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 هایبرنامه از یکی که کندمی اعالم افتخار با B224 یمجموعه مترجمین گروه

 زبان به دویل کانن آرتور سر ینشدهترجمه و ماندهباقی آثار یترجمه اشاجرایی

: زهولم شرلوک کوتاه داستان بزرگ، کار این از قدم اولین عنوان به. باشدمی فارسی

 .گرفت قرار ترجمه دست در شکوئی حامد توسط شیر یال ماجرای

 اختیار در هفتگی و داردنباله صورت به امر ابتدای در کوتاه داستان این

 یهمه است، یدهرس پایان به داستان یترجمه که اکنونهم اما .گرفت قرار مندانعالقه

 یرش یال ماجرای: هولمز شرلوک کوتاه داستان آخر قسمت همچنین و پیشین هایبخش

 یک البق در و گرفته قرار بازبینی مورد شکوئی، حامد آقای عزیز، مترجم توسط دوباره

 .است شده آماده افدیپی فایل

 که است هولمز شرلوک کوتاه داستان دو از یکی شیر یال ماجرای: هولمز شرلوک

 4391 سال در داستان این. نیست واتسون از خبری و شودمی روایت هولمز خود زبان به

 سر هب بازنشستگی دوران در و کرده مکان نقل ساسکس به هولمز که زمانی افتد،می اتفاق

 صمیمت واقعه، این از ناراحت هولمز و درگذشته واتسون دکتر او، همیشگی همراه. بردمی

 یحرفه یپرونده «ترینغیرعادی و ترینغامض» خود که را پرونده این تا دگیرمی

 .آورد در تحریر یرشته به داندمی اشکاری

 آقای» سینمایی فیلم فضای به شباهتبی داستان این فضای که است ذکر به الزم

 را ایپرونده ساحلی شهری در اشهمیشگی یار بدون سالخورده، هولمز نیست، «هولمز

 .کندمی قبول

 بسیاری زحمات کوتاه داستان این فارسی ینسخه یتهیه برای که آنجایی از

 رد و گذاشته احترام زحمات این به نیز عزیزان شما رودمی انتظار است، شده کشیده

 .نمایید رعایت را مولف حقوق اثر این بازنشر

 ...ببرید لذت امیدواریم
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 در که ودب اتفاقی ترینغیرعادی و ترینغامض مطمئنا منحصربفرد، یمسئله این

 حالیکه در و بازنشستگی دوران در هم آن بودم، شده مواجه آن با امکاری یحرفه طول

 یخانه در من که افتاد اتفاق زمانی. کشیدمی را مرا انتظار امخانه درب جلوی در دقیقا

 طبیعت در بخشآرامش زندگی یک وقف را خودم و شده مستقر ساسکس در امکوچک

 ،لندن تیرگی در امزندگی هایسال تمامی در که بخشی آرامش زندگی. بودم کرده

 کی. بود درگذشته من از دور به مهربان، واتسون عمرم، از دوره این در. بودم آن مشتاق

 دخو که رسدمی نظر به. دیدم را او که بود باری آخرین ،هفته آخر تعطیالت در دیدار

 که حوین هر به چگونه اینکه ام؟بوده او بدون زمانی آیا! آه. باشم خودم نگاروقایع باید

 طوراین. ساختمی العادهخارق ماجرایی شد،می من موفقیت به منجر که اتفاقی هر از شده

 قدم به قدم بدهم، شرح خودم یساده روش به را خودم داستان باید من رسید،می نظر به که

 را انتظارم من مقابل در شیر یال معمای برای وجوجست حین در که را سختی راه

 .دهم نشان هاکلمه و حروف با کشید،می

 ساحل از زیبا نمایی که است، شده واقع هاتپه جنوبی سراشیبی باالی در من ویالی

 هک شده، تشکیل گچی هایصخره از کامال ساحلی خط نقطه، این در. زندمی رقم را دریا و

 در. شودمی سرازیر هست هم لغزنده و خیس بسیار که خم و پیچ پر و طوالنی راه یک توسط

 و جزر که زمانی حتی گرفته، قرار سنگتخته و ریزهسنگ یارد صدها مسیر این پایین

 که دارد وجود هاییفرورفتگی و هاحفره منطقه این جایجای در. است شدید آب مد

 انجری هر با که استخرهایی شود،می شکوهی با شنای استخرهای آمدن وجود به باعث

 یدهکده و کوچک خلیجی که ناحیه یک در جز. شوندمی تازه دوباره آب جدید

 ایلم چندین تا جهت هر از برانگیزتحسین ساحل این شکنند،می را خط این ورثفول

 .است یافته امتداد

 کل زنبورهایم طورهمین و امقدیمی مستخدم همراه به من است، تنها من یخانه

 مشهور آموزشی یموسسه مایل، نیم حدود از پس هرچند. داریم خود اختیار در را ملک

 بر عالوه که بزرگ بسیار جایی. است شده واقع گیبلز، نام به اِستکهرست، هارولد
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 کدام هر که است مشتاق جوان تعدادی شامل دارند، حضور جاآن که استادی چندین

 در اوجش، دوران در اِستکهرست شخص. شوندمی آماده مختلفی هایحرفه برای

 زا من و او. بود حریف فنهمه دانشجوی یک و زدمی پارو دانشگاهی لیگ باالترین

 بدون اعصره توانستیممی که حدی به داشتیم، دوستانه ایرابطه آمدم ساحل به که روزی

 .بزنیم سر یکدیگر به دعوت

 کانال باالیی قسمت باد داد، رخ شدید طوفان یک ،1091 سال جوالی پایان حدودا

 محل در تاالب یک و رساند هاصخره یپایه به را دریا کرد، نابود را دریا به منتهی

 مامت و بود، یافته کاهش باد بعد روز صبح. گذاشت جای بر خود از جزرومد برگشت

 یرممکنغ کردن کار دلپذیری روز چنین در. بودند شده تمیز و شسته تازگی به طبیعت

 کنار در .ببرم لذت مطبوعی هوای چنین از تا زدم بیرون خانه از صبحانه از قبل من و بود،

 قدم هک همینطور. رسیدم ساحل به منتهی سراشیبی به که وقتی تا زدم قدم ایصخره راه

 را دستش که دیدم را اِستکهرت هارولد و شنیدم، سرم پشت از را فریادی صدای زدممی

 .دادمی تکان من برای

 .«ببینم خانه از بیرون را شما که زدممی حدس! هولمز آقای صبحی عجب»

 .«شدی شنا عازم که بینممی»

 کشید،می اشبرآمده جیب بر دستی حالیکه در او «تو، قدیمی هایحقه هم باز»

 پیدایش جاآن که دارم انتظار من و کرده، شروع زودتر فرسونمک. بله. »خندیدمی

 .«کنم

 هک دارآینده و خوب جوان استاد یک بود، علوم استاد یک فرسونمک فیتزروی

 اذات او. بود شده مختل اشرماتیسمی تب از حاصل قلبی مشکل خاطر به اشزندگی

 حساب به بزرگی چالش او برای بازی بار هر در پیروزی هرچند، بود، ورزشکاریک

 ینوبه به اوقات گاهی هم من و شد،می کردنش شنا راهی زمستان و تابستان. آمدنمی

 .پیوستممی او به خودم،
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 که جایی از هاصخره یلبه از او سر. دیدیم را او خود ما که بود لحظه همین در

 مست یک مانند شد، ظاهر باال آن در پیکرش تمام سپس. بود مشخص شدمی تمام مسیر

 جلوی که دستانش برروی دهشتناک فریادی با بعد ایلحظه. خوردمی تلو تلو الیعقل

 پنجاه رنظ به - دویدیم او سمت به من و اِستکهرست. کرد استفراغ بود گرفته صورتش

 آن. بود مرگ حال در مشخصا او. برگرداندیم پشتش روی به را او و - رسیدمی یارد

 اشتهد دیگری معنای توانستنمی شده کبود شدت به هایگونه و مُرده و نوربی چشمان

 با و هشدارمانند لحنی با او بازگشت، او صورت به حیات از نوری لحظه یک برای. باشد

 اما بودند، نامشخص و نامفهوم کلمات آن. کرد ادا را کلمه سه یا دو هایشنفس آخرین

 شد، خارج او هایلب میان از جیغ یک مانند به که هاآن آخرین من، هایگوش برای

 چیز شبیه را داص این توانستمنمی من البته بود، نامفهوم و ربطبی مطلقا این. بود «شیر یال»

 یک با و کرد، پرت هوا به را دستانش کرد، بلند زمین روی از خود او سپس. بدانم دیگری

 .بود مُرده او. افتاد جلو به رو طرفش

 کرد، تصور شدمی که همانطور من، اما بود شده خشک حادثه این شوک از من همراه

 یصحنه در ما که گرفت قوت من در احساسی سریعا. بود اتفاق آن متوجه حواسم تمام

 شلوار کی همراه به بلند پالتوی یک تنها مرد، آن. هستیم العادهخارق یپرونده یک وقوع

 دور به هک او پالتوی افتاد، زمین به که هنگامی. داشت تن به برزنتی کفش جفت یک و

 ما. گذاشت نمایش معرض در را او بدن و آمد در تنش از بود، شده پیچیده هایششانه

 اینکه دمانن به بود شده پوشیده تیره قرمز هایخط از او پشت. شدیم خیره آن به زدهبهت

 نینچ آن، توسط که ایوسیله. باشد شده شکنجه نازک شالق یک با وحشتناکی طرز به

 و رمن طوالنی مدتی برای مشخصا بود، شده تحمیل بختنگون مرد آن بر ایشکنجه

 یقفسه و هاشانه روی خاصی وضوح با مرگبار ضربات آن چون بوده پذیرانعطاف

 ایینپ لب گزیدن حاصل که چکیدمی اشچانه روی از خون. بودند بسته نقش او یسینه

 .بود احتضار حالت در تشنجِ هنگام خودش
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 ایسایه که وقتی. زدم زانو جسد آن کنار من بود، ایستاده استکهرست حالیکه در

 معلم موسسه آن در مُرداک. است ما کنار مُرداک ایان که شدیم متوجه افتاد ما میان

 اادع توانستنمی کسهیچ که حرفکم شدت به و الغر بلندقد، مردی بود، ریاضیات

 و اتریاضی دنیای در انتزاعی مناطقی در او که رسیدمی نظر به. است بوده او دوست کند

. اشدب داشته عادی زندگی با جزئی ارتباطی شدمی باعث که کردمی زندگی هندسه

 مسخره را او باید نظر به و دانستندمی دارخنده و عجیب موردی را او آموزاندانش

 و سیاه چشمان آن در تنها نه که بود مرد آن وجود در غریب بسیار چیزی اما کردندمی

 آن شدمی فقط که اشبیگاه و گاه عصبی هایطغیان در بلکه سبزه و مات یچهره و مرده

 وچکک سگی توسط که وقتی مورد، یک در. بود پیدا نیز کرد توصیف وحشی حالتی را

 از و گرفت را بیچاره موجود آن بود، آمده ستوه به بود فرسونمک به متعلق که

 تدس به او اخراج باعث مطمئنا که واکنشی کرد، پرت بیرون به ایشیشه ایپنجره

 چنین .نبود موسسه برای ارزشمند معلمی حد بدین تا او اگر البته شد،می استکهرست

 که ایمنظره از صادقانه او. بود شده ظاهر ما کنار در اکنون ایپیچیده و عجیب مرد

 شانن افتاد سگ آن برای که اتفاقی اگرچه بود، کرده وحشت بود چشمانش روبروی

 .است نداشته وجود زمین روی مرد آن و او بین زیادی یعالقه که دادمی

 من دست از کمکی چه بکنم؟ توانممی کاری چه! بیچاره مرد! بیچاره مرد»

 «آید؟برمی

 «افتاده؟ اتفاقی چه بگویی ما به توانیمی بودی؟ او با تو آیا»

 بلزگی از مستقیما نبودم، ساحل روی اصال. داشتم تاخیر صبح امروز من نه، نه،»

 «است؟ ساخته من دست از کاری چه. امآمده

 اطالع ار حادثه این سریعا تا بروی ورثفول در پلیس ایستگاه به توانیمی تو»

 .«دهی
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 تا شدم ممصم من و شد، راهی پلیس ایستگاه سمت به شتابان او اضافه، حرفی بدون

 انگیزغم یواقعه این از جسد کنار در استکهرست حالیکه در بگیرم، عهده به را مسئله این

 را دبودن ساحل در که کسانی اسامی که بود این من کار اولین طبیعتا. بود شده گیج

 شخصام و ببینم را آمد و رفت یمنطقه کل توانستممی مسیر آن باالی از. کنم یادداشت

 سمت به که هادوردست در مانندشبح پیکر سه یا دو جز به بود، متروک کامال جاآن

 آن از کردم، قانع منظر این از را خودم وقتی. کردندمی حرکت ورثفول یدهکده

 دهش مخلوط گچ با آهک و رس خاک مقداری. کردم حرکت به شروع پایین سمت به مسیر

 این هب توجه با. پایین سمت به هم و باال سمت به هم دیدم، ردپا جور یک جاهمه من و بود،

 کف کی اثر نقطه، یک در. بود نرفته ساحل به دیگری شخص هیچ صبح، روز آن ردپاها،

 ستد این اثر. کردم مشاهده مسیر سرباالیی شیب برروی را انگشتانش همراه به دست

 همیرفت باال سمت به را مسیر که هنگامی در بیچاره فرسونمک که بود معنی بدین

 هاآن زا شدمی که بود پیدا نیز مانندیدایره هایفرورفتگی جاآن. است شده سرنگون

 مسیر، یینپا در. است بوده افتاده زانوهایش برروی باریک از بیشتر او که گرفت نتیجه

 آن ارکن در مشخصا. بود شده تشکیل مد و جزر نشینیعقب توسط توجهی قابل تاالب

 رد سنگی روی را اشحوله کار این از بعد چون درآورده تن از را هایشلباس فرسونمک

 دشمی مشاهدات، این تمام از بعد پس بود، خشک و تاخورده حوله. بود گذاشته همانجا

 هتخت میان را شکلیدایره رد بار چند. بود نشده آب وارد هرگز او که گرفت نتیجه

 بودند، گرفته شکل هاآن روی یوماسهشن برروی که کردم شکار سخت هایسنگ

 ثابت ،مشاهده آخرین همین. بود مشاهده قابل او یبرهنه پای و برزنتی کفش اثر

 او اشحوله به توجه با اگرچه بوده، کرده استحمام یآماده را چیز همه او که کردمی

 .دهد انجام را کار این بود نتواسته وقتهیچ

 ات که هاییمسئله هایترینسخت از یکی شد، مشخص کامال معما که بود جااین و

 .نداشت حضور ساحل در ساعت ربع از بیشتر مرد آن. بودم شده روبرو آن با حال به

 او. اشمب نداشته شکی این در شدمی باعث که بود، کرده دنبال گیبلز از را او استکهرست
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 بر دال او یبرهنه پاهای رد بود، درآورده تن از را هایشلباس و داشت کردن حمام قصد

 و تهریخ هم به همه هالباس - بود برده هجوم هایشلباس سمت به ناگهان سپس. بود این

 دلیل و. بود برگشته خودش کردن خشک حداقل یا کردن آبتنی بدون و - بودند نامرتب

 تا ودندب داده شکنجه انسانی غیر و وحشیانه طرزی به را او که بود این او تصمیم تغییر

 رهایش وقتی و بود کرده پاره و گرفته گاز را خود لب کندنجان درد از که زمانی

 چه .بمیرد و کند دور جاآن از را خود خیزسینه فقط تا داشت نیرو ایاندازه به که کردند

 هایحفره و غارها که داشت حقیقت این البته بود؟ داده انجام را وحشیانه عمل این کسی

 ادافت هاآن برروی خورشید کم نور وقتی اما داشتند، وجود هاصخره یپایه در کوچکی

 آن دوباره سپس،. ندارد وجود جاآن در شدن پنهان برای جایی که شد مشخص

 با اطیارتب که رسیدندمی آن از دورتر نظر به. بودند ساحل برروی مانندشبح پیکرهای

 آن در آبتنی قصد فرسونمک که عریض، تاالب آن اینکه و باشند، داشته داده رخ جنایت

 یا دو دریا برروی. داشت ادامه هاصخره تا و بود گرفته قرار افراد آن و او بین داشت را

 در هاآن کارکنان که بودند شناور دوری چندان نه یفاصله در هم ماهیگیری قایق سه

 بود قاتتحقی شروع برای راه چندین. گرفت خواهند قرار بازجویی تحت مناسب فرصت

 .رسیدندنمی مشخصی هدف هیچ به هاآن کدامهیچ اما

 دور قهمنط آن هایمحلی از گروه چندین برگشتم جسد پیش به دوباره که وقتی

 یلحظه چند هم مرداک ایان و. بود جاآن هنوز استکهرست مشخصا. بودند زده حلقه آن

 مردی اندرسون. بود رسیده حادثه محل به محلی، پاسبان اندرسون، همراه به قبل

 ساسکس به او اصالت. بود فراوان ایحوصله و رنگسرخ سبیلی با هیکل،قوی

 گوش چیزهمه به او. کردمی توجیه را او سنگین و آرام رفتار که اصالتی گشت،برمی

 .کردمی مشورت من با آخر در و داشت،برمی یادداشت گفتیممی که هرچه از داد،می

 ظرفیت از فراتر اتفاق این. هولمز آقای شوم،می خوشحال شما با صحبت از»

 .«باشم پاسخگو اممافوق به باید کنم اشتباه اگر و است، من اختیارات
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 پزشک یک درخواست و بدهد اطالع اشمافوق به فورا تا کردم توصیه او به من

 یزانم به آیندمی بقیه که زمانی تا که ندهد را چیزهیچ جابجایی یاجازه چنینهم. کند

. گشتم را مرد آن هایجیب من هنگام، همین در. شود ساخته تازه ردپاهای کمتری

 از .کردم پیدا که بودند چیزهایی پولش کیف و بزرگ چاقوی یک شخصی، دستمال

 آن برروی. دادم پاسبان دست به و کردم باز را آن تای یافتم، کاغذ ایتکه پولش کیف

 :داشت وجود زنانه خطیدست و شتاب با اینوشته

 .باشی مطمئن است بهتر بود، خواهم جاآن من

 .مودی

 به اشاره بدون اگرچه مالقات، قرار یک آمد،می عاشقانه یرابطه یک نظر به

 ردیگ همراه به را کیف و گذاشت پول کیف داخل را کاغذ آن پاسبان. کجا و کی کهاین

 رایب نکرد، خطور ذهنم به چیزی وقتی سپس،. برگرداند پالتو جیب داخل به چیزها

 به هاصخره پایینی قسمت که شدم مطمئن اینکه از بعد البته بازگشتم، امخانه به صبحانه

 .شد خواهد وجوجست درستی

 منتقل بلزگی به را جسد که بگوید تا آمد من پیش ساعت دو یکی از بعد استکهرست

 همراه به او. داد خواهد رخ جاآن در هم مربوطه هایبازجویی که محلی اند،کرده

 غارهای در چیزی داشتم، انتظار من که همانطور. بود آورده صریحی و مهم اخبار خودش

 ار فرسونمک میز روی هایبرگه و کاغذها او اما بود، نشده پیدا هاصخره پایین کوچک

 ورثولف اهل بلیمی، مود نام به خانمی با صمیمانه مکاتباتی جاآن در و بود کرده بررسی

 .بودیم کرده تعیین را یادداشت آن ینویسنده هویت ما. بود یافته

 اما اورمبی را هاآن توانستمنمی من» داد توضیح او «است، پلیس اختیار در هانامه آن»

 به را این که بینمنمی دلیلی اگرچه. است میان در عاشقانه یرابطه یک پای شک بدون

 اب مالقات قرار یک خانم آن درواقع، ندانم، مرتبط داد رخ امروز که وحشتناکی اتفاق

 .«بود دیده تدارک فرسونمک
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 یهمه که بوده استخری در مالقات قرار این دارم شک» که کردم نشان خاطر من

 .«کنید استفاده آن از داشتید عادت شما

 آموزان،دانش از تعدادی» گفت خاصی تردید با او...« که دهممی احتمال فقط»

 .«آمدنمی خوششان فرسونمک از زیاد

 «دهی؟می احتمال فقط»

 .بود خورده گره زیاد تفکر خاطر به استکهرست پیشانی

 برروی صبحانه از قبل او» داد ادامه او «گرفت، را هاآن جلوی مرداک ایان»

 شده ذکرش و فکر قضایا آن بیچاره، مرد. ورزیدمی اصرار احتمال و جبر از قضایایی

 .«بودند

 .«نداشتند دوستانه ایرابطه هاآن که کنممی استنباط هنوز من اما»

 هرکس از بیشتر مرداک بیشتر یا سال یک برای اما. نبودند دوست نه، زمانی»

 کسی برای دلش ذاتا او. شد نزدیک فرسونمک به بود، اطرافش در که دیگری

 .«سوختنمی

 رایب سگ یک با بدرفتاری سر بر نزاعی از تو که دارم خاطر به. شدم متوجه خب»

 .«گفتی من

 .«ریخت هم به را چیزهمه آن و بله»

 .«باشد گذاشته باقی توزیکینه حس مقداری شاید اما»

 .«بودند واقعی دوستانی دو آن که مطمئنم من نه، نه،»

 «شناسی؟می را او آیا. برویم دختر آن ماجرای دنبال به باید ما پس، خب،»

 هولمز، واقعی، زیبای یک است، منطقه این زیباترینِ او. شناسندمی را او همه»

 او جذب فرسونمک که دانستممی. کندمی جلب خود به را هاتوجه جا،همه در که کسی
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 یجد دهندمی نشان هانامه این که حدی به هاآن یرابطه که نداشتم تصوری هیچ اما شده

 .«باشد شده

 «کیست؟ او اما»

 تاسرسر در شنا لوازم و هاقایق تمام صاحب که کسی است، پیر بلیمی تام دختر او»

 قطب یک به خودش حاال اما بود، گیرماهی یک کارش شروع در او. است ورثفول

 .«دارند عهده بر را کار یاداره ویلیام پسرش و او. است شده تبدیل تجاری

 «ببینیم؟ را هاآن و برویم ورثفول تا توانیممی»

 «ای؟بهانه چه به»

 هب مرد این باشد چه هر. کنیم پا و دست بهانه یک توانیممی سادگی به ما آه،»

 رلکنت را تازیانه آن انسان یک دست. فجیع طرز این به هم آن است، نزده آسیب خودش

 در وا آشنایان یحلقه. باشد شده سبب را هازخم این شالق یک واقعا اگر البته کرده،می

 داپی واقعا کنیم، دنبال را ماجرا این جهت هر از بیا. است بوده محدود بسیار محل این

 سمت به ار ما نهایت در که ایانگیزه آید،می نظر به سخت بسیار قاتل یانگیزه نکردن

 .«کندمی هدایت مجرم

 عطر هب آغشته هایتپه میان از بخش لذت بسیار راهپیمایی یک راهپیمایی، آن

 شدهن مسموم بودیم شاهدش که ناگواری یحادثه خاطر به ما ذهن اگر البته بود، آویشن

 سپ در. داشت قرار خلیج دور به دایرهنیم یک انحنای گودی در ورثفول یدهکده. بود

 هشد ساخته مدرن معماری با خانه چندین ده، سرباالیی قسمت در قدیمی، یدهکده آن

 .کرد هدایت هاخانه این از یکی به مرا استکهرست. بودند

 و اشهگوش برج با ساختمان آن. گفتمی بلیمی که طورهمان است، پناهگاه این»

 ن،م خدای اوه... نیست بد کرده شروع صفر از که مردی برای. ببین را اشسنگی سقف

 !«ببین را آن
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 آن شناسایی در شکی هیچ. شد خارج آن از مردی و شد باز پناهگاه باغِ یدروزاه

 در او اب بعد ایلحظه. ریاضیدان همان بود، مرداک ایان او. نبود ماندهعقب و بلندقد هیبت

 .شدیم رو در رو جاده

 نچشما آن با داد، تکان را سرش مرداک!« سالم علیک» گفت طعنه به استکهرست

 اتشاخالقی اما نیاورد، حساب به را ما خواستمی انداخت، ما به نگاهینیم کنجکاو و سیاه

 .گرفت را او جلوی

 .پرسید ما از او «کنید؟می چه اینجا شما»

 به متعلق که سقفی زیر آقا، هستم شما کارمند من. »بود شده سرخ خشم از صورتش

 .«است شما مالکیت تحت هم من زندگی شخصی کارهای که نداشتم اطالعی. شماست

 این رغی در. شد طاق طاقتش بود، کرده تحمل که چیزهایی تمام از بعد استکهرست 

 .بود داده دست از را کنترلش او حاال ولی. کردمی صبر او شاید صورت،

 .«مرداک آقای است گستاخانه کامال شما جواب موقعیت، این در»

 .«باشد شکل همین به است ممکن هم شما خود سوال»

 نامطمئ ولی. امکرده پوشیچشم شما هاینافرمانی از من که نیست باری اولی این»

 یندهآی برای جدیدی ترتیبات ترسریع چه هر است بهتر شما. بود خواهد بار آخرین

 .«کنید یامه خود

 ودب کرده تحمل قابل را گیبلز که کسی تنها من امروز. داشتم هم را کار این قصد»

 .«دادم دست از

 او به ینخشمگ چشمانی با استکهرست حالیکه در افتاد، راه به بلند هاییگام با او

 .«یتحمل غیرقابل که تویی این کرد، تحمل شدمی را او» زد فریاد مرداک. بود شده خیره
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 در هم آن مرداک ایان آقای تالش بود کرده جلب مرا ذهن توجه که چیزی یک

 یرهت و ابهام سوءظن،. بود جرم یصحنه از فرار برای راهی کردن باز برای فرصت اولین

 کرده گرفتن جای به شروع من ذهن در مطالب رئوس عنوان به ماجرا، بودن تار و

. کردمی روشن برایمان را جدیدی چیزهای بلیمی یخانواده با مالقات شاید. بودند

 .افتادیم راه به خانه سمت به ما و کرد، وجورجمع رو خودش استکهرست

 امالک آتش هایزبانه همانند سرخ ریشی با سالمیان مرد یک بزرگ، بلیمی آقای

 .شد رخس موهایش همانند صورتش کمکم و رسید،می عصبی نظر به او. بود تشخیص قابل

 وانج مردی سپس...« اینجاست که پسرم. ندارم ماجرا در دخالت به تمایلی آقا، نه»

. داد اننش را بود نشسته نشیمن اتاق یگوشه در و داشت عبوس صورتی که هیکلقوی و

 مودی به فرسونمک آقای توجهات که است عقیدههم من با نیز»... داد ادامه او

 مه باز اینحال با نشد، ایاشاره ازدواج یکلمه به وقت هیچ آقا، بله. بود آمیزتوهین

 که شدند بزرگ ایمسئله به تبدیل خود که داشتند ادامه مالقات قرارهای و هانامه

 حساب به او هایقیّم تنها ما و ندارد، مادری مودی. نبود ما از کدام هیچ تایید مورد

 ...«که است مشخص این. آییممی

 انکار شدنمی. نشد خارج او دهان از لغتی دیگر خانم، آن خود شدن ظاهر با ولی

 ندک تصور توانستمی کسی چه. بخشیدمی زینت را دنیا در مجلسی هر او وجود که کرد

 تندر به هازن کند؟ رشد محیطی چنین در و ایریشه چنین از یابیکم گل چنین که

 به وانستمتنمی اما داشت، تسلط قلبم بر همیشه من مغز چون اند،داشته من برای جذابیتی

 کرف این به و کنم، نگاه لطیف رنگ و مالیم طراوت همه آن همراه به او نقصبی صورت

 االح دختری چنین. شد نخواهد خارج سالم او به دستیابی راه از جوانی مرد هیچ که نکنم

 .بود هایستاد استکهرست هارولد جلوی پیگیر، و گرد چشمانی با و بود کرده باز را در

 پرهیز من به آن جزییات گفتن از لطفا. است مرده فیتزروی که دانممی من»

 .«نکنید
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 .«داد قرار اخبار جریان در را ما دیگر محترم آقای آن» داد توضیح او پدر

 با رتجوان بلیمی.« شود باز مسئله این به من خواهر پای تا ندارد وجود دلیلی»

 .شد یادآور را نکته این غرولندی

 با .ویلیام است، مربوط من به این. »کرد او به آلودخشم و سریع نگاهی خواهرش

 رخ جنایت یک باشد چه هر. کنم اداره خودم روش به را آن تا بگذار تنها مرا خوش زبان

 بود دخواه کاری کمترین شود، پیدا آن مسبب تا بکنم کمکی بتوانم من اگر. است داده

 .«دهم انجام است، مرده اکنون که او، حق در امتوانسته که

 تمرکزی با هم آن سپرد، گوش من همراه زبان از ماجرا از کوتاهی شرح به او

 نیز ممستحک شخصیتی صاحب زیبایش، ظاهر همانند او کرد ثابت من به که خونسردانه

 واهدخ من ذهن در زن ترینتوجهقابل و ترینکامل عنوان به همیشه بلیمی مودی. هست

 .ماند

 و همفکری روی توانیدمی شما. هولمز آقای برسان، اعمالشان سزای به را هاآن»

 هنگام که آمد نظرم به.« باشند کسانی چه هاآن کندنمی فرقی کنید، حساب من کمک

 .انداخت برادرش و پدر به گذرایی نگاه جمله، این ادای

. دهممی اهمیت هازن یغریضه به مسائلی چنین در من» دادم ادامه من «متشکرم»

 مربوط ماجرا این به نفر یک از بیش شما نظر به. کردید استفاده 'هاآن' یکلمه از شما

 «هستند؟

 شجاع و قوی مردی او که بدانم تا شناختممی را فرسونمک کافی قدری به من»

 .«ردبیاو او سر بر بالیی چنین توانستنمی تنهایی به کسی هیچ وقتهیچ. است

 «باشم؟ داشته شما با خصوصی صحبتی توانممی آیا»

 درگیر را خودت مودی، دهممی اخطار تو به من» زد فریاد عصبانیت با او پدر

 .«نکن ماجرا
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 «بکنم؟ توانممی کار چه» کرد نگاه من به درمانده ایچهره با او

 جاهمین اگر پس دانست، خواهند را حقایق دنیا یهمه زودی به» گفتم من

 شما پدر وقتی اما دهممی ترجیح را خلوت من. داشت نخواهد مشکلی کنیم مطرحشان

 رد که یادداشتی من سپس.« باشد داشته شرکت بحث در باید هم او پس دهد،نمی اجازه

. شود بررسی بازجویی در این که است بهتر. »خواندم بلند را بودم کرده پیدا جسد جیب

 «د؟کنی روشن جاهمین  را مسئله توانیدمی اگر تا کنم خواهش شما از توانممی آیا ولی

 خاطر هب فقط و بودیم، کرده نامزد ما. بینمنمی کاریپنهان برای دلیلی دیگر من»

 مسن دتش به او چون. داشتیم نگه مخفی راز یک عنوان به را مسئله این فیتزروی عموی

 برخالف که ما ازدواج از او اگر که داشت احتمال. نداشت وقت بیشتر هفته چند و بود

 «.نداشتیم دیگری دلیل. کند محروم ارث از را فیتزروی شود، باخبر بود اشمیل

 .کرد غرولند بزرگ بلیمی.« بگویی ما به توانستیمی تو»

 .«دادیدمی نشان عاطفه کمی شما اگر پدر، کردممی را کار این»

 اعتراض دارد رابطه خودش جایگاه از ترپایین مردی با دخترم کهاین به من»

 .«کردممی

 این ات. کرد منصرف شما به گفتن از را ما که بود او برابر در شما داوریپیش این»

 این. »کرد باز را آن یمچاله سپس و خارج شده مچاله کاغذی لباسش از...« مالقات قرار

 .«شماست جواب

 عزیزم،

 .شنبهسه آفتاب غروب از بعد درست ساحل، روی قدیمی جای همان

 .بیایم دیدارت به توانممی که است زمانی تنها این

 .م. ف
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 .«ببینم را او امشب که داشتم قصد من و است شنبهسه امروز»

 «رسیده؟ شما دست به چطور نشده، پست وقتهیچ این. »برگرداندم را کاغذ من

 اما. ندارد اشم تحقیقات به ارتباطی مطلقا. ندهم پاسخ سوال آن به تا دهممی ترجیح»

 .«داد خواهم جواب آزادنه را باشد مرتبط آن با که هرچیزی

 او. نبود کند کمک ما تحقیقات به که چیزی جاآن در اما ماند، حرفش سر کامال او

 خودش که کرد اقرار اما داشته، پنهان دشمنی نامزدش که کند فکر تا نداشت دلیلی

 .است داشته متعصب یستاینده چندین

 «بود؟ هاآن از یکی مرداک ایان که بپرسم توانممی آیا»

 .رسیدمی گیج نظر به و شد سرخ صورتش

 و من بین یرابطه از او که وقتی اما بوده، طوراین که کردممی فکر من زمانی»

 .«کرد تغییر چیزهمه شد مطلع فیتزروی

 دبای. رفتمی کنار کمکم بود پوشانده را مرد این که مرموزی یسایه من، نگاه از

 یک استکهرست. شدمی وجوجست پنهایی صورت به را او اقامت محل و بررسی او یسابقه

 ما. بود گیریشکل حال در ظن و شک نیز او ذهن در که آمدمی حساب به مشتاق همراه

 انماندست در درهم، کالف این طناب اینکه امید به بازگشتیم، پناهگاه به مالقاتمان از

 .باشد

 نکرده یجادا پرونده روند در پیشرفتی هیچ بازرسی و تحقیقات. گذشت هفته یک

 کی استکهرست. بود شده موکول بیشتر مدارک شدن پیدا از بعد به آن یادامه و بودند

 دو هر که بود داده انجام کارمندش اتاق از سطحی وجوییجست و محتاطانه وجویپرس

 ایجنت اما جسمی، هم و ذهنی هم رفتم، حادثه محل به هم باز من شخصا. بودند نتیجهبی

 در شدیم باعث که نداشت سرنخی هیچ خواننده وقایع، دیگر در. نرسید ذهنم به جدیدی
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 ستتواننمی هم من تخیل حتی اما. برسم نیروهایم دادننشان مرز باالترین به من آخر

 .داد رخ سگ آن یحادثه سپس و. کند پیدا معما این برای کنندهقانع پاسخی

 ه،غریب مردی از هم آن شنید، را خبر این بار اولین که بود من پیر مستخدم این

 .دندکرمی منتقل را اخبار پیشرفته، تجهیزات بدون روستا، مردم که بود روشی این

 یعاد بعدازظهر یک در.« فرسونمک سگ یدرباره آقا، است انگیزیغم داستان»

 .کشید پیش را حرف این او

 جلب مرا توجه کلمات آن ولی دهمنمی اهمیتی مکالمات گونهاین به معموال من

 .کرد

 «شده؟ چه فرسونمک سگ»

 .«مُرده صاحبش مرگ غم از. آقا مُرده،»

 «گفت؟ تو به را این کسی چه»

 کی برای اون بوده، وحشتناک. آقا کنند،می صحبت موضوع همین یدرباره همه»

 ایینپ کردند، پیدا را او جسد گیبلز از محترم آقای دو امروز بعد. نخورده چیزی هفته

 .«کرد فوت صاحبش که همانجایی دقیقا آقا، ساحل،

 شکل ذهنم در مبهم ادراک یک. شدند حک ذهنم در کلمات این.« همانجا دقیقا»

 شانن مرد،می باید سگ آن کهاین. است حیاتی موضوعی این نظر به که بود گرفته

 متروک و خلوت ساحل این باید چرا! «همانجا دقیقا» اما. است هاسگ باوفای و زیبا طبیعت

 باشد؟ دهش نفرین جویانهانتقام دشمنی یک برای که داشت امکان آیا باشد؟ کشنده چنین

 حال در ذهنم در چیزی لحظه همان اما نبود کافی مشاهدات بله، بود؟ ممکن آیا

 در ار استکهرست و کردم، حرکت گیبلز سوی به دقیقه چند عرض در. بود گیریشکل

 انهم کرد، احضار را بالنت و سادبری او من درخواست به بنا. کردم پیدا اشمطالعه اتاق

 .بودند یافته را سگ که آموزیدانش دو
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 پایرد حتما او» گفت هاآن از یکی «بود، افتاده آبگیر آن یلبه برروی بله،»

 .«بود کرده دنبال را اشمُرده صاحب

 برروی که رنگ، خرمایی تریر یک دیدم، را وفادار کوچک موجود آن من و

 و دست و باز چشمانش و بود شده خشک چوب مثل بدنش. بودند گذاشته سالن پادری

 .دید شدمی ایزاویه هر از را کندنجان عذاب. بودند پیچیده هم به پاهایش

 غرق آب رد خورشید. رفتم استخرمانند آبگیرِ آن سمت به پیاده پای با گیبلز از

 زدیم برق جالبی طرز به بود، افتاده آب روی به بزرگ یصخره آن یسایه و بود شده

 از غیر به حیات از نشانی و بود شده خالی کامال محل آن. سرب جنس از ورق یک مانند

 ورن در. نبود کشیدندمی جیغ و چرخیدندمی آبگیر باالی در که دریایی مرغ دو آن

 سطح هایشن برروی را کوچک سگ آن ردپای محو اثر توانستممی من آفتاب، غروب

 طوالنی، مدتی برای. کنم مشاهده داشت قرار جاآن در صاحبش یحوله که سنگی همان

. شدندیم ترتاریک اطرافم هایسایه درحالیکه بودم، عمیق تفکری غرق و ایستاده همانجا

 که اریدد را کابوسی یتجربه حتما. دادندمی مسابقه هم با که بود تفکراتی از پر من ذهن

 و گرفته قرار بودید دنبالش به که مهمی چیزهای تمام جایی در کنیدمی حس آن در

 حسی همان این. است خارج شما دسترس از ابد برای اما است جاهمان چیزهمه دانیدمی

 تنهای در سپس. بودم ایستاده مرگ محل کنار که وقتی داشتم، بعدازظهر آن که بود

 .شدم راهی خانه سمت به و برگشتم

 ار چیزی آن، یک در. کرد خطور ذهنم به ایده این که بودم رسیده مسیر باالی به

 خواهید شما. آوردم خاطر به را باشد معنیبی و بیهوده کردممی فکر خودخواهانه که

 از عوسی انباری یک همانند ذهنی صاحب من بود نوشته واتسون که همانطور یا دانست،

 من غلش در هستند اطالعاتی هااین ولی هستم علمی سیستم از خارج و غیرمعمول اطالعات

 جاآن در که است هاجعبه مختلف انواع با انباری یک مانند من ذهن. شوندمی نیاز

 جاآن در چهآن از مبهمی ادراک فقط خودم که زیاد قدری به زیاد، هایجعبه اند،ریخته
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. ددار ارتباط پرونده این به که هست چیزی جاآن در که دانستممی. دارم شودمی یافت

 بود، هیوال یک. کنم ترروشن مقداری را مسئله توانممی که دانستممی ولی بود مبهم هنوز

 .کردممی برطرف را امشک باید. داشت احتمال همیشه البته و افسانه یک

 به سریعا. بود شده پر کتاب از که بود من یخانه در کوچک زیرشیروانی اتاق یک

 ایقرهن و ایقهوه کتابی با نهایتا. کردم رو و زیر را جاآن ساعت یک برای و رفتم سراغش

 رد آن از محوی یخاطره که رفتم فصلی سراغ به مشتاقانه. آمدم بیرون جاآن از رنگ

 تا یر،تفاس این با ولی بود، غیرمحتمل و ذهن از دور احتمال یک آن مشخصا بله،. بود ذهنم

 من و بود دیروقت. کنم آرامش احساس توانستمنمی شدمنمی مطمئن آن از که وقتی

 .بود فردا کار منتظر مشتاقانه من ذهن ولی بودم شده خسته

 وشیدهن را امصبحگاهی چای سختی به. شد روبرو آوررنج تعلیقی با کار آن ولی

 ربانیشه از باردل بازرس با هم تماسی آن از قبل. شدممی راهی ساحل سمت به داشتم و بودم

 با که هیکلقوی و محکم استوار، مردی. دیدم را او هنگام همین در که داشتم، ساسکس

 .بود شده خیره من به داشت سردرگمی از اینشانه که ایچهره و متفکر چشمانی

 الزم و نشده، رسمی هنوز این البته» گفت او «آقا ام،آگاه شما زیاد یتجربه از من»

 است این مسئله. هستم آن مخالف فرسونمک یپرونده در من اما. برود ترپیش که نیست

 «نباید؟ یا کنم دستگیرش بایستی که

 «است؟ مرداک ایان آقای منظورت»

 تنها یتمز این. رسدنمی فکرم به دیگری شخص کنممی فکر آن به وقتی. آقا بله،»

 کار پس نکرده، را کار این او اگر. ایمکرده محدود را احتماالت یدایره ما. است بودن

 «بوده؟ کسی چه

 «دارید؟ او علیه چیزی چه»
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 ندبود چیزهایی تنها معما این و مُرداک شخصیت. رفت فرو فکر به من مانند هم او

 او کهاین  .سگ آن یحادثه همانند اش،گاهبی و گاه هایرفتن در کوره از. داشتیم که

 توجه از او شدمی باعث که دلیل چندین و داشته نزاعی فرسونمک با گذشته در

 دونب داشت، مرا اطالعات تمام هم بازرس. باشد شده خشمگین بلیمی خانم به فرسونمک

 زا عزیمت برای داشت مُرداک کهاین به نظر با کند، اضافه هاآن به جدیدی چیز کهاین

 .شدمی آماده محل این

 از بگذارم او، علیه مدرک همه این وجود با که وقتی کرد خواهند فکری چه مردم»

 .بود شده آشفته شدت به مزاج بلغمی و تنومند مرد آن ذهن «کند؟ فرار دستم

 جنایت زرو صبح برای قطعا او» گفتم من «بگیر، نظر در را پرونده هایشکاف تمام»

 لحظه چندین درست و بوده، آموزانشدانش با لحظه آخرین تا او. دارد موجه عذر یک

 که کن توجه این به سپس. آمد ما سمت به پشت از او فرسون،مک شدندیده از بعد

 قدرت رابرب قدرتی با مردی برروی تنهایی به را خشونتی چنین بتواند او است غیرممکن

 به هاییزخم چنین ایوسیله چه توسط آیدمی پیش سوال این نهایتا،. کند پیاده خودش

 .«اندآمده وجود

 گریدی چیز چه هااین به شبیه چیزی یا منعطف شالق یک یا تازیانه یک از غیر»

 «باشد؟ تواندمی

 «ای؟کرده بررسی را هازخم آیا»

 .«طورهمین هم دکتر ام،دیده را هاآن»

 هاآن. امکرده بررسی را هاآن بینذره کمک به کامل دقت و احتیاط با من اما»

 .«دارند بخصوصی حاالت و ویژگی

 «هولمز؟ آقای حاالتی چه»
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 نچنی در من روش این. »برگشتم شدهبزرگ عکس یک با و رفتم دفترم به من

 .«است هاییپرونده

 .«هولمز آقای دهیدمی انجام کامل طور به را کارها شما»

 رد این بیا .هستم اکنون که شدممی کسی به تبدیل سختی به نبود گونهاین اگر»

 را ظرتن خاصی چیز. بگیریم نظر در را شده کشیده راست یشانه روی به که مانند دایره

 «کند؟نمی جلب

 .«بینممی چیزی که بگویم توانمنمی»

 یقطهن این. است بوده نامتعادل ضربه شدت که است این یدهندهنشان این مطمئنا»

 جودو نیز ترپایین رد در مشابهی شواهد. دیگری این و کرده، نشت جااین از که خونی

 «باشد؟ داشته تواندمی معنایی چه. دارند

 «چطور؟ شما ندارم، ایایده هیچ که من»

 یزیهرچ. بدهم قطعی نظر تا بود خواهم قادر زودی به. نه شاید باشم، داشته شاید»

 کوتاه را مجرم سوی به ما طوالنی راه است هازخم آن مسبب چیزیچه کند مشخص که

 .«کندمی

 داغ تور یک اگر اما» داد ادامه بازرس «است، نامعقول یایده یک این که البته»

 به تور آن هایطناب اتصال محل یدهندهنشان هانقطه این باشد، چسبیده او پشت

 .«است یکدیگر

 یتازیانه جنس از چیزی بگوییم است بهتر یا. بود ایهوشمندانه یمقایسه بسیار»

 «آن؟ روی محکم و کوچک هایگره همراه به سفت بسیار یرشته نُه

 .«زدید هدف به دقیقا شما هولمز، آقای! من خدای آه»
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 اما .باردل آقای باشد، شده جراحات آن به منجر متفاوتی کامال مسبب شاید یا»

 هم را لحظه آخرین کلمات آن ما عالوه، به. دارد فاصله خود پایان با بسیار شما یپرونده

 .«'شیر یال' داریم،

 ...«ایان که مشکوکم من»

 اما باشد، مُرداک شبیه دوم یکلمه شاید که. امگرفته نظر در هم را آن من بله،»

 .«بود 'یال' دوم لغت که مطمئنم من. زد فریاد را عبارت این او. نیست

 «هولمز؟ آقای ندارید، دیگری یایده»

 صحبت به ایعالقه نرسد دستم به تریمحکم مدرک تا اما. باشم داشته شاید»

 .«ندارم اشدرباره

 «رسید؟ خواهد شما دست به کی مدرک این و»

 .«زودتر هم شاید آینده، ساعت یک تا

 .دش خیره من به درونش ظن از حاکی چشمانی با و کشید اشچانه بر دستی بازرس

 آن شاید. هولمز آقای شماست، ذهن در چیزی چه ببینم توانستممی کاش»

 .«باشند گیریماهی هایقایق

 .«باشند داشته دخالتی که بودند آن از دورتر بسیار هاآن نه، نه،»

 آقای به خوشی روی زیاد هاآن است؟ بزرگش پسر و بلیمی آیا پس، خب»

 «باشد؟ هاآن سر زیر شرارت این که دارد امکان. دادندنمی نشان فرسونمک

 با همراه «بکشی، زبانم زیر از چیزی توانینمی نباشم آماده که زمانی تا نه، نه،»

 شما شاید. دارد دادن انجام برای کاری ما از کدام هر بازرس، حاال،» دادم ادامه لبخندی

 ...«کنید مالقات جاهمین مرا دوباره بعدازظهر
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 غازیآ خود که ایوقفه آمد، پیش عظیم یوقفه آن که بودیم رفته پیش جااین تا

 .بود پایان یک برای

 ایان و رسیدمی گوش به سرگشته هاییقدم صدای شد، باز شدت با خانه خارجی در

 ژولیده، وضعی و سر و پریدهرنگ صورتی با شد، اتاق وارد مبهوت و مات مرداک

 خودش تا زد لمب به چنگی اشاستخوانی دستان با. بودند ریخته هم به شدت به هایشلباس

 به ایالهن با و گفت را این زدمی نفسنفس کهدرحالی!« برندی! برندی. »داردنگه صاف را

 .افتاد مبل روی

 او د،ش وارد اشکاله بدون و زناننفسنفس هم استکهرست او سر پست. نبود تنها او

 .بود شده گیج همراهش یاندازه به تقریبا هم

 از چه هر. کشدمی را هایشنفس آخرین مرد این! برندی بله، بله،» زد فریاد او

 .«رفت هوش از دوبار راه در. بیاورم جااین به را او تا دادم انجام آمدمیبر دستم

 ایان. ددا رخ تغییری ناگهان و گذاشت را خود تاثیر برندی از نصفه لیوان یک

. زد کنار و داد تاب هایششانه روی از را اشکت و کرد بلند دست یک با را خودش مرداک

 این که هرچیزی» زدمی فریاد او!« مورفینی یا مسکنی روغنی، خدا، رضای محض»

 !«کند آرام را جهنمی عذاب

 انهم مرد، آن عریان یشانه باالی. کشیدیم فریاد صحنه آن دیدن با من و بازرس

 فیتزروی مرگ هاینشانه که بود ملتهبی خطوط همراه به رنگ قرمز مشبک الگوی

 .بودند داده تشکیل را فرسونمک

 بود شده باعث درد. شدنمی ناحیه آن مختص و بود وحشتناک درد آن مشخصا

 از بعد و باختمی رنگ سیاهی به صورتش شود، مختل بیچاره آن کشیدننفس

 روی از کهحالی در کوبید،می قلبش روی به دستش کف با اشسنگین هایزدننفسنفس

 زا بیشتر هرچه. بمیرد که بود ممکن لحظه هر. بود شده سرازیر عرق هایدانه ابروانش
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 نزدیک زندگی به دوباره را او جرعه هر شد،می بهتر حالش نوشیدمی برندی آن

 وردهخ خیس ساالد روغن در که خیس یپنبه جنس از هاییالیه رسیدمی نظر به. کردمی

 به محکم او سر نهایتا. کردند دور عجیب هایزخم آن از را وحشتناک درد آن بودند،

. بود کرده خرج هم را اشانرژی منبع آخرین او تهی و خسته ذات. افتاد کوسن روی

 .بود یافته رهایی درد از حداقل اما بود، بیهوشنیمه و خوابنیمه

 و سالمتی از ایلحظه همان اما رسید،می نظر به غیرممکن او از پرسیدن سوال

 :پرسید فریاد با و کرد من به رو استکهرست یافتیم، خاطر اطمینان او وضعیت

 «چیست؟ دیگر این هولمز؟ چیست این! من خدای»

 «کردید؟ پیدایش کجا»

 مرد این قلب اگر. بود مرده بیچاره فرسونمک که جاییهمان قیقا .ساحل پایینِ»

 را او که راه در. برسد اینجا به توانستنمی بود، ضعیف فرسونمک قلب یاندازه به هم

 او اینبنابر بود گیبلز تا زیادی راه. است مُرده که کردم تصور بار یک از بیش آوردممی

 .«آوردم جااین به را

 «دیدید؟ را او ساحل روی خودتان»

 بود آب سطح روی او. شنیدم را فریادش صدای که زدممی قدم هاصخره روی من»

 بیرون را او و درآوردم را هایملباس دویدم، سمتش به. چرخیدمی مست مردی مانند و

 ات نکن دریغ کاری هیچ از و بگیر کار به را توانت تمام هولمز، خدا، خاطر به. کشیدم

 توانییم توانی؟می شده، فرساطاقت جااین در زندگی ببری، بین از را مکان این نفرین

 «دهی؟ انجام ما برای کاری جهانیت اعتبار و شهرت تمام با

 هم ماش بازرس، آقای شما، و! بیا من با حاال همین. استکهرست بتوانم، کنممی فکر»

 .«نه یا بسپاریم شما دستان به را قاتل این توانیممی آیا که دید خواهیم! بیایید ما همراه
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 سمت به ما یسه هر. شدیم خارج منزل از و سپردیم من دارخانه به را بیهوش مرد آن

 ایهحوله از ایتوده محل، آن در سنگیتخته روی. افتادیم راه به مرگبار تاالب آن

 یهلب روی آرامی به. بودند زدهمصیبت مرد آن به متعلق که داشت وجود لباس و کوچک

 .کردندمی حرکت من دنبال به صفی در ترتیب به هم من همراهان گذاشتم، قدم آب

 حدود شدمی گود ساحل که جایی صخره زیر در اما بود، عمقکم کامال استخر، بیشتر

 رفت،می سمتش به شناگری هر طبیعتا که بود قسمتی این. داشت عمق فوت پنج یا چهار

 خطی. بود تهگرف شکل ناحیه آن در کریستال شفافیت به بلورین و زیبا سبز رنگی چون

 هاستفاد مسیر همین از من بود، داده تشکیل را هاصخره یپایه آن، باالی در هاسنگ از

 متقس راکدترین و ترینعمیق به. بودم دوخته چشم اممقابل اعماق به دقت با و کردم

 سر شادی زا فریادی و بودم، دنبالش به که افتاد چیزی به نگاهم که بودیم رسیده استخر

 .دادم

 !«شیر یال هم این و شما این! ساینی یک ببینید،»  زدم فریاد!« ساینی یک»

 الی مانند به واقعا که بود پیچیدهدرهم ایتوده کردم اشاره آن به که عجیبی شئ

 رفتهگ قرار آب فوتی سه عمق در مانندطاقچه سنگتخته یک روی. شدمی دیده شیر یک

 میان اینقره هاییرگه همراه به کنجکاوانه هایتکان و لرزش با پرزدار موجودی. بود

 خود جای در سنگینی و کند هایانقباض و اتصاع با موجود آن. اشزردرنگ هایطره

 .تپیدمی

 زدم فریاد من!« است تمام روزگارش دیگر. است کرده شیطنت کافی قدر به»

 .«دهیم پایان قاتل این زندگی به همیشه برای بیا! استکهرست کن، کمکم»

 داییص با که این تا دادیم هل را آن ما و داشت، قرار لبه باالی درست بزرگی سنگ

 برروی سنگ آن که دیدیم رفتند، کنار امواج که وقتی. افتاد آب درون به بلند

 ودب زده بیرون سنگ کنار از که زردرنگی ایماده. است آمده فرود پایینی یطاقچه

 به رزی آن از روغنی هایتفاله از ضخیمی یالیه. است آن زیر ما قربانی که دادمی نشان
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 نزدیک سطح به کمکم کهدرحالی بود، داده رنگ آب به و بود کرده تراوش بیرون

 .شدمی

 در من هولمز؟ آقای بود چه این! بودم ترسیده واقعا من خب،» زد فریاد بازرس

 به این. بودم ندیده چیزی چنین وقتهیچ اما ام،شده بزرگ و آمده دنیا به مناطق این

 .«ندارد تعلق ساسکس

 آن غربیجنوب طوفان احتماال» کردم نشان خاطر من «است ساسکس برای قطعا»

 وحشتناک یتجربه من و شما، دوی هر برگردید، من یخانه به. است آورده جابدین را

 با ودخ شخصی مالقات یتجربه خوبی دالیل به که گذارممی اشتراک به شما با را کسی

 «.دارد خاطر به را اقیانوس وحشت همین

 به دتوانمی و یافته بهبود مرداک که شدیم متوجه رسیدیم من کار اتاق به وقتی

 با. چیدپیمی خود به درد از گاهبی و گاه و بود گیج ذهنش هنوز. بنشیند خود اختیار

 افتاده شبرای اتفاقی چه کهاین از تصوری هیچ که داد توضیح ایشکسته پا و دست کلمات

 تمام از او دادند،می آزار را او ناگهانی سوزناک دردهای کهاین به توجه با ندارد،

 .کرد استفاده اششهامت

 داشتم درست در را آن از کوچکی ینسخه کهدرحالی...« که است کتابی اینجا»

. بماند تاریکی در ابد تا داشت امکان که انداخت چیزی روی به را نور اولین» دادم ادامه

 وود. وود جی. جی مشهور، گرمشاهده توسط شده نوشته است، 'هادروازه آنسوی' نامش

 ،شود کشیده مرگ کام به بود نزدیک زننده موجود این با برخورد از پس نیز خودش

 و ست،ا خبیث موجود آن کامل نام کاپیالتا ساینی. نوشت را این کامل معلوماتی با پس

 را ماجرا بگذارید. باشد کبرا گزش از تردردناک اندازهبی و تر،خطرناک تواندمی او

 .کنم خالصه

 دید را رنگی ایقهوه سست مدور یتوده شناگر اگر»
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 از بزرگ حجم یک مانند الیافش و غشاءها

 آن از بترسد او که بگو بودند، نقره کاغذ و شیر یال

 «کاپیالتا ساینی ترسناک، زننیش آن از بجوید دوری و

 باشد؟ کرده توصیف ترواضح را منحوس آشنایی این جزئیات که داشت امکان

 تعریف کردهمی شنا کنت ساحل در که هنگامی هاآن از یکی با مواجهه از او»

 جاهپن شعاع تا تقریبا را نامرئی هاییرشته موجود این که شودمی متوجه او. کندمی

 مرگ خطر در باشد مرگبار مرکز این پیرامون در که کسی هر و کندمی پخش فوتی

 تهدید را او مهلکی خطر هم داشته آن از وود که ایفاصله از حتی. گیردمی قرار

 .است کردهمی

 بودند داده تشکیل را مانندی قرمزالکی خطوط شماربی هایرشته این»

 وجود با شدمی حل دقیقه یک در ترنزدیک بررسی در که پوستی

 کندمی رنگسرخ داغی با را ایناحیه نقطه هر ها،کورک و هانقطه

 .«کند نفوذ اعصاب درون به سوزن مثل تا

 یشکنجه یک کم دست کندمی توصیف او که طورهمان ای،ناحیه درد» گفتم من

 .«است شدید

 بیافتم شد باعث که آورد هجوم امسینه به چنان درد»

 قلب سپس شد، خواهد متوقف تپش. گلوله یک برخورد مانند

 خواهدمی کهاین مانند داشت، خواهد محکم ضربان هفت یا شش

 .«بجهد سینه از بیرون به
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 جودمو آن معرض در آشفته اقیانوس یک در او کهاین با. بکشد را او تا بود نزدیک»

 هب حادثه، آن از پس که گفت او. آرام و کوچک آب استخر یک در نه بود گرفته قرار

 او. بود شده چروک و خشک پریده،رنگ صورتش شناخته،می را خودش سختی

 نجات را او زندگی همان نظر به و بود کرده تمام را برندی بطری یک کل جرعهجرعه

 نای که نکنید شک شما و دهممی شما به را این من. بازرس است، جااین کتاب آن. بود داده

 .«است بیچاره فرسونمک دلخراش مرگ جزییات و شرح تمام شامل کتاب،

 ماش من» شد یادآور را این لبخند یک با مرداک ایان «کندمی تبرئه هم مرا اتفاقا و»

 .بود طبیعی من به شما ظن و شک تمام هولمز، آقای شما نه و بازرس کنمنمی مؤاخذه را

 سرنوشت در داشتن دست از شوم دستگیر بود ممکن که شبی همان در کنممی حس

 .«شدم تبرئه امبیچاره دوست وحشتناک

 داشتم قصد که طورهمان اگر و بودم کرده پیدا را سرنخ من. مرداک آقای نه،»

 .«دکردینمی تجربه را هولناک یحادثه آن هم شما شاید بودم داده فیصله زودتر را ماجرا

 «هولمز؟ آقای فهمیدید چگونه اما»

 ارتعب. هستم جزئیات برای عجیب ایحافظه با چیزخوانهمه یخواننده یک من»

 آن عفجی و غیرمنتظره متنی در جایی در که دانستممی. کرد درگیر مرا ذهن 'شیر یال'

 منداشت شکی. کندمی توصیف را موجود این کتاب آن که کردید مالحظه. بودم دیده را

 تنها عبارت این و بوده، شناور آب روی موجود آن دیده، را آن فرسونمک وقتی که

 شده مرگش باعث موجود آن که کند قانع را ما آن با توانستمی او که بوده حالتی

 .«است

 روی آهستگی به گفت حالی در را این مرداک.« شدم تبرئه حداقل، من، پس»

 چون م،بگوی باید کنممی حس و بدهکارم شما به توضیح دو یکی من. »ایستادمی پاهایش

 انوب آن به من که دارد حقیقت این. رودمی سواالتی چه سمت به شما کنجکاو ذهن دانممی

 تنها کرد انتخاب را فرسونمک من، دوست او که روزی همان از ولی داشتم، عالقه
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 و بایستم کنار کهاین از من. کنم کمک او شدن خوشحال به که بود این من یخواسته

 و مکردمی بدل و رد را هایشانپیام اوقات گاهی. بودم خشنود باشم مشترکشان دوست

 زیزع برایم قدری به خانم آن. بودم هاآن اعتماد قابل یمهره من که بود خاطر بدین این

 مورد رد کسی مبادا که رفتم، او پیش به دوستم مرگ خبر رساندن برای شتابان که بود

 نخواهد شما به ما بین یرابطه از او. کند دستی پیش دلخراشی و ناگهانی موضوع چنین

 هب باید من شما یاجازه با اما. بکشم رنج من و شوید مشکوک شما که مبادا آقا، گفت،

 .«بگویند آمدخوش من به خودم تخت و خالی اتاق دوباره تا بازگردم، گیبلز

 ادامه او «شده، تنظیم سخت شرایط برای ما اعصاب. »گرفت را او دست استکهرست

 رفتند، اهآن.« کنیم درک بهتر را یکدیگر آینده در باید ما. مرداک ببخش، را گذشته» داد

 رد و ماند بازرس. بودند کرده حلقه هم دور دوستانه حالتی به را بازوانشان کهدرحالی

 .بود زده زل من به اشمیشی چشمان آن با سکوت

 ولی بودم خوانده اتدرباره من» زد فریاد او نهایت در!« دادی انجامش تو خب،»

 !«است العادهخارق این. کردمنمی باور وقتهیچ

 هاییتمجید و تحسین چنین کردن قبول برای بدهم، تکان را سرم تا شدم مجبور

 .دارند ضعیفی معیارهای خود که اشخاصی از

 ختیس به بود شده پیدا آب در جسد اگر. هستم هم مقصر و بودم، کند ابتدا در من»

 قتوهیچ بیچاره آن. کرد گمراه مرا که بود حوله این. رفتمی در دستم از چیزی چنین

 درون به وقتهیچ او که کردم فکر من عوض در ولی کند خشک را خودش تا خواستنمی

 آمد؟می من ذهن به خودش آبزی موجود هرگونه یحمله باید آیا. است نرفته آب

 ینیرو در شما به تا کنممی سعی کمتر من بازرس، خب، خب،. شدم گمراه که بود اینجا

 .«یردبگ انتقام اسکاتلندیارد از کاپیالتا ساینی تا بود مانده کم اما بخندم، پلیس

 .پایان
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