کليسا ، شهروندی شايسته و 

 و ترکيب طبيعی او را بهم حالت غيرمنتظره، ادثه ایحاما . بی نهايت سنتی و مقرراتی است
ريخته و تاثيرش را در موهای سيخ سيخ، صورت عصبی و برافروخته و رفتار سراسيمه اش بجا 

جناب هولمز، من تجربه ای بسيار منحصربفرد و «: او مستقيمًا سر اصل مطلب رفت . گذاشته بود
خيلی ناخوشايند و .  چنين موقعيتی نبوده امدر زندگيم، هرگز در. ناخوشايند زا از سر گذرانده ام

  .از شدت خشم انگار دائمًا پر و خالی می شد» .ظالمانه است
در وهله اول می توانم بپرسم .لطفًا بنشينيد آقای اسکات اکلز: هولمز با لحنی آرامش بخش گفت 

  اصوًال چرا نزد من آمديد؟
هرحال وقتی حقايق را بشنويد ب.خوب قربان ، بنظرم اين موضوع مرتبط با پليس نبود -

من با کارآگاهان خصوصی . ،تصديق می فرماييد که نمی توانستم آن را بحال خود بگذارم
  .....چندان احساس صميميت ندارم ولی با شنيدن نام شما

 چرا از همان ابتدا نزد من نيامديد؟: کامًال همينطور است ؛ اما سوال دوم  -
 منظورتان چيست؟ -

تلگراف شما ساعت يک مخابره .ساعت اآلن دو و ربع است:  نگاه کرد و گفت  هولمز به ساعتش
شده ، ولی با نيم نگاهی به سر و وضع شما می توان فهميد آشفتگی شما از لحظه بيداريتان شروع 

  .شده است
  .مراجع ما موهای شانه نزده اش را مرتب کرد و دستی به صورت اصالح نشده اش کشيد

  



  
من هيچ توجهی به وضع ظاهريم نکردم ؛ فقط خوشحال بودم .حق با شماست آقای هولمز -

می . ولی داشتم همان دور و بر تحقيق می کردم.  از چنين خانه ای فرار کنم می توانمکه
الت ملکی رفتم ؛ و آنها گفتند اجاره بهای آقای گارسيا بطور کامل دانيد ، به بنگاه معام

 .مرتب است» اويستري«پرداخت شده و همه چيز درمورد عمارت 
شما هم مثل دوست من دکتر واتسون .صبر کنيد آقا، صبر کنيد: هولمز در حاليکه می خنديد گفت 

لطفًا افکارتان را مرتب کنيد و .کندهستيد که عادت دارد پايان داستانش را همان اول کار تعريف 
با دکمه های کت  که باعث شده اينچنين نامرتب و ژوليده  بدانماجازه بدهيد سير منطقی حوادثی را

  .برای درخواست کمک و مشورت نزد من بياييدتابه تا بسته شده ، 
  .مراجع ما با چهره ای غمگين نگاهی به ظاهر نامرتب خود انداخت

بياد ندارم درتمام زندگيم چنين اتفاقاتی رخ داده . خوشايند است آقای هولمزمطمئنًا خيلی نا -
ولی وقتی تمام اين وقايع عجيب را تعريف کردم حتمًا تصديق می کنيد که برای عذر . باشد

 ....نامرتب بودنم داليل کافی دارم
صاحبخانه در هياهويی از بيرون بگوش رسيد و خانم هادسن . ولی روايت او شروع نشده قطع شد
يکی از آنها را .  رسمی را به داخل اتاق راهنمايی کند لباسرا باز کرد تا دو مرد درشت اندام با

مردی پرانرژی، خوش برخورد و درحد خودش .بنام بازرس گرگسون از اسکاتلنديارد می شناختيم
ز از پليس محلی او با شرلوک هولمز دست داد و همراهش را بنام بازرس باين. کارآگاهی قابل بود

  .معرفی کرد» ساری«ايالت 
  .ما دو نفری باهم تحقيق می کرديم آقای هولمز ؛ و مسير تحقيقاتمان به اينجا ختم شد -

  .نگاه بولداگ وارش را بطرف مراجع ما چرخاند
  هستيد؟» لی«ناحيه » پافم هاوس«شما آقای جان اسکات اکلز از  -
 بله خودم هستم -
 . شما می گشتيمما در تمام طول صبح بدنبال -

  .بدون شک رد ايشان را از طريق تلگراف گرفته ايد: هولمز گفت 
  از دفتر پست چرينگ کراس شروع کرديم و به      . دقيقًا آقای هولمز -



  .اينجا رسيديم
  ولی چرا در جستجوی من بوديد؟ چه می خواهيد؟ -
 آقای  قتلبرخی توضيحات آقای اسکات اکلز، درباره وقايعی که شب گذشته منجر به -

 .شد» اشر«آلويزوس گارسيا از عمارت ويستريا نزديک ناحيه 
  مرگ؟ گفتيد او مرده؟: مراجع ما با چشمان خيره و صورتی کامًال رنگ پريده از جا پريد 

  .بله آقا ، مرده -
 ولی چطور؟ يک تصادف؟ -
    .جنايت، بنحوی واضح و روشن -

                          

  
  
 

 منظورتان اين نيست که من مظنونم؟...منظورتان! آه خدايا -
بنا بوده شما شب يک نامه از شما در جيب متوفی پيدا شده که از محتويات آن فهميديم  -

 .گذشته را درخانه ايشان بگذرانيد
 . هم بودبله ، همينطور -
 .اوه پس اينطور -

  .کارآگاه دفتر رسمی پليس را بيرون آورد
. آنچه شما می خواهيد توضيحاتی روشن و شفاف است.کمی صبر کن گرگسون: هولمز گفت 

  اينطور نيست؟
   بله ، و طبق وظيفه ام بايد به آقای اکلز هشدار دهم ممکن است از اين توضيحات در -

  .    شودعليه ايشان استفاده   دادگاه
   آقای اسکات اکلز هم می خواست در مورد همين ماجرا با ما صحبت کند که شما -

واتسون ، فکر می کنم يک ليوان برندی و سودا ضرری برايشان نداشته . تشريف آورديد



حاال آقا ، پيشنهاد می کنم بدون توجه به اضافه شدن تعداد مخاطبين توضيحاتتان را .باشد
  .يد که انگار هيچ وقفه ای رخ نداده استبگونه ای پيش ببر

با نگاهی مردد به دفترچه . مالقات کننده ما برندی را الجرعه نوشيد و رنگ بصورتش بازگشت
  .يادداشت بازرس ، شرح ماجرای عجيبش را شروع کرد

در بين آشنايانم خانواده يک .من مردی مجرد و اجتماعی با تعداد زيادی دوست و آشنا هستم
ناحيه کنزينگتون زندگی می » آبرمارل« بازنشسته بنام ملويل هستند که در ساختمان آبجوساز

فهميدم که او يک . در منزل آنها بود که چند هفته پيش با مرد جوانی بنام گارسيا آشنا شدم. کنند
او انگليسی را روان صحبت می کرد،رفتاری . اسپانيولی و بنحوی مرتبط با سفارت اسپانياست

من و اين جوان با هم . اشت و خوش قيافه ترين مردی بود که در تمام عمرم ديده امدلپذير د
از ابتدا او نسبت بمن عالقه نشان می داد و دو روز بعد از اولين ديدارمان برای . دوست شديم 

 خانه او، اين ديدار منجر به دعوت او از من شد تا چند روزی در. مالقات من به ناحيه لی آمد
  .بگذرانم» آکس شات«و » اشر«بين ناحيه » يسترياو«عمارت 

گارسيا قبًال خدمه خانه اش را برايم .  در اجابت اين دعوت، ديروز غروب عازم اشر شدم
او با يک خدمتکار وفادار از هموطنان خودش زندگی می کرد که می . توصيف کرده بود

گارسيا می گفت يک . می کردتوانست انگليسی صحبت کند و تمام احتياجات خانه را برآورده 
آشپز شگفت انگيز هم دارد ؛ يک دورگه که در يکی از سفرهايش او را يافته و قادر بود 

يادم هست گارسيا می گفت وجود چنين مستخدمينی در مرکز . غذاهای فوق العاده ای تهيه کند
ابت شد عجيبتر گرچه بعدًا برايم ث. ايالت ساری چقدر عجيب است و من هم با او موافقت کردم

  .از آن است که می پنداشتم
خانه ای بود نسبتًا بزرگ با فاصله .رفتم-در حدود دو مايلی جنوب اشر-با کالسکه به آن محل

. مسير کالسکه روی آن منحنی و دوطرف مسير پوشيده از درخت بود. از جاده اصلی 
ر محوطه ای پوشيده از وقتی کالسکه د.ساختمانی بزرگ و قديمی و بشدت نيازمند تعمير بود

علف جلوی يک در زنگ زده و رنگ و رورفته ايستاد ،من داشتم به عقل خودم شک می 
  .کردم که به مالقت مردی آمده ام که اينقدر کم می شناختمش

مردی   –خدمتکار او .بهر حال گارسيا خودش در را باز کرد و با گرمی بمن خوشامد گفت
همه جای آن خانه . رفت و مرا به سمت اتاقم راهنمايی کردچمدانم را گ-غمگين و سياه چرده

شام را دونفره صرف کرديم و اگرچه ميزبان نهايت سعيش را کرد تا سرگرمم کند، . دلگير بود
حواسش مرتبًا پرت می شد و آنقدر مبهم و پراکنده حرف می زد که به سختی معنی حرفهايش 

ی گرفت ، ناخنهايش را می جويد و عالئم  با انگشتهايش روی ميز ضرب م.را می فهميدم
شام نه خوب پخته شده بود و نه خوب سرو .ديگری از عصبی بودن و بی طاقتی بروز می داد

به شما اطمينان می .حضور خدمتکار عبوس و کم حرف هم کمکی به بهتر شدن فضا نکرد.شد
  .دهم آن شب بارها خواستم عذری بتراشم و به خانه ام برگردم

يزی بخاطرم می آيد که ممکن است به موضوع مورد تحقيق شما آقايان کمک کند ولی اکنون چ
متوجه .اواخر شام ، خدمتکار يادداشتی را به گارسيا داد. در آن لحظه در موردش فکر نکردم

ديگر هيچ تالشی برای . شدم که ميزبانم بعد از خواندن آن آشفته تر و عجيبتر بنظر می رسيد
  . صحبت نمی کرد و غرق در افکار خودش پشت سر هم سيگار می کشيدظاهرسازی و ادامه

  .او هيچ توضيحی در مورد محتوای يادداشت نداد
-مدتی بعد گارسيا در اتاقم را باز کرد. در حدود ساعت يازده با خوشحالی به اتاق خوابم رفتم

او معذرت .  خير و پرسيد آيا من بودم که زنگ زدم؟ جواب دادم-اتاق در آن لحظه تاريک بود



بعد از آن من . خواست که اينقدر ديروقت مزاحم شده و يادآور شد ساعت حدوًد يک است
  .بخواب رفتم و تمام طول شب راحت خوابيدم

نگاهی .حاال به قسمت جذاب ماجرا می رسيم ؛ وقتی بيدار شدم خورشيد کامًال طلوع کرده بود
 خواسته بودم ساعت هشت بيدارم کنند، از اين چون اکيدًا. به ساعتم انداختم ، نزديک نه بود
از جا پريدم و زنگ زدم تا پيشخدمت بيايد ولی کسی جواب . فراموشکاری خيلی متعجب شدم

  .نتيجه گرفتم که زنگ خراب است.نداد؛ چندبار ديگر زنگ زدم ، بازهم جوابی نيامد
  .اری آب داغ سفارش بدهمسريعًا لباس پوشيدم و با عصبانيت از پله ها پايين رفتم تا مقد

  .وقتی فهميدم هيچ کس آنجا نيست ، خودتان می توانيد ميزان حيرت مرا تصور کنيد
ميزبانم . از اتاقی به اتاق ديگر دويدم ، همه اتاقها خالی بود. در سالن فرياد زدم ؛ جوابی نيامد 

دستگيره را . مدشب قبل اتاق خواب خودش را نشانم داه بود، بنابراين در زدم، جوابی نيا
. چرخاندم و داخل شدم ؛ اتاق خالی بود و معلوم بود اصًال کسی در رختخواب نخوابيده است

ميزبان خارجی ، پيشخدمت خارجی ، آشپز خارجی ، همه در طول . گارسيا و بقيه رفته بودند
  .شب ناپديد شده بودند ؛ و اين پايان ديدار من از عمارت ويستريا بود

ر حالی که اين حکايت شگفت انگيز را به مجموعه ماجراهای عجيبش اضافه شرلوک هولمز د
 تا آنجا که من می دانم تجربه شما کامًال –.  می کرد ، دستهايش را بهم می ماليد و می خنديد

  می توانم بپرسم بعدًا چه کار کرديد؟. منحصر بفرد است
وسايلم را . شوخی بی معنی شده اممن عصبانی بودم؛ اولين ايده ام اين بود که قربانی يک  -

با برادران آلن ، عمده . جمع کردم؛ در را پشت سرم بهم کوبيدم و چمدان بدست عازم اشر شدم
ترين بنگاه معامالت ملکی آن ناحيه تماس گرفتم و فهميدم آن ويال از همين مؤسسه اجاره شده 

 دست انداختن من باشد و به ذهنم خطور کرد که کل ماجرا نمی توانسته صرفًا برای. است
ممکن است هدف آن فرار از پرداخت اجاره بها باشد ، چون اًالن اواخر مارس و زمان 

ولی اين فرضيه هم اشتباه بود؛ بنگاه از من بخاطر هشدارم تشکر کرد . پرداخت اجاره است
  . ولی گفتند که اجاره بها پيشاپيش پرداخت شده است

      يدم و با سفارت اسپانيا تماس گرفتم؛ کسی آنجا گارسيا را نمی بعد راهم را بطرف لندن کش    
- همان کسی که اولين بار گارسيا را در خانه اش ديدم–شناخت بعد از آن به مالقات ملويل رفتم 

نهايتًا وقتی شما جواب تلگرافم را داديد ، .ولی فهميدم که او حتی کمتر از من گارسيا را می شناسد
ون اينطور دستگيرم شده که شما اشخاص را در پرونده های دشوار راهنمايی می نزدتان آمدم چ

ولی آقای بازرس، از گفته های شما فهميدم که فاجعه ای رخ داده و ماجرا به اداره پليس . کنيد
 مطمئن باشيد هرچه گفتم عين حقيقت بود و بغير از آن مطلقًا از سرنوشت آن مرد .کشيده شده است
  .ماطالعی ندار

بايد بگويم بين گفته .مطمئنًا همينطور است آقای اسکات اکلز: بازرس گرگسون با لحنی ماليم گفت 
مثًال ، همان يادداشتی که در حين .های شما و حقايقی که ما کشف کرديم انطباق کامل وجود دارد

  صرف شام رسيد؛ آيا متوجه شديد چه بر سر آن آمد؟
  . و داخل آتش انداختبله ديدم؛ گارسيا آن را لوله کرد -
 نظر شما چيست آقای باينز؟ -

کارآگاه شهرستانی مردی بود تنومند، چاق و سرخ رو و تنها حسن صورت زمختش چشمهايی 
با لبخندی .فوق العاده درخشان بود که تقريبًا زير چينهای عميق گونه و ابروانش پنهان شده بود

  .ز جيبش بيرون آوردماليم تکه کاغذ تاخورده و رنگ و رو رفته ای را ا
  



  
  

اين را در شبکه پيش بخاری انداخته بودند آقای هولمز، و من اين تکه نسوخته را از  -
  .همانجا بيرون آوردم

مًا خانه را خيلی دقيق گشته ايد که اين تکه کاغذ را حت: هولمز با حالت تحسين لبخندی زد و گفت 
  .بدست آوريد

  می توانم يادداشت را بخوانم آقای گرگسون؟. بله آقای هولمز اين روش من است -
  .آگاه لندنی بعالمت موافقت سر تکان دادکار
مل يک برگ کاغذ کا.    يادداشت روی کاغذ سفيد معمولی خط دار و بدون مارک نوشته شده-     

را با قيچی تيغه کوتاه به چهار تکه  تقسيم کرده اند و يادداشت را روی يکی از تکه ها نوشته 
تکه کاغذ سه بار تا شده و بحالت عجله ، با موم ارغوانی رنگ و يک جسم بيضی شکل مهر و .اند

 همان« : متن يادداشت . موم شده و به آدرس آقای گارسيا ، عمارت ويستريا ارسال شده است
پلکان اصلی، اولين راهرو، هفتمی سمت . سبز باز ، سفيد بسته. رنگهای خودمان؛ سبز و سفيد

با قلمی نوک تيز نوشته .دستخط يک زن است »  .  د -خدا بهمراه     . راست ، پارچه فالنل سبز
شده ولی آدرس توسط شخصی ديگر يا با قلمی ديگر نوشته شده؛ همانطور که می بينيد حروف آن 

  .يمتر و برجسته تر استضخ
بايد بخاطر توجهتان به جزئيات شما را تحسين . مدرک بسيار تأمل برانگيزی است : هولمز گفت 
جسم بيضی شکل ، . تنها می توان چند نکته جزئی به يافته های شما اضافه کرد. کنم آقای باينز

ی مورد استفاده ، قيچ. بدون شک يک دکمه سردست بوده ، هيچ شيئ ديگری چنين شکلی ندارد
به وضوح می توان . قيچی خميده مخصوص ناخن و مانند برشهايی که ايجاد کرده ، کوتاه است

  .انحنای مختصر قيچی را در برشهای هر دو طرف کاغذ تشخيص داد
 فکر می کردم تمام نکته های ريز را ديده ام ولی ظاهرًا چندتايی باقی –کارآگاه شهرستانی خنديد 

بايد بگويم از يادداشت چيزی نمی فهمم جز اينکه قراری برای مالقات يا انجام کاری . مانده بود
  .است و طبق معمول، يک زن در متن ماجرا هست



خوشحالم که : آقای اسکات اکلز که در طول مدت مذاکره با بيقراری در صندليش نشسته بود گفت 
ی توجه بفرماييد که من هنوز نمی دانم که ول.يادداشت را پيدا کرديد؛ چون داستان مرا تأييد می کند

  .چه برسر گارسيا و خدمه اش آمده است
» آکس شات کامان«در مورد گارسيا پاسخ ساده است، جنازه اش امروز صبح در : گرگسون گفت 

ضربات سنگين يک کيسه شن يا چيزی مشابه آن ، جمجمه .تقريبًا در يک مايلی خانه اش پيدا شد
مکان قتل گوشه ای خلوت بوده که .  از جراحت ، توليد شکستگی کرده استرا خرد کرده و بيش

بطور قطع از پشت به او حمله شده ولی . در فاصله ربع مايل از آنجا هيچ خانه ای وجود ندارد
مهاجم که ظاهرًا خيلی عصبانی بوده ، مدتی طوالنی بعد از مرگ گارسيا هم به ضربه زدن ادامه 

  . ردپايی از قاتالن پيدا نشدهيچ سرنخ و. داده است
  چيزی هم دزديده شده؟ -
 .خير، هيچ تالشی برای سرقت انجام نگرفته است -

خيلی دردناک و وحشت انگيز است؛ و حقيقتًا :  آقای اسکات اکلز با صدايی حزن آلود گفت 
گناه من چيست که ميزبانم به گردشی شبانه رفته  و با .وضعيتی غيرعادی و سخت برای من 

  شتی چنين تلخ مواجه شده ؟ اتهام من در اين پرونده چيست؟سرنو
ه نامه ای خيلی ساده است آقا، تنها مدرکی که در جيب مقتول پيدا شد: بازرس باينز جواب داد 

از روی اين نوشته ما توانستيم نام و نشانی متوفی . است از شما که گفتيد در شب قتل با او بوده ايد
عت نه صبح امروز بود که وارد خانه اش شديم و نه شما و نه هيچکس حدود سا. را بدست آوريم 

من تلگرافی برای آقای گرگسون فرستادم تا در همان حال که من خانه را . ديگر را آنجا نيافتيم
بازرسی می کنم ، ايشان رد شما را در لندن بگيرند؛ سپس به شهر آمدم و به آقای گرگسون ملحق 

  .شدم و حاال اينجا هستيم
فکر می کنم اين پرونده به بهترين نحو ممکن : گرگسون در حاليکه از جايش بلند می شد گفت 

شما آقای اسکات اکلز، با ما به اداره پليس تشريف می آوريد تا .وارد مجرای قانونی شده است
  .توضيحاتتان را مکتوب کنيم

لطفًا از هيچ . شما نياز دارمحتمًا خواهم آمد؛ ولی آقای هولمز، من کماکان به کمک: اکلز گفت 
  .تالش و هزينه ای برای کشف حقيقت مضايقه نکنيد

آقای باينز فکر می کنم شما مخالفتی با همکاری من : دوستم رو به کارآگاه شهرستانی کرد و گفت 
  در اين پرونده نداريد؟

  .مطمئنًا باعث افتخار بنده است -
ممکن است بپرسم ساعت دقيق مرگ .ه ايدظاهرًا در اقداماتتان بسيار چاالک و منظم بود -

 کی بوده؟
مقتول در حدود ساعت يک آنجا بوده ، حوالی همان ساعت باران باريده و مرگش مطمئنًا  -

 .قبل از شروع باران رخ داده است
بی هيچ اشتباهی قسم می خوردم که خود . کامًال غيرممکن است آقای باينز: اسکات اکلز گفت 
  . همان ساعت در اتاق خوابم با من صحبت کردگارسيا بود که دقيقًا

  .قابل توجه ، ولی مطلقًا غيرممکن است: هولمز لبخند زنان گفت 
  شما فرضيه ای داريد؟: گرگسون پرسيد 

در نگاه کلی پرونده پيچيده ای نيست، گو اينکه برخی جزئيات بديع و جالب را ارائه می  -
ا اعالم کنم، به اطالعات و حقايق بيشتری نياز قبل از اينکه با قطعيت نظر نهايی ام ر. کند
بهرحال ، آقای باينز هنگام بازرسی خانه غير از آن يادداشت ، مورد قابل ذکر . دارم

  ديگری پيدا نکرديد؟



بعد از اينکه کارم در مقر .   چرا ، يکی دو مورد بود-کارآگاه به نحوی عجيب به دوستم نگاه کرد 
  .ريد تا نظرتان را درباره آنها جويا شومپليس تمام شد ، تشريف بياو

خانم .کامًال در خدمت شما هستم: شرلوک هولمز در حاليکه زنگ را بصدا درمی آورد گفت 
پسرک پادو را هم بفرستيد تا اين تلگراف را ببرد و . هادسن ، لطفًا راه را نشان اين آقايان بدهيد

  پنج شيلينگ هزينه جواب آن را هم پرداخت کند
هولمز مرتبًا سيگار می کشيد، در حاليکه . از رفتن مالقات کنندگان ، مدتی در سکوت نشستيمبعد 

  .ابروان درهم کشيده و سر فروافتاده بر سينه اش نشانگر حالت اشتياق او بود
  خوب واتسون ، از اين داستان چه چيزی فهميدی؟: ناگهان رو بمن کرد و پرسيد 

  انستم چيزی سردربياورماز توضيحات عجيب اسکات اکلز نتو -
 در مورد جنايت چطور؟ -
خوب ، از فرار همراهان گارسيا می توان نتيجه گرفت آنها در قتل او دست داشته اند و از  -

 .بيم عدالت گريخته اند
 در بررسی دقيقتر، بايد قبول کرد که خيلی بعيد .مطمئنًا يک شق محتمل ماجرا همين است -

وطئه کنند و درست در شبی که مهمان داشته ، به او است دو خدمتکار برعليه گارسيا ت
 .حمل کنند؛ در صورتی که بقيه شبها او را تنها در اختيار داشته اند

 خوب پس چرا فرار کرده اند؟ -
واقعيت مهم ديگر همين روايت . بله ، چرا فرار کرده اند؟ اين يک واقعيت مهم است -

بتکار آدميزاد می تواند تفسيری برای حاال واتسون عزيز، آيا ا. عجيب اسکات اکلز است
توضيح هردو واقعيت بتراشد؟ چنين تفسيری اگر بتواند آن يادداشت با عبارت پردازی 

 .عجيبش را هم توجيه کند ، می توان آن را بعنوان يک فرضيه موقت قبول کرد
ًا اين اگر واقعيتهای جديدی که بعدًا خواهيم فهميد با اين فرضيه موقت جور باشند، نهايت

  .فرضيه کليد حل ماجرا خواهد بود
  خوب فرضيه ما چيست ؟ -

  بايد قبول کرد واتسون عزيز که فرض -. هولمز با چشمان بسته به پشتی صندليش تکيه داد
سير قضايا نشان داد که وقايع مهمی در جريان بوده . شوخی با اسکات اکلز کامًال غيرممکن است

  .در ارتباط با همين وقايع بوده استاند و دعوت او به عمارت ويستريا 
  ولی چه نوع ارتباطی محتمل است؟ -
در مرحله اول، چيزی غيرطبيعی در اين دوستی . بگذار مرحله به مرحله جلو برويم -

گارسيا در اين رابطه پيشقدم می شود؛ . ناگهانی بين اسپانيولی جوان و اسکات اکلز هست
ر او در آنسوی لندن می رود؛ با او ارتباط ديدادرست يک روز بعد از اولين مالقات به 

خوب، او ازاکلز چه می خواست؟ . تنگاتنگ دارد تا اينکه او را به خانه اش دعوت می کند
چه چيزی بايد توسط اکلز تامين می شد؟ من جذابيت چشمگيری در اين مرد نمی بينم ؛ 

. ار تيزهوش باشدهوشمندی خاصی ندارد و مردی نيست که بتواند هم مشرب يک التين تب
خوب پس چرا گارسيا از بين تمام کسانی که مالقات می کرد او را برای منظورش انتخاب 

او دقيقًا از نوع . می کند؟ آيا اکلز خصوصيت برجسته ای دارد؟ جواب من مثبت است
کسی که بعنوان يک شاهد در دادگاه، می . شهروند سنتی و قابل احترام بريتانيايی است 

به چشم خودت ديدی هيچ يک از دو کارآگاه در .  بريتانيای ديگر را مجاب کندتواند يک
 . هی چ ترديد و پرسشی نکردند– هرچند خارق العاده –مورد اظهارات او 

 ولی بنا بود اکلز شاهد چه چيزی باشد؟ -



اگر نقشه ها به نتيجه مطلوب می رسيدند، شاهد هيچ چيز؛ ولی اگر اوضاع به نحوی ديگر  -
 .اين برداشت من از قضاياست.  رفت، شاهد همه چيزپيش می

 .او می توانسته بعنوان شاهد عدم حضور گارسيا در صحنه جرم بکار رود. فهميدم -
در وهله اول فرض می کنيم .  شاهد عدم حضور در صحنه جرمدقيقًا واتسون عزيزم ، -

 - هرچه که بودهعمليات. ساکنان عمارت ويستريا همگی در انجام عملياتی همدست بوده اند
احتماًال با دستکاری مختصر در . بايد قبل از ساعت يک نيمه شب به پايان می رسيده است

بهرحال . ساعتها ، اسکات اکلز را زودتر از آنچه فکر می کرده به رختخواب فرستاده اند
وقتی که گارسيا به اکلز گفته ساعت يک است ، در حقيقت قبل از ساعت دوازده بوده 

گر گارسيا می توانست آنچه را که می خواست انجام دهد و قبل از ساعت يک ا. است
يک انگليسی خدشه ناپذير که حاضر : بازگردد، پاسخی قوی برای هر نوع اتهام داشت 

بود در هر دادگاهی سوگند بخورد متهم تمام مدت در خانه اش بوده است و اين، تضمينی 
 .بود برای بدترين احتماالت

 اما در مورد ناپديد شدن بقيه؟. متوجهم بله بله ،  -
هنوز تمام حقايق و اطالعات را در اختيار ندارم ولی فکر نمی کنم مسائل غيرقابل حلی  -

بحث و نتيجه گيری پيش از تکميل اطالعات اوليه اشتباه است و .در پيش داشته باشيم
 .ممکن است به دستکاری بيهوده آنها برای تطبيق با فرضيه منجر شود

  درمورد پيغام؟و -
. ظاهرًا نوعی قرار و مدار است» رنگهای خودمان، سبز و سفيد« چطور شروع می شد؟  -

پلکان اصلی، اولين «. اين هم بوضوح يک نوع عالمت است» سبز باز، سفيد بسته «
شايد در . اين هم نشانی ميعادگاه است» راهرو، هفتمی سمت راست، پارچه فالنل سبز

حتمًا قراری خطرناک بوده در .  با يک شوهر غيرتی مواجه شويمپايان کل اين ماجرا،
، اين می تواند يک » د « و . »خدا بهمراه«غيراينصورت خانم نويسنده پيغام نمی نوشت 

 .سرنخ باشد
يک اسم »  دولورز « می تواند مخفف » د « فکر می کنم . گارسيا اسپانيايی بوده است -

 .زنانه رايج در اسپانيا باشد
دو نفر اسپانيايی به زبان خودشان با .  عالی است واتسون؛ ولی کامًال غيرقابل قبول خيلی -

خوب، تا زمان . نويسنده اين يادداشت مطمئنًا يک انگليسی بوده است. هم مکاتبه می کنند
بايد از اقبالمان ممنون باشيم . بازگشت اين بازرس فوق العاده سر خودمان را گرم می کنيم

 .کوتاه، ما را از کسالت و بيکاری غيرقابل تحمل نجات می دهدکه برای مدتی 
آن را خواند و داشت داخل .  پاسخی برای تلگراف هولمز رسيد،شهرستانیقبل از بازگشت کارآگاه 

با لبخندی تلگراف را به سمت من . دفترچه اش می گذاشت که نگاهش به چهره منتظر من افتاد
  ! اشراف می شويم داريم وارد اجتماع: انداخت و گفت



  
  

ِسر جرج فوليوت، آکس . لرد هرينگبی، دينگل « . تلگراف شامل فهرستی از نامها و آدرسها بود
. جيمز بيکر ويليامز، فورتن اولد هال آقای . پاردلی پليس .پی.آقای هاينز هاينز، جی. شات تاورز 

  ». کشيش جاشوا استون، ِنِدر والسينگ . آقای هندرسن، های گيبل 
بدون شک باينز، با . روشی است بسيار کارآمد برای محدود کردن حوزه عملياتمان: هولمز گفت 

  .ذهن نظام مندش چنين طرحی در دست دارد
 .دقيقًا متوجه موضوع نشدم -
، تا اآلن به اين نتيجه رسيديم که پيغامی که سر ميز شام بدست گارسيا ببين دوست عزيز -

خوب، اگر نحوه . رسيد نوعی قرار هماهنگی برای مالقات يا انجام کاری بوده است
خواندن آن درست باشد، برای رسيدن به ميعادگاه بايد از يک پلکان اصلی باال رفت و 

 واضح است که با خانه ای بسيار بزرگ کامًال. بدنبال هفتمين در توی يک راهرو گشت
 به همان اندازه اطمينان داريم که فاصله آن با آکس شات بيش از يکی دو .سروکار داريم

مايل نيست؛ چون گارسيا مسير را پياده طی کرده و آنطور که فهميدم، اميدوار بوده قبل از 
اکلز مبنی بر عدم ساعت يک به عمارت ويستريا برگردد تا بتواند از شهادت اسکات 

چون تعداد خانه های بزرگ در حوالی آکس شات .حضور او در صحنه جرم استفاده کند
محدود است، من تلگرافی برای همان بنگاه معامالت ملکی که اسکات اکلز نام برد 

و حاال، انتهای ديگر کالف سردرگم ما در . فرستادم و ليستی از اين خانه ها بدست آوردم
 .ن فهرست قرار داردبين اسامی اي

از ناحيه » ساری«حدود ساعت شش بعد از ظهر به همراه بازرس باينز در روستای زيبای 
هولمز و من که وسايلمان را برای اقامت شب همراه آورده بوديم، اتاقهای راحتی را . بوديم» اشر«

غروب . ويستريا شديمنهايتًا در معيت کارآگاه باينز عازم ديدار از عمارت . پيدا کرديم» بال«در 
ماه سرد مارس، همراه باد تند و باران ماليمی که به صورتهايمان می خورد، حال و هوايی مناسب 

  .با مسير پرتی که طی می کرديم و مقصد فاجعه بار پيش رويمان بود ايجاد کرده بود
  
  



  بخش دوم
  »سن پدرو«ببر 

  
 درگاه چوبی مرتفعی رسيديم که به سمت بعد از يک پياده روی سرد و مالل انگيز دو مايلی، به

 مسير کالسکه روی منحنی و سايه دار، به يک خانه .مسير تاريکی با درختان بلوط باز می شد
. از پنجره سمت چپ باالی در کورسوی نور ضعيفی به چشم می خورد. کوتاه و تاريک منتهی شد

 طول محوطه چمن جلو رفت و با سپس در. يک پاسبان در خانه مشغول نگهبانی است: باينز گفت 
از پشت شيشه بخارگرفته پنجره مردی را ديدم که از صندلی کنار . دست به شيشه پنجره زد

لحظه ای بعد پاسبان رنگ پريده ای . بخاری بيرون پريد و از داخل اتاق صدای جيغ تندی شنيدم
  .ی زددر دست لرزانش شمعی سوسو م. که به سختی نفس می کشيد در را باز کرد

  قضيه چيست والترز؟: باينز پرسيد
  .پاسبان پيشانی اش را با دستمال پاک کرد و نفسی از سر آسودگی کشيد

خوشحالم که آمديد قربان؛ غروبی طوالنی بود و مطمئن نيستم که اعصابم مثل سابق قوی  -
  .باشد

 !اعصابت والترز؟ فکر نمی کردم تو عصبی در بدنت داشته باشی -
خانه خالی وساکت، با خرت و پرتهای عجيب توی آشپزخانه؛ وقتی شما خوب قربان؛ اين  -

 .به پنجره زديد، فکر کردم دوباره آمد
 چی دوباره آمد؟ -
 .فقط می دانم شيطان؛ پشت پنجره بود -
 چه چيزی پشت پنجره بود و ِکی؟ -
من درحال مطالعه روی . خورشيد داشت غروب می کرد. حدودًا دو ساعت پيش بود -

ولی يک نفر داشت از . نمی دانم چه چيزی باعث شد به باال نگاه کنم. بودمصندلی نشسته 
در کابوسهايم آن را ! خدايا، چه چهره ای بود قربان. پايين قاب پنجره بمن نگاه می کرد

 .خواهم ديد

 



 .اين لحن صحبت يک مامور پليس نيست! آه، والترز -
نه سياه . ولی از وحشت به لرزه افتادم و انکار هم بی فايده است. می دانم قربان، می دانم -

. انگار روی ِگل تيره شير پاشيده باشند. بود نه سفيد، نه هيچ رنگ ديگری که می شناسم
ش با چشمهای بزرگ و باباقوری و نگاه قيافه ا. دوبرابر شما بود قربان... آنوقت هيکلش

باور کنيد قربان، نه می . خيره و يک رديف دندانهای سفيد، مثل جانوری گرسنه بود
توانستم نفس بکشم نه حتی يک انگشتم را تکان بدهم تا اينکه خودش با يک حرکت سريع 

 .نبودبعد من دويدم و رفتم توی بوته زار، ولی خدا را شکر هيچکس آنجا . غيبش زد
والترز، اگر تو را آدم درستی نمی دانستم، برای اين موضوع يک نمره منفی در پرونده  -

اگر خود شيطان هم آنجا بود، يک پليس در حال خدمت نبايد بخاطر اينکه . ات می گذاشتم
نکند کل ماجرا يک خواب و خيال يا حمله عصبی .از چنگش دررفته خدا را شکر کند

 باشد؟
حداقل اين موضوع را خيلی راحت : فانوس جيبی اش را روشن می کرد گفت هولمز درحاليکه 

  .می توان معلوم کرد
بله بايد بگويم کفش يارو نمره دوازده بوده؛ و اگر بقيه : بعد از معاينه مختصری روی علفها گفت 

  .اندامش هم در همين مقياس بزرگ باشد مطمئنًا يک غول است
  چه بر سرش آمده ؟ -
 .بوته زار شده و رفته طرف جاده اصلیظاهرًا وارد  -

، فعًال رفته خيلی خوب، هرکه بوده و هرچه می خواسته: بازرس با چهره ای جدی و متفکر گفت 
حاال با اجازه شما آقای هولمز، می خواهم گوشه و کنار خانه . است و ما کارهای واجبتری داريم

  . را نشانتان بدهم
ظاهرًا مستاجران عمارت، وسايل . اتاق نشيمن بی فايده بودبررسی دقيق اتاق خوابهای متعدد و 

ناچيزی را همراه خود آورده بودند و از مبلمان خانه تا جزئی ترين وسائل، همراه خانه اجاره شده 
بجا مانده »  های هولبرن -مارکس و شرکا« مقادير قابل توجهی لباس با مارک فروشگاه . بودند
حاکی از اين بود که آنها چيزی درمورد اين روشگاه مذکور پرس و جوی تلگرافی از ف. بود

  .مشتری نمی دانستند جز اينکه صورتحسابهايش را بدون مشکل پرداخت کرده است
 يک - دوجلد به زبان اسپانيولی-در ميان وسايل شخصی مقاديری خرت و پرت، چند کتاب داستان

  .رولور قديمی و يک گيتار ديده می شد
از بين اينها هيچ سرنخی بدست : شمع به دست از اتاقی به اتاق ديگر می رفت گفتباينز درحاليکه 

  .ولی حاال آقای هولمز، توجهتان را به آشپزخانه جلب می کنم. نمی آيد
يک بستر حصيری در گوشه ای . آشپزخانه مکانی دلگير با سقف بلند در انتهای ساختمان بود

روی ميز آشپزخانه ظروف نيم خورده غذا و .ی شدظاهرًا بعنوان محل خواب آشپز استفاده م
  .بشقابهای کثيف باقيمانده از شام شب قبل پراکنده بود

: باينز شمع را به سمت شيئ خارق العاده ای که روی قفسه آشپزخانه قرار داشت گرفت و گفت 
  اين را ببينيد، چه چيزی از آن دستگيرتان می شود؟

 يک نفر .سيده بود که تشخيص ماهيتش غيرممکن می نمودظاهر اين شيئ آنقدر چروکيده و پال
من در بررسی اوليه آن را . ممکن بود آن را مجسمه سياه و چرمی يک آدم کوتوله تشخيص دهد

موميائی يک بچه سياه پوست تشخيص دادم اما بعد بنظرم هيکل مچاله شده يک ميمون نژاد قديمی 
در قسمت ميانی آن يک نوار دوبل سفيد .  مردد ماندمنهايتًا دراينکه حيوان است يا انسان،. آمد

  .پيچيده شده بود
  



  
  
  
  

 
  
 
  
  

  
جالب است؛ حقيقتًا خيلی : هولمز درحاليکه با دقت به اين عتيقه چندش آور نگاه می کرد گفت

  مورد ديگری هم هست؟! جالب
. باينز در سکوت و درحاليکه شمعش را جلو نگه داشته بود، ما را به سمت مخزن ظرفشويی برد

 که وحشيانه تکه تکه شده و  بوداز بالها و تکه های پراکنده بدن پرنده ای سفيد و بزرگپرمخزن 
  ! عجيبی استرایماج حقًا ...يک خروس سفيد :  هولمز گفت.پرهايش هنوز روی آن بود

از زير مخزن ظرفشويی، . اما آقای باينز شوم ترين قسمت نمايش را برای آخر کار نگه داشته بود
 از روی ميز آشپزخانه هم يک ديس پز .سطلی فلزی را بيرون کشيد که مقداری خون داخل آن بود

  .از قطعات استخوان سوخته برداشت



  
  
  

همه اين چيزها را از بقايای آتش . موجودی را کشته و موجود ديگری را سوزانده اند: باينز گفت 
يک پزشک امروز صبح اينها را بررسی کرد و بنظر او اينها متعلق به يک انسان . بيرون کشيديم

  .نيست
  . تهايش را بهم ماليدهولمز خنديد و دس

بی . بخاطر مديريت پرونده ای اينچنين خطير و آموزنده به شما تبريک می گويم بازرس -
  .اغراق توانايی های شما بيش از مقام و موقعيت فعلی شماست

  .چشمهای ريز بازرس از خوشحالی برق زد
پرونده ای از اين دست، . ما در شهرستانها درجا می زنيم. حق با شماست آقای هولمز -

نظر شما در مورد اين استخوانهای . فرصتی است برای من که اميدوارم از آن استفاده کنم
  سوخته چيست؟

 .مال يک بره يا شايد هم يک بزغاله است -
 و خروس سفيد؟ -
 .تقريبًا می توان گفت منحصر بفرد. مورد عجيبی است آقای باينز؛ خيلی عجيب -
از قرار معلوم ساکنان اين خانه افرادی بسيار عجيب بوده اند با رسومی شگفت . بله آقا -

آيا خدمه اش او را کشته اند؟ اگر اينطور باشد آنها را . يکی از آنها مرده است. انگيز
بله، . ين دارمولی من نظری غير از ا. خواهيم گرفت؛ چون تمام بنادر تحت نظر هستند

 .عقيده من بسيار متفاوت است
 شما نظريه خاصی در اين مورد داريد؟ -
می خواهم اعتبار حل اين مسئله . بله آقای هولمز، و شخصًا روی آن کار خواهم کرد -

شما شهرت و اعتبار خودتان را داريد، ولی من هنوز بايد برای . صرفًا برای خودم باشد
بدون کمک شما حل کرده  بعدًا بتوانم ادعا کنم اين مسئله را اگر. تثبيت اعتبارم تالش کنم

 .ام، باعث افتخارم خواهد بود



  .هولمز با خوش خلقی خنديد
در صورت . بسيار خوب بازرس، شما راه خودتان را برويد، من هم راه خودم را می روم -

نچه که الزم بود را به گمانم هرآ. تمايل شما، نتايج تحقيقاتم کامًال در اختيار شما خواهد بود
خدا . در اين خانه ديده ام و می توانم از وقتم در جاهای ديگر به نحو مفيدتری استفاده کنم

  !نگهدار، و موفق باشيد 
از روی عالئم ظريفی که هيچ کس بجز من نمی توانست تشخيص بدهد، می توانستم ادعا کنم که 

 دائمی رفتار هولمز، ديدن اشتياق کنترل شده در مقام مشاهده گر. هولمز سرنخهای مهمی يافته بود
  .، برق چشمان روشن و رفتار سرزنده اش مرا مطمئن می ساخت که بازی آغاز شده است
صرف . هولمز طبق عادت هميشگی اش چيزی نگفت و من هم طبق عادت خودم چيزی نپرسيدم

فته ساختن ذهن مصمم او  بدون آش-همراهی در ماجراهای او و کمکهای ناچيزی که به او می دادم 
مطمئن بودم در وقت مناسب همه چيز را خواهم .  مرا اقناع می کرد–او با دخالتهای بی مورد 

روزهای متوالی، . ولی با نااميدی فزاينده ای، انتظارم بيهوده بود. بنا براين صبر کردم. دانست
ت و تصادفًا خبردار يک روز هولمز به لندن رف. دوستم هيچ قدمی برای حل موضوع برنداشت

غير از اين يک مورد، بقيه روزها يا به تنهايی پياده روی می . شدم که به موزه بريتانيا رفته است
  .کرد يا با شايعه سازان دهکده که با آنها آشنا شده بود گفتگو می کرد

. اردمطمئنم  واتسون، گذراندن يک هفته در روستا برای تو ارزشی وصف ناپذير د: يک بار گفت 
ديدن اولين جوانه ها روی پرچين ها و اولين شکوفه های بيدمشک روی درختان بسيار دلپذير 

با يک بيلچه، يک سطل حلبی و يک کتاب مقدماتی گياهشناسی، اوقات مفيد و آموزنده ای را . است
  .می توان سپری کرد

غروب که برمی ولی هنگام . خود او هر روز با همين وسايل بيرون می رفت و پرسه می زد
  .گشت، مقادير ناچيزی گل و گياه بهمراه می آورد

وقتی با مصاحب من . در يکی از پرسه های دونفره مان، اتفاقًا به بازرس باينز برخورديم
احوالپرسی می کرد، صورت چاق و سرخش درحين لبخند، چين می خورد و چشمهايش برق می 

از مقدار اندک فهميديم از سير وقايع چندان هم بسيار کم در مورد پرونده صحبت کرد ولی . زد
  .ناراضی نيست

حدود پنج روز بعد از جنايت، وقتی روزنامه صبح را گشودم با شگفتی تمام اين مطلب را با 
  :حروف درشت ديدم 

  
  

  راز آکس شات
  يک راه حل

  دستگيری فرد مظنون به قتل
  
  

  .رون پريد که انگار نيشش زده باشندوقتی عنوان خبر را خواندم، هولمز چنان از صندليش بي
  منظورت اين است که باينز قاتل را گرفته؟! عجب  -
 .ظاهرًا که اينطور است -

  : و بقيه خبر را خواندم 



  خبر يک دستگيری در ارتباط با جنايت آکس شات، شب گذشته
  الزم به يادآوری. برانگيخت» اشر« هيجان زيادی را در ناحيه 

  درحالی در» ويستريا«عمارت  ساکن است جسد آقای گارسيا  
  شديد بر روی  نزديکی آکس شات کامان پيدا شد که آثار خشونت

  در همان شب قتل، خدمتکار و آشپز گارسيا .  آن ديده می شد
  . گريخته اند که اين امر بر دخالت آنها در قتل داللت می کند

  اين است که مقتول اشياء گرانبهايی در فرضيه اثبات نشده
  حمل، انگيزه ای برای ه داشته و همين اشياء کوچک و قابلخان

  را  نهايت تالش-مسئول پرونده- بازرس باينز.قتل او بوده اند
  ايشان بداليل روشنی. برای کشف مخفيگاه فراريان انجام داد

  از منطقه دور نشده اند و مخفيگاهشان در معتقد بود آنها خيلی
  که فراريان دستگير  از ابتدا مشخص بود. همان اطراف است

  محل چون آشپز، بنا به شهادت يکی دو نفر از اهالی. خواهند شد
  که از پنجره خانه او را ديده بودند، فردی است با ظاهری 

  منحصربفرد؛ يک دورگه عظيم الجثه و بدهيبت با نشانه هايی 
  روز بعد از جنايت اين شخص غروب. مشخص از نژاد سياه
  ه نزديکی عمارت ويستريا آمد و توسطبه خود جرات داده و ب

  بازرس باينز با اين فرض که. پاسبان والترز رويت و تعقيب شد
  داشته و باز هم تکرار خواهد شد، خانه را تخليه  بازگشت او هدفی

  . در اطراف بوته زار مستقر کرد کرد ولی افرادش را بحالت کمين
  نينگ توسط داو شب قبل پس از درگيری شديدی که طی آن پاسبان

  اين فرد وحشی شديدًا مجروح شد، او را که به پای خود وارد تله شده
  بر اساس دانسته های ما، پس از اينکه زندانی. بود دستگير کردند
  دستگيری. دبازگردانده می شوشد، به زندان پليس  به دادگاه فرستاده

  .او موجب اميدواری بسياری برای حل پرونده شده است

  



  
  

 قبل از اينکه بايد بی معطلی باينز را ببينيم و: هولمز در حاليکه کالهش را برمی داشت فرياد زد 
  .گيريمبشروع کند جلويش را 

ينز را ديديم که تازه اقامتگاهش را ترک در خيابان دهکده همانطور که انتظار داشتيم، بازرس با
  اين را ديده ايد آقای هولمز؟: يک نسخه روزنامه را به طرف ما گرفت و گفت . کرده بود

  .لطفًا هشدار دوستانه مرا حمل بر جسارت نفرماييد. بله آقای باينز؛ ديدم -
 هشدار آقای هولمز ؟ -
ه ام که شما در مسير درستی قرار من اين پرونده را با دقت بررسی کردم و هنوز قانع نشد -

 .نمی خواهم قبل از اطمينان کامل دست به اقدام فوق العاده ای بزنيد. داريد
 محبت داريد آقای هولمز -
 .مطمئن باشيد حرفهای من به نفع شماست -

  .يک لحظه بنظرم رسيد که يکی از چشمهای ريز آقای باينز حالتی مثل چشمک به خود گرفت
من هم همين کار را می .  ما اين بود که هرکدام به روش خود عمل کنيمآقای هولمز، توافق -

  .کنم
 .از من دلگير نشويد. آه، بسيار خوب -
ولی هرکدام از ما روش خودمان را . نخير قربان؛ مطمئنم که شما خير مرا می خواهيد -

 .داريم آقای هولمز
 .ديگر درباره اش حرفی نزنيم -
. اين يارو يک وحشی کامل است. عتان خواهم رساندهمه اخبار را با کمال ميل به اطال -

نزديک بود انگشت شست داونينگ . مثل اسب گاری قوی و مثل خود شيطان درنده است
يک کلمه انگليسی هم بلد نيست و غير از خرناس نمی توانيم حرفی از او . را با دندان بکند

 .دربياوريم
 ؟فکر می کنيد شواهدی داريد که او اربابش را کشته -
هرکدام از ما راه و روش خاص خود را داريم و . نخير آقای هولمز، من چنين چيزی نگفتم -

 .ما توافق کرديم. طبق آن عمل می کنيم؛ شما به روش خودتان، من هم به روش خودم
  : وقتی با هم قدم می زديم، هولمز شانه هايش را باال انداخت و گفت

خيلی . اهرًا چهارنعل به سمت پرتگاه می رودظ. نمی توانم از خر شيطان پياده اش کنم  -
خوب، طبق گفته خودش هرکدام از به روش خودمان کار می کنيم و منتظر نتيجه می 

  .ولی در وجود اين بازرس باينز چيزی هست که نمی توانم کامًال درک کنم. نشينيم
  : برگشتيم، هولمز گفت» بال«وقتی به اقامتگاهمان در 

نشين واتسون؛ چون امشب به کمکت احتياج دارم، می خواهم کامًال بگير روی آن صندلی ب -
بگذارمسير پيشرفت پرونده را تا آنجا که خودم پيگير آن . تو را در جريان قضايا بگذارم

هرچند که در ابتدا سير کلی وقايع پرونده را آسان جلوه می داد، .بوده ام برايت توضيح دهم
ای غافلگير کننده ای به چشم می خورد و هنوز ولی در مسير دستگيری قاتل دشواريه

بايد اين ايده باينز را که خدمه گارسيا عامل قتل . جاهايی خالی برای پر کردن وجود دارد
دليلش هم اينکه گارسيا برای داشتن شاهدی مبنی بر عدم حضور . بوده اند، کنار بگذاريم

بنابراين گارسيا نقشه . رددر صحنه جرم، شخصًا حضور اسکات اکلز را برنامه ريزی ک
می گويم . انجام عمليات خطيری را داشته که آشکار عملياتی غيرقانونی بوده است

چون فقط برای عملياتی از اين نوع است که شخص نياز به شاهدی مبنی بر » غيرقانونی«



خوب، چه کسی قاتل گارسيا بوده؟ مطمئنًا همان کسی . عدم حضور در صحنه جرم دارد
تا اينجا که ظاهرًا استدالل ما در مسير . ات جنايی گارسيا برعليه او هدايت می شدکه عملي

اين . حاال می توانيم علتی برای ناپديد شدن خدمه گارسيا پيدا کنيم. درستی قرار دارد
اگر با بازگشت گارسيا، نقشه . جماعت همگی برای انجام اقدامی نامعلوم، همدست بوده اند

د، هر نوع سوء  ظنی هم با شهادت اين مرد انگليسی رفع و همه چيز اش هم انجام شده بو
ولی عمليات خطرناک بوده و اگر گارسيا در ساعت معين برنمی . ختم به خير می شد

پس قرار گذاشتند در چنين حالتی دو نفر . گشت، احتماًال زندگی خودش قربانی شده بود
 از تحقيقات پليس در امان باشند و سر خدمتکار به مکانی از پيش تعيين شده بگريزند تا

اينطور . اين فرضيه تمام حقايق موجود را توضيح می دهد. فرصت عمليات را تجديد کنند
 نيست؟

مانند هميشه . بنظرم رسيد کالف سردرگم و غيرقابل توضيح وقايع کامًال در برابرم گشوده شد
  :پرسيدم. ول و پيچيده بودمتحير بودم که چرا پيش از آن ، موضوع برايم اينقدر مجه

  خوب، مرحله بعدی چيست؟ -
اين يادداشت، نشانگر . مرحله بعدی، يادداشتی است که سر ميز شام به دست گارسيا رسيد -

خوب، سر ديگر ماجرا کجاست؟ قبًال برايت . وجود همدستی ديگر در آن سر ماجراست
؛ و تعداد خانه های اثبات کردم که مکان موردنظر فقط می تواند خانه ای بزرگ باشد

در اين دهکده را صرفًا اختصاص روزهای اول اقامتمان . بزرگ اين حوالی محدود است
به گشت و گذار دادم و مابين فعاليتهای گياهشناسی، تحقيقاتی هم برای شناسايی خانه های 

فقط يک خانه توجهم را جلب کرد، عمارت ييالقی . بزرگ و سوابق ساکنين آنها انجام دادم
در فاصله يک مايلی آکس بنا شده، » ژاکوبين«که به سبک دوره » های گيبل«مشهور 

ساختمان ديگری هم هست که ساکنانش مردمانی . شات و نيم مايلی محل جنايت قرار دارد
اما آقای هندرسن ساکن . آرام و محترمند و فاصله بسيارزيادی هم از محل جنايت دارد

. که می تواند با ماجراهای اسرارآميزی در ارتباط باشدهای گيبل، مردی اسرارآميز است 
 .پس توجهم را صرفًا به او و ساکنان خانه اش معطوف کردم

من بهانه ای تراشيدم تا . آدمهای عجيبی هستند واتسون، و خود هندرسن عجيبترين آنهاست
ه انگار از بتوانم از نزديک او را ببينم ولی در چشمان سياه، عميق و متفکرش حالتی بود ک

  مردی است حدودًا پنجاه ساله، نيرومند و فعال با موی خاکستری. نيت واقعی من خبر دارد
آدم تندخو و ارباب . ابروهای سياه خوشه ای، قدمهای محکم و رفتاری مثل يک امپراتور

او . مسلکی است که در پشت چهره آفتاب سوخته اش روحيه ای ماجراجو و پرهيجان دارد
ست يا اينکه مدت زيادی در مناطق استوايی زندگی کرده است، چون يک خارجی ا

  .ظاهری زرد و خشک ولی فوق العاده خشن و محکم دارد
ن بدون شک يک خارجی است با پوست قهوه ای شی هندرسآقای لوکاس دوست و من

می بينی .  در حين حرف زدنموذيانهسوخته، مکار، مودب و گربه وار با ماليمتی 
با دو گروه افراد خارجی سروکار داريم؛ يک گروه در عمارت ويستريا و واتسون که 

  .پس جاهای خالی در حال پر شدن هستند. گروهی ديگر درعمارت های گيبل
هندرسن و لوکاس، دو دوست صميمی و نزديک، ساکنان اصلی های گيبل هستند، ولی 

  .شخص ديگری هم هست که برای هدف ما حتی اهميت بيشتری دارد
خانمی » بورنت«پرستار و معلمه آنها دوشيزه . درسن دو دختر يازده و سيزده ساله داردهن

اين گروه . يک خدمتکار مرد مورد اعتماد هم دارند.انگليسی و حدودًا چهل ساله است



هندرسن دائمًا در حال . کوچک، يک خانواده را تشکيل می دهند و با هم سفر می کنند
  . از يک سال غيبت هفته پيش به های گيبل برگشته استبعد. مسافرت و جابجايی است

  .بايد اضافه کنم او بينهايت ثروتمند است و همه هوسهايش را به آسانی برآورده می کند
بغير از اينهايی که برايت گفتم خانه او پر است از پادوها، خدمتکاران، کلفتها و ساير 

  . توان ديدکارکنانی که معموًال در يک خانه بزرگ انگليسی می
بخشی از اين اطالعات را از مشاهدات خودم و بقيه را از شايعه پردازان دهکده بدست 

در اين جور موارد هيچ ابزاری بهتر ا زيک خدمتکار اخراجی و شاکی نيست و از . آوردم
می گويم شانس و اقبال، ولی اگر دنبالش نمی گشتم . اقبال بلندم، چنين کسی را يافتم

همانطور که باينز می گويد هرکدام از ما روش . اهم قرار نمی گرفتخودبخود سر ر
را پيدا کنم؛ باغبان » جان وارنر«خاص خود را داريم و من با روش خاص خودم توانستم 

او . سابق های گيبل که در يک لحظه عصبانيت توسط ارباب متکبرش اخراج شده است
در خشم و نفرت نسبت به اربابشان آشنايانی در بين خدمه عمارت دارد که همگی آنها 

  .بنابراين، من کليد نفوذ در اسرار اين جماعت را در دست دارم. مشترک هستند
واتسون، وانمود نمی کنم که اين آدمها را کامًال می شناسم ولی بهرحال مردمان بسيار 

  .عجيبی هستند
در جناح ديگر خدمه در يک جناح و خانواده . ساختمان های گيبل دو جناح اصلی دارد

بغير از خدمتکار شخصی هندرسن که غذای خانواده را سرو می کند، . زندگی می کنند
دخترها و پرستارشان جز برای گردش . هيچ ارتباطی بين دو جناح ساختمان وجود ندارد

 و خود هندرسن هم هيچ گاه به تنهايی بيرون نمی رود. در باغچه از خانه بيرون نمی آيند
بين خدمه شايع است که ارباب بشدت .  مثل سايه هميشه همراه اوستده اش سياه چرمنشی

وارنر معتقد است که او روحش را در ازای پول به شيطان . از چيزی در وحشت است
هيچ کس دقيقًا نمی . مطالبه کندفروخته و ترسش از اين است که شيطان بيايد و حقش را 

هندرسن دو بار با شالق . دمهای خشنی هستندداند اينها کی هستند و از کجا آمده اند؛ آ
مخصوص سگش به جان مردم افتاده و فقط جيب پرپولش و مبلغ کالنی که بابت جلب 

  .رضايت پرداخته او را از دادگاه دور نگه داشته است
با اطمينان . خوب واتسون، حاال بيا بر اساس اطالعات جديدمان وضعيت را ارزيابی کنيم

غام کذايی از همين خانه مرموز ارسال شده و از گارسيا دعوت کرده می توان گفت آن پي
  چه کسی آن را نوشته است؟. برای عملياتی از پيش برنامه ريزی شده اقدام کند
می توانيم اين موضوع را بعنوان يک . تمام استداللهای ما به دوشيزه بورنت ختم می شود
بايد اضافه کنم سن و شخصيت . می شودفرضيه بپذيريم و ببينيم چه نتايجی از آن حاصل 

را مبنی بر وجود يک رابطه عشقی در اين ماجرا ن دوشيزه بورنت فرضيه ابتدايی م
  .منتفی می کند

اگر نويسنده يادداشت دوشيزه بورنت باشد، به احتمال قوی او همدست و يار گارسيا بوده، 
ر گارسيا به طرز حاال اگر خبر مرگ گارسيا را بشنود، چه کار خواهد کرد؟ اگ

ناجوانمردانه ای کشته شده باشد، دوشيزه بورنت به ناچار سکوت می کند؛ ولی نفرت و 
. انزجار از قاتالن در قلبش باقی می ماند و حتی االمکان برای گرفتن انتقام تالش می کند

ز آيا می توانيم دوشيزه بورنت را ببينيم و ا: اولين فکری که به ذهنم خطور کرد اين بود
از شب : وجودش برای مقصودمان استفاده کنيم؟ در اينجا با واقعيتی شوم مواجه می شويم

از آن شب به بعد . وقوع جنايت تا حاال چشم هيچ بنی بشری به دوشيزه بورنت نيفتاده است



آيا زنده است يا او هم به سرنوشت دوستی که احضارش کرده بود دچار . ناگهان غيبش زده
  .د فقط زندانی اش کرده اند؟ اين سوالی است که بايد جواب آن را پيدا کنيمشده است؟ يا شاي

هيچ نقطه اطمينان و هيچ گونه تضمينی . حتمًا متوجه دشواری وضعيت هستی واتسون
کل اين ماجرا اگر برای يک مرجع قضايی نقل شود، ممکن است آن را . برای اقدام نداريم

د شدن آن خانم بر هيچ چيزی داللت نمی کند چون هر ناپدي. بيش از يک توهم و خيال نداند
يک از اعضای آن خانه اسرارآميز ممکن است يکی دو هفته ای رويت نشوند؛ و در عين 

من تنها می توانم مراقب خانه . حال شايد زندگی آن زن همين اآلن در معرض خطر باشد
نمی توانيم بگذاريم اين باشم و وارنر را بعنوان مامورم در آن حوالی مستقر کنم؛ ولی 

اگر قانون در اين مورد قادر به انجام کاری نيست، بايد خودمان . وضعيت ادامه پيدا کند
  .دست به کار شويم و خطر کنيم

  پيشنهاد شما چيست؟ -
. من می دانم اتاق او کدام است؛ از پشت بام يکی از خانه های همسايه قابل دسترسی است -

 من و تو راه بيفتيم و ببينيم می توانيم مستقيمًا به قلب ماجرا پيشنهاد من اين است که امشب
 نفوذ کنيم؟

آن خانه قديمی با حال و هوای . اعتراف می کنم پيشنهاد هولمز ابدًا چشم انداز فريبنده ای نداشت
جنايت بارش، ساکنان مهيب و منحصربفرد آن، خطرات ناشناخته ای که در پيش رو داشتيم و اين 

ز ديدگاه قانون خودمان را در موقعيت نادرستی قرار می داديم، همگی عزم مرا سست حقيقت که ا
با اينحال در استدالل سرد و آهنين هولمز چيزی وجود داشت که غيرممکن بود بتوان . می کردند

. بدون شک تنها راه حل موجود همين بود. از انجام پيشنهادهای ماجراجويانه اش شانه خالی کرد
  .ت هولمز را فشردم و پيمان ما بسته شددر سکوت دس

در حدود ساعت پنج . اما چنين مقدر بود که تحقيقات ما به به اين مرحله از ماجراجويی نرسد
بعدازظهر هنگامی که سايه های غروب ماه مارس فروافتادند، ناگهان روستايی هيجانزده ای با 

  .شتاب وارد اتاق شد
خانم از دستشان فرار کرد و من پای پله های . قطار رفتندآنها رفتند آقای هولمز، با آخرين  -

  .قطار او را گرفتم و سوار درشکه کردم
جاهای خالی ما خيلی سريع دارند پر می ! عالی است وارنر: هولمز از جايش پريد و فرياد زد

  .شوند واتسون
ر و عقابی اش بر چهره الغ. زنی که بر اثر فشار عصبی نيمه بيهوش شده بود، داخل درشکه بود

وقتی نگاه تيره و . سرش بی اراده بر روی سينه افتاده بود. نشانه هايی از يک فاجعه ديده می شد
بی روحش را به ما دوخت، مردمک چشمهايش مانند نقاط ريز و تيره ای در يک زمينه خاکستری 

  .او را با ترياک تخدير کرده بودند. بود



  
  

طبق دستور شما چشم از در خانه برنداشتم آقای :  گفت – همان باغبان اخراجی –مامور سری ما 
خانم انگار توی خواب راه می . وقتی کالسکه بيرون آمد، تا ايستگاه قطار تعقيبش کردم. هولمز

آنها به زور او را . د او را سوار قطار کنند به خودش آمد و مقاومت کردرفت؛ ولی وقتی خواستن
من به . خانم دوباره تقال کرد و با زور خودش را بيرون انداخت. به داخل واگن قطار هل دادند

هيچ وقت آن چهره ای را که پشت پنجره . انداختمش داخل درشکه و حاال اينجا هستيمکمکش رفتم؛ 
اگر آن شيطان زرد و سياه چشم عبوس دستش بمن می رسيد، غزل . نمی کنمقطار ديدم فراموش 

  .خداحافظی را خوانده بودم
دو فنجان قهوه بسيار قوی، بسرعت ذهنش را . خانم را از پله ها باال برديم و روی کاناپه خوابانديم

ًا موقعيت را هولمز به دنبال بازرس باينز فرستاد و وقتی او آمد سريع. از غبار افيون پاک کرد
  .برايش تشريح کرد

  :باينز در حالی که به گرمی با هولمز دست می داد گفت
از ابتدای کار، . عجب، قربان شما دقيقًا شاهدی را که من به دنبالش بودم به چنگ آورديد -

  .من هم در مسير شما پيش می رفتم
 چی؟ شما هم به دنبال هندرسن بوديد؟ -
وته زارهای اطراف های گيبل پرسه می زديد، من هم از وقتی شما در ب. بله آقای هولمز -

نکته مهم اين بود که چه کسی زودتر شاهد . باالی درختی در همان حوالی شما را می ديدم
 .را به دست می آورد

 پس چرا آن مردک دورگه را دستگير کرديد؟ -
  :باينز خنديد و گفت

 که مورد سوء فهميده –شته  اين اسمی است که روی خودش گذا–مطمئن بودم که هندرسن  -
ظن است و تا زمانی که احساس خطر می کند، خودش را به موش مردگی می زند و 

 پس عمدًا متهم اشتباهی را دستگير کردم تا هندرسن مطمئن شود که از .حرکتی نمی کند



بعيد نبود که بزند به چاک و فرصت دستيابی به دوشيزه . چشم پليس دور مانده است
 .صيب ما کندبورنت را ن

  :هولمز دست بر شانه بازرس گذاشت و گفت
  . اين کار را داريدذکاوتشما در حرفه تان پيشرفت خواهيد کرد؛ شم و  -

  .باينز از خوشحالی سرخ شد
ساکنان های گيبل . در تمام طول هفته يک مامور لباس شخصی را در ايستگاه قطار گذاشتم -

هنگام فرار دوشيزه بورنت، مامور ما حتمًا در اما . هرجا که بروند، او تعقيبشان می کند
بهرحال، آدم شما ايشان را سوار درشکه کرد و ماجرا . تنگنای سختی قرار گرفته است

. واضح است که بدون شهادت اين خانم نمی توانيم کسی را دستگير کنيم. ختم به خير شد
  .به زودی اظهاراتش را خواهيم شنيد

  : نداخت و گفتهولمز نيم نگاهی به معلمه ا
  ولی بگو ببينم باينز، اين يارو هندرسن حقيقتًا کيست؟. لحظه به لحظه حالش بهتر می شود -
شناخته می » ببر سن پدرو « است که زمانی با لقب » دون موريلو « هندرسن در واقع  -

 .شد
و بعنوان ا. در يک آن، تمام مطالبی که در مورد او شنيده بودم به ذهنم هجوم آورد! ببر سن پدرو

. خونخوارترين و هرزه ترين مستبدی که تاکنون بر يک کشور متمدن حکومت کرده، مشهور بود
به اندازه کافی قدرتمند، بی باک و پرانرژی بود که بتواند ده دوازده سال سلطه منفور و خباثت 

ر آمريکای نام او در سرتاس. آميزش را بر مردمی تحميل کند که از ترس او به زانو درآمده بودند
  .مرکزی معادل بود با رعب و وحشت

اما او به همان نسبت بيرحمی اش، حيله گر و . در نهايت، شورشی همگانی برعليه او شکل گرفت
با شنيدن نخستين زمزمه های شورش، گنجينه هايش را به يک کشتی منتقل کرد که . مکار هم بود

. ی دون موريلو به اشغال شورشيان درآمدروز بعد کاخ خال. خدمه آن همگی از فدائيانش بودند
از آن پس نام و نشان او . ديکتاتور به همراه دو فرزندش، منشی اش و تمامی ثروتش گريخته بود
  .از صحنه گيتی محو و هويتش به دفعات سوژه مطبوعات اروپايی شد

  :باينز گفت
وجه خواهيد شد اگر تحقيق کنيد آقای هولمز، مت. دون موريلو، ببر سن پدرو. بله آقا -

د او خو. همانطور که در آن يادداشت ذکر شده، رنگهای پرچم سن پدرو سبز و سفيد هستند
پاريس، رم، . من توانستم مسير گذشته او را رديابی کنم. را با نام هندرسن معرفی می کرد

تمام اين مدت، .  کشتی او به انگلستان رسيد١٨٨۶مادريد، بارسلون، تا اينکه در سال 
  .اما فقط اينجا بود که توانستند پيدايش کنند. شيان انتقامجو به دنبالش می گشتندشور

  :دوشيزه بورنت که حاال نشسته بود و با دقت به مکالمه گوش می داد گفت
يک سوء قصد برعليه او انجام شد؛ اما . آنها از يک سال پيش هويتش را کشف کردند -

حاال دوباره اين گارسيای شريف و . دانگار نيرويی اهريمنی از او محافظت می کن
ولی آنقدر اين سوء . جوانمرد به خاک افتاد در حاليکه آن هيوال باز هم جان سالم بدر برد

اين موضوع برايم همانقدر . قصدها تکرار می شود تا سرانجام روزی عدالت اجرا شود
  .روشن است که از طلوع خورشيد فردا مطمئنم

  :هولمزپرسيد. صورت زجرکشيده اش از فرط انزجار بيرنگ شده بوددستهايش در هم قفل شده و 
اما شما چگونه وارد اين ماجرا شديد؟ چطور يک خانم انگليسی درگير ماجرايی چنين  -

  خونبار می شود؟



من وارد اين ماجرا شدم چون در اين دنيا هيچ راه ديگری برای اجرای عدالت وجود  -
سالها قبل در سن پدرو جاری شده يا های خون که  قانون انگلستان، روداز لحاظ. نداشت

برای شما اين قضايا حکم . گنجهايی که توسط دون موريلو دزديده شده هيچ اهميتی ندارد
 ولی ما که حقيقت را در اندوه و .جنايتهايی را دارد که در سياره ای ديگر انجام شده است
ی شناسيم و تا زمانی که قربانيان زجر آموخته ايم، هيچ شيطانی پليدتر از دون موريلو نم

 .او فرياد انتقام سر می دهند، در زندگی آسايش نخواهيم داشت
  :هولمز گفت

شنيده ام که دون موريلو درنده بيرحمی بوده، اما انگيزه . بدون شک همينطور است -
  شخصی شما چه بود؟

دی را که زمانی سياست آن تبهکار اين بود که هر فر. تمام ماجرا را برايتان خواهم گفت -
 . می توانست رقيبی خطرناک برای او باشد، به بهانه های مختلف نابود می کرد

 سفير سن پدرو در لندن –است » سينيورا ويکتور دوراندو«  بله نام واقعی من –شوهرم 
مردی شريفتر از او هرگز وجود نداشته . ما همانجا با هم آشنا شديم و ازدواج کرديم. بود
انه دون موريلو که وصف فضايلش را شنيده بود، به بهانه ای احضارش کرد و بدبخت. است

تمام .  شوهرم که تا حدودی سرنوشتش را پيش بينی می کرد، مرا همراه نبرد.او را کشت
  .امالک و داراييهای او مصادره شد؛ و من با مبلغی ناچيز و قلبی شکسته تنها ماندم

اما آنهايی .  و همانطور که شما گفتيد، او فرار کردبعد، ماجرای سقوط ديکتاتور پيش آمد
که زندگيشان تباه شده بود، آنها که مرگ و شکنجه نزديکترين عزيزانشان را بدست دون 

آنها با هم متحد شدند و گروهی را تشکيل . موريلو ديده بودند، نمی توانستند بيکار بنشينند
بعد از اينکه فهميديم مستبد سرنگون . ددادند که تا رسيدن به هدف نهايی منحل نخواهد ش

شده خود را در قالب هندرسن جا زده است، نوبت من بود که بعنوان معلم سرخانه وارد 
خانواده اش شوم، به گروه خدمه اش بپيوندم و ديگر اعضای گروه را در جريان تحرکات 

 غذا می نشست در فکر او هم نمی گنجيد که زنی که هرروز با او سر يک ميز. او بگذارم
من به روی او . همان کسی است که زندگی شوهرش به دستور خود او نابود شده است

. لبخند می زدم، وظايفم را نسبت به بچه هايش انجام می دادم و بيصبرانه انتظار می کشيدم
ما برای گريز از دست تعقيب کننده ها ، . در پاريس يک سوء قصد نافرجام انجام شد

نسو و آنسوی اروپا می رفتيم تا سرانجام به اين خانه برگشتيم؛ خانه ای که شتابزده به اي
 با – اما اينجا هم مجريان عدالت .دون موريلو در اولين سفرش به انگلستان خريده بود
  . انتظارش را می کشيدند–اطمينان از اينکه دون موريلو به اينجا برمی گردد 

درو بود و دو همدست وفادارش از طبقات پايين گارسيا فرزند باالترين مقام سابق سن پ
  .اجتماع بودند که محرک هرسه نفر آنها عطش انتقام بود

در طول روز نمی شد کاری انجام داد چون دون موريلو تمام احتياطهای الزم را رعايت 
 همان که در روزهای قدرتش لوپز ناميده می شد –می کرد و هرگز بدون سايه اش لوکاس 

. اما شبها تنها می خوابيد و انتقامجويان می توانستند وارد عمل شوند. ی رفت جايی نم–
در يک شب از پيش تعيين شده، دستورات نهايی و نشانی اتاق را برای گارسيا فرستادم؛ 

خود . چون دون موريلو هميشه گوش به زنگ بود و دائمًا اتاق خوابش را عوض می کرد
 می دادم و نور سبز يا سفيد که از پنجره مشرف به من بايد ترتيب باز ماندن درها را

  . خيابان می فرستادم به اين معنی بود که همه چيز مرتب است يا عمليات به تعويق می افتد
تازه نوشتن . منشی موريلو، لوپز بمن مظنون شده بود. اما نقشه های ما غلط از آب درآمد

من خزيد و ناگهان از پشت بر سرم يادداشت را تمام کرده بودم که بيسروصدا به سمت 



او و اربابش مرا به اتاقی بردند تا بعنوان يک محکوم به خيانت درمورد من قضاوت . پريد
بدون شک اگر می دانستند چگونه از عواقب قتل من بگريزند، بارها با چاقوهايشان . کنند

  .تکه تکه ام می کردند
کشتن من کار بسيار خطرناکی است ولی بعد از صحبتهای زياد به اين نتيجه رسيدند که 

دون موريلو دهانم را بستند و . مصمم بودند که برای هميشه از شر گارسيا خالص شوند
قسم می خورم اگر می . دستم را آنقدر پيچاند تا ناچار شدم نشانی گارسيا را به او بدهم

از جا می کندند چيزی دانستم با اين کار چه باليی به سر گارسيا می آيد، حتی اگر دستم را 
لوپز پايين يادداشت من آدرس گارسيا را نوشت؛ با دکمه سردستش آن را مهر و . نمی گفتم

  .موم کرد و توسط خوزه خدمتکار آن را ارسال کرد
جزئيات قتل گارسيا را نمی دانم، جزاينکه اينکار به دست دون موريلو انجام شده چون 

انم سر پيچ جاده البالی بوته ها کمين کرده و هنگام به گم. لوپز ماند تا مراقب من باشد
آنها اول تصميم گرفتند که بگذارند . عبور گارسيا از پشت سر به او حمله کرده است

گارسيا وارد خانه شود و بعنوان سارق منزل او را بکشند؛ ولی بعد از گفتگو فهميدند که 
ن برای عموم افشا شود و اگر درگير تحقيقات پليس شوند، ممکن است هويت واقعيشا

با کشتن گارسيا احتماًال تعقيب آنها متوقف می . براحتی هدف حمله های بعدی قرار گيرند
  .شد چون مرگ او می توانست بقيه انتقامجويان را وحشتزده و منصرف کند

شک . اگر من از اعمال آنها خبر نداشتم همه چيز برايشان به خير و خوشی پيش می رفت
من را در اتاقم زندانی کردند، با بدترين تهديدها . ندگيم به تار مويی وصل بودندارم که ز

می توانيد . مرا می ترساندند و برای خرد کردن روحيه ام، بيرحمانه شکنجه ام می کردند
 يکبار که خواستم از .زخم چاقو روی شانه ام و جای کبودی را درسرتاسر دستهايم ببينيد

  .لی در دهانم فرو کردندپنجره فرياد بزنم دستما
اين حبس ظالمانه پنج روز ادامه داشت، با غذايی بسيار کم که تکافوی زنده ماندنم را نمی 

امروز بعد از ظهر ناهار مفصلی برايم آوردند که بعد از خوردن آن فهميدم در غذا . کرد
لسکه به ياد می آورم در حالتی از خواب و رويا به سمت کا. داروی مخدر ريخته اند

هنگامی که چرخهای قطار . هدايت شدم و با همان وضع مرا سوار واگن قطار کردند
شروع به حرکت کردند ناگهان متوجه شدم که آزاديم در دستهای خودم است و بيرون 

پريدم؛ آنها سعی کردند جلويم را بگيرند و اگر اين مرد بزرگوار به کمکم نمی آمد و من 
حاال، خدا را شکر از چنگ آنها .  موفق به فرار نمی شدمرا سوار درشکه اش نمی کرد،

  .خالص شده ام



  
  
هولمز در حاليکه سرش را تکان می داد . همه ما مشتاقانه به صحبتهای جالب او گوش می کرديم

  :شکست و گفتسکوت را 
عمليات پليسی ما پايان يافته ولی کار قانونی ما . دشواريهای کار ما هنوز تمام نشده اند -

  .تازه شروع شده است
  :من گفتم

شايد صدها مورد قتل و جنايت در ورای اين ماجراها وجود داشته . دقيقًا همينطور است -
يب کرد؛ و يک وکيل مدافع باشد اما تنها برای اتهام قتل گارسيا می توان آنها را تعق

  .کارکشته می تواند قتل او را بعنوان عمل دفاع از خود توجيه کند
  :باينز با خوشحالی گفت

دفاع از خود يک موضوع است اما . صبر کنيد؛ من اينقدرها هم نسبت به قانون بدبين نيستم -
گ اينکه به صرف احساس خطر از جانب شخصی، در کمال خونسردی او را به دام مر

نه نه ، تمام اين موارد در دادگاه ساکنان های گيبل بررسی . بکشانند موضوعی ديگر است
  .خواهد شد

  
  

  
او و همراهانش با حيله . بهر حال، زمان زيادی الزم نبود تا ببر سن پدرو به سزای اعمالش برسد
ا وارد مهمانخانه آنه. گری و جسارت توانستند ماموری را که در تعقيبشان بود به اشتباه بيندازند

باز می شد، » کرزن « لندن شدند و از در پشتی آن که به خيابان » ادمونتون « ای در خيابان 
  .از آن روز به بعد هيچ کس آنها را در انگلستان نديد. خارج شدند

مادريد به » اسکوريال « و منشی اش در اتاقشان در هتل » مونتالوا « حدود شش ماه بعد، مارکی 
  .پليس اين جنايت را با آنارشيستها مرتبط دانست و قاتالن هرگز دستگير نشدند. يدندقتل رس



او گزارشی چاپی از قتل . در همان روزها، بازرس باينز در بيکر استريت به مالقات ما آمد
در آن گزارش، منشی مردی سياه چرده و اربابش فردی با رفتار . مادريد به همراه داشت
برای ما هيچ شکی وجود . اه و ابروهای پرپشت خوشه ای توصيف شده بودمغرورانه، چشمان سي

  .نداشت که عدالت اگرچه دير، ولی باالخره اجرا شده بود
  

  :يک روز غروب، هولمز درحال دود کردن پيپش رو بمن کرد و گفت
 احتماًال نخواهی توانست آن را به .واتسون عزيز، پرونده درهم و برهم و بی نظمی بود -

جزئيات اين پرونده .  شيوه منظم و جمع و جور که مورد عالقه توست، منتشر کنیهمان
و حضور . دو قاره را دربر می گرفت و افرادی از دو گروه اسرارآميز درگير آن بودند

اين مورد آخری . دوست عزيز و محترم ما آقای اسکات اکلز، ماجرا را پيچيده تر کرد
نی قوی و نظام مند داشته و تمام خطرات احتمالی کار ثابت می کند که گارسيای مرحوم ذه

تنها نکته قابل ذکر اين است که ما و همکار ارزشمندمان بازرس . را در نظر گرفته است
باينز، در ميان انبوه احتماالت ذهنمان را معطوف به موارد اساسی کرديم و توانستيم در 

ه باقيمانده ای هست که برايت روشن نکت. مسير پر پيچ و خم پرونده، راه خود را بيابيم
  کنم؟

 گشت آشپز دورگه به عمارت ويستريا ؟موضوع باز -
. فکر می کنم وجود آن شیء عجيب و غريب در آشپزخانه می تواند جواب اين سوال باشد -

وقتی . اين مردک يک وحشی بدوی از جنگلهای سن پدرو است و آن شیء هم بت اوست
 که بدون شک همدست ديگری هم در آنجا –ش تعيين شده او و همراهش به يک نقطه از پي

 می گريزند، رفيقش او را قانع می کند که آن شیء مشکوک و سوء ظن برانگيز را –بوده 
ولی مردک ته قلبش راضی نبوده و روز بعد برای بردن بت برمی گردد؛ . همراه نياورد

سه روز انتظار می کشد و . از پنجره سرک می کشد و پاسبان والترز را در خانه می بيند
 بازرس باينز .در نهايت عقيده مذهبی يا موهوم پرستی اش او را دوباره به آنجا می کشاند

که با هوشمندی ذاتی اش قبل از من به کنه مطلب و اهميت آن پی برده بود، او را به دام 
 باز هم سوالی داری؟. انداخت

وانهای سوخته در آن آشپزخانه مرموز قضيه آن پرنده تکه تکه شده، سطل خون و استخ -
 چه بود؟

  :هولمز در حاليکه مدخلی را در دفترچه يادداشتش جستجو می کرد، لبخندی زد و گفت
من يک روز صبح را در موزه بريتانيا به مطالعه درباره اين موضوع و نکاتی ديگر  -

 پرستنده حقيقی «: اينجاست » وودوئيزم و مذاهب سياهان « نقل قولی از کتاب . گذراندم
در آيين وودو هيچ اقدام مهمی را آغاز نمی کند مگر اينکه قبل از شروع کار برای 

اين نوع مراسم در وحشيانه ترين شکل آن، گاه . خشنودی خدايان ناشناخته اش، قربانی کند
رايج ترين نوع . بصورت قربانی کردن انسانها و خوردن گوشت آنها انجام می شود

زنده سفيدی است که تکه تکه اش می کنند يا يک بز سياه که سرش را می قربانی، خروس 
  ».الشه اش را می سوزانندبرند و 

  .خوب، می بينی واتسون که رفيق وحشی ما حقيقتًا به آيين خودش معتقد بوده است
  : در حاليکه دفترچه يادداشتش را به آرامی می بست اضافه کردهولمز
ن، ولی همانطور که قبًال هم گفتم فاصله بين مفهوم  خيلی عجيب و غريب است واتسو -

  .غريب تا مفهوم هولناک، يک گام بيشتر نيست
  


