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 ش گفتارپی

 

 قدیمی ایجزوه در «مرزی مناطق کشف: هولمز شرلوک» نام به کوتاه داستانی گذشته یهفته

 اشهخان زیرشیروانی اتاق در هشتادساله تاریخدانی توسط هولمز شرلوک از میالدی 3391 سال به متعلق

 ره گویدمی الیوت آقای. داشت اشخانه شیروانی زیر در پیش سال ۰9 یا ۰9 از را جزوه این او. شد پیدا

 توسط تانداس این است معتقد اما نیست، مسائل این خبره کارشناس یک او و است، امضا بی داستان این چند

 .است شده نوشته دویل کانن

 سونوات و هستند لندن در گفتگو حال در هاآن. است واستون دکتر و هولمز درباره این داستان

 .یندبب را پل تا برود سلکریک شهر به بخواهد که شودمی این به منجر نهایت در که شده دردسری دچار

 بازسازی برای بتوان آن یوسیله به تا بود شده منتشر ایکلمه 3199 ینشده امضا ینوشته این

 ستا شده روایت نثر و شعر به که داستان این. کرد جمع پول اسکاتلند در سلکریک مرزی شهر در پلی

 دویل کانن. بود شده منتشر محلی مردم از پول آوریجمع برای ایروزه سه یبرنامه جریان در

 این به او توجه خبر و بود مراسم این سوم روز افتخاری میهمان «باسکرویل یدرنده» خالق و نویسنده

 .است شده منتشر جزوه آخر صفحه در برنامه

 طور به و بار اولین برای است، هولمز شرلوک اصلی خالق به منسوب که ساله 331 کوتاه داستان این

تنها مرجع تخصصی شرلوک ) بیکر خیابان 113B یشماره یخانه ایرانی ساکنان توسط اختصاصی کامالً

 .است شده ترجمه و برگردان www.222B.ir یبه نشانی اینترنت به زبان فارسی( هولمز

 آرایی داستان تمام سعی بر حفظ ظاهر کهن و قدیمی اثر بوده است.در طراحی و صفحه

 است، هشد کشیده بسیاری زحمات کوتاه داستان این فارسی ینسخه یتهیه برای که آنجایی از

 رعایت ار مولف حقوق اثر این بازنشر در و گذاشته احترام زحمات این به نیز عزیزان شما رودمی انتظار

 .نمایید

 

 

 

 ...ببرید لذت امیدواریم
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 در را نای سردبیر.« ایمداشته سفر مردانِ و قدیمی هایعاشقانه از هاییداستان کافی ی اندازه به ما»

 نبهش روز بزرگ چاپ برای قرارهایی و کردمی ویرایش را خودش ینسخه داشت  که گفت من به حالی

 هنداشت هولمز شرلوک با کالمی چرا. هستیم جدیدی چیز دنبال به ما. »دادمی ترتیب بازار کتاب از

 «باشیم؟

 فکر طور این خودشان حداقل یا شود،می انجام حتما کار آن و گویدمی چیزی سردبیرها

 را هچ هر شما ولی. است ماه روی بشر با مصاحبه مثابه به کردن مصاحبه برای!« هولمز شرلوک. »کنندمی

 شرلوک» قول نداشتم، اعتراضی من هرچند. گذاریدنمی اشتراک به سردبیرها با گذردمی فکرتان از که

 .رفتممی لندن به باید آن کردن عملی برای ولی دادم سردبیر به را «هولمز

 االح تا نگاری؟روزنامه یک که کنیمی ادعا تو. »زد فریاد تمسخرآمیزی لحن با رئیس!« لندن»

 تمام دانیمی آیا اینکه و! برو لندن به ای؟شنیده صوت ضبط یا تلفن تلگراف، راجب چیزی

 یقوه زا باید جاآن در عضویت برای و دربیایند، پردازیخیال انجمن عضویت به باید نگارهاروزنامه

 تیراح به بوده، دورتر مایل صدها که ثانی، شخص با مصاحبه آن، کمک به کنند؟ استفاده خود تخیل

. اشندب داده اجازه یا داشته خبر اینکه بدون اندکرده مصاحبه هابعضی موارد برخی در حتی شده، انجام

 .«خوش روز داری، شنبه چاپ برای مهم ایمقاله تو که بدان

 تخیل یقوه شاید خب،. تقلب با یا زور، توسط یا دادم،می ترتیب ایمصاحبه باید و شدم مرخص من

 .باشد داشته را کردن امتحان ارزش

 شده کشیده هاپرده و بسته در. کرد جذب مرا سردرگم نگاه اسلون خیابان در آشنا یخانه آن

 نور. ستندنی بزرگی مانع دیگر درها کنید، استفاده خود تخیل یقوه از شما وقتی. شدم داخل من. بودند

 مه واتسون دکتر. نشیندمی میزش سوی آن «هولمز شرلوک. »بود کرده غرق را اتاق برقی چراغ مالیم

 کی داده، نشان برجسته ینشریه آن اخیرا که طورهمان هولمز، شرلوک. کند ترک را خانه تا شده بلند

 هایشغرزدن که کسی آید،می حساب به مزاجخوش حامی یک واتسون دکتر. است مستقل رسمی مشاور

 دو این!«. شودنمی خیالبی وقتهیچ» کرد،می توصیف گوچن لرد که طورهمان ولی کند،می پنهان را

 .داشتند مالی هایسیاست سر بر ایمشاجره پیش دقیقه چند همین  نفر،
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 شنبه «پنهان یکابینه رازهای» یپرونده تحقیقات واتسون؟ دید، خواهم را تو دوباره زمانی چه و»

 همیم اطالعات باید تو ندارد؟ ایرادی اسکاتلند به سفر یک تو نظر از. یافت خواهد ادامه 3ادینبورگ در

 .«کنی استفاده خوبی به هاآن از بتوانی بعدا شاید که کنی آوریجمع

 مانع لیقب قرار یک اما دارم، دوست را تو همراه به رفتن مطمئنا» داد، پاسخ واتسون «متاسفم، خیلی»

 هم من همچنین و. داشت خواهم را اسکاتلندی یک با همراهی افتخار من روز، آن در هرچند. شودمی من

 .«روممی اسکاتلند به

 «بروی؟ جاآن مرزی شهرهای به خواهیمی تو پس! آه»

 «فهمیدی؟ را این چطور»

 .«است استنتاج هنر تمامش عزیزم، واتسون»

 «دهی؟می توضیح بیشتر»

 هایمباحثه در. دهدمی رخ قتل روزی باالخره شود،می ایمسئله جذب مرد، یک وقتی خب،»

 یک هب نسبت متخاصمی رفتار تو که شدم متوجه من داشتیم، اقتصادی مسائل مورد در ما که ایعدیده

 هک کردی، استفاده هاآن توصیف برای «کذایی» اصطالح از تو موارد برخی در و داری، فکری یدسته

 ستسیا یدانشکده که فشاری به منحصرا بلکه باشد، مردم خودجوش جنبش ینتیجه توانستنمی

 ایزنیر» عجیب اصطالح به ارجاعی تو، اشارات از یکی در. داشت ارتباط آوردمی مردم انبوه به منچستر

 از پس اما کرد، مشغول را ذهنم «رایزنی» یکلمه. داشتی کرده رو و زیر را دنیا که «منچستر مورد در

 اینامهروز داشتم روزی. نشد دستگیرم کلمه این یریشه راجب چیزی متعدد نویسندگان با مشورت

 رزط تا داشت قصد نویسنده که هنگامی هم آن شدم، روبرو اصطالح آن با دوباره که خواندممی محلی

. بود یخوب سرنخ «منچستر مورد در رایزنی. »کند توصیف را اصطالحات پیشرفت به هاویک مردم نگاه

 آوازی اوقات گاهی تو که آنجایی از. دارد 1هاویک راجب اطالعاتی واتسون که کردم فکر من پس

 ازب من پس. گرفت قوت بیشتر من در ایده این کردی،می زمزمه - هانروژی خدای - ثور راجب عجیب

. آوردم بدست «1تریبوس» از اینسخه و نوشتم کشور جنوب در دوست یک به اینامه کردم، تحقیق هم

 «دارد؟ واتسون برای جذابیتی چه هاویک. هست ایمسئله یک حتما که گرفتم نتیجه من

 اسکاتلند مرزهای در تاریخی شهری: هاویک -1اسکاتلند                                                                                                                 پایتخت و جمعیت پر شهر دومین: ادینبورگ -3

 «فلودن نبرد» یدرباره اثری: تریبوس -1
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 ...« و» گفت، واتسون «بود، العادهخارق»

 تممانع دنبال به گمرکی یتعرفه بردن باال با که آلمان، دولت عملکرد تو که وقتی و بله،»

 وقتی دوباره و کردی، توصیف زننده «آلو ترش درختان» مانند را بود کانادایی بازرگانان با دادوستد

 شگرف، یاران» قدیمی، معروف آواز آن تا خواستی مشترکمان دوست آن از پذیرایی اتاق در که

 هایانهافس و هاتصنیف سراغ به تا بودم شده کنجکاو کافی یاندازه به من بخواند، تو برای را «شگرف

 را امید نور یروزنه من. کنم پیدا را بود هاویک نزدیک کوچک ایدهکده که آن، مرجع و بروم قدیمی

 پاسخ ایدب که سوالی. همینطور نیز گاالشیلز شهر مشخصا و داشت، تو ذهن در جایی هاویک. بودم یافته

 «چرا؟ که بود این شدمی داده

 ...« و. بود خوب خیلی که اینجا تا»

 هاینشانه کمک با که مراحلی جزئیات من که هنگامی چرا،. شد ترعمیق موضوع این بعدها»

 متعجب دتش به گذاشتم،می هم کنار تو برای را شد او دستگیری به منجر نوروود مهندس شصت انگشت

 - شیرین نوای لب زیر عوض در کنی،نمی گوش من هایاستدالل به اصال تو که شدم متوجه چون شدم

 موضوع این راجب عوض در من سپس. خواندیمی را «بیشه هایگل»  - ترشیرین خیلی صدای با

 شهر به اختصاصی ارجاعی داشتنی، دوست هرچند غمگین، نوای این که فهمیدم و کردم، کنکاش

 کردی، پیدا عالقه «سوارکاری جشن» به چقدر ناگهان که واتسون، داری، یاد به تو و. دارد 3سلکریک

 این تمام با. داشت «1فلودن نبرد» با ارتباطی که کردی،می مطالعه «1ششم جیمز» تاریخ راجب چقدر و

 چه هااین ترکیب سلکریک، و ۰گاالشیلز هاویک، متوسط، ذهن یک برای حتی واتسون، ها،صحبت

 بحثمان از بعد که شبی آن پس. واتسون کنم، حل را مسئله باید که کردم حس من دارد؟ ایمعنی

 دور را شبم ردای کردم، محیا توتون ایبسته کردی، ترک را من «مجزا یخانه یک یفاجعه» یدرباره

 تمام من. بود دهش حل مسئله بازگشتی تو که وقتی هنگامصبح. گذراندم تفکر به را شب و پیچیدم خودم

 یک وت بگویم توانممی باشد، میان در نهایی ینتیجه پای وقتی اما بودم نکرده اوریجمع را شواهد

 هاآن بینم،می تو هایچشم در را مرزی مناطق واتسون،. ایانداخته راه به پارلمان در دیگر یمشاجره

 !«هستند تو چشمان در

 «برنکستون نبرد» یا: فلودن نبرد -1 شانزدهم و پانزدهم قرون در اسکاتلند پادشاه: ششم جیمز -1اسکاتلن مرزهای در سلطنتی شهری: سلکریک -3

 سلکریک اطراف در ایدهکده «گاال» اختصار به یا: گاالشیلز -۰ داد رخ شانزدهم قرن در ششم جیمز پادشاهی به اسکاتلند و انگلیس پادشاهی بین که
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 .«هولمز هستند، من قلب در»

 «واتسون؟ کنی،می سفر کجا به تو شنبه روز و»

 .«کنم افتتاح جاآن در بازاری باید قرار، یک طبق. گردمبرمی سلکریک به من»

 «واتسون؟ است، پل یک نزدیکی در آیا»

 میان در وت با را موضوع این وقتهیچ من دانی؟می کجا از تو ولی» داد پاسخ تعجب با واتسون «بله»

 .«امنگذاشته

 .«کرد فاش را تو ذهنی میل تو، رفتار ولی. نه کلمات، با»

 !«است غیرممکن»

 3مکالی اراشع» به نگاهی که خواستی و آمدی من اتاق به تو قبل یهفته یک. بدهم توضیح بگذار»

 را وا آثار تمامی و کنممی تحسین را مکالی کارهای من که دانیمی تو. )بیندازم «باستان روم یدرباره

 را آن بعد یهفته یک که وقتی. بردی خود با کوتاه، بررسی یک از پس را، نسخه آن تو.( دارم

 راث و بودی، کرده نشان را «هوراتیوس داستان» آن با که شدم کاغذ تکه یک متوجه من بازگرداندی،

 خودت که همانطور. کند ترراحت آن کردن پیدا دوباره برای را کار تا کاغذ آن برروی مداد رنگکم

 که بیاورم اطرتخ به بگذار. است پل یک از نگهبانی یدرباره توصیفاتی تماما شعر این واتسون، دانی،می

 ...خوانیمی را آن زیبا چه

 کرد ترمیم را خود زره جوانمرد آن که هنگامی

 آراست پر به را خود کالهخود و

 گذردمی جوالیی از تأللویی با، شیرزن آن خوش ماکوی که هنگامی

 شده گفته قصه که هرچند، خندان و گریان

 .کهن یدلیرانه ایام کرد، در حفظ را پل هوراتیوس خوش، چه که

 داستانی و درام هایزمینه با باستان روم یقهرمانانه تاریخ گرروایت اشعاری: باستان روم یدرباره مکالی اشعار -3
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 ات بودی مایل داستان این به قدری به تو که کنم فکر عادی، انسان یک مثل توانم،می من آیا» 

 «کنی؟ آن درگیر را خودت

 !«کامال»

 مرزی مناطق به وقتی. شد خواهم خوشحال تو حضور از شنبه از پس. واتسون دار،خدانگه خب،»

 احتماالت با مواجهه از بهتر بشر مرگ برای راهی چه: »بیاور خاطر به را هوراتیوس سخنان رفتی

 !«ریگب در موفقیت آرزوی با و خطر،بی سفر. است داستان فقط هااین باشد حواست این اما «ناک؟بیم
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