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Lady of Dawn  

  فصل اول

  1آقاي شیطانا
  »!مسیو پواروي عزیز«

ي آن با تمرین و مهارت آن را به دست  صدا و لحنی تربیت شده که دارنده. ..تر صدائی آرام و با لحنی آرام
... نه ...تحریک کننده. اي موثر از آن استفاده کند حربهآورده تا در صورت لزوم و براي مقاصد خاصی به عنوان 

تعظیم کوتاهی نمود و دست گوینده را با احترام . چرا، پوارو به سرعت به عقب برگشت... ولی با هدف و منظور
  .متقابل فشرد

ی رسید هیجان به خصوصی از این برخورد شانس به نظر می ،خورد درخشش بارزي در چشمان پوارو به چشم می
اي مکث کرد و متعاقباً با حالتی از شگفتی  لحظه. کرد و تصادفی به او دست داده که به ندرت آن را احساس می

  »؟!به راستی چه حسن تصادفی! پارسال دوست و امسال آشنا ،آقاي شیطانا«: گفت

حالت دو مردي اي،  حالتی نسبت به یکدیگر داشتند که در هر بیننده .هر دو سکوت کرده و به هم خیره شدند
ي خود را شروع  چنان که گوئی منتظر عالمت داور هستند تا مبارزه. نمود ي دوئل هستند تداعی می را که آماده

خورد که مرتباً به این  هاي سرشناس لندن به چشم می در اطرافشان، جماعت کثیري از پولدارها و چهره. کنند
اي که به نمایش گذاشته شده بود با یکدیگر تبادل  عتیقهچرخیدند و ضمن اشاره به اشیاء  طرف و آن طرف می

واقعاً  ،بینی می ،و یا عزیزم یکی از یکی بهتر... چقدر زیباست ،نظر کرده و دائم جمالتی از قبیل اوه عزیزم
  .رسید العاده است به گوش می خارق

لندن به  2در تاالر معروف وسکس هاي عتیقه و نفیس که دان ي بسیار زیبایی از انفیه نمایشگاهی بود از مجموعه
ست فقط  پوند بود که بدیهی 1.5 ي هر نفر ورودیه. هاي لندن برگزار شده بود منظور کمک به بیمارستان

  .توانستند شرکت کنند سنگین را داشتند می ي پولدارها و اشخاصی که توانائی پرداخت این ورودیه

چقدر خوش وقتم  ،مسیو پواروي عزیز«: سرانجام شیطانا سکوت را شکست و بادي به غبغب انداخت و گفت
اید؟ نه مثل  ي دار و یا زیر تیغ گیوتین نبردهبگوئید ببینم، اخیراً کسی را باال. کنم که دوباره شما را زیارت می
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Lady of Dawn  

اند تا امروز به اینجا  یا اینکه صبر کرده ،بد کار و کاسبی تبهکاران هم کساد شدهخوب ال. خبري نیست اینکه
  ».دستبرد بزنند؟ به هر حال اگر این کار را بکنند که خیلی جالب خواهد بود

  ».ام تان برسانم که من هم مثل بقیه صرفاً براي تماشا آمده متاسفانه باید به عرض«: ولی پوارو در جواب گفت

یدي از حصیر مشکی و مزین به سه شاخ بر سر داشت و ه جددر همین لحظه زن جوان بسیار زیبایی که کال
عزیزم، چرا «: سگ پودل کوچکی را هم بغل کرده به کنار شیطانا آمد و با او گرم گفتگو شد، شیطانا به او گفت

ها با من  راستش خیلی. گرم و جالبی بود دانی چه مهمانی نمی. خالی بود به مهمانی آن شب نیامدي؟ جایت
ها فقط احوالپرسی کرد و بعدش هم تشکر و  ولی خوب یکی از آن ،هایی هم زدند رفصحبت کردند و ح

  ».فتردانم شاید از گاردن پارتی آمده بود که این قدر زود  نمی. خداحافظی

اختیار متوجه موهاي پشت لب شیطانا شد و پیش  کرد، پوارو بی زن جوان صحبت می مچنان که شیطانا با اینه
هاي  تواند با سبیل تا حدودي می تنها سبیلی در لندن است که احتماالً ،واقعاً زیبا ،قشنگیچه سبیل «: گفت خود

لی ندارد و از این لحاظ بدون شک قابل مقایسه چون ابهت و جال... ولی نه. هرکول پوارو رقابت کند من یعنی
  ».کند به هر صورت زیباست و جلب توجه هم می ،هاي من نیست با سبیل

وي  .نمود شد که طبیعاً توجه همه را به خود جلب می ي در مجامع حاضر میا شیطانا به گونه .یل نبودولی تنها سب
و تجسمی واقعی از  خصوصی را در بیننده تداعی نمودهه کرد حالت اهریمنی ب رفتار و کردارش سعی می با

  .نشان دهد ابلیس را از خود

هاي بسیار مرتب و منظم،  سبیل ،شبق مشکی انی پر پشت، مثلابرو ،صورتی کشیده و مغموم ،غر اندام، بلندقدال
هائی عجیب و  هایش کار بهترین خیاط با طرح لباس. ها به طور زیبایی خم شده بود چرب و براق که طرفین آن

  .غریب و سوال برانگیز

 »شیطاناي لعنتی باز هم این مرتیکه« :اختیار با خود می گفت بی هر فرد انگلیسی سالمی، به محض دیدن شیطانا
  !کرد که دوست دارد با مشت و لگد به جان او بیفتد سپس حس می

ها همه در مورد  مادرها و حتی مادربزرگ ،ها خاله ،ها دخترهاي جوان، خواهرها، عمه ،هاي شوهردار تمام زن
در . شیطانا آدم مخوفی استدانم آقاي  البته که من هم می ،بله عزیزم«: گفتند القول بودند و می آقاي شیطانا متفق

کند اسرار  همیشه سعی می ،ولی خوب .دهد می هاي بسیار مجللی هم ترتیب عوض ثروتمند هم هست و مهمانی
  ».ها را از بین ببرد مردم را فاش کرده و آبرو و حیثیت آن



 

 

Lady of Dawn  

دیگر که  اهل کجاست؟ آرژانتین؟ پرتقال؟ یونان؟ و یا کشورهاي دانست آقاي شیطانا اصالً هیچ کس نمی
  .نگرند ها با دیده حقارت می منزوي و انزوا طلب نسبت به آن هاي انگلیسی

 1منزل شیطانا در محله پارك لین .ندع داشته و مطمئن بودها اطال معهذا سه مورد خاصی بود که عامه مردم از آن
هاي باشکوهی  مهمانیآقاي شیطانا برحسب عادت . هاي سرتاسر لندن بود ترین و زیباترین خانه یکی از مجلل

هاي جهت اشخاص سرشناس و  همانیم ،هاي ترسناك مهمانی ،بزرگ ،کوچک هاي مهمانی ،داد ترتیب می
   .عجیب و غریب هائی کامالً خره مهمانیالامحترم  و ب

بد خواهید ال .ها شدیداً از وي خوف و وحشت داشتند ترسیدند، به ویژه بعضی ظاهراً اکثر مردم از شیطانا میو 
کسانی که او  به دلیل اینکه شیطانا به اسرار همه واقف بود، لذا اکثراً ،خوب معلوم است. پرسید چرا و به چه دلیل

هاي خود،  هاي شیطانا به هیچ وجه شوخی نیست، و با این کار، یعنی شوخی دانستند که شوخی شناختند، می را می
ء و او را برمال را از گلیمش درازتر کند، اسرار صرفاً قصد دارد به مخاطب خود بفهماند که چنانچه پایش

مردم سعی داشتند از شوخی کردن با شیطانا قویاً اجتناب  زندگی او را تباه خواهد کرد و به همین دلیل اکثر
رو فکر کرد قدري با دیدن هرکول پوا ولی امروز، آقاي شیطانا. به او بر بخورد حال کاري نکنند که نموده به هر
: و به قول خودش مسخره گذاشته و با او شوخی کند به همین جهت به او گفتاین مرد ریزه میزه سر به سر 

  »مسیو پوارو؟ ،اید آموزي کرده گویا در پیري هوس هنر و هنر. ها هم نیاز به تفریح دارند ظاهراً پلیس«

به کلکسیون خصوصی شما ها متعلق  دان گویا سه عدد از این انفیه«: پوارو نیز لبخندي زد و در جواب گفت
  »باشد؟ می

و از ولی شما باید به منزل من تشریف بیاورید  ،خرد می رود یک چیزهائی هم آدم این ور آن ور که می«
  ».کنم دان کار نمی چون تنها روي انفیه ،ام بازدید کنید آوري کرده اشیاء نفیسی که جمعکلکسیون 

  ».به کاتولیکی داردشما تا حدود زیادي جن ي کنم سلیقه احساس می«

  ».بستگی به نظر ببینده دارد«

هایش باال رفت گوئی ناگهان موضوعی  ي لب هاي شیطانا به گردش درآمده، گوشه این حرف، چشمبه دنبال 
توانم چیزهائی را نشان دهم که در رابطه با کار شماست  حتی می«: هایش را گشود و گفت آمد، لب به خاطرش
  »!مسیو پوارو
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Lady of Dawn  

  »اید؟ سیاه شخصی هم ترتیب داده ي عتیقه، یک موزه ءوه بر اشیافرمائید عال یعنی می«

کنید من آدمی هستم که  فکر می ،نه آقا«: اعتنایی به هم زد و گفت مت بیشیطانا انگشتان خود را به عال
هرگز حاضر . خیر ؟آوري کنم را جمع معروفی جانی برایتون و یا شاه کلید سارق ي نظیر فنجانا گانه چیزهاي بچه

کنم که در نوع خود منحصر  می ريآو را جمعی یارزشی تلف کنم من چیزها م وقتم را براي چنین اشیاء بیتنیس
  ».باشند به فرد می

  »لطفاً بفرمائید منظور شما از این کلکسیون جنائی که اشاره فرمودید چیست؟«

گذارده بود، با حالتی وارهاي پو را روي شانهدر اینجا، شیطانا به جلو خم شد در حالی که دو انگشت خود 
  ».اند هائی است که مرتکب جنایت شده منظور من کلکسیون آدم«: شمرده شمرده در جواب گفت خیلی مرموز و

ببینید  .تعجب کردید ،آها«: فتهایش گ برد و شیطانا در ادامه صحبت پوارو ابروهایش را به حالت تعجب باال
هایی مثل شما،  يا حرفه دارد، براي ها با هم فاصله دو نفر در مورد جنایت فرسنگ هاي ما دیدگاه دوست من،

تحقیق، سرنخ و در  جنایت،یعنی  ،عادي است از شروع تا پایانش مسیر مشخصی داردي  جنایت یک پدیده
ولی براي  )البته فقط در مورد شما که واقعاً باهوش و در کار خودتان خبره هستید(نهایت دستگیري قاتل 
 ،ندارم يافتند کار می هاي بدبختی که گیر من به این آدم. هم ندارد جالب نیست و هیجانی شخصی مثل من اصالً

 »!کنم و خواهم کرد شان را انتخاب می هنري قضیه مهم است و لذا همیشه نیز بهترین ي براي من جنبه

  »چه کسانی هستند؟ »ها بهترین« منظورتان از این«: پوارو مجدداً سوال کرد و پرسید

ر حال حاض اشخاص موفقی که در. اند هائی هستند که جنایت کرده و دستگیر نشده ها همان بهترین ،آقاي عزیز«
کنید که سرگرمی  قبول .باشد ها و مرفهی دارند، بدون اینکه کمترین سوءظنی متوجه آن زندگی بسیار راحت

  ».است بسیار جالبی

  ».بهتر است اسم دیگري روي آن بگذارید ،نامم را به هیچ وجه جالب نمیولی من اسم این سرگرمی «

یک . فکري به مغزم خطور کرد«: هاي پوارو، فریاد کوتاهی کشید و گفت ولی شیطانا بدون توجه به حرف
راستش خیلی خیلی . خواهم داددر این مهمانی این کلکسیون به خصوص را به شما نشان مهمانی شام کوچک و 

فقط . هنوز هم دیر نشده ،خوب ولی ،به این فکر نیفتادم دانم چرا قبالً نمی. خواهد بود سرگرم کننده جالب و
شما که حتماً . ي آینده هفته بعد از ي بلکه هفته ،ي بعد نه منظورم اینست که هفته .یک هفته به من وقت بدهید

  »وقت خواهید داشت؟ فقط بفرمائید چه روزي؟



 

 

Lady of Dawn  

  ».آینده باشد، براي من هم خوب خواهد بود ي هر روزي که بعد از هفته«: رد و گفتپوارو تعظیم کوتاهی ک

 من الساعه در .یعنی جمعه هیجدهم ماه. بعدي  جمعه دو هفته. گذاریم می ن قرارش راپس از همین اال ،خوب«
  ».المخودم شخصاً از این مهمانی خیلی خوشح. کنم که فراموش نکنم اشتم هم یادداشت میده یاددفترچ

کنم عرایضم را حمل  البته خواهش می .من یکی خوش بگذرد کنم به فکر نمی«: پوارو به آرامی اظهار داشت
  »...چندان... منظورم اینست که. ارمزاز لطف و دعوت شما صمیمانه سپاسگچون واقعاً  ،بر خودخواهی نفرمائید

ولی . دارخواهد کرد خودخواهی شما را جریحهحس  احتماالً ،دانم می«: شیطانا حرف پوارو را قطع کرد و گفت
پلیسی خودتان را کنار گذارده و از دنیاي محدود و کوچک ي  اوقات روحیه شما باید بعضی ،آقاي عزیز

  ».ها خارج شوید پلیس

صحیح است، با وجود این خدمتان عرض کنم که  فرمایشتان کامالً« :وارو باز هم به آرامی در جواب گفتپ
  ».همیشه خودخواه خواهم بود نخواهم شد و در برابر جنایتکارانعوض  هرگز

 اي کار کثیف، عبث و احمقانه دانم که جنایت چرا؟ البته من هم با شما هم عقیده هستم و می ولی عزیز من«
  ».تواند خیلی هنرمندانه و جانی هم خیلی هنرمند باشد معهذا همین جنایت احمقانه میاست، 

  ».ارمبله این را قبول د«

  »خوب پس چی؟«

  ».اما چیزي از رذالت و دنائت جنایتکار را هم کم نخواهد کرد ،هیچی«

و هر عملی ولی منظور من اینست که توجیه هر کاري  ،مسیو پوارو فرمائید مطمئناً همین طور است که می«
ن توجه به هنري که در ولی شما بدو ،این دارد که تا چه حد استادانه و با مهارت انجام گرفته باشد بستگی به
و به زندان بیاندازید تا سرانجام در یک  صرفاً سعی دارید که قاتل را به دام انداخته، دستگیر به کار رفته، جنایت

آدمی است که نه تنها در خور  در صورتی که از نظر من یک قاتل موفق. شودآویخته و خفه  داره سحرگاه ب
بیکاري را داشته و شایستگی آن را  ي دریافت حقوق بازنشستگی و بیمهمن استحقاق باشد، بلکه به نظر  تقدیر می

  »!ها نیز دعوت شود هم دارد که به میهمانی

قدرها هم که فکر  شما، من آن ي ف عقیدهخال بر«: انداخت و گفت هایش را باال اعتنایی خاص شانه پوارو با بی
من نسبت به یک جنایتکار، درست  ي ولی نگاه ستایشگرانه. یستماعتنا ن بی هنر در جنایت ي کنید به مسئله می

قفس  فقط وقتی که درحیوانات درنده دیگر دارم، آن هم نگاهی است که به یک ببر وحشی و یا سایر  همان



 

 

Lady of Dawn  

دارد به سر و روي امکان  چون هر آن. ام ایجاب کند مگر اینکه وظیفه ،نخواهم شد و هرگز داخل قفس! هستند
  ».و آدم را از هم بدرند آدم پریده

  »و در مورد جنایتکاران؟«: بلندي سر داد، سپس گفت ي شیطانا خنده

  ».ها نیز امکان دارد آدم را بکشند آن ،خوب«

... بد به مهمانی من که تعدادي از اینبه این ترتیب ال. مثل اینکه شما خیلی مواظب خودتان هستید ،آقاي عزیز«
  »هم شرکت خواهند کرد، نخواهید آمد؟ببرهاي وحشی ... بگویمچطور 

  ».خیلی هم خوشوقت خواهم شد ،برعکس«

  ».چه شجاعتی«

 شما قبالً. اخطار را داشت هاي من صرفاً جنبه یک حرف. متاسفانه شما متوجه منظور من نشدید آقاي شیطانا«
» جالب« ین بازي راباشد، در جواب گفتم، من اسم ا گفتید باید قبول کنم که این سرگرمی، بازي جالبی می

 »خطرناك«کنم از لغت  می پیشنهاد آن بگذارید و حاال و پیشنهاد کردم بهتر است اسم دیگري روينامم  نمی
بر  ست و به احتمال بسیار قوي خطراتی را هم براي خودتان درا بازي فوق العاده خطرناکیچون  ،استفاده کنید
  ».خواهد داشت

  ».پس جمعه هیجدهم منتظر شما هستم«: اهریمنی و متعاقباً گفت ي کامالًا قهقه ،یطانا باز قهقه خود را سر دادش

  ».خیلی خیلی متشکرم، مطمئناً فراموش نخواهم کرد«: پوارو تعظیم کوتاهی کرد و در جواب گفت

  ».رأس ساعت هشت شب ،فراموش نکنید. پارتی کوچولو و مختصري ترتیب خواهم داد«

و با چشم او را پوآرو دقایقی در سکوت ایستاد . شیطانا به دنبال این حرف خداحافظی کرد و از پوارو دور شد
  .ي تکان داد و به راه افتادا سرش را به حالت متفکرانه. تعقیب کرد پشت از
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  فصل دوم

  مهمانی منزل شیطانا
مردي با موهایی سفید که معلوم بود  .اش چرخید و باز شد درب منزل شیطانا بدون سر و صدا روي پاشنه
. پس از اینکه پوارو داخل شد، مجدداً بی سر و صدا در را بست. سرپیشخدمت است، در را به روي پوارو گشود

اسمتان را «: با مهارت خاصی پالتو پوارو را درآورد، کالهش را گرفت و سپس زیر لب زمزمه کرد و گفت
  ».بفرمائید

ي سالن در هال هم پیچید و متعاقباً با صداي  پیشخدمت در سالن را باز کرد، که همهمه به دنبال این گفتگو، سر
  ».مسیو هرکول پوارو«: بلندي اعالم کرد

طبق معمول . آقاي شیطانا در حالی که گیالسی از شري در دست داشت، جلو آمد تا به پوارو خوشامد بگوید
روان بسیار سیاهش داده بود، حالت اهریمنی او را دو چندان بسیار شیک، معهذا حالت انحنائی که تعمداً به اب

: هاي معمول، اظهار داشت به دنبال تعارفات و خوشامد گوئی. کرد کرده و خود شیطان را در بیننده تداعی می
  »شناسید؟ حتماً ایشان را می... اجازه بدهید شما را به خانم الیور معرفی کنم«

  .ي متعجب پوارو تا حدودي ارضا شد افهحس خودنمائی شیطانا از دیدن قی

 هاي جنائی و ماجراهاي هیجان ترین نویسندگان داستان اي سرشناس و یکی از معروف چهره 1خانم آریادنه الیور
ي جنایت براي عشق  هاي معروف جنائی و مقایسه مقاالت زیادي در مورد تمایالت جنایتکاران، چهره. انگیز بود

نیز به نگارش درآورده، یکی از طرفداران سرسخت زنان و حکومت زنان بود و معموالً هر و جنایت براي پول را 
ي خانم الیور هم همزمان  شد، مطمئناً مصاحبه ها خبري چاپ می وقت راجع به جنایت پر سر و صدایی در روزنامه

نیان اتوانند ج دیگري می ي خانم الیور زنان با حس ششمی که دارند بهتر از هر کس  به عقیده. رسید به چاپ می
زمان آن رسیده که رئیس اسکاتلند «: یکی از شعارهاي معروف او این بود. را کشف و قاتلین را دستگیر کنند

  ».یارد یک زن باشد

هاي پهن و انبوهی از  از نظر ظاهري خانمی میانسال، خوش هیکل و دوست داشتنی بود، چشمانی زیبا، شانه
کرد، روز  یک روز تمام موهایش را پشت سرش جمع می. کرد ها دائماً تغییر می آنموهاي خاکستري که آرایش 
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بعضی اوقات هم تمام موهایش را فر . کرد ي حضرت مریم را پیدا می آورد جلو و قیافه دیگر همه موهایش را می
موهایش را ولی در این شب به خصوص، . رسید النه زنبوري روي سرش گذاشته زد، به طوري که به نظر می می

خانم الیور هم به پوارو خوشامد گفت، چون قبالً هم یک بار در . مثل چتري که کامالً باز شده آرایش کرده بود
  .مهمانی انجمن ادبا و نویسندگان همدیگر را دیده بودند

شنایی هستند که حتماً با ایشان آ 1ایشان هم کمیسر بتل«: ي معرفی سایر مهمانان گفت آقاي شیطانا در ادامه
  ».دارید

جالب . ي خشک و سخت مثل یک تکه چوب پیش آمد ي این گفتگو، مردي درشت هیکل، با قیافه در ادامه
کرد این قیافه از چوب ساخته شده، بلکه خود کمیسر  اي در نگاه اول احساس می اینجاست که نه تنها هر بیننده

باشد که در  هایی می ترین چوب از سختکرد طوري وانمود کند که چوب مورد استفاده  بتل هم سعی می
  .برند هاي جنگی به کار می ساخت کشتی

برخوردار بود و به همین خاطر در مجامع معمولی هم  کمیسر بتل از معروفیت و اشتهار خاصی در اسکاتلند یارد
د را به رخ همه اي اشتهار و معروفیت خو کرد با چنین قیافه شد و سعی می احساس ظاهر می اي خشک و بی با قیافه

ي  امشب هم با حفظ همان قیافه. رسید بکشد، در صورتی که بر  عکس تا حدود زیادي احمقانه به نظر می
  ».شناسم بله، بنده هم مسیو پوارو را می«: همیشگی به دنبال معرفی آقاي شیطانا گفت

  .ولیه خود برگشتسپس براي لحظه کوتاهی لبخندي صورت چوبیش را فرا گرفت و بالفاصله به حالت ا

  ».2سرهنگ ریس«: شیطانا کماکان ادامه داد

مردي خوشرو و خوش . پوارو آشنایی قبلی با سرهنگ ریس نداشت، ولی راجع به او خیلی چیزها شنیده بود
به ندرت در انگلستان بود و بیشتر اوقاتش را در مستعمرات به ... اي کامالً برنزه هیکل، حدوداً پنجاه ساله با چهره

» مامور مخفی«: شد گفت می. گذراند، به ویژه مواقعی که شورش و بلوائی هم در کار بود ورت ماموریت میص
هایش به مراتب از یک  نمود، ولی آنچه مسلم است ماموریت که تا حدود زیادي نوع فعالیت او را مشخص می

  .مامور مخفی ساده باالتر بود و بیش از یک مامور مخفی هم قدرت داشت

اي که از نظر  مهمانی. کرد دیگر پوارو تا حدود زیادي منظور اصلی میزبان را از این مهمانی درك می حاال
  .میزبان یعنی آقاي شیطانا، صرفاً یک شوخی بود
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به . کنم تقصیر خودم است فکر می... اند ها دیر کرده مثل اینکه بقیه میهمان«: شیطانا به سخنانش ادامه داد و گفت
  ».ه گفتم راس ساعت هشت و ربع بیایندآید ک نظرم می

  ».1دکتر رابرتز«: کرد در همین موقع صداي سر پیشخدمت بلند شد که اعالم می

تازه وارد، مرد چاق و کوتاه قدي بود با چشمانی ریز و تیزبین، میانسال، خیلی شاد و سر زنده که بیشتر حالت 
رسید، با وجود این از دست  موهاي سرش ریخته و تقریباً طاس به نظر می .کرد ها را در بیننده تداعی می کمدین

ها نیز با  ي مهمان با بقیه. ي اطبا تعلق دارد اش معلوم بود که به جرگه و صورت خیلی تمیز و شسته رفته
ز به داد بیمارانش نی رویی خوش و بش نمود و اعتماد به نفس بارزي در رفتارش وجود داشت که نشان می گشاده

هاي مسکن،  او کامالً اعتماد داشته و تردیدي در تشخیص و درمان او نخواهند داشت، حتی اگر به جاي شربت
  ».امیدوارم دیر نکرده باشم«: دکتر رابرتز رو کرد به شیطانا و گفت. لیوانی شامپانی تجویز کند

رسید که از دیدن کمیسر بتل وجد و  ولی ظاهراً به نظر می. سپس با میزبان دست داد و به بقیه نیز معرفی شد
هاي  یکی از آس... به به«: شعف زیادي به او دست داد، چون با هیجان زیادي شروع به صحبت نمود و گفت

ولی حاال که شما را دیدم، بهتر است بدانید که ... واقعاً چه شب جالبی... گویم؟ درست نمی... اسکاتلند یارد
هایی باید کار و حرفه را  دانم در چنین شب گو اینکه می. ما صحبت خواهم کردامشب حتماً راجع به جنایت با ش

کنار گذاشت و راجع به موضوعات دیگر صحبت کرد، مع الوصف، چون همیشه به جنایت و موضوعات جنائی 
... ي یک طبیب مناسب نباشد شاید هم براي وجهه... عالقمند بودم، دوست دارم راجع به آن صحبت کنم

  »...هاهاها... به هر حال، خدا کند که بیماران روانی من از این موضوع خبردار نشوند... نمدا نمی

  ».2خانم لوریمر«: مجدداً در سالن باز شد و صداي سر پیشخدمت بلند شد که

با گیسوانی خاکستري رنگ که به طرز  ،خانم لوریمر، زنی شصت ساله، بسیار خوش هیکل و خوش لباس
شد با صدایی رسا و خوش آهنگ  بود و به محض ورود همچنان که به طرف میزبان روانه می زیبائی آرایش شده

  ».امیدوارم دیر نکرده باشم«: گفت

سپس صداي سر پیشخدمت دوباره به . سپس به طرف دکتر رابرتز برگشت که ظاهراً از قبل با هم آشنا بودند
  ».3جناب سرگرد دسپارد«: گوش رسید که اعالم کرد
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هایش، از  اي زیبا که اثر زخم عمیقی روي یکی از شقیقه دسپارد مردي بود بلند قد، الغر اندام با چهرهسرگرد 
کاست، بعد از انجام مراسم معارفعه، مثل آهنربا جذب سرهنگ ریس شد، و به طرف او  زیبایی او تا حدودي می

  .کردند یقا صحبت میرفت، طولی نکشید که هر دو گرم صحبت شده و راجع به سفرهایشان به آفر

دوشیزه «: درب سالن براي آخرین بار باز شد و صداي سر پیشخدمت باز به گوش رسید که اعالم کرد
  ».1مردیث

اي با فرهائی بزرگ که گردنش را پوشانده  گیسوانی قهوه ،دختري زیبا در اوایل بیست سالگی با قدي متوسط
اوه «: د، گفتبود، چشمانی درشت و خاکستري با صدایی آرام و لحنی که حاکی از پوزش و عذرخواهی بو

  »مثل اینکه آخرین نفر من بودم؟ ،خداي من

ا این تفاوت که مراسم معرفی آقاي شیطانا مراسم معارفه را به جا آورد و گیالسی شري نیز به او تعارف نمود، ب
  .دوشیزه مردیث را خیلی رسمی و با ابهت خاصی به جا آورد

ظاهراً «: کرد، پوارو به او گفت اش را مزه مزه می دوشیزه مردیث کنار پوارو ایستاد و همین طور که شري
  ».رسد دان به نظر می دوست مشترك ما خیلی دقیق و آداب

امروز مردم اصالً اهل مراسم معارفه  ،بله همین طور است«: ارو، گفتدوشیزه مردیث ضمن تایید حرف پو
خوب، «: گویند شوید، خیلی راحت می به محض اینکه به جایی وارد می. ها ندارند نیستند و توجهی به این حرف

  ».روند پی کار خودشان کنند و می بعدش هم رهایت می» .شناسید همه را که می

  »ید؟حاال چه بشناسید چه نشناس«

کنم بعضی اوقات واقعاً اسباب شرمندگی  من شخصاً فکر می ،همین طوره ،بله، چه بشناسی چه نشناسی«
شود، در صورتی که اگر اشخاص درست و صحیح و طبق اصول به هم معرفی شوند، مسلماً احترام بیشتري  می

  ».نیز به یکدیگر خواهند گذاشت

خانم الیور ... آن خانمی که آنجا ایستاده ،ببینم«: ه داد و گفتاي مکث کرد، سپس ادام در اینجا مردیث لحظه
  »ي معروف؟ همان نویسنده... نیست

دکتر، شما «: گفت در این لحظه، صداي بم و کلفت خانم الیور بلند شد که با حرارت زیادي به دکتر رابرتز می
  ».کنند ها خیلی از چیزها را همین طوري درك می زن ،ها شوید توانید منکر حس ششم خانم هرگز نمی
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ها را به عقب بزند، ولی موهاي  سپس با حواس پرتی و بدون توجه به مدل آرایش موهایش سعی کرد آن
  .اش که کامالً پیشانیش را پوشانده بود، تسلیم او نشد و با سماجت از این کار خانم الیور ممانعت نمود چتري

  ».باشند معروف می ي بله، ایشان همان خانم الیور نویسنده«: پوارو به دوشیزه مردیث گفت

  »همان خانمی که داستان جسدي در کتابخانه را نوشته؟«

  ».بله، خودش است«

این آقا کی باشد؟ «: آلودي گفت ي اخم به دنبال این گفتگو، دوشیزه مردیث ضمن اشاره به کمیسر بتل، با قیافه
  »گفت مثل اینکه بازرس پلیس هستند؟ ولی این طوري که شیطانا می ،از چوب ساخته شدهانگار 

  ».باشند بله، درست است، ایشان کمیسر پلیس و از اسکاتلند یارد می«

  »و شما؟«

  »فرمائید؟ بنده را می«

کشف  را A.B.Cدانم که این شما بودید که ماجراي قتل  شناسم، مسیو پوارو و می من خوب شما را می«
  ».کردید

  ».دارد، شما هنوز خیلی جوان هستید دوشیزه محترم، این حرف شما مرا به تعجب وا می«

  »...آقاي شیطانا... شیطانا«: دوشیزه مردیث ابروانش را جمع کرد و در جواب گفت

شد به در اینجا حرفش را ناگهان قطع کرد، ولی پوارو با حالتی که گویی افکار دوشیزه مردیث را خوانده با
کند جز به جنایت و ماجراهاي جنایی به چیز  ایست که آدم فکر می رفتار آقاي شیطانا به گونه«: آرامی گفت

آید که امشب به خصوص خیلی میل دارد همه را به حرف کشیده و به جان  و به نظر می. کند دیگري فکر نمی
ي کافی  یور و دکتر رابرتز را به اندازهظاهراً موفق هم شده، چون در حال حاضر خانم ال. یکدیگر بیندازد

بینید این دو نفر با حرارت زیادي راجع به سموم غیر قابل کشف بحث  تحریک کرده و همان طور که می
  ».کنند می

  »!چه آدم عجیب و غریبی«: در اینجا دوشیزه مردیث نفس تندي کشید و گفت

  »فرمائید؟ دکتر رابرتز را می«
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  ».شیطاناستمنظورم آقاي ... نه«

به نظر من که حرکات و رفتارشان طوریست که «: ي سخنانش گفت به دنبال این گفتگو قدري لرزید و در ادامه
... برد آید و یا از چه چیزهایی لذت می شود فهمید که از چه چیز خوشش می اصالً نمی. ترساند آدم را می

  ».ي بیشتري داشته باشند حشتناك میانهشاید با چیزهایی و... زنم که شاید دانم، ولی حدس می نمی

  »مثل شکار روباه، هان؟«

شکار روباه، این چه حرفی «: دوشیزه مردیث نگاهی حاکی از دلخوري به پوارو انداخت و در جواب گفت
فرمائید؟ منظورم چیزهاي خیلی وحشتناك است، مثل کارهاي وحشتناکی که در افواه شایع است  است که می

  ».کنند میها  شرقی

  ».باشد شاید منظورتان این است که داراي افکار شیطانی می«: پوارو به آرامی در جواب گفت

  »گران؟ یعنی مثل شکنجه«

  ».گرانه نه، نه، گفتم افکار شیطانی، نه شکنجه«

رو در اینجا دوشیزه مردیث صدایش را تا حدود زیادي پایین آورد و با حالتی که حاکی از اطمینان وي به پوا
  ».آید من که شخصاً زیاد از ایشان خوشم نمی«: بود گفت

  ».اي دارد آشپز معرکه. ولی از شام ایشان حتماً خوشتان خواهد آمد«: آمیزي گفت معهذا پوارو با لحن تحریک

: دوشیزه مردیث لحظاتی با تردید به پوارو خیره شد، سپس با صدایی بلند به خنده افتاد و در همین حالت گفت
  ».کردم امشب با یک انسان، انسانی مثل شما برخورد کنم هرگز فکر نمی... جالب شدچه «

  »ولی دوشیزه محترم، مگر شکی در این مورد داشتید؟«

کنند طوري  ترسانند و یا سعی می هاي معروف آدم را می دانید، اغلب شخصیت آخر خودتان که خوب می«
  ».ها بترسند رفتار کنند که بقیه از آن

وشیزه محترم، شما نه تنها نباید بترسید، بلکه برعکس خیلی هم باید خوشحال باشید، و جا دارد در چنین ولی د«
  ».ها را به یادگار بگیرید مواقعی دفترچه مخصوص و خودنویس خود را هم همراه داشته و امضاي این شخصیت
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کنم  ماجراهاي جنائی ندارم و فکر نمیي چندانی به جنایت و  درست است، ولی ببینید، من خودم شخصاً عالقه«
هاي پلیسی را دوست  این همیشه مردها هستند که داستان. اي داشته باشند ها به این جور مسائل عالقه اصوالً زن
  ».خوانند دارند و می

توانستم دار و ندارم را  توانم و قادر نیستم، ولی اي کاش می افسوس که نمی«: هرکول پوارو آهی کشید و گفت
  ».ي آخر سینما باشم بدهم تا جاي یک هنرپیشه درجه

لطفاً بفرمایید «: در این احظه درب سالن باز شد و صداي رساي سر پیشخدمت به گوش رسید که اعالم کرد
  ».شام

اي از غذاهاي بسیار لذیذ و استثنایی که به  مجموعه. بینی پوارو در مورد شام کامالً به جا و درست بود پیش
هاي چوبی براق و پولیش شده و  ی ارائه و پذیرایی شد، در محیطی با نور کم و مناسب، صندلیبهترین وجه

آقاي شیطانا در صدر میز . کننده و زیبایی داشت هاي کریستال ایرلندي که در زیر نور چراغ تاللوي خیره گیالس
قبل از . رسید ه نظر میي وي زیر نور ضعیف مخصوص میز غذاخوري، بیش از پیش اهریمنی ب نشسته و قیافه

آرایش میز شام به ترتیبی بود که خانم . شروع غذا از عدم تساوي تعداد میهمانان زن و مرد معذرت خواهی نمود
لوریمر در سمت راست و خانم الیور در سمت چپ آقاي شیطانا، دوشیزه مردیث بین کمیسر بتل و سرگرد 

  .تر رابرتز نشسته بودنددسپارد و باالخره هرکول پوارو بین لوریمر و دک

مثل  اینکه خیال دارید تنها دختر خوشگل این مهمانی را به «: دکتر رابرتز رو کرد به پوارو و زمزمه کنان گفت
کنید، این طور  شناسم، از هر موقعیتی استفاده می ها را خوب می خودتان اختصاص بدهید؟ من شما فرانسوي

  »نیست؟

  ».تصادفاً من فرانسوي نیستم، بلژیکی هستم«: اد و گفتپوارو متقابالً زیر لبی جواب د

ها و  کند، فرانسوي باز هم فرقی نمی«: معهذا دکتر رابرتز با همان حالت شوخ طبعی و خوش مشربی گفت
  ».به خصوص وقتی پاي زن زیبایی در میان باشد. ها هر دو از یک قماشند بلژیکی

اي با او راجع به  به دنبال این حرف، دکتر رابرتز رو کرد به سرهنگ ریس و با لحنی کامالً جدي و حرفه
برند به صحبت  خوابی و بدخوابی رنج می ي مداواي بیمارانی که از کم آخرین تحوالت پزشکی در زمینه

هایی که  اجع به نمایشنامهخانم لوریمر نیز پوارو را به حرف کشید و شروع کرد به صحبت کردن ر. پرداخت
رسید، معلوم  ي داوري و انتقادهایش که بسیار صحیح و به جا به نظر می از نحوه. اخیراً بر روي صحنه آمده بودند
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ي صحبتشان به کتاب و سرانجام به دنیاي سیاست  رشته. باشد بود که در این زمینه سابقه داشته و صاحب نظر می
اي بود که دیري نپائید تا پوارو متوجه شد  فحواي کالم خانم لوریمر به گونه ي سخن گفتن و نحوه. کشیده شد

که مخاطب وي عالوه بر برخورداري از هوش و حضور ذهنی فوق العاده، خانمی بسیار با مطالعه و با فرهنگ نیز 
ا سرگرد دسپارد از هایش ب ي صحبت خانم الیور در آن طرف میز و نقطه مقابل پوارو نشسته بود و در ادامه. هستند

  »شناسید که اسمش تا به حال به گوش کسی نخورده باشد؟ آیا زهري می«: او سوال کرد که

  ».1به نظر من کورار«: سرگرد دسپارد در جواب اظهار داشت

منظور من زهري است که هیچ کس اطالعی . نه، کور خوندي عزیزم، تا حاال صد بار از این زهر استفاده شده«
  ».د، زهري کامالً جدید و ناشناختهنداشته باش

قبایل بدوي معموالً قدیمی مسلک و کهنه پرستند «: سرگرد دسپارد با خونسردي خاصی در جواب اظهار داشت
کنند که  و اعتقاد خاصی به روش آبا و اجداد و نیاکانشان دارند و به همین دلیل اغلب از چیزهایی استفاده می

  ».اند کرده ها استفاده می پدرانشان از آن

در صورتی که به نظر من . ولی قبول کنید که این سیستم خیلی خسته کننده است«: خانم الیور در جواب گفت
هاي وحشی دارند، این امکان برایشان وجود دارد که همیشه داروها و  این قبایل با آشنایی که با انواع گیاه

ه با این کار شانس خوبی براي کاشفین فراهم چیزهاي جدیدي را کشف و آزمایش کنند و جالب اینجاست ک
ها قرار خواهند داد، چون وقتی به کشورشان برگردند، با استفاده از این  ي مناسبی نیز در اختیار آن آورده و حربه

باشند، مثل عموها  توانند تمام اقوام و بستگان نزدیک مورد نظر خود را که ثروتمند نیز می داروهاي ناشناخته می
ها، به راحتی مسموم کرده و به قتل برسانند بدون اینکه کسی از ماجرا بوئی برده و یا به  ها و خاله ها، دایی و عمه
  ».ها مظنون بشوند آن

هاي علمی جدید، نیازي نیست که آدم خود را به مخاطره  با توجه به پیشرفت«: سرگرد دسپارد در جواب گفت
در دنیاي متمدنی که . ها و سراغ قبایل بدوي برود ی به اعماق جنگلانداخته و براي دستیابی به چنین داروهای

بینی خاصی براي مقاصد  هاي بسیار مدرنی به منظور کشت و پرورش موجودات ذره کنیم، آزمایشگاه زندگی می
ي خود قادر هستند  موجودات میکروسکوپی که با شکل و شمایل معصومانه. به خصوصی وجود دارد

  ».ها و دردها را موجب شوند و شدیدترین بیماريترین  العالج صعب

                                                             
1 Curare 
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بینی به درد  متاسفانه این جور داروها و یا به قول شما موجودات ذره«: خانم الیور در جواب اظهار داشت
ها استقبال نخواهند کرد، براي اینکه صرف نظر از این  خورد و خوانندگان من نیز از آن هاي من نمی داستان

ب غریبی هم دارند که آدم حتماً در نوشتن یا خواندنش اشتباه خواهد کرد، مثل هاي عجی موارد، اسم
ها  ها که مطمئنم حتی منشی من هم قادر نیست آن خالصه از این اسم. استافیلوکوکوس و یا مثالً استرپتوکوکوس

  »ر بتل؟خوب شما چه نظري دارید، کمیس. رسند را تایپ کند، مضافاً به اینکه اصالً جالب به نظر نمی

کنید وسواسی نبوده و  در زندگی عادي و حقیقی، مردم آن طور که شما فکر می«: کمیسر بتل در جواب گفت
دهند و براي مقاصدي که مورد نظر شماست معموالً از آرسنیک  براي چیز خاصی خودشان را در تنگنا قرار نمی

  ».شود ر دسترس عامه بوده و به آسانی تهیه میباشد، د کنند، چون عالوه بر اینکه موثر و کاري می استفاده می

به هیچ وجه این طور نیست، براي اینکه شما فقط باید «: ولی خانم الیور با لحنی مصرانه در جواب گفت
شماري که با سمومی  هاي بی قتلها بوده و کماکان از کشف  هایی را کشف کنید که آرسنیک مسبب آن جنایت

دهم اسکاتلند یارد با نظام فعلی هرگز  گیرد عاجز هستید و به شما قول می می غیر از آرسنیک صورت گرفته و
  »...در صورتی که اگر فقط یک زن در سیستم شما بود. موفق نخواهد شد

  ».کنیم ها در اسکاتلند یارد استفاده می مع هذا ما االن از وجود خانم«

ها مزاحم  هاي مسخره که فقط بلدند تو پارك آن کالههمه خشن و بدقیافه با ... هایی دانم، اما چه زن بله، می«
هایی که شما اشاره کردید، بلکه خانمی  منظور من یک خانم در راس اسکاتلند یارد بود، نه این زن. مردم شوند

  ».هاي خاصش بشناسد ي خصوصیات و ویژگی مطلع و آگاه که جنایت را با همه

العاده  در این مواقع فوق. آیند الً جنایتکاران موفقی از آب درمیها معمو زن«: کمیسر بتل در جواب اظهار داشت
جالب اینجاست که هیچ شرم و حیائی نیز از کارشان . باشند خونسرد و به اعصاب خود نیز کامالً مسلط می

  ».کنند احساس نمی

عنوان یک سالح از قدیم االیام، زهر به «: اي کرد و گفت به دنبال این حرف کمیسر بتل، آقاي شیطانا خنده
مطمئناً توسط زنان به خصوصی صورت هاي تاریخی هم که  خانومانه شناخته شده و به همین دلیل بسیاري از قتل

  ».گرفته، تا کنون مکتوم و مرموز باقی مانده و هرگز هم روشن نخواهد شد

  ».اً همین طور استالبته، مسلم«: خانم الیور ضمن حمله به دیس جگر غاز با خوشحالی مشهودي اظهار داشت
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آنچه مسلم است، اطبا هم موقعیت خوبی براي این کار «: اي در جواب گفت ولی آقاي شیطانا با حالت متفکرانه
  ».دارند

تعمدي در کار اطبا نیست و اگر ... اعتراض«: خندید فریاد زنان گفت دکتر رابرتز در حالی که با صدایی بلند می
  ».فی خواهد بودهم مریضی مسموم شود، صرفاً تصاد

اگر من شخصاً تصمیم بگیرم کسی را ... با وجود این«: ي قبل گفت ولی آقاي شیطانا با همان حالت متفکرانه
  »...بکشم

اي بود که توجه مهمانان را جلب کرد و  حالت مکث او به گونه. شیطانا به دنبال این حرف لحظاتی مکث کرد
: مطمئن شد، به سخنان خود ادامه داد و گفتو وقتی از توجه همه به خودش ا .اختیار به وي خیره شدند بی
چرا؟ چون . کاري خواهم کرد که کامالً تصادفی به نظر برسد. خیلی ساده و راحت کارم را انجام خواهم داد«

اخل اي ناخواسته در شکار و یا حتی در د باشد، مثل حادثه امکان وقوع تصادفات همیشه براي همه متصور می
  ».منزل

ولی با وجود «: کرد گفت به دنبال این حرف، گیالس شرابش را برداشت و همین طور که به لبانش نزدیک می
  ».گی، من صالحیت ندارم در این مورد اظهار نظر بکنم این همه خبره

گیالس شراب در اثر برخورد انوار شمعدان روي میز، پرتو قرمز رنگ خاصی به . و شرابش را سر کشید
هاي براق و به ویژه ابروانی  فام، با سبیل ي شیطانا در زیر نور این پرتو سرخ چهره. صورت شیطانا افکنده بود

رسید، حالت حیرت انگیزي به خود گرفته بود، به  پرپشت که به صورت غریبی مثل عدد هشت به نظر می
لحظاتی به همین . گرفت ودش را فرا میاختیار ابلیس را تداعی نموده و هراسی مرموز وج اي که بیننده بی گونه

دانم بیست دقیقه به نیمه شب مانده  نمی«: الیور به حرف درآمد و گفت وضع در سکوت گذشت و سرانجام خانم
کند و همزمان با  گویند یک فرشته از آسمان عبور می به هر حال موقعی است که می... و یا بیست دقیقه گذشته

من . اي باشد یا خوبی نیز رخ خواهد داد که البته بستگی دارد به اینکه چه نوع فرشته عبور این فرشته، اتفاق بد و
  ».کند، چون فراموش کردم پاهایم را رو هم بیاندازم ي بدي عبور می مطمئنم که فرشته
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  فصل سوم

  بازي بریج
. نددشته بوانجا گذرا در آبریج زي باص گشتند که حاال میز مخصوزنشیمن باق طاابه م شان پایان در میهمانا

ر را لیواخانم  کند؟ میزي کی بریج با ،بخو«: شیطانا گفتي قا، آیی شدنداپذیره با قهون میهمانااینکه از پس 
 »؟یثدمره شیزر؟ دوبرتز شما چطوراکتر د. نمدا می

 ».بلد نیستمب لی متاسفانه خیلی خوو ،بله«

ست که شما ر احاال چطو. عالی شدب خو؟ میکنیدزي شما هم که حتماً بارد، سپاد دسرگر... مهم نیست«
 ».کنیدوع شرن را یتازباو ینجا سر میز ابفرمائید نفر ر اـچه

آن قدر من  ،یمدارهم  بریجزي شکر که باا را خد«: گفتارو به پودي یان زهیجاو یمر با خوشحالی رخانم لو
هم روز به روز . شته باشدداعالقه بریج  هـن بـمازه ندانیا به دفکر نمیکنم کسی تو  کههستم زي ین بااعاشق 

نیست مطمئناً ي بریج خبر م ازاـشاز س ـه پـنم کالی بدوگر بهترین مهمانیها باشد اکنید ور با ،دبیشتر می شو
خجالت  دموـخت از اـقاوکنید بعضی ور با .هد گرفتابم خواصد خودر ینکه صد اي ابر ،فترهم انخو

 ».نیستدم ست خودکنم ر چکاب لی خوو ،میکشم

یم ـتو ث ـیدمره شیزو دویمر رخانم لواز تیم خانمها مرکب . قیب مشخص شدندرتیم زي، دو به باوع شراز قبل 
 .رابرتزکتر رد و دسپاد دسرگراز مرکب  ناـقایآ

خانمها علیه «: گفت زد می بردي یارت زبا مهارا ها ورقکه ر همین طوو نشست ش دخوي یمر سر جارخانم لو
 »!کنمزي نفر باي دو نم جاامیتودم نی که من خودامی، شریکب خو. نقایاآ

یمر ربه خانم لودي یاارت زبا حرد، بوه مدش آنانگیش به جوور زغرت و حساسااحالی که ر در لیواخانم 
نند حاکم بر سرنوشت این نمیتواز ابیش بدهید که ن ها نشادبه مر. بشویده برند نکنید که بایدش موافر«: گفت

  ».باشندن ناز

خیلی «: گفتاب جود در طبعی همیشگی خوخ شون با هما، هادوم ورقست زدن د بربرتز ضمن راکتر د
  ».ریمرشما باید بدهید خانم لورا ست دفکر میکنم  ،بخو. ندارلی طفلکیها هیچ شانسی ندو ،متاسفم
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د وـبه دـفهمیزه گوئی تا، شده یث خیردمره شیزدومتعاقباً به و مستقر شد د خوي نیز کامالً بر جارد سپاد دسرگر
 .باشد مییبایی زختر د هـه چـک

خاصی ي با بیصبرو شت اگذرد سپاد دجلو سرگررا ها د، ورقبوه شدع ین موضوایمر که متوجه رخانم لو
 ».بزنید برهش میکنم اخو« :گفت

داً دـمجزد و  بررا ا ـهو ورق ست اخورت معذد، بوده کرر ین کام انجادر اکه ي تأخیررد از سپاد دسرگر
را ها د ورقبود یاز ي تجربهاز تر که حاکی مهر چه تمادي ستاایمر نیز با رخانم لو. شتایمر گذرانم لوـخي وـجل

 .نمودز غاآ زي رااـبد و پخش کر

 ».هستور مجاق تادر ایگر هم دیک میز بریج « :گفتو مد در آسخن  بهداً مجد شیطاناي قاآینجا در ا

ق اـطان ـیل او وارد انبادیگر نیز به ن دنفر مهمانار چهاد و کرز باور را مجاق تاف درب این حراتعاقب در 
. شتار داقرآن سط در ومیز بریجی نیز ه و حتی مبله شدو رایبا ز زنسبتاً کوچکی که به طر قاـطا. دندـش
 ».کنیمتعیین را تیمها اول ست ابهتر  ،بخو« :یس گفترهنگ سر

 ».ارمبریج ندزي به با ايعالقه. نمیکنمزي من با« :گفتن داد و به عالمت نفی تکاش را شیطانا سري قاآ

یم ـترت دو وـبه صن مهمانام نجااسر و فت ه ربا قاطعیت طفرن شیطانا کماکاي قاآلی و. نددکراض عترن امهمانا
 .ریسسرهنگ و بر علیه تیم کمیسر بتل ر لیواخانم ارو و تیم پو. شستندن زـمیدور 

به ت سکودر لحظاتی د، بوده هریمنیتر نمواپیش از بیش ه او را هریمنی که حالت چهري اشیطانا با لبخند
و د شرج خاق تاا از اصدو سر ون بدو می آرابه د، نموم عالرا استش ر دلیواقتی که خانم ونگاه کرد و ن یکنازبا

با ن شیطانا کماکا. نددبریج بوزي بام متفکر سرگري و با قیافههائی کامالً جداول که گروه  تـفرقبلی ق تاابه 
و روي شد ر هسپاق رتاایگر ف دسپس به طر ،شده خیرن یکنازین بازي ابابه  دـقایقی چند ،هریمنیالبخند ن هما
ار قرن گوناگوت باومشروي سینی حا ،ور آنمجا میزروي نشست که  ومینهـل شـی مقابـحترگ و رازـندلی بـص
  .دبوداده سینی ل روي کریستاي هاسگیال به خاصیشش ـخدرومینه ـش شـتر آوـن. شتدا

ه ـشنایی بروسیستم  به خصوص،ق تااین رد امودر . فترمیر مسلم به شماد ستاایک ق تار اتنظیم نودر شیطانا 
أمین ـتش شومینه تآتوسط ق تااصلی ر انون، گوناگوي هااغچر علی رغمکه د بوه تعبیه شدو تنظیم اي  نهگو
د جائی که نشسته بور کنادر کوچکی ي میزاغ روچر. دبوآن داده به اي نهاشاعرو ئی دوجاکه حالت د ـیشـم

نصب ق تااف اطردر امخفی رت به صود متعدي المپها. ند مطالعه کنداتمایل بتو رتوـصدر ا ـت تـشدا قرار
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میز بریج ي باالدر مستقیماً تري  قوينکه المپ آضمن  ،دادها میاریودیمی به مالع و وـمطب که نورد بوه شد
  . نددادمه مید اداخوزي به بادي یان زهیجاارت و حربازیکنان با . دبوان یزن آویکنازباده ستفااجهت 

 ».یک بی بی«: دکرم عالایمر رخانم لو

 ».دل رتسه کا«: گفتاب جودر برتز با قاطعیت خاصی راکتر د

 ».سمن پا« :می گفتاي آرایث با صددمره شیزل آن دونبادبه و 

لبته نه به د، امکث میکر ايلحظه، کندم عالرا استش دنکه از آهمیشه قبل دت، بر حسب عارد سپاد دسرگر
و در مه بدهد د اداخوزي به باي بیشترن طمینااشت با داست دوینکه ابلکه به خاطر . دهن بوذکند اینکه خاطر 

 ».رت دلکار چها« :گفتد و کرم عال، امکث ايلحظه ازجا هم پس ینا

 ».بلدو« :گفتو طلبید رزه به مبااو را تیم مقابل در حریفش 

از . داـفتزه الحظاتی پلکهایش به لر. میخندیدد با خوا بیصدو خشید درشومینه میر ثر نودر اشیطانا  ي هچهر
 .رسید میمهمانی خیلی خرسند به نظر این 

*** 

 ».شدیمه ما برندو خشت رت پنج کا« :یس با خوشحالی گفترنگ سره

شانس ب لی خوو ،کنیدزي ین خوبی باابه دم فکر نمیکر« :سخنانش گفت ي مهادا ارو و دربه پود کررو سپس 
 ».دشما جلو نیفتاي یم که پیکهاآورد

زیادي در نتیجه بازي به نظر من تاثیر «: گفت، شتدابینی که همیشه رگبزد حالت خون کمیسر بتل با هما
  ».توانست داشته باشد نمی

ا ـنست باشت که میتودانیز یک پیک ر لیوایعنی خانم او نکه شریک آضمن د، پیک بوي سرارو پوي هاورق
د وـنبم وـه معلـی کـنوي درورـتحت تاثیر یک نیاً لی ظاهر، وکنندم تماد به نفع خوزي را حتماالً باا م آنالـعا

 .گردید ین باخت مفتضحانهامیکند که نتیجتاً منجر به م عالد اگشنیز بوي که سرش را یگرد ياـه، ورقستـچی

 ».کنیمزي نیم باایگر میتودست دیک ... قیقهدوازده و ده د«: گفتو خت اندایس نگاهی به ساعتش رسرهنگ 

 ».بمابخوزود شب ها دت دارم عان چو ،همامیخورت من یکی معذ« :شتر داظهاالی کمیسر بتل و

 ».رمن هم همین طو« :گفتارو پول وهرک



 

 

Lady of Dawn  

ب ست که به حسااپس بهتر « :گفتزي ختم بام عالایس با رسرهنگ ، یکنزبادو ین اتمایل م با توجه به عد
  ».باخت برسیمد و بر

هفت و جمعاً سه پوند ر لیواخانم . دبودان مسلم تیم مروزي پیراز حاکی ، بریجزي ست بادنهائی پنج  ينتیجه
ر لیواخانم . دبوان یگراز دصلی بیش ا ي هبرندان یس به عنورباخت که سهم سرهنگ د یکن مرزشلینگ به سه با

ست د را از دخو يحیهو رونمیباخت د را که هرگز خود بواي  هندزبا، بریجزي بادر  کافیرت مهام عد رغم علی
د را الی باخت خوبا خوشح، باشدده کري حالتش کمترین تغییرو حیه رو اینکهون دـم بـشب هـمداد، ایـنم
ی ـهمه محاسباتم هم عوضو من برعکس شد اي که همه چیز برد شبهائی بواز آن مشب ا« :گفتو خت داپر

ه پنجاو صد . مدآمیم ها گیرورقکه بهترین وز یردبرعکس . دمیشوري ین طوت اقااو ضیـبع ،بوـخ. دـمدرآ
 ».مشده هم پشت سر هم برندبار ه ـسدم و رـکسب کز متیاا

ینکه سعی اضمن و شت دابرد را خو ي هشدوزي گلدي یبازکیف و برخاست ي جاف، از ین حرل انبادبه 
بغلی ق تاابه ن ینکه میزباامثل « :مه سخنانش گفتدر ادا ،ست به موهایش نزنده دکه شدي نحو رـه هـبد رـیکـم
 ».فتهر

 .درـکز اـبو در را  رفت اتاقدو ین ك امشترف در به طر، نددبول او نبادبه ن یکنازکه بقیه با حالیدر متعاقباً و 
م ـریج هـبن اـیکنزباو سته ـشومینه نشي حتی جلورگ راصندلی بزو آرام روي ساکت ر شیطانا همین طوآقاي 

ي هافحرد و خوي هاورقبه ف نیز معطون سشااحوش و هوم تماو ند دبوزي باق در غر، شیطانابه  هـتوجون دـب
 .بودمتقابل ن یکنازبا

 ».بلو دو... پیک، حکم« :شتم داعالد امتنفذ خوآرام و لحن ن یمر با همارلو خانم

 ».توآ« :گفتاب جودر حریف مقابل 

 ».بلو دوتو آ« :شتر داظهاایگر دحریف 

. ل اواـنبده ـم بـکمیسر بتل هو مد آمیز بریج ف به طرر لیواخانم ا لذ ،هنگیز شدن اهیجازي مد که باآبه نظر می
ر ظهاو اسید ریس به صندلی شیطانا رسرهنگ د، تعقیب کراو را هم ارو پوو فت رشیطانا ف طریس به رسرهنگ 

  ».حافظی کنیماکم کم باید خد، عزیزي شیطانا«: شتدا

داري معنیه یس نگارسرهنگ . دفته بواب رگوئی به خوه و جلو متمایل شدف به طرش سر. ادبی نداشیطانا جو
ر او بالفاصله به کناارو پو. متعاقباً به پایین خم شدو خفیفی کشید د فریان هاناگ، فترجلوتر و خت اندارو ابه پو
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سر  کمهدکه خیلی شبیه ي چیز ،دمیکرره شاآن ایس نیز به رجلب شد که سرهنگ ي چیز توجهش بهو مد آ
 .دست نبودسر  دکمه مطمئناً ولی، یدـسرست به نظر مید

ینجا در ا .دفتااسته صندلی روي دتی وهیچ تفاون که بدد، ها کرو ربلند را ست شیطانا و دخم شد ارو پو
را یش ایس صدرسرهنگ . ن دادبه عالمت تأیید تکاش را سپس سرد، یس تالقی کررسرهنگ  هاـا نگـنگاهش ب
  ».ینجااید ورقیقه تشریف بیادممکنه چند ، کمیسر بتل« :گفتد و بلند کر

 .دبول بریج مشغوزي باي به تماشان کماکار لیوالی خانم و ،شدروان  ها آنف کمیسر بتل به طر

س ـیربه سرهنگ ن سیدربه محض . دبوك چاالو شت خیلی چست داشتی که درهیکل ف کمیسر بتل برخال
 »ده؟فتااتفاقی ا« :خفیفی گفتاي با صدد و باال بررا نش وابراسپس و خت انداشیطانا  هـاهی بـنگ

سته ـندلی نشـصروي ت ـبیحرکر با حرکت سر به شیطانا که همین طوینکه حرفی بزند ون ایس بدرسرهنگ 
  .بود اشاره کرد

که حاال داد  قرار مطالعهرد قت مودبه را شیطانا ه چهرارو پول هرکو، همین که کمیسر بتل به پائین خم شد
. دوـبه دـشرج یش خادحالت عااز لبهائی که ز و هانی بادبا  ،سیدرهم به نظر میه مسخرودي حددیگر تا 

. ن دادتکاش را سرد میکره که نگار همین طوارو پو. هریمنی همیشگیاحالت ي از آن ثرا وچکترینـکون دـب
ده فتااهن شیطانا اپیرو روي سید رست به نظر میدسر  دکمهکه شبیه را  او نیز شیئید، ستاـیداً اکمیسر بتل مجد

ن چو ،ضافی نیستاست دسر  دکمهکه د بوم معلو. دسی کرزرقیقاً بادبزند،  آنه ـست بد اینکهون بدد، بو
  .رها کرده بودو د ـاطر بلنـخن اـطمیناي ابررا شیطانا ي ستهاد

ن اـطمینو ابه نفس د عتماابا ، باشده ین قضیه شداسیدگی به ل رگوئی مسئو. دیستااست داً راینجا مجددر ا
 ».قه تأمل کنیدقیدلطفاً چند «: پلیس میباشد گفتان فسري ایژگیهاوکه از  خاصی

به خصوص را، بریج ن یکنازبام سمی که توجه تماو ربا لحن خیلی خشک د و بلند کررا یش اسپس صد
ن تاعطالامتاسفم که باید به «: گفتده نموف معطود شت به خوداست در دپیکی آس که یث دمره شیزدو

 ».دهشیطانا مري قاآمشب ما ن امیزبا، برسانم

ا ـبرد پاـسد درگرـس. جا بلند شدندو از خته اندامیز د را روي خوي هاورقبالفاصله برتز راکتر و دیمر رخانم لو
  »؟قاآمطمئنید «: گفتو خفیفی کشید د یث نیز فریادمره شیزو دوشد ه عبوسانه به کمیسر بتل خیرنگاهی 
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به سرعت  ايبا حالتی کامالً حرفهد بوه یک پزشک تحریک شدان یگر به عنودبرتز که حاال راکتر ، دینجادر ا
یک رود میر نتظااکه معموالً  ايبه معاینهد کروع شت کمیسر بتل شردرتوجه به هیکل ون بد ومد آجلو 
لطفاً «: گفتاو کمیسر بتل به ، کندوع شرد را خور کا اینکهاز قبل  مع هذا. هدم دنجاا قعیاوـین مـچندر ک ـپزش
داخل ق تااین ایا کسانی به و مشب چه کسی انید بگوئید که اهر چیز میتواز قبل . برتزراکتر دید دارست نگه د

 »؟شدندرج خاو 

صالً ؟ اشدرج کی خاو خل داکی «: گفتاب جود و در کره به کمیسر بتل نگادي یات زبرتز با حیرراکتر د
 ».شدرج ه کسی خانو خل دانه کسی  ،هیچ کس. نمی فهممن را تارمنظو

 »؟یمررمیگویند خانم لون یشااست که ر اهمین طو« :گفتد و یمر نمورمتوجه خانم لورا کمیسر بتل نگاهش 

 ».کامالً«

 »؟هم نیامدندل منزران خدمتکااز یا هیچ یک و پیشخدمت یعنی حتی سر«

از د ـبعو شد رج عاقباً هم خامتت را آورد و باوسینی مشر سرپیشخدمت، بنشینیمزي ینکه سر بااز افقط قبل  ،نه«
 ».یش نشداها پیدفین طرایگر دهم آن 

 .نمودتأیید را یمر رخانم لورات ظها، انیز با حرکت سرد و او کره نگارد سپاد دکمیسر بتل به سرگر

 ».دبور قیقاً همین طود ،بله بله،«: نی گفتانگراب و ضطراز ایث نیز با حالتی دمرآن 

. بعداي برار بگذرا ها رین کااحسابی د مر«: شتر داظهااناشکیبائی ي و بیصبراز حاکی برتز با حالتی راکتر د
 ».کاري کردد شوـبرده و وـم خـه هـشاید فقط حالش ب. کنموع شررا من باید معایناتم 

ن صدو و ک ـشي از ثراکوچکترین ون بدو با لحنی خیلی قاطع ده و باالتر برري قدد را خواي لی کمیسر بتل تُ
پزشک قانونی هیچ ن مدآتا و نیست ده گی ساردبه هم خول یک حا ،کتردمتأسفم «: سا گفترئی اصدبا هه بـش

ده، شیطانا مري قا، آکنمم عالاکه ه سیدرموقعش ن قایاو آخانمها . شیطانا بزندبه آقاي ت ـسارد دکس حق ند
 ».سته اسیدر لـقت بلکه به ،طبیعیگ لبته نه به مرا

 »ه؟سیدربه قتل «: گفتو  کشیددي یث فریادمرآن 

 .بوده ماندي بر جاه خیرر همین طورد سپاد دسرگر

 »؟یعنی چه... هسیدربه قتل « :همیشگی گفتذ لحن با نفون با هماو یمر بلند شد رخانم لواي صد
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 ».مناي خد ،اوه«: گفت، باشده شنیدرا  اي هبرتز که گوئی خبر غیر منتظرراکتر د

شبیه مجسمه ر ـیگدحاال س او حساابیو خشک ه چهر. ن دادمی تکاآرابه عالمت تأیید به ش را کمیسر بتل سر
 ،هسیدربله به قتل «: مه سخنانش گفتو در ادا. نمیشد فهمیده او چهراز هیچ چیز . دبو هچینی ساخت چین شد

 ».ستافته و رفراو که مستقیماً به قلب ي تیزك نو شیهم توسط آن 

از  اي لحظهاي برزي بال طودر شماها هست که از کسی «: پرسیدر حضاد و از کرح لی مطراسون جا ناگهایندر ا
 »؟باشده بلند شدزي پشت میز با

ه ندایکن خوزبار چهاه چهرال در ین سوس از اترو ضایتی رنا ،عصبانیت ،نیاقبیل نگراز مختلفی ت حساساا
 .بدهندحسابی و ست اب درند جوانمیتو ها آناز هیچ یک د بوم نکه معلوآضمن شد،  می

 »ب؟خو«: گفتي با تأکید بیشترر ین باداً و ابتل مجدزرس با

کمیسر بتل روي به رو می بینند ن نی که ساافسراشبیه و برخاسته د خوي جااز یگر دکه حاال رد سپاد دسرگر
: گفتد بوه شده بتل خیر باهوشش به کمیسره چهرآن که با ر سپس همین طود و مکث کر ايلحظهبود، ده یستاا
اینکه  ايرـا بـیل اـح. شدیم خودمان بلند جاهاير از بادو قل یکی احد، نفر چهارما از من فکر میکنم هر یک «

تم ـه گفـائی کـهراـین کـهماي برر بادم دو من خو. یمازشومینه بیانددر ینکه چوبی ایا و کنیم زه تان را بماومشر
فتم رقتی م و وشومینه بلند شدب در ختن چوانداي ابرر دوم ید باآمیدم یا. مد شدپشت میز بلناز لحظاتی  ايرـب

 ».دهبش براصندلی خورو شیطانا م متوجه شدشومینه، ر کنا

 »د؟بوده بش براخو«

 ».دمفکر کرر ین طوامن که  ،بله«

ده مر، فتهاب رید به خوس زدموقع که شما حدن همال دارد حتماایا و  ،شاید بله،«: گفتاب جودر کمیسر بتل 
ق تااهش میکنم همگی به احاال خو. کنیموع هر چه سریعتر شرن را مارست کاابهتر  لاـر حـه هـب ،بخو. دهبو

 ».باشید تهـشدانجا تشریف و در آید وبرور مجا

ست شما هم با ابهتر  ،یسرسرهنگ «: گفتوي به د و نشسته بور او یس شد که کنارینجا متوجه سرهنگ در ا
 ».برویدتاقی که گفتم ابقیه به 

 ».بله کمیسر«: گفتن داد و ست تکاده اکررا درك کمیسر بتل ر ینکه منظوابه عالمت ش را یس سررسرهنگ 
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  .رفتندور مجاق تاایکن به زبار چها ف،ین حرا به دنبالو 

 .یختنرشک ابه د کروع می شرآرابه و نشست ق طااگوشه در یک صندلی ر روي لیواخانم 

صحبت  ايچند لحظه ،گرفتد را نظر خورد موي  رهینکه شمااز اپس و شت دابررا کمیسر بتل گوشی تلفن 
ان شخص من به عنودره، مر صااوابر طبق . یندآلساعه میاپلیس محلی همین ت مقاما« :شتر داظهااپس ـسد و کر
 به نظرارو، ستی مسیو پورا. سیدرهد اخوآن پزشک قانونی نیز هر . ام هگماشته شداین قتل  بهیدگی ـسل رسئوـم

 ».زنم می سبیشتر حدري یا قدو یک ساعت ود من شخصاً حدگذرد؟ یـمگ رـماز شما چه مدتی 

بود که ب وـخر ینست که چقدا منظورم. س زدقیقاً حدان دکه نمی توس فسوالی و ،فقمامن هم با نظر شما مو«
ده چهل ثانیه قبل مرو قیقه دپنج و بیست و یک ساعت د ین مرابگوئیم مثالً وبزنیم س قاً حدقیدتوانستیم  می

 ».است

را هایی  توست مقابل شومینه نشسته که مسلماً تفادرشیطانا «: گفتن داد و تکاري همینطوش را کمیسر بتل سر
و ساعت ل از دو لی به هر حا، وساعت هم بیشتر باشدیک  ازاید ـش .دـد شـهاب خوـموجگ تعیین ساعت مردر 

ده قاتل هر کجا بو! هیدي دنه چیزه و شنید يزـه چیـس نـینجاست که هیچ کاعجیب . دهد بوانیم بیشتر نخو
 ».کندخبر را همه و  شدـبکد فریاآن شیطانا هر د ممکن بون چو ،دهیسک خیلی خطرناکی کرر

که شما ر همانطو مع هذا ،دهشانس بوش خو قاتل خیلی. نکشیددي لی شیطانا فریاو«: گفتاب جوآرو در پو
 ».استده اکی کرـخطرنر سیاـیسک برگفتید 

 ».باشدین جنایت میي ا هنگیزرم امنظوآرو؟ نید مسیو پوزشما چه حدسی می«

هر چیز بفرمائید از لی قبل و. نمزهائی میسیک حد همین طوري ،بله«: گفتاب جودر با تأنی خاصی آرو پو
 »کرد؟مشب با شما صحبتی هم اماهیت مهمانی ه و نگیزاجع به راکرد،  میت وـعرا دقتی شما وشیطانا ، ببینم

ممکنه بپرسم . دهیچ حرفی نز ،آرونه مسیو پو«: گفتو شد ه خیرآرو به پودي یاوي زکمیسر بتل با کنجکا
 »چرا؟

 .آمدا در به صدل منزب در لبادق امتعاقباً و سید ش ریر ماشین پلیس به گواي آژصدل همین حادر 

ن مارکه کاه سیدرموقعش . ومبر ها آنل ستقبااباید به  ،ما هستندي بچههاو بر«: گفتو جا بلند شد از کمیسر بتل 
 ».شدهد اشن خوروید حتماً دکرره شااکه شما ردي را وـمسلماً مو . کنیموع شررا 
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  .شدرج خاق تااز اکمیسر بتل ن داد و به عالمت تائید تکاش را سر آروپو

 .یخترشک میر اهمینطود و بول مشغودن به گریه کرن کماکار لیواخانم 

ار رـه قـمطالعرد وـمزي را اـبزات اـمتیي انتیجه، ست بزندي دینکه به چیزون ابدو فت رمیز بریج ف به طرارو پو
هم ر چقدو حمق اقعاً وا ،اوه. حمقي امرتیکه«: گفتدش پیش خوداد، یمن تکاش را که سرر همینطوداد و 
 ».حمقانهو ابچگانه ر چقد .بترسانددم را رـمو د ـت کنـسن درمثل شیطادش را خو. اهخودخو

کمیسر منطقه که با ل او نبادبه . شدد وارد خوص پزشک قانونی با کیف مخصوو شد ز باق طادر اینجا در ا
او که ن یک پاسباد و پلیس بوس خر عکاآنفر . مدق آطادرون انیز به د بول مشغودن کر ه صحبتـکمیسر بتل ب

 .هال ایستاداز  ايگوشهدر هم 

  .بودده کروع شرد را خوي هارکال، معموروال بر طبق رد سکاتلندیااً اظاهر
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 فصل چهارم

 اولین قاتل احتمالی؟

پوارو همراه با خانم الیور، سرهنگ ریس و کمیسر بتل یک ساعت بعد از آمدن مامورین اسکاتلندیارد، هرکول 
زم به الهاي  برداري همگی دور میز نهار خوري نشستند، جسد مقتول بعد از انجام آزمایشات مقدماتی و عکس

 .متخصصین انگشت نگاري نیز کارهاي خود را انجام داده و رفته بودند منتقل شد و خارج از منزل

هاي شما را  خواهم حرف قبل از بازجوئی از چهار نفر دیگر، می«: انداخت و گفتکمیسر بتل نگاهی به پوارو 
 »خاصی براي مهمانی امشب وجود داشته؟لیل گفتید، ظاهراً د طور که شما می بشنوم، چون این

 .ر وسکس با دقت و مهارت خاصی بازگو نمودالپوارو در جواب کمیسر، مکالمات خود و شیطانا را در تا

 :سپس اظهار داشت سوت بزند، استخو بان خود را جمع کرد و به هم فشار داد، گوئی میکمیسر بتل ل
 نظره ب. اند ترتیب بدهد خواست نمایشی با شرکت جنایتکارانی که از چنگال عدالت فرار کرده که می ...عجب«

 »کنید دستتان انداخته باشد؟ منظورش واقعاً همین بود؟ فکر نمی شما،

ورش به هیچ وجه شوخی و دست انداختن نبود ظمن ،اوه نه« :عالمت نفی تکان داد و گفتپوارو سرش را به 
خیلی دوست داشت که الً فراموش نکنید، شیطانا اصو. اعتقاد داشت گفت کامالً بلکه برعکس، به چیزي که می

مغرور و از خود فوق العاده  آدمی. قرار دهد در جوامع با حالتی اهریمنی ظاهر شده و همه را تحت تاثیر خود
 ».ضمن اینکه خیلی هم احمق و براي همین هم جان خود را از دست داد ،راضی

منظورتان را «: کند در جواب گفت کمیسر بتل با حالتی که معلوم بود مطالبی را در مغزش جابجا و مرتب می
چه . ..دیگر چهار به عبارت .مهمانی متشکل از هشت میهمان به اضافه خود صاحبخانه. کنم درك می کامالً

 »!بر علیه چهار جنایتکار ،چهار کارآگاه ...جوري بگویم

 :خانم الیور فریاد زد و گفت

 ».توانند جنایتکار باشند هیچ یک از آن چهار نفر نمی. یر ممکنغ ،یرممکن استغاین »

. نباشید خانم الیورقدرها هم مطمئن  آن« :کمیسر بتل سرش را با حالتی متفکرانه تکان داد و در جواب گفت
هائیست که شما  شبیه آدم نیز کامالً و رفتار و کردارش. ظاهر یک فرد جنایتکار هیچ تفاوتی با مردم عادي ندارد



 

 

Lady of Dawn  

هائی خوشنام و محترم  لب اوقات از خانوادهغحتی ا ،مهربان، آرام و خوش رفتار. ها سر و کار دارید هر روز با آن
 ».باشند نیز می

چون همین که چشمم  ،باشد با این حساب حتماً کار دکتر رابرتز می«: اطعیت خاصی اظهار داشتخانم الیور با ق
 ».کند حس ششم من هرگز خطا نمی. به او افتاد احساس کردم دگرگون شد

ال هایش را به عالمت عدم اطمینان با سرهنگ ریس شانه. کمیسر بتل نگاهش را متوجه سرهنگ ریس نمود
احتمال  ،بله. شیطانا چنین فکري را داشته شاید واقعاً« :ه اظهارات هرکول پوارو، گفتانداخت و ضمن اشاره ب

به هر . حداقل در یک مورد حسابش درست درآمد کند که شیطانا ي مهمانی امشب ثابت می چون نتیجه ،دارد
با . جنایاتی شده باشندزده که مرتکب  حدس می رسد که شیطانا صرفاً به چهار نفر مظنون بوده و نظر میه حال، ب

ي  که امکان دارد، همه در صورتی. توانسته مطمئن باشد نمی وجود این مدرکی براي اثبات حدس خود نداشته و
قتل شیطانا دلیلی بر ثبوت . ها واقعاً و به راستی جنایتکار هم بوده باشند این چهار نفر و یا شاید فقط یک نفر از آن

 ».به جا و قابل قبول بوده است ن او در مورد یک نفر کامالًظکه سوء کند این فرضیه بوده وثابت می

خصوص متوجه قضیه شده و ترتیب این قتل را ه بد همین شخص بالو « :کمیسر بتل رو کرد به پوارو و گفت
 »گویم پوارو؟ درست می. دهد می

ه داشت از معروفیت هاي خاصی ک گیژشیطاناي مرحوم به علت وی«: پوارو سري تکان داد و در جواب گفت
ها بازي  هاي فوق العاده خطرناکش با سرنوشت انسان شوخی بسیار بیرحم که با آدمی. خاصی نیز برخوردار بود

کند تا موقعیت را  هاي مجللش دعوت می میهمانی ها را به قربانیان او همیشه بر این عقیده بودند که او آن. کرد می
ضمن اینکه قربانیان او مطمئن . شما بدهد را تحویل اسکاتلندیارد یعنیها  مغتنم شمرده و در فرصت مناسب آن

 ».بودند که شیطانا مدارك و شواهدي محکم و مستدل در اختیار دارد

 »طور بود و چنین مدارکی را در اختیار داشت؟ یعنی واقعاً این«

 ».این موضوعی است که دیگر هرگز روشن نخواهد شد«

! خواهید بفهمید که کار، کار دکتر رابرتز است چرا نمی«: ت و هیجان زیادي گفتخانم الیور مجدداً با حرار
. باشند خیال می قاتلین مثل این بابا، مطمئن و بی دانید که اکثر خودتان خوب می... خیال این آدم مطمئن و بی

 ».کردم الساعه جلبش می دادم و همین کمیسر بتل اگر من جاي شما بودم، به او امان نمی
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ي سرد و خشک او را فرا گرفته بود، در  ي تقریباً نامحسوسی از خنده چهره میسر بتل که براي اولین بار سایهک
مادام  ،ولی خوب. کردیم اگر یک زن رئیس اسکاتلندیارد بود، شاید همین کار را می ،بله« :جواب اظهار داشت

مطمئن باشید . و حوصله و دقتی مردانه تعقیب بکنیم هستند، ما نیز باید کارهایمان را با صبر که مردها مسئول امور
 ».آرام آرام به هدفمان خواهیم رسید

شما  ،اوه«: کرد، گفت ي براي روزنامه فکر میا خانم الیور آهی کشید و همین طور که راجع به نگارش مقاله
 ».تان مردها و افکار مردانه

صحیح نیست که بیش از این وقتشان را . حضار کنمبهتر است این چهار نفر را ا« :سرانجام کمیسر بتل گفت
 ».بیهوده تلف کنم

  ».دهید که ماها حضور نداشته باشیم شاید ترجیح می«: سرهنگ ریس از جاي خود بلند شد و گفت

او از موقعیت شغلی سرهنگ ریس آگاهی . ي مردد ماند و به چشمان خانم الیور خیره شدا کمیسر بتل لحظه
یز به اقتضاي خصوصیات شغلیش، در موارد زیادي با اسکاتلندیارد همکاري کرده، لذا کامل داشت، پوارو ن

هذا  مع. ماندن این دو نفر به مراتب بهتر از نماندنشان بود، ولی ماندن خانم الیور تا حدود زیادي مسئله ساز بود
هفت شلینگ هم باخته که ضمن اینکه یادش آمد خانم الیور سه پوند و  ،خوش قلبی بود کمیسر بتل شخصاً آدم

توانید حضور داشته  شما سه نفر نیز می«: لذا پس از لحظاتی مکث گفت. ي باز و بدون ناراحتی پرداختا با چهره
در این مورد (کنم به هیچ وجه حرف مرا قطع نکرده و هرگز در بازجوئی دخالت نکنید  فقط خواهش می. باشید

ي به موضوعی که مسیو پوارو راجع به ا به هیچ عنوان کوچکترین اشاره ضمناً ،)کرد فقط به خانم الیور نگاه می
شود و  شخص شیطانا مربوط می این رازي است که صرفاً به. ي شیطانا از این مهمانی مطرح نمود، نفرمائید انگیزه

 ».با از بین رفتن شیطانا هم خود به خود از بین رفته است

 ».بله کامال« :خانم الیور گفت

داد صدا زد  ا، کمیسر بتل از جاي برخاست و به طرف در اتاق رفت و پاسبانی را که در هال کشیک میدر اینج
برو به آن اتاق کوچک که پاسبان آندرسون و چهار نفر مهمان دیگر حضور دارند، و به دکتر «: گفتو به او 

 ».رابرتز بگو که لطفاً به این اتاق تشریف بیاورند

منظورم . زدم کاشکی تا آخر حرفی نمی«: ي گفتا آمد و با لحن معذرت خواهانه درخانم الیور باز به سخن 
 ».آخر کتاب است
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هاي  مسائل و وقایع زندگی واقعی را نباید با نوشته« :تفاوت در جواب گفت بی ولی کمیسر بتل با حالتی کامالً
 ».کتاب مقایسه نمود

وقایع در زندگی حقیقی، به آراستگی و نظم . دانم من هم می ،بله« :با این وجود خانم الیور در جواب گفت
 ».باشند ها نمی وقایع مشابه در کتاب

خود را تا  تفاوت شاد و بی ي دکتر رابرتز وارد شد، از حالت چهره و طرز راه رفتنش معلوم بود که روحیه
قعاً که چه ماجراي وا« :به محض ورود رو کرد به کمیسر بتل و گفت .حدود زیادي از دست داده است

ها  يا زنم، ولی قبول کنید حتی براي حرفه خواهم که این حرف را می خانم الیور خیلی معذرت می! وحشتناکی
توانم باور کنم که چطور ممکن است یک کسی شیطانا را در فاصله کمتر از  هنوز نمی. باشد هم وحشتناك می

من که شخصاً به هیچ وجه ... ه ه وووه. ک از ماها متوجه شویمسه متري با چاقو به قتل برساند بدون اینکه هیچ ی
 ».جرأت چنین کاري را ندارم

 ،به هر حال« :سپس به سخنانش ادامه داد و گفت. به دنبال این حرف لبخندي بر لبان دکتر رابرتز نقش بست
 که من در این جنایتتوانم انجام دهم که شما متعاقد شوید  بفرمایید من چه باید بگویم و یا چه کاري می

 »ام؟ دخالتی نداشته

  ».دهیم دکتر رابرتز ي جنایت را مورد بررسی قرار می ما قبل از هر چیز انگیزه ،خوب«

ي باقی ا در این صورت مساله« :دکتر رابرتز سرش را با قاطعیت به عالمت نفی تکان داد و در جواب گفت
ي براي از بین ا انگیزهشما  قوله وجه کوچکترین دلیل یا ب صد مطمئنم که به هیچ در براي اینکه صد. ماند نمی

کرد و من به هیچ  از حد یک آشنائی ساده و معمولی تجاوز نمیالً ي من و شیطانا اصو رابطه. بردن شیطانا نداشتم
تري  ریبغریبی بود و اعمال و رفتار عجیب و غالبته آدم عجیب و . وجه شناخت کامل و جامعی از وي نداشتم

از طرفی مطمئن . نمود نظر من تا حدودي شرقی میه داشت که براي من جالب بود، ضمن اینکه رفتارش ب نیز
دانم که شما روابط من و شیطانا را دقیقاً مورد بررسی و مطالعه قرار خواهید داد  باشید من آدم احمقی نیستم و می

هذا مطمئنم موردي که  جز این ندارم، معزم را به عمل خواهید آورد، و من هم به شخصه توقعی الو تحقیقات 
نیز گفتم، من شیطانا را نکشتم و  طور که قبالً همان. دست نخواهید آورده این جنایت ثابت کند ب را با ارتباط آن

 ».دلیلی هم نداشت که چنین کاري را ایجاب نماید
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. درست فرمودید دکتر رابرتز کامالً ،بله«: اند تکانی داد و گفت کمیسر بتل سرش را که گوئی از چوب ساخته
ي هستید و ا خوشبختانه شما آدم فهمیده .ما مجبوریم که تحقیقات خودمان را بر طبق روال معمول انجام دهیم

  »نفر دیگر بفرمائید؟ ممکن است نظر خود را راجع به سهال حا. کنید موقعیت ما را خوب درك می

تن ندارم، چون امشب اولین باري بود که سرگرد دسپارد و دوشیزه متاسفانه در این مورد حرف زیادي براي گف«
اش کتاب بسیار  شناختم، چون سفر نامه البته سرگرد دسپارد را از طریق نامشان می. کردم را مالقات می مردیث
  ».خوانده بودم اي بود، قبالً سرگرم کننده جالب و

 »داشتید؟ از آشنائی سرگرد دسپارد با آقاي شیطانا، اطالع قبلی«

طور که گفتم، اسمش را زیاد شنیده ولی خودش  لیکن همان شیطانا هیچ حرفی راجع به این موضوع نزد، و. نه«
. طور، تا قبل از امشب، هیچ وقت او را ندیده بودم دوشیزه مردیث را هم همین. مالقات نکرده بودم را هرگز

 ».شناسیم دورادور همدیگر را می ...خانم لوریمر را چرا

 »دانید؟ راجع به ایشان چه می«

و یکی از بهترین  ،باهوش و اصیل ،تا حدودي پولدار ،بیوه«: هایش را تکان داد و گفت دکتر رابرتز شانه
 ».بازي بریج بود که براي اولین بار با یکدیگر آشنا شدیم هاي راستش در یکی از همین دوره. بازیکنان بریج

  »هم حرفی نزد؟ آقاي شیطانا در مورد خانم لوریمر«

  ».نه«

دکتر رابرتز لطفاً ممکن است بفرمائید در طول بازي ال حا ،خوب. رسیم ها به جائی نمی با این حرف... هومممم«
بازیکنان نیز  ي شوم اگر در مورد بقیه آورید دقیقاً چند بار از پشت میز بلند شدید؟ ممنون می یاد میه که ب تا آنجا

 ».بفرمائید توضیحاتی

چون دفعاتی که به خودم مربوط . سئوال مشکلی است« :رابرتز دقایقی به فکر فرو رفت سپس گفتدکتر 
من سه بار آن هم موقعی که جا رفتم از پشت میز . ولی از بقیه مطمئن نیستم ،شود کم و بیش به خاطر دارم می

ومینه و چند تکه چوب در یک بار رفتم سراغ ش. بلند شدم و هر سه بار هم سعی کردم کار مفیدي انجام بدهم
 ».ها نوشیدنی آوردم و یک بار هم براي خودم نوشیدنی درست کردم یک بار براي خانم. تمآن انداخ

  »آورید؟ خاطر میه ساعاتی که در این سه دفعه از جا بلند شدید نیز ب«
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 بسیار زیاد درستبه احتمال . ازي را شروع کردیمب 30/9 کنم حدود ساعت فکر می. ولی خیلی دقیق نه ،بله«
زمان کوتاهی بعد از آن دوباره از جا بلند شدم و براي . طرف شومینه رفتمه ساعت بعد از جا بلند شدم و ب یک
که براي خودم نوشیدنی  بود 30/11 ساعتالً احتما و ،کنم دست بعد بود فکر می ،ها نوشیدنی آوردم خانم

ها را  تقریبی بوده و لذا صحت و سقم آن گفتم کامالًکنم ساعاتی که  باز هم تاکید می البته. درست کردم
 ».توانم تایید نمایم نمی

 »ها روي آن قرار داشت، خیلی از شیطانا دور بود؟ میزي که نوشیدنی«

 ».منظورم اینست که هر سه بار از کنار شیطانا گذشتم .بله«

 »کردید به خواب رفته است؟ گذشتید فکر می و هر بار که از کنار او می«

ولی بار سوم به سرم . ي بعد حتی نگاهش هم نکردم اول دقیقاً همین فکر را کردم و با این تصور، دفعه ي دفعه«
هذا باز هم بدون اینکه نگاهی به او بیندازم از  تواند با این سر و صداها بخوابد، مع مرتیکه چطور می زد که این

 ».کنارش رد شدم

  »هایتان چرا و چه موقع از جاي بلند شدند؟ بفرمائید همبازيال حا ،خیلی خوب«

دسپارد یک بار  .آید نظرم میه خیلی مشکل ب ،سئوال مشکلی است« :ي دکتر رابرتز در هم رفت و گفت چهره
کنم یک بار دیگر هم بلند شد تا براي خودش نوشیدنی بریزد، که  بلند شد تا یک زیر سیگاري بیاورد، و فکر می

 ».د شدن من بود، چون از من هم پرسید ولی من به او گفتم که هنوز میل ندارمآید قبل از بلن یادم می

 »ها چطور؟ خانم«

آید مثل اینکه با شیطانا هم  نظرم میه ب. ها را جابجا کرد خانم لوریمر نیز یک بار به طرف شومینه رفت و کنده«
جاي خیلی حساسی رسیده و تمام کرد که البته زیاد مطمئن نیستم چون درست موقعی بود که بازي به  صحبت

 ».من هم به بازي بود هوش و حواس

  »و دوشیزه مردیث؟«

ما . صد یک بار از جاي خود بلند شد، چون آمد پشت سر من و دست مرا تماشا کرد در دوشیزه مردیث صد«
طوري  هم همیني بازیکنان را تماشا کرد و بعدش  متعاقباً لحظاتی هم دست بقیه. دو نفر شریک و هم تیم بودیم

رق غطور که گفتم  چون همان. کرد دانم چکار می راستش درست نمی. رفت طرف و آن طرف می تو اتاق این
 ».در بازي بودم و به هیچ چیز دیگري توجه نداشتم
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طور که دور میز نشسته بودید، صندلی هیچ یک از شماها  همین« :ي متفکرانه سئوال کردا کمیسر بتل با قیافه
 »به طرف شومینه نبود؟ مستقیماً

هاي قشنگ  از آن گنجه. ي بزرگی قرار داشت گنجه ،ما تقریباً کنار اتاق بودیم و بین میز ما و شومینه ،نه«
چون بریج یک  ،م مشکل نبوده استهقدرها  بینم کشتن این بابا آن می ،کنم که فکر میال و حا ،ساخت چین

به همین دلیل بازیکن . بریج بازي بکند کند، باید واقعاً بازي معمولی نیست، کسی که در این بازي شرکت می
و . هاي دستش توجهی داشته باشد از بازي و ورق غیرتواند به چیزي  اطراف نگاه کند و نه می تواند به بریج نه می

 »...کسی که دستش را جا رفته است و در مورد امشب ،دهدکارها را انجام ب تواند این تنها یک نفر می

قاتل بدون  ،و در مورد امشب« :ي آن گفت در اینجا، کمیسر بتل، حرف دکتر رابرتز را قطع کرد و در ادامه
  ».اند شک یکی از کسانی است که در طول بازي دستشان را جا رفته

آسانی نبوده و مستلزم داشتن اعصابی بسیار قوي و دل  هذا کار ساده و مع« :دکتر رابرتز در جواب اظهار داشت
 ».زیرا امکان داشت هر آن یکی از ماها سرمان را بلند کرده و متوجه ماجرا بشویم. و جرئت زیادي بوده است

فرمائید و قاتل به راستی ریسک  درست می ،بله« :کمیسر بتل با چهره و حالتی مزورانه در جواب گفت
کند که شیطانا را از میان  قوي او را وادار می ي بسیارا کند انگیزه ود فی نفسه ثابت میخطرناکی کرده، که خ

موئی بند کرده بود، در اولین  این ریسک خطرناك که سرنوشت او را به غمبردارد و در این راستا، علی ر
نگیزه چه بوده دانستم که این ا فقط اي کاش می. گذارد ي اجرا می فرصت ممکنه تصمیم خود را به مرحله

 »...است

هائی که داشته بررسی و  چون تمام مدارك و نوشته ،مطمئناً موفق خواهید شد« :دکتر رابرتز در جواب گفت
 ».بسیار قوي سرنخی گیرتان خواهد آمد و به احتمال مطالعه خواهید کرد

 ».امیدوارم« :ي در جواب اظهار داشتا مزدهغولی کمیسر بتل این بار با قیافه 

خواهم سئوالی از شما بکنم و دوست دارم  می ،دکتر رابرتز« :سپس نگاه تندي به مخاطب خود انداخت و گفت
 ».بدون مالحظه جواب مرا بدهید

  ».مطمئن باشید«

 »شما خودتان شخصاً، به کدام یک از این سه نفر مشکوك هستید؟«
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مشروط بر اینکه نقل قول  ،سخت نیست خیلی هم« :انداخت و در جواب گفتال هایش را با دکتر رابرتز شانه
ي داشته و با ا زندگی پر مخاطره ،این جناب سرگرد. زنم کار سرگرد دسپارد باشد من شخصاً حدس می. نکنید

آشناست، به خصوص لحظاتی که باید سریعاً تصمیم بگیرد، و به همین جهت به اعصاب خود فوق  خطر کامالً
باشد به هر ریسکی تن در  زمالاگر  جور مردها این .جرئت زیادي نیز داردضمن اینکه دل و  ،العاده مسلط بوده
چون قدرت بدنی نیز یکی از  ،ي آن برآیند ها بتوانند از عهده نظر من این کاري نیست که زنه خواهند داد و ب

 ».پارامترهاي مهم خواهد بود

  ».ین بیاندازیدنگاهی به ا .کنید نه آنقدر که شما فکر می« :کمیسر بتل در جواب گفت

ي دراز ا به دنبال این حرف، کمیسر بتل، با حرکتی ناگهانی و شبیه چشم بندي، شیئی بلند و چاقو مانند را با تیغه
 .ي مرصع به دکتر رابرتز نشان دادا باریک که بیشتر به سوزن بلندي شباهت داشت با دسته و خیلی

اش را آزمایش  تیغه. ي به بازرسی آن پرداختا حرفه الًدکتر رابرتز شی چاقو مانند را گرفت و با نگاهی کام
مثل اینکه فقط براي کشتن این کوچولو . عجب چیزي! عجب چیزي« :سوتی کشید و گفت کرد و بالفاصله

 »بد قاتل با خودش داشته؟ال. درست مثل فرو شدن در پنیر رود، به راحتی در هر چیزي فرو می .ساخته شده

هاي روي میز  بین خرت و پرت. مال شیطانا است ،نه« :عالمت نفی تکان داد و گفتکمیسر بتل سرش را به 
 ».کنار در بود

 »عجب آدم خوش شانسی؟. دارد و قاتل هم درست همین را بر می«

  ».طور بوده شاید هم این ،خوب« :کمیسر بتل با تانی خاصی در جواب گفت

  »...چه آدم بدشانسی ،بدبخت شیطانا ،البته ،بله«

منظورم این بود که احتمال دیگري . طور بوده من گفتم شاید این. ثل اینکه متوجه منظورم نشدید دکتر رابرتزم«
راجع به کشتن شیطانا  رسد قاتل در اوایل مهمانی هیچ تصمیمی نیز وجود دارد و آن این است که، به نظر می

ي جنایت در او قوت گرفته و ذهن او را  یزهاین چاقوي استثنائی و مناسب، انگ ي به محض مشاهده نداشته، لیکن
  ».سازد قویاً متوجه این موضوع می

شود، مبادرت به این  منظورتان این است که قاتل تحت تاثیر یک الهام ناگهانی که از دیدن چاقو حادث می«
ه این خانه و ي نبوده و قاتل صرفاً پس از ورود با به عبارت دیگر، جنایت از قبل طرح ریزي شده ؟جنایت نموده
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له؟ مدرکی دارید که این احتمال را تا ب ،چاقوي مورد نظر ناگهان تصمیم به قتل شیطانا گرفته است ي مشاهده
 »حدودي تائید کند؟

 ».ي شخصی است یک عقیده صرفاً ،نه« :ي خشک و فاقد احساسی در جواب گفت کمیسر بتل با چهره

 ».این امکان هم وجود دارد ،بله ،خوب«

بیش از این وقت شما را . خیلی متشکرم دکتر رابرتز ،بسیار خوب«: کمیسر بتل صدایش را صاف کرد و گفت
 ».با وجود این لطفاً آدرس خودتان را به من بدهید. گیرم نمی

  ».23895تلفن بیزواتر  .2لیو بد ،گالستر تریس 200شماره ... حتماً«

 ».اس بگیرماحتمال دارد به زودي با شما تم. خیلی متشکرم«

ها سر و صداي زیادي راه  فقط امیدوارم، روزنامه. خیلی هم خوشوقت خواهم شد ،هر وقت میل داشته باشید«
 ».تر خواهد نمود چون بیماران روانی مرا ناراحت ،نیندازند

 چنانچه. خواهم مسیو پوارو خیلی معذرت می« :کمیسر بتل چرخی به دور خود زد و به پوارو نگاه کرد و گفت
مطمئنم که دکتر مخالفتی نخواهد  .بفرمائید کنم تی از دکتر رابرتز داشته باشید، خواهش میالشما هم سئوا

  ».داشت

هاي  استفاده از سلول. شخصه یکی از عالقمندان پر و پا قرص مسیو پوارو هستمه من ب. البته که نه ،نه«
تی که المطمئنم سئوا. ما نیز آشنائی کامل دارمبینید که حتی با سیستم کاري ش می. نظم و ترتیب، خاکستري مغز

 ».فرمائید براي خود من هم بسیار جالب خواهد بود می

طور  این ،نه ،نه«: انگلیسی از هم باز کرد و گفت غیرهرکول پوارو دستانش را با ژستی کامال خارجی و 
است بفرمائید  نوان مثال ممکنبه ع. خواستم راجع به بعضی از چیزهاي جزئی مطمئن باشم فقط می. نخواهد بود

 »چند دست بازي کردید؟

 ».دست چهارم را تازه شروع کرده بودیم که شماها وارد شدید. سه دست«

  »کرد؟ کی با کی بازي می«

 ،واقعاً دستشان درد نکند. ها که ما را بدجوري شکست دادند دست اول، من و سرگرد دسپارد بر علیه خانم«
دست دوم من و دوشیزه مردیث بر علیه سرگرد . حتی یک کارت هم برنده نشدیم .پوست ما را کندند حسابی
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ها  هر دست تیم. دست سوم من و خانم لوریمر بر علیه دوشیزه مردیث و سرگرد دسپارد. لوریمر دسپارد و خانم
 ».دست چهارم دوباره من و دوشیزه مردیث با هم یک تیم شدیم .شدند عوض می

 »کی برد و کی باخت؟«

. دوشیزه مردیث فقط دست اول برنده شد و دو دست دیگر را باخت. ها برنده بود خانم لوریمر در تمام دست«
کنم دوشیزه مردیث و سرگرد دسپارد باید باختشان زیاد  لذا فکر می. یک مقدار بردم ولی نه زیاد خودم هم

 ».باشد

هایتان بیشتر از بقیه  یک از همبازي کدام شما نظر خودتان را در مورد اینکه به«: پوارو لبخندي زد و گفت
من دوست دارم نظر شما را در مورد بازي بریج این ال ولی حا. فرمودید مشکوك هستید، به کمیسر بتل محترم

  ».سه نفر بدانم

شرط . واقعاً بازیکنی است ممتاز ،بازي خانم لوریمر حرف ندارد« :دکتر رابرتز بدون معطلی جواب داد و گفت
ممتاز . کند نظر من خوب بازي میه سرگرد دسپارد هم ب. شود می بندم که درآمد زیادي از راه بریج عایدش می

دوشیزه مردیث از آن بازیکنانی است . توان روي بازیش حساب کرد ي است و میا نیست ولی بازیکن با حوصله
 ».کند زرنگ نیست ولی در عوض اشتباه هم نمی خیلی باهوش و. دنکن یکه خیلی مطمئن و با احتیاط بازي م

 ».خودتان چطور دکتر ،خوب«

کاري که . زنم تو بازي بلوف زیاد میالً من اصو«: ي چشمانش را بهم زد و سپس گفتا دکتر رابرتز براي لحظه
 ».ام لب اوقات برنده بودهغهذا ا مع. کنند هایم زیاد تائید نمی همبازي

 .مجدداً لبخندي بر روي لبان پوارو نقش بست

 »سئوال دیگري دارید؟«: دکتر رابرتز از جاي برخواست و گفت

. شب بخیر ،خوب«: پوارو سرش را به عالمت نفی تکان داد و دکتر رابرتز بالفاصله آماده رفتن شد و گفت
به هر حال از  .ستان جدیدي بنویسیدکنم که ماجراي امشب را کپی کنید و دا پیشنهاد می. شب بخیر خانم الیور

 ».گفتید به مراتب بهتر خواهد بود قابل کشفی که می غیرسم 

 ،کپی کن ،کپی کن« :و به محض اینکه از در خارج شد، خانم الیور با ناراحتی و اوقات تلخی زیادي گفت
اند که من هر وقت اراده کنم د مرتیکه نمی. انگار کمبود دارم ،شعورند ها چقدر بی واقعاً که بعضی. گور بابات
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منتها اشکال اینجاست . تر از جنایات حقیقی باشد توانم جنایتی خلق کنم که به مراتب هیجان انگیزتر و جالب می
  ».یر قابل کشف انجام شده باشدغجنایاتی را دوست دارند که با سموم الً هاي من اصو که خوانندگان کتاب
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 فصل پنجم

 دومین قاتل احتمالی؟

. کرد وارد سالن ناهار خوري شد را در بیننده تداعی میال نم لوریمر با حالتی که اصالت و شخصیتی واخا
 .مسلط است هذا معلوم بود که بر اعصابش کامالً رسید، مع حدودي پریده رنگ به نظر می اش تا چهره

 ».بشوم ي مزاحم شماا ند دقیقهچخیلی متاسفم از اینکه مجبورم « :کمیسر بتل در آغاز گفت

اتفاقی است . ي خودتان را انجام بدهید شما باید وظیفه ،اشکالی ندارد«: در جواب گفت خانم لوریمر به آرامی
لذا . گرفته ایم و الزاماً باید قبول کنیم که در مظان اتهام هم هستیم ماها در موقعیت بدي قرار ي همه. که افتاده

شخصه اطمینان دارم که این جنایت، کار یکی ه من ب. داشت طفره رفتن و شانه خالی کردن هم سودي نخواهد
کار من نبوده و من گناهکار نیستم، شما مسلماً هللا وا اگر هم بگویم کهال حا. باشد یماز ما چهار نفر در این اتاق 

 ».حرف مرا قبول نخواهید کرد و جز این هم انتظار دیگري ندارم

س به او تعارف کرد، نشست و با چشمان باهوش و تیزبینش دنبال این حرف بر روي صندلی که سرهنگ ریه ب
  .چشمان کمیسر بتل که درست روبروي او نشسته بود خیره شد و منتظر ماند به

  »شناختید؟ شما آقاي شیطانا را خوب می« :کمیسر بتل شروع به صحبت کرد و گفت

  ».نشدیم وستان صمیمیولی هرگز د ،چند سالی است که دورادور با او آشنا هستم. نه خیلی خوب«

  »کجا براي اولین بار او را مالقات کردید؟«

  ».کاخ زمستانی پادشاه بوده کنم قبالً در یک هتل در مصر در محلی به نام لوکسور که فکر می«

  »بود؟ نظر شما، شیطانا چگونه آدمیه ب«

بیشتر به یک آدم  ،بله. تانالکنم بهتر است بگویم شار به هر حال فکر می ،چطوري بگویم... نظر منه ب«
  ».شباهت داشت تانالشار

خاطر آن ه خواستم بدانم که آیا موردي وجود داشت که ب ولی می ،کنم ببخشید اگر این سوال را مطرح می«
  »شما را وادار به کشتن او نماید؟ شیطانا را داشته باشید و یا مثالً مرگ آرزوي
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 ،دست بردارید کمیسر بتل«: خانم لوریمر با حالتی از تعجب آمیخته با تمسخر به کمیسر بتل نگاه کرد و گفت
  »گفتم؟ کنید اگر هم فرضاً چنین چیزي بود، به شما می چه خیالی به سرتان زده؟ فکر می

دانند که دیر یا زود  میهاي باهوشی مثل شما،  چون آدم ،گفتید میالً احتما ،بله«: کمیسر بتل در جواب گفت
  ».خواهد شد همه چیز روشن

همین طور است که شما  ،البته« :خانم لوریمر سرش را به عالمت تائید تکان داد و سپس اظهار داشت
کشتن شیطانا نداشتم و هیچ  دهم که من به شخصه هیچ دلیلی براي هرحال به شما اطمینان میه ولی ب. فرمائید می

تفاوتی  حالتی از بیالً اصو احساس من به شیطانا،. خاطر آن آرزوي مرگ او را داشته باشم موردي هم نبود که به
. خیلی غیر عادي بود نظر من ه چون ب ،شاید بهتر است بگویم، بود و نبود او براي من فرقی نداشت .محض بود

ي تاتر  تو صحنه هدرست مثل اینک، آن هم با ژست هاي عجیب و غریب ،که دوست داشت همیشه پز بدهد آدمی
هر  ولی در. نمود کند و همین حرکاتش بود که مرا بعضی اوقات عصبانی و شدیداً ناراحت می زندگی می
  ».شخصی و برداشت من از شیطانا است ي ها نظریه صورت این

  »هایتان بفرمائید؟ ممکن است نظرتان را راجع به همبازيال حا. بسیار خوب خانم لوریمر«

سرگرد دسپارد و دوشیزه مردیث را براي اولین بار امشب مالقات کردم که . براي گفتن ندارممتاسفانه چیزي «
دکتر رابرتز را ندیده ولی اسمش را شنیده بودم، ولی فکر . باشند هاي بسیار دوست داشتنی می آدم نظر منه ب

  ».باشد پزشکان معروف و صاحب نام لندن می کنم یکی از می

  »باشد؟ نیز میبد دکتر شخصی شما ال«

  ».به هیچ وجه ،نه ،اوه«

، خانم لوریمر، ممکن است بفرمائید، شما امشب شخصاً چند بار میز بریج را ترك کردید و ممنون الحا«
  ».مورد سایر بازیکنان هم توضیحاتی بفرمائید شوم اگر در می

این سئوال را الً دانستم که احتما می« :خانم لوریمر بدون اینکه به مغز خود فشار بیاورد بالفاصله در جواب گفت
وقتی که دستم را جا رفته بودم  بار من فقط یک. راجع به آن فکر کرده بودم براي همین هم قبالً خواهید کرد و

گفتم که شومینه چوبی واقعاً  چون من مخصوصاً به او. شیطانا هنوز زنده بود. از جا بلند شدم و سراغ شومینه رفتم
  ».زیباست

  »ابی هم به شما داد؟آیا او جو«
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  ».بله و گفت که از سیستم شوفاژ و رادیاتور متنفر است«

  »هاي شما دو نفر را شنیدند؟ هیچ یک از بازیکنان نیز صحبت«

  ».هایمان مزاحم بازیکنان نشویم چون من صدایم را پائین آوردم تا با صحبت ،کنم فکر نمی«

ي سخنانش  ر کرد و با لحنی خیلی خشک و جدي در ادامهتغیی به دنبال این حرف، لحن خانم لوریمر کامالً
دانم و مطمئنم، شیطانا در آن موقع زنده بود و با او  فقط من که می ،اید، این من هستم بد متوجه شدهال« :گفت

  ».دیگري نیست و شما الزاماً باید حرف مرا قبول کنید متاسفانه شاهد. هم کردم صحبت

د، بلکه با همان خونسردي همیشگی کماکان به بازجویی سیستماتیک خود ادامه کمیسر بتل نه تنها اعتراض نکر
  »فرمائید، دقیقاً چه ساعتی بود؟ این صحبتی که می«: گفت داد و

دانم که حدود یک ساعت و یا قدري بیشتر از بازیمان نگذشته بود که من دستم  همین قدر می. دانم دقیقاً نمی«
  ».شدم رفتم و از پشت میز بلند را جا

  »بقیه چطور؟«

ي اول بلند شد و براي من نوشیدنی آورد، بعداً نیز یکبار دیگر بلند شد و دوباره رفت سر میز  دکتر رابرتز دفعه«
کنم حدود ساعت  سرگرد دسپارد هم همین کار را کرد که فکر می. بار یک نوشیدنی براي خودش ریخت و این

  ».بود 15/11

  »لند شد؟بار ب سرگرد دسپارد فقط یک«

ولی من اصال توجهی نداشتم  ،راستش مردها چندین بار بلند شدند و نشستند. کنم دو دفعه بلند شد فکر می ،نه«
آید که دوشیزه مردیث هم یک بار از جایش بلند شد و رفت  نظرم میه هذا ب مع. حواسم به بازي خودم بود و

  ».شریکش تا دست او را تماشا کند پشت سر

  »ست که همینطور کنار میز بریج ایستاد و جاي دیگري نرفت؟منظورتان این«

  ».شاید هم گشتی تو اتاق زده باشد. مطمئن نیستم«

  ».دردخوري نشنیدیمه که چیز بال تا حا« :میسر بتل سري تکان داد و با لحن شکوه آمیزي گفتک

  ».خیلی متاسفم«
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بار دیگر، چاقوي کذائی را از جائی از کتش با حرکتی شبیه شعبده بازها،  اًدر اینجا نیز کمیسر بتل مجدد
  »ر ممکن است نگاهی به این چاقو بیندازید؟مخانم لوری«: درآورد و گفت

خانم لوریمر بدون اینکه هیجانی از دیدن این چاقو به او دست داده باشد، چاقو را گرفت و همین طور که به 
   »این چاقو را دیده بودید؟ قبالً«: کمیسر بتل به سخن درآمد و گفت کرد، آن نگاه می

  ».هرگز ،نه«

  »چطور شما آن را ندیدید؟ ،ولی این چاقو روي میز کنار در اتاق نشیمن بود«

  ».ي آن نشدم نه متوجه«

توانند به راحتی هر کسی را  ها هم با استفاده از چنین سالحی، می اید خانم لوریمر، حتی خانم حتماً متوجه شده«
  ».برسانندبخواهند به قتل  که

  ».فرمائید کنم همین طور است که می فکر می ،بله«: در جواب گفت خانم لوریمر به آرامی

گرفت  نمود و کمیسر بتل در حینی که چاقو را می ددرخانم لوریمر به جلو خم شد و چاقو را به کمیسر بتل مست
قدر مستاصل و ناامید بوده  ، یقیناً آنرسیم که قاتل حتی اگر زن هم باشد هذا باز هم به این نتیجه می مع« :گفت

ل شده است، براهی جز کشتن شیطانا نداشته و با علم به اینکه ریسک بسیار خطرناکی را متق که بنظر خودش
  ».نماید اقدام به کشتن شیطانا می

کان هذا، خانم لوریمر کما مع ،کمیسر بتل به دنبال این حرف لحظاتی سکوت کرد و به خانم لوریمر خیره شد
 ،خانم لوریمر«: ت خود ادامه داد و گفتالیر به سئوازکمیسر بتل ناگ. و جوابی به او ندادبود خود غرق  در افکار

  »دانید؟ هایتان، با شیطانا می همبازي شما چیزي راجع به روابط سه نفر

  ».هیچ اطالعی ندارم ،مطلقاً«

یک از این سه نفر بیشتر از بقیه مشکوك  پس لطفاً ممکن است خواهش کنم که بفرمائید، شخصاً به کدام«
  »باشید؟ می

جا و نامعقولی را  از شان شما به دور است که چنین سئوال بی. سئوالی کردید که ارزش جواب دادن ندارد«
  »!بفرمائید مطرح
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 ي گناهکاري را ي کمیسر بتل از خجالت این حرف خانم لوریمر شدیداً پرید و درست حالت بچه رنگ چهره
و لذا بدون اینکه به صورت خانم . خود گرفته بود که مورد عتاب و شماتت مادربزرگ خود قرار گرفته استبه 

  ».لطفاً آدرستان را بفرمائید«: نگاه کند دفترچه یادداشتش را از جیبش درآورد و زیر لب گفت لوریمر

  ».چلسی –خیابان لین  – 111شماره «

  »تلفن؟«

  ».45632 چلسی«

 »مسیو پوارو اگر سئوالی دارید بفرمائید؟«: ر بتل با دستپاچگی به پوارو نگاه کرد و گفتدر اینجا، کمیس

  .برد و به پوارو نگاه کرد ومنتظر ماندال خانم لوریمر همین طور که نشسته بود، سرش را به طرف با

راجع به  چون من هم میل دارم نظر شما را. خانم محترم، امیدوارم سئوال من باعث ناراحتی شما نشود«
بلکه فقط راجع به درجه مهارتشان  ،باشند یک قاتل می سئوال کنم، البته نه در این مورد که کدام هایتان همبازي

  ».در بازي بریج

شاید هم کمکی به  ،هیچ مخالفتی با سئوال شما ندارم« :خانم لوریمر با لحن بسیار سردي در جواب گفت
تواند داشته  فهمم چه ارتباطی با ماجراي قتل می کنم نمی کر میگو اینکه هر چی ف ،بنماید کشف این قضیه

  »باشد؟

سرگرد «: گذارند در جواب گفت خانم لوریمر با حالتی شبیه اشخاص بزرگسالی که با کودکان سر به سر می
 دوشیزه. برد هایش حداکثر استفاده را می زن که از دست دکتر رابرتز، بلوف .دسپارد بازیکنی قوي و با فکر

  »سئوال دیگري هم هست؟ .کند تاحدودي با احتیاط بازي می مردیث نیز بازیکن خیلی خوبیست منتها

ي را ا در اینجا گوئی نوبت شعبده بازي پوارو رسیده باشد، او نیز با تردستی خاصی تکه کاغذهاي مچاله شده«
ر آورد و نشان خانم لوریمر داد و هاي کتش د ها نوشته شده بود از سوراخ سنبه امتیازات بازي بریج روي آن که

  »باشد؟ ها می آیا نتایج بازي شما هم بین این. شماهاست ها نتایج بازي امشب این«: گفت

امتیازات بازي دست سوم  ،این یکی خط خود من است ،بله« :خانم لوریمر پس از لحظاتی بررسی گفت
  ».باشد می

  »این یکی؟«
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  ».زند با نوشتن امتیاز بازي جدید، امتیاز قبلی را خط می چون ،این باید خط سرگرد دسپارد باشد«

  »و این؟«

  ».بازي دست اول. این خط دوشیزه مردیث است«

  »باشد؟ این امتیازات نیمه کاره مربوط به دکتر رابرتز بوده و به خط او نیز می ،به این ترتیب«

  ».بله«

  ».من دیگر سئوالی ندارم. خیلی متشکرم خانم«

  ».خداحافظ سرهنگ ریس. خداحافظ خانم الیور«: ه طرف خانم الیور چرخید و گفتخانم لوریمر ب

  .و بعد از آنکه با هر چهار نفر دست داد، از اتاق خارج شد
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  فصل ششم

  سومین قاتل احتمالی
این هم از خانم لوریمر، که «: لحظاتی بعد از خروج خانم لوریمر، کمیسر بتل رو کرد به هرکول پوارو و گفت

داشتم، خانم لوریمر از آن  بایست می انتظار دیگري نمی. اي نگفت، بلکه فقط دماغ مرا سوزاند تنها چیز تازهنه 
از آن زنان . کند ها نیز فکر می ها را حفظ کرده و مثل آن تیپ زنانی است که کماکان آداب و رسوم قدیمی

دوستان و آشنایان خود را داشته و چنانچه العاده مغرور و سربلندي که علی رغم غرور ذاتی، قویاً هواي  فوق
حتماً توجه کردي که با . ها حمایت نیز خواهند نمود ضرورت امر ایجاب نماید، تا جایی که ممکن باشد از آن

من که شخصاً معتقدم زنی با این خصوصیات فردي و اخالقی، . هایش را زد چه قاطعیت و اعتماد به نفسی حرف
راستی مسیو . توان صد در صد مطمئن بود مرتکب شده باشد، مع الوصف باز هم نمیتواند چنین جرمی را  نمی

  »کنید؟ پوارو، جریان بازي بریج امشب چیست که شما آن قدر در مورد آن و امتیازات آن پافشاري و سوال می

ها نوشته  ني اول کاغذهاي مچاله شده را که امتیازات بازي امشب در آ پوارو در جواب به این سوال در وهله
مطالعه و بررسی این چند تکه کاغذ، به ویژه اختالف فاحشی که در «: شده بود روي میز پهن کرد و سپس گفت

قبول . طرز نوشتن و یادداشت کردن امتیازات وجود دارد، ما را مطمئناً در حل این قضیه یاري خواهد نمود
خواهیم؟ که مسلماً جستجو براي روزنه  تیم و چه میي اول باید بدانیم که دنبال چی هس ندارید؟ خوب، در وهله

و نظر به اینکه در این مورد به خصوص، . اي براي آگاهی از شخصیت ذاتی فرد مورد نظر خواهد بود و یا دریچه
اهمیت این چند تکه . باشد، پس به ناچار باید دنبال چهار روزنه و یا دریچه باشیم تعداد مظنونین چهار نفر می

. منظورم طرز نگارش اعداد و ارقامی است که روي این کاغذها نوشته شده. شود ه همین جا ظاهر میکاغذ پار
فرمائید، اعدادي کوچک و خوانا که با  باشد و همان طور که مالحظه می این کاغذ، مربوط به بازي دست اول می
این . مع و تفریق نیز شده استباشد نوشته و به موقع خود ج ي نویسنده می دقت و تانی خاصی که معرف روحیه

هاي خوبی که داشتند، بازي را به  دهد که با کارت نتایجی است که دوشیزه مردیث نوشته و به وضوح نشان می
  .شوند نفع خود پایان داده و سرانجام تیم دوشیزه مردیث و خانم لوریمر برنده می

تیازات به صورت حذفی نوشته شده، روند بازي باشد، چون ام اما در این کاغذ که مربوط به بازي دست بعد می
ي آن  مع هذا اطالعاتی در مورد شخصیت نویسنده. برخالف بازي دست اول، به وضوح روشن و قابل فهم نیست

هایی است که  دهد که سرگرد دسپارد از زمره آدم گذارد و نشان می باشد در اختیار ما می که سرگرد دسپارد می
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وقعیت خود بوده و لذا هر آن که اراده کند، با نگاه کوتاهی به اطراف خود، موقعیت در تمام اوقات متوجه م
بینید، علی رغم اینکه امتیازات را ریز نوشته، ولی اعداد  همان طور که می. تر خواهد نمود خود را نیز مستحکم

  .کامالً خوانا و واضح بوده و هیچ تغییري در فرم اصلی اعداد نیز داده نشده است

باشد که  غذ بعدي امتیازات بازي دست سوم، یعنی وقتی که خانم لوریمر با دکتر رابرتز شریک بوده میکا
امتیازات به دنبال هم . رسد ظاهراً در این دست، بازي به اوج هیجان خود می. توسط خانم لوریمر نیز نوشته شده

هاي پشت سر هم دکتر رابرتز،  با بلوفدهد  ي امتیازات دو ستون نشان می اند، مقایسه به ترتیب نوشته شده
بازیشان هم به این ترتیب بوده که دکتر رابرتز در مواقع مقتضی . اند امتیازات زیادي از دست داده و پایین رفته

زده، با این کار تیم مقابل، یعنی دوشیزه مردیث و سرگرد دسپارد، تحریک شده و مبلغ شرط را  عمداً بلوف می
کتر رابرتز و خانم لوریمر هم که گوش به زنگ منتظر این موقعیت بودند، بالفاصله بازي را نمودند، د اضافه می
کردند و اگر توجه کنی، با نگاهی به امتیازات متوجه این موضوع خواهید شد که به طرز زیبائی محکم  دوبل می

  .اند و خوانا نوشته شده

دلیلش هم . با امتیازات قبلی، همچنین زیاد باال نیست و این هم آخري، دستی که نیمه کاره ماند، که در مقایسه
احتماالً به خاطر اینست که در این دست، دکتر رابرتز با دوشیزه مردیث شریک و همبازي بوده که اصوالً 

ي بازي دکتر رابرتز و به خصوص با  رسد که نحوه باشد، لذا چنین به نظر می کاري می بازیکن محتاط و محافظه
ضمناً امتیازات را نگاه کنید که با چه ژست و . زده، تا حدودي او را ترسانده و دستپاچه کرده ه میهایی ک بلوف

کنم، احمقانه  حاال شاید به نظر شما این تکه کاغذها ارزشی نداشته و سواالتی که نیز می. طرز خاصی نوشته شده
آگاهی از ته و توي این قضیه، ضرورت امر دهم که این طور نیست، چون به منظور  باشد، ولی به شما اطمینان می

ي نخست ضمن آشنایی کامل با روحیه، شخصیت و خصوصیات فردي این  نماید که در مرحله قویاً ایجاب می
. خواهیم برسیم اي که می ها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داده تا متعاقباً به نتیجه چهار نفر، تک تک آن

اختیار و با طیب خاطر  ها را طوري ترغیب و تهییج کنیم که بی بود، مگر اینکه آن ولی این کار ممکن نخواهد
راجع به خود و دیگران صحبت نموده و از این رهگذر، ما را به تدریج با خصوصیات فردي و افکار درونی خود 

کنم؟ چون  میحال متوجه شدید که چرا من روي بازي بریج تکیه کرده و فقط در این مورد سوال . آشنا کنند
ي اصلی آن بریج باشد نیز استقبال  ي زیادي به این بازي دارند و لذا از هر سوالی که زمینه هر چهار نفر عالقه

  ».نموده و با آب و تاب جواب خواهند داد

شخصاً . ولی مسیو پوارو، من هیچ وقت نگفتم که سواالت شما احمقانه است«: کمیسر بتل در جواب گفت
بدیهی است در کشف هر . کارهاي شما بوده و با روش تحقیقاتی شما نیز آشنایی کامل دارمشاهد خیلی از 
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به هر حال بهتر است فعالً . رود کند و جلو می ي خود تحقیق می ماجراي جنائی، هر کسی بر حسب عادت شیوه
  ».ها را کنار بگذاریم و برویم سراغ دوشیزه مردیث این حرف

قبل از ورود به اتاق، نفس زنان لحظاتی در چهارچوب در مکث . رسید نظر می آن مردیث کامالً ناراحت به
  .کرد

ها را  رفتار و طرز برخورد کمیسر بتل نیز بالفاصله به کلی تغییر کرد، از جاي خود بلند شد و یکی از صندلی
. نشینید، زیاد هم نترسیدبفرمائید ب. بفرمائید دوشیزه مردیث«: برداشت و جلو آورد و با حالتی کامالً پدرانه گفت

  ».البته تا حدودي ناراحت کننده است، ولی خوب، آن قدرها هم وحشتناك نیست، زیاد سخت نگیرید

... شود ولی به نظر من چیزي از این بدتر نمی«: مع هذا، آن مردیث با صداي ضعیفی در جواب اظهار داشت
  »...یکی از ما چهار نفر... ماهاکنم که یکی از  وقتی فکر می... وحشتناك... وحشتناك است

شما هیچ فکري نکنید، اجازه بدهید من به تنهایی جاي هر «: کمیسر بتل با مهربانی و صمیمیت خاصی گفت
  ».خوب چطور است که اول آدرس خودتان را بفرمائید. دویمان فکر کنم

  ».والینگفورد -ویالي وندون «

  »در لندن آدرسی ندارید؟«

  ».است که در باشگاه اقامت دارم نه، من یکی دو روز«

  »باشگاه؟«

  ».بله، باشگاه زنان نیروي دریائی«

  »خیلی خوب، حاال دوشیزه مردیث، لطفاً بفرمائید که تا چه حد با آقاي شیطانا آشنائی داشتید؟«

کردم که  خواهم داشته باشم، چون همیشه فکر می من هیچ شناختی از آقاي شیطانا نداشتم، راستش نمی«
  ».ترین مرد روي زمین باشد فمخو

  »چرا؟«

به خصوص آن لبخند وحشتناك که همیشه به لب ... خب، چطور بگویم، براي اینکه واقعاً این طوري بود«
  ».خواهد نیش بزند کرد که انگار می همیشه طوري سرش را به طرف آدم خم می! داشت
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  »شناختید؟ خیلی وقت است که او را می«

روند  هاي زمستانی به آنجا می را اولین بار در سوئیس، هنگامی که همه براي ورزششیطانا . حدود نه ماه«
  ».مالقات کردم

هاي  کردم که شیطانا اهل اسکی و ورزش هرگز فکر نمی«: اي حاکی از تعجب گفت کمیسر بتل با قیافه
  ».زمستانی باشد و براي این کار به سوئیس هم برود

  ».کرد اقعاً استاد بود، به خصوص حرکات و کارهائی که روي یخ میکرد، فقط پاتیناژ که و اسکی نمی«

خوب، بعد از این آشنائی، باز هم همدیگر را . بله، حاال درست شد، چون دوست داشت همیشه خودنمائی کند«
  »مالقات کردید؟

  ».هایش دعوت کرد که براي من جالب بود بله، به دفعات مکرر، چندین بار مرا به مهمانی«

  »اي به او نداشتید؟ گوئید عالقه ین تفاسیر، هنوز هم میبا ا«

  ».آمد نه، چون همان طور که قبالً گفتم، به نظر آدم مهیب و ترسناکی می«

ترسیدید و دلیل خاصی هم  و البد همین طوري از او می«: کمیسر بتل بار دیگر با مهربانی خاصی سوال کرد
  »براي این ترس و وحشت وجود نداشت؟

ث سرش را به طرف باال آورد و همچنان که به چشمان کمیسر بتل خیره شده بود، با حالتی از تعجب و آن مردی
  ».دلیل خاص؟ نه ابداً، به هیچ وجه«: ناباوري گفت

  »خیلی خوب، و حاال راجع به امشب، بفرمائید که در طول بازي از جاي خودتان بلند هم شدید؟«

  ».کنم یک بار بلند شدم و رفتم پشت سر شریکم تا دست او را تماشا کنم کنم، اوه، ولی چرا، فکر می فکر نمی«

  »و البد همین طور پشت سر او ایستادید و از میز هم دور نشدید؟«

  ».بله«

  »مطمئنید، دوشیزه مردیث؟«

  ».مثل اینکه یک خورده هم قدم زدم... نه ن ن ن«: هاي آن مردیث ناگهان گل انداخت و گفت در اینجا، گونه
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کنم، ولی  خواهم اگر این طوري صحبت می حاال خوب توجه کنید دوشیزه مردیث، معذرت می. بهتر شد«
دانیم که  ي ما می همه. ي مطالب غیر واقع نیز خودداري بفرمائید سعی کنید که با ما رو راست باشید و از ارائه

و افکارتان نیز تحت تاثیر این ترس و وحشت ناشی از ماجراي امشب، شما را شدیداً مضطرب و عصبی نموده 
اشکال کار اینجاست که در چنین شرایطی، کسانی که مورد سوال و . مساله تا حدود زیادي مغشوش شده است

اي که  گیرند، به علت اضطراب و ترس و وحشتی که عارضشان شده، معموالً ماجرا را به گونه بازجویی قرار می
تر خواهد  ه نه تنها سودي ندارد، بلکه متاسفانه وضع خودشان را وخیمکنند، ک مورد نظر خودشان است بازگو می

به هر حال معلوم شد، دقایقی در اتاق قدم ... هاي خود ما خوب، حاال بهتر است برگردیم به صحبت. نمود
  »زدید، به طرف آقاي شیطانا هم رفتید؟ می

به خدا اصالً «: اي در جواب گفت آن مردیث لحظاتی در سکوت فرو رفت و سپس با حالت خیلی ملتمسانه
  ».آید یادم نمی

در مورد سه نفر بقیه چی؟ راجع . کنیم که این کار را هم کرده باشید حاال فرض می. خوب، باشد، مهم نیست«
  »دانید؟ ها هم چیزي می به آن

  ».هیچ کدامشان را قبالً ندیده بودم«: آن مردیث سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت

  »باشد؟ کنید؟ به نظر شما قاتل یکی از این سه نفر می ها چه فکر می به آن راجع«

دکتر رابرتز هم . نه به هیچ وجه... سرگرد دسپارد. توانم باور کنم من به شخصه اصالً نمی. باور کردنی نیست«
که دارد و  گو اینکه به نظر من، یک پزشک با موقعیتی. همین طور، در مورد ایشان هم همین احساس را دارم

خواهد به  تواند هر کسی را که می باشد، مثل انواع داروها یا چیزهاي دیگر، می امکاناتی که در دسترسش می
  ».راحتی به قتل برساند

  »باشد؟ گیریم که منظورتان البد خانم لوریمر می از مقدمه شما، چنین نتیجه می«

م لوریمر آن قدر مهربان و دوست داشتنی هستند که خان. اوه، نه، منظور من به هیچ وجه خانم لوریمر نبود«
مجالست با چنین زن با شخصیتی واقعاً . آید خداي نخواسته چنین کاري را کرده باشند اصالً به ایشان نمی

دانید در بازي چقدر با محبت و با گذشت بود، با اینکه در بازي بریج رقیب ندارد،  نمی. باشد بخش می لذت
کند که  کند و همیشه بازي را طوري اداره می ر بازي اشتباه کند، هرگز او را سرزنش نمیمعهذا اگر شریکش د

  ».شود و احساس حقارت هم نخواهد کرد شریکش اگر هم سهواً امتیازي از دست داده باشد، عصبی نمی
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ر آخر و پس چه دلیل داشت که اسم خانم لوریمر را د«: ولی کمیسر بتل با پافشاري بیشتر سوال کرد و گفت
  »بعد از سرگرد دسپارد و دکتر رابرتز ذکر کنید؟

  ».ها متداول است اي دارد و بیشتر بین خانم فقط به خاطر اینکه کشتن با چاقو، حالت زنانه«

آن . در اینجا، کمیسر بتل، مجدداً با شعبده بازي مخصوص به خود، چاقوي کذائی را به دوشیزه نشان داد
چه ... اوه«: شدیداً یکه خورد و همین طوري که خود را جمع و جور می کرد، گفتمردیث از دیدن این چاقو 

 »منظورتان این است که، آن را باید بگیرم؟... چیز وحشتناکی

 ».شوم، اگر این کار را بکنید خیلی ممنون می«

ا کامالً ي او ر کمیسر بتل چهره. آن مردیث با کراهت مشهودي چاقو را گرفت و در دستان خود نگاه داشت
ي این چاقوي بلند و باریک به آن مردیث دست داده،  زیر نظر داشت و متوجه شد تنفر و انزجاري که از مشاهده

با ... یعنی با این«: سرانجام آن مردیث  سکوت را شکست و گفت. ي زیباي او را شدیدا درهم فرو می برد چهره
 »...این چیز بلند و باریک

درست مثل اینکه تو یک قالب ... رود بینید که چه راحت فرو می می«: کرد و گفت کمیسر بتل، حرف او را قطع
  ».توانست این را بکند آن قدر راحت که حتی یک بچه هم می... پنیر فرو کنید

خواهد از حدقه خارج شود به  زد و گوئی می ها موج می آن مردیث با چشمانی گشاد که ترس و وحشت در آن
منظورتان این است ... منظور«: مضطربانه با حالتی از ناباوري آمیخته با هراس زیادي گفتکمیسر بتل خیره شد و 

ممکن است بفرمائید چرا و ... من این کار را نکردم... ولی من... امکان دارد من مرتکب این قتل شده باشم... که
  »به چه دلیلی من باید این کار را کرده باشم؟

ي این جنایت چه  خواستیم همین سوال را بکنیم که انگیزه ما هم اتفاقاً می«: کمیسر بتل در جواب اظهار داشت
بوده؟ به عبارت دیگر، مسلماً شخص به خصوصی آرزوي مرگ شیطانا را داشته که سرانجام به آرزوي خود 

ار به این قتل اي قاتل را واد ي نخست باید بدانیم که چه انگیزه رسد و ما نیز به منظور حل این معما، در مرحله می
دانیم که این انگیزه آنچنان قوي بوده که قاتل به نظر خودش، راهی به جز کشتن  کرده؟ فعالً همین قدر می

مع الوصف تا آنجائی که من . شیطانا شخصاً آدمی فوق العاده متظاهر و عاشق خودمانی بود. شیطانا نداشته است
  ».اکی نبوددانم خطري براي کسی نداشت و اصوالً آدم خطرن می
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اش هم با  ي کوتاهی نفس آن مردیث حبس شد و سینه کسی متوجه نشد که از شنیدن این کلمات، براي لحظه
مع هذا هرکول پوارو و چشمان تیزبینش که هیچ حرکت و جنبشی را از نظر دور . حرکتی ناگهانی باال آمد

ث شد، ولی کمیسر بتل بدون اینکه اصالً داشت، متوجه این تغییر حالت آنی و زود گذر دوشیره  آن مردی نمی
مثالً آدم باج «: زد و در ادامه سخنانش گفت متوجه تغییر حالت مخاطب خود شده باشد، همین طور حرف می

خوشبختانه دوشیزه مردیث، حال و احوال و وجنات شما . گیري نبود که با تهدید و ارعاب از مردم اخاذي کند
  ».برند ها رنج می هایی نیستید که گناهان زیاد کرده و از یادآوري آن دهد، از آن تیپ خانم نشان می

واقعاً ... نه«: ي زیباي آن مردیث براي نخستین بار باز شد و خندید و به دنبال آن گفت با شنیدن این حرف چهره
  ».خوشبختانه هیچ رازي در زندگی من وجود ندارد... هم نه

شویم و  البته بعداً هم مزاحمتان می. ارد که باز هم نگران باشیدخیلی خوب دوشیزه مردیث، پس دلیلی ند«
دانید که باید  مجدداً سواالتی خواهیم  کرد، ولی خوب، حتماً با سیستم کاري اسکاتلند یارد آشنا هستید و می

  ».این کارها انجام شود

: خطاب قرار داد و گفت کمیسر بتل، به دنبال این حرف از جاي بلند شد و مجدداً دوشیزه مردیث را مورد
به محض . دهم که یک تاکسی برایتان صدا کند به پاسبان نگهبان دستور می... توانید تشریف ببرید حاال می«

خود با نگرانی بیدار  رسیدن به باشگاه نیز زود به تختخواب بروید و سعی کنید که حتماً خوابتان ببرد و بی
  ».ن هم بخوریداگر الزم شد یکی دو تا آسپری... ننشینید

متعاقباً، دوشیزه مردیث را تا بیرون از اتاق هدایت کرد و لحظاتی بعد، همین که به اطاق وارد شد، سرهنگ 
توانست به این خوبی رل  به نظر من هیچ کس نمی. بتل جداً که خیلی باهوش و زرنگی«: ریس خطاب به او گفت
  »!یک پدر را بازي کند

کردم که ترسش بریزد، نه اینکه بیشتر شود، واال مطمئناً  وري برخورد میباید ط. بی دلیل نبود سرهنگ«
ببینید، از دو حال خارج نیست، یا این دختر بینوا واقعاً ترسیده  و وحشت . شد تر و ترسش هم بیشتر می مضطرب

فشار  اي را تحت کرده بود، که در این صورت آدم باید خیلی قسی القلب باشد که دختر مضطرب و وحشت زده
دانم که هرگز آدم قسی القلبی نبوده و حاال هم  شناسم و می گذاشته و بیشتر بترساند، من خودم را خوب می

کرد، که در  تر رل خود را بازي می یا اینکه برعکس، بازیگري فوق العاده ماهر که با استادي هر چه تمام. نیستم
  ».شد از این دستگیرمان نمیداشتیم، چیزي بیشتر  این صورت اگر تا صبح هم نگهش می
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خانم الیور آهی کشید و متعاقباً با انگشتانش چنان چنگی به موهاي خود زد که تمام آرایشی را که آرایشگر 
ي  اختیار قیافه کرد، بی بدبخت با هزار زحمت به آن داده بود، به کلی به هم ریخت و هر کس به او نگاه می

من ... می دانید«: خیال به کمیسر و بتل رو کرد و گفت ولی خانم الیور بی. آورد هاي آخر شب را به یاد می مست
کنم کار همین دختره است ولی جاي شکرش باقیست که قهرمان داستان من نیست، براي اینکه  که فکر می

ولی به هر حال . خوانندگان من اصالً دوست ندارند دحتر جوان و زیبائی مثل دوشیزه مردیث قاتل معرفی شود
  »گوئید مسیو پوارو؟ شما چه می... کنم که شیطانا را همین دختره کشته ن فکر میم

  ».ولی من یک چیز جدیدي کشف کردم... من«

  »کند به بازي بریج ؟ البد ارتباط پیدا می«

  ».کرده ها را مرور و محاسبه می بله، دوشیزه مردیث ضمن ثبت امتیازات بازي، در پشت کاغذ هم آن«

  »وع چه معنی و مفهومی دارد؟خوب، این موض«

مفهومش این است که، دوشیزه مردیث به فقر و نداري هم عادت دارد، یا اینکه فطرتاً آدم مقتصد و «
  ».باشد جوئی می صرفه

  ».ولی لباس گران قیمتی تنش کرده بود«: خانم الیور در جواب گفت

  ».دسپارد را بفرستید توسرگرد «: در اینجا، کمیسر بتل بیش از این معطل نشد و فریاد زد
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  فصل هفتم

  چهارمین قاتل احتمالی
آمد و او را به یاد  طرز راه رفتنش به نظر پوارو آشنا می. هائی سریع و مرتب وارد شد سرگرد دسپارد با گام

  .انداخت شخص و یا چیز به خصوصی می

که این قدر شما را معطل  خواهم سرگرد دسپارد از شما معذرت می«: کمیسر بتل شروع به سخن کرد و گفت
  ».ها را تا دیر وقت نگه دارم اي نداشتم، چون صالح نبود که خانم چاره. کردم

  ».گوئید فهمم چه می می. کنم کمیسر خواهش می«: سرگرد دسپارد در جواب گفت

  .سپس روي صندلی رو به روي کمیسر بتل نشست و با حالتی از انتظار به او نگاه کرد

  »تا چه حد با آقاي شیطانا آشنائی داشتید جناب سرگرد؟«: اش را صاف کرد و گفت کمیسر بتل سینه

  ».دو بار افتخار مالقات و آشنائی با ایشان را داشتم«: سرگرد دسپارد، خیلی شمرده و واضح پاسخ داد و گفت

  »تنها دو بار؟«

  ».فقط دو بار... بله«

  »دید؟بفرمائید در این دو بار، کجا همدیگر را مالقات کر«

حدود یک ماه پیش شام جائی دعوت داشتم که ایشان هم حضور داشتند و درهمین جا بود که از من دعوت «
  ».ي دیگر بدهند شرکت کنم اي که قرار بود هفته کردند تا در مهمانی عصرانه

  »مهمانی عصرانه؟ در اینجا؟«

  ».بله«

  »ین اتاق یا اتاق نشیمن؟اي که فرمودید، در کدام اتاق بود، در ا این مهمانی عصرانه

  ».ها حضور داشتند ها در تمام اتاق مهمان«

در اینجا، کمیسر بتل یک بار دیگر چاقوي معروف را از جیبش درآورد و روبروي سرگرد دسپارد نگاه داشت 
  »آید که در آن مهمانی عصرانه، این چاقو را دیده باشید؟ به خاطرتان می«: و گفت
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البد استنباط شما این است که، در آن مهمانی ... خیر«: را جمع کرد و گفت هاي خود سرگرد دسپارد لب
هاي بعدي از آن استفاده  افتد و براي اینکه در فرصت مناسبی در مهمانی عصرانه، ناگهان چشمم به این چاقو می

  ».سپرم کنم، آن را به خاطر می

  »ه استنباط کنید؟هاي من این گون کنید از حرف جناب سرگرد دسپارد، چرا سعی می«

خواهم، ولی به نظر من نشان دادن این چاقو و گوشه و کنایه از اینکه شاید قبالً آن را دیده باشم،  معذرت می«
  ».تواند داشته باشد استنباطی جز این نمی

به دنبال این گفتگو، لحظاتی سکوت برقرار شد و سرانجام کمیسر بتل مجدداً به بازجوئی خود ادامه داد و 
  »اي داشتید که از شیطانا متنفر باشید؟ سرگرد دسپارد، شما شخصاً هیچ دلیل و انگیزه«: تگف

  ».تا دلتان بخواهد«

  »فهمم؟ منظورتان را نمی«: کمیسر بتل از این جواب دور از انتظار شدیداً یکه خورد و با تعجب زیادي گفت

من به شخصه هرگز آرزوي مرگ شیطانا . بکشم البته فقط تنفر، نه اینکه او را«: سرگرد دسپارد در جواب گفت
مطمئن باشید از این کار هم ! ولی باور کنید خیلی دوست داشتم که با مشت و لگد بیفتم به جانش. را نداشتم

  ».حیف از اینکه حاال دیگر براي این کار خیلی دیر شده... مع هذا حیف. بردم خیلی لذت می

  »ه با مشت و لگد او را بزنید؟ولی چرا؟ چرا این قدر دوست داشتید ک«

هر . هائی بود که نیاز شدیدي به مشت و لگد دارند دانم که شیطانا از آن آدم دانم چرا، ولی همین قدر می نمی«
  ».کردم پنجه پاهایم تحریک شده و به خارش افتاده است افتاد، احساس می وقت که چشمم به او می

  »زند؟ ائی است که به اعتبار و معروفیت او لطمه میدانید؟ منظورم چیزه چیزي راجع به او می«

  ».داد داشت و همیشه هم بوي عطر دلپذیر و تندي می موهایش را خیلی بلند نگاه می. خیلی شیک پوش بود«

  »مع الوصف، شما دعوت او را به شام امشب پذیرفتید؟«

ئی که ها باشد صرفاً به مهمانیاگر قرار «: سرگرد دسپارد با خونسردي کامالً محسوسی جواب داد و گفت
شوم، در را به روي  باشد بروم، آن وقت مجبور می کند و مورد تایید و عالقه من هم می صاحبخانه برگزار می

  ».خود بسته و به ندرت از خانه خارج شوم
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دانید  میعجیب است که شما علی رغم اینکه جامعه امروزي را مردود «: کمیسر بتل زیرکانه جواب داد و گفت
  ».شرکت کنید ها ظاهر و کماکان در مهمانی کنید، با این وجود دوست دارید در مجامع عمومی و تایید نمی

هر آدمی هم هنگامی که پس از سفرهاي طوالنی از اعماق . بله، دوست دارم، ولی براي مدتی کوتاه«
هاي  پر از نور برود، زنان زیبا را با لباس هاي گردد، مسلماً دوست دارد به اتاق هاي وحشی و ناشناخته برمی جنگل

بله، من . ها برقصد، حرف بزند، بخندد، غذاهاي لذیذ بخورد و به طور کلی از محیط لذت ببرد شیک ببیند، با آن
گذرانم، ولی همان طور که گفتم فقط براي مدتی کوتاه،  هایی استفاده کرده و خوش می هم از چنین موقعیت

هاي  هاي پست فطرت و نادرویش قرار دارم که چهره شوم بین مشتی آدم که متوجه میگذرد  چون دیري نمی
. اي سعی در خام کردن یکدیگر دارند واقعی خود را در پشت نقابی از تزویر و ریا پنهان کرده و با تالش مزورانه

دهم دوباره  ترجیح میکند که  بله، همین دوروئی و نادرستی جوامع امروز است که مرا چنان منقلب و دلسرد می
  ».هاي بکر بازگردم به همان دنیاي وحوش و جنگل

رفتن به . ولی سرگرد دسپارد، نحوه زندگی شما و مسیري که به خصوص انتخاب کرده اید زیاد امن نیست
  ».آدم مسلماً با خطرات زیادي مواجه خواهد شد. هاي دست نخورده و برخورد با قبایل ناشناخته اعماق جنگل

آقاي شیطانا «: هایش را به عالمت بی اعتنایی باال انداخت و گفت د دسپارد لبخندي زد و متعاقباً شانهسرگر
  ».ام مع هذا مرد، ولی من هنوز زنده. هرگز زندگی خطرناکی نداشت

شاید هم برخالف تصور شما، زندگی بسیار ... داند کسی چه می«: کمیسر بتل با هدف خاصی در جواب گفت
  »کرده؟ اشته و خطرات زیادي نیز او را تهدید میخطرناکی د

  »چطور؟«

  ».دانم، شیطانا اصوالً آدم فضولی بود منظورم این است که، تا آنجا که من می«

تو زندگی ... البد منظورتان این است که«: سرگرد دسپارد با حالتی از کنجکاوي زیاد به جلو خم شد و گفت
  »ها آگاه و از ته و توي زندگی مردم سردربیاورد، بله؟ الً از اسرار آنمث... که شاید... کرد مردم دخالت می

هایی بود  شیطانا اصوالً از آن آدم... راستش، منظورم این بود که چه جوري بگویم. خیر، کامالً این طوري نه«
  ».ها دخالت کند بله به خصوص خانم... ها دوست داشت در زندگی خانم... بفهمی نفهمی... که

ولی به «: داد گفت اي سر داد و هم چنان که به صندلی خود تکیه می دسپارد با حالتی از بی تفاوتی قهقه سرگرد
  ».هاي آدم حقه بازي مثل شیطانا توجه نخواهند داشت ها هرگز به حرف نظر من، خانم
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  »نیده باشد؟تواند، شیطانا را به قتل رسا حاال بفرمائید به نظر شما چه کسی می... خوب، سرگرد دسپارد«

ضمن اینکه به هیچ وجه تصور ... از دوشیزه مردیث کوچولو هم همچنین. از خودم مطمئنم... هوووووم م م م م«
اندازد که از بس  هایم می خانم لوریمر مرا یاد یکی از عمه. کنم خانم لوریمر هم دست به این کار زده باشد نمی

  ».ماند به این ترتیب فقط آقاي دکتر باقی می. ترسیدیم جدي و اخمو بود، همه مثل سگ از او می

حاال ممکن است راجع به دفعاتی که خود شما و سایر بازیکنان از سر میز بریج بلند شدید، توضیحاتی «
  »بفرمائید؟

یک مرتبه براي این که زیر سیگاري را بیاورم که ضمناً نگاهی هم به شومینه . من خودم، دو مرتبه بلند شدم«
  ».ادا خاموش شود و یک بار  هم براي این که نوشیدنی بیاورمانداختم مب

  »چه ساعاتی؟«

مع هذا صرفاً از روي حدس و گمان و بدون اینکه صد در صد مطمئن باشم، بار اول ... دقیقاً به خاطر ندارم«
رف شومینه رفت خانم لوریمر هم یک بار بلند شد و به ط. بود 11ي دوم نیز احتماالً ساعت  و دفعه 10:30احتماالً

و یک چیزهایی هم به شیطانا گفت، ولی حقیقتش من نشنیدم که شیطانا جوابی به او بدهد، البته شاید هم جوابی 
توانستم  داده و من متوجه نشدم، چون حواسم آن قدر به بازي و به دست خودم بود که به هیچ چیز دیگري نمی

چون همان طور که گفتم خودم هم مطمئن . بخورم که نشنیدم توانم با اطمینان قسم توجه داشته باشم، لذا نمی
آید که به طرف شومینه رفته باشد، ولی  دوشیزه آن مردیث هم لحظاتی در اتاق قدم زد ولی به نظرم نمی. نیستم

تا آنجا که من به یاد دارم، اقالً سه چهار دفعه از جایش . شد دکتر رابرتز برعکس، اصال جاي خودش بند نمی
  ».شد بلند

خواهم اداي مسیو پوارو را دربیاورم و از شما سوالی کنم  حاال می«: اي کرد و گفت در اینجا، کمیسر بتل خنده
  »هایتان بفرمائید؟ که، نظر خودتان را راجع به بازي بریج همبازي

کند  راب میزند، بازي را واقعاً خ هاي که می دکتر رابرتز با بلوف. دوشیزه آن مردیث بازیکن خیلی خوبیست«
  ».خانم لوریمر، نگو، بازیش واقعاً حرف ندارد. و حقش این است که همیشه ببازد

  »شما سوالی دارید مسیو پوارو؟«: کمیسر بتل به پوارو نگاه کرد و گفت

ولی پوارو سرش را به عالمت نفی تکان داد و متعاقباً سرگرد دسپارد پس از این که آدرسش را به کمیسر بتل 
خیر گفت و با همه خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد، و همین طور که در را پشت سر خود داد، شب ب
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چی «: بست، پوارو حرکت مختصري کرد که باعث کنجکاوي کمیسر بتل شد و به همین دلیل سوال کرد می
  »شد؟

رد که انگار دا فقط، ناگهان متوجه شدم که سرگرد دسپارد طوري قدم بر می... هیچی«: پوارو در جواب گفت
  ».زنند دقیقاً همان طور که ببرها در جنگل قدم می. هاي نرم، به جا، مطمئن و راحت قدم. رود یک ببر راه می

ي هرکول پوارو داشته باشد، نگاهی به حاضرین انداخت  ولی کمیسر بتل، بدون اینکه توجهی به کنایه و اشاره
  ».باشد ه بفهمیم، قاتل کدام یک از این چهار نفر میخوب حاال موقعش رسیده ک... هووووم م م م«: و گفت
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  فصل هشتم

  کدام یک؟
کمیسر بتل، به دنبال این سوال، نگاهش را روي چهره حاضرین چرخاند، ولی فقط یک نفر پاسخ او را داد، 

ي خودش را  ي خاصی داشت که در هر موردي نظریه خانم الیور، که طبق معمول نخود هر آشی بود و عالقه
پرسید، یا کار این  اگر از من می«: در اینجا هم بدون معطلی، پرید وسط صحبت کمسیر بتل و گفت. ابراز کند

  ».دختره ست و یا آن آقاي دکتر

آمیز به چهره دو مردي که در اتاق حضور داشتند خیره شد و منتظر  معهذا کمیسر بتل کماکان با نگاهی پرسش
. معلوم بود که هیچ یک از آنان تمایلی به پاسخ دادن به سوال وي را ندارندها جوابی بدهند، ولی  بود که آن

سرهنگ ریس سرش را به عالمت اطمینان تکان داد و پوارو هم سکوت کرده و فقط سعی داشت کاغذهاي 
اد کمیسر بتل به سخنان خود ادامه د. اي را که حاوي نتایج امتیازات بازي بریج بود به دقت صاف کند مچاله شده
اند سرتاپا دروغ بوده،  ها قاتل است و هرچه هم که در بازجوئی امشب گفته شکی نیست که یکی از آن«: و گفت

  .یک ؟ کار ساده و آسانی نیست، نخیر، برعکس، خیلی هم مشکل خواهد بود ولی کدام

هائی که زدند  تازه، اگر هم بخواهیم روي حرف«: متعاقباً لحظاتی سکوت کرد و سپس در ادامه سخنانش گفت
دکتر رابرتز به سرگرد دسپارد مشکوك است، سرگرد دسپارد نیز . حساب کنیم، باز هم به جائی نخواهیم رسید

این دختره آن مردیث هم طوري حرف زد که ظاهراً جز خانم لوریمر کس . داند برعکس دکتر رابرتز را قاتل می
. ي ماها ریخت با جوابی که داد آب پاکی روي دست همهخانم لوریمر هم . آید دیگري از عهده این کار بر نمی

  ».کند هاي این چهار نفر هم، چیزي را ثابت نمی خیلی مساله غامض شده، طوري که هیچی معلوم نیست و حرف

  ».به نظر من آنقدرها هم نومید کننده نیست«: در اینجا، پوارو به حرف درآمد و گفت

  »هایش بود ؟ کنید نکته بخصوصی در گفته یعنی فکر می«: سوال کرد کمیسر بتل نگاهی تندي به او انداخت و

هایش را در هوا چرخاند و  خواهد روي احتمال بخصوصی تاکید کند، دست پوارو با حالتی که گوئی می
البته . هایش بود کنم یک اختالف جزئی و نامحسوس در گفته خودم هم زیاد مطمئن نیستم، ولی فکر می«: گفت

  ».یست و سرنخی هم به دستمان نخواهد دادن چیز مهمی
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کنم که شما دو نفر دوست ندارید و یا بهتر  احساس می«: کمیسر بتل مجدداً به سخنانش ادامه داد و گفت
  ».خواهید نظریه خودتان را ابراز کنید بگویم نمی

یا مدرکی براي  کند که مورد و اي را اعالم می آدم وقتی نظریه«: سرهنگ ریس با خونسردي در جواب گفت
  .اثبات آن نیز داشته باشد، در غیر این صورت بهتر است سکوت کند و حرفی هم نزند

خانم الیور با شنیدن این حرف، فریادي کشید و با حالتی که معلوم بود از خونسردي و سرسختی سرهنگ ریس 
  ».کار کنمدانم چ واي که از دست شما مردها نمی«: شدیداً ناراحت و عصبانی شده است گفت

حاال بهتر است «: ولی کمیسر بتل، دقایقی به فکر فرو رفت و سرانجام شروع به حرف  زدن کرد و گفت
خوب از دکتر . رسند، مورد بررسی قرار دهیم احتماالتی را که اگر چه تا حدودي ثقیل و ناباورانه به نظر می

براي اینکه با استفاده از تجارب پزشکی، مطمئناً  کنیم که به نظر من کاندیداي قابل قبولی است، رابرتز شروع می
کاندیداي دوم، . داند که چاقو را باید در کجا بنشاند تا با کمترین ریسک، موثرترین نتیجه را نیز داشته باشد می

کنیم که با توجه به زندگی پرمخاطره و تجربیات  سرگرد دسپارد، خوب، حاال راجع به مردي صحبت می
تر از همه با آمادگی اکتسابی که در اثر  باشد و مهم ه، فوق العاده به اعصاب خود مسلط میخطرناکی که داشت

هاي خطرناك کسب کرده، تبدیل به آدم مصممی شده که  برخورد با انواع خطرات و مواجه شدن با موقعیت
و من به . بگذاردتصمیم گرفته و تصمیم خود را نیز سریعاً به مرحله اجرا  قادر است تحت هر شرایطی، آناً

هائی است که عالقه چندانی به زندگی معمولی نداشته و  کنم، سرگرد دسپارد از زمره آدم شخصه فکر می
. برند دوست دارند فقط با اقدام به کارهاي خطرناك خود را سرگرم نمایند و از این کار هم واقعاً لذت می

هائی که احتماالً رازي در  لی مسلط بود، از آن خانماین خانم هم به اعصاب خود خی. رسیم به خانم لوریمر می
هاي زیادي در زندگی خود داشته، ولی از طرف دیگر از  ها نیز وجود دارد و شاید هم فراز و نشیب زندگی آن
کند، و لذا از  اي را در بیننده تداعی می هاي بسیار با شخصیتی است که مدیره مدرسه معروف دخترانه آن خانم

راستش من . رسد که با خونسردي چاقوئی را در قلب کسی فرو کند با شخصیتی بعید به نظر میچنین خانم 
رسیم به این دوشیزه آن مردیث کوچولو؛  و باالخره می. کنم که ایشان این کار را کرده باشد شخصاً فکر نمی

دست نیست، ولی  هیچ اطالعی از سوابق او در. باشد دختري معمولی و زیبا که تا حدودي هم خجالتی می
  ».داند خوب، آدم چه می

  ».دانیم که شیطانا عقیده داشت، این دختر جنایتی را مرتکب شده است ولی همه می«: پوارو در جواب گفت

  ».اهریمن در پشت نقابی از فرشته«: اي اظهار داشت خانم الیور با حالت متفکرانه
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  ».رساند ها ما را به جائی نمی این حرف کمیسر بتل،«: در اینجا سرهنگ ریس به سخن درآمد و گفت

هاي من بیهوده و بی فایده است ؟ ولی بهتر است به عرضتان برسانم که در  فرمائید حرف یعنی جناب عالی می«
  ».باشد حل هر ماجراي جنائی، تحقیقات نظري از اهمیت باالئی برخوردار می

یقات نظري، بهتر است اطالعاتی در مورد تک تک ها و یا به قول شما تحق به نظر من که به جاي این صحبت«
  ».این چهار نفر کسب کنید

ما در کارمان . کنید خیالتان راحت باشد، این طور هم نیست که شما فکر می«: اي کرد و گفت کمیسر بتل خنده
د توانی کنم خصوصاً شما می ولی در این موردي که اشاره فرمودید، فکر می. خیلی دقیق و سختگیر هستیم

  »کمکمان کنید؟

  »حتما، ولی چطور؟«

این آقا جاهاي زیادي بوده، آمریکاي جنوبی، شمال آفریقا، شرق آفریقا و شاید . مثالً در مورد سرگرد دسپارد«
سیستم اطالعاتی ارتش در تمام این نقاط امکاناتی دارد و شما با دسترسی که به این امکانات . هم جاهاي دیگر
  ».هاي سرگرد دسپارد کسب و در اختیار ما بگذارید ید اطالعاتی در مورد فعالیتتوان دارید، مسلماً می

مطمئن باشید که این کار انجام خواهد شد و «: سرهنگ ریس سرش را به عالمت تاکید تکان داد و گفت
  ».اطالعات مورد نیاز در اختیار شما قرار خواهد گرفت

آه، من یک نقشه عالی «: ه باشد، فریادي کشید و گفتخانم الیور با حالتی که گوئی کشف بزرگی را کرد
. ها هم که چهار نفر بیشتر نیستند آن. شود گفت چهار کاراگاه ماهر و متبحر ببینید ما چهار نفر هستیم، می. دارم

سرهنگ ریس در تعقیب سرگرد . ها بپردازیم خوب، چطور است که هر یک از ماها به تعقیب یکی از آن
به نظر . تل به دنبال دکتر رابرتز، من به دنبال آن مردیث و مسیو پوارو هم به تعقیب خانم لوریمردسپارد، کمیسر ب

  ».شود من از این بهتر نمی

این . به هیچ وجه صالح نیست خانم الیور«: ولی کمیسر بتل سرش را با قاطعیت به عالمت نفی تکان داد و گفت
و من نیز به عنوان افسر مسئول رسیدگی به این . شود لندیارد مییک مسئله پلیسی است که صرفاً مربوط به اسکات

اي که قانون در اختیار من  ماجرا، وظیفه دارم و موظفم، بر طبق اختیارات قانونی و با استفاده از امکانات گسترده
ستم و حق ضمناً فراموش نکنید که به هیچ وجه مجاز نی. گذارده، هر چهار نفر را هم زمان تحت نظر داشته باشم

ندارم به منظور ارضاء تمایالت شخصی از اختیارات قانونی خود سوءاستفاده نموده و هر کاري را که بخواهم 
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بکنم، چون در نهایت مسلماً اسکاتلندیارد را زیر سوال خواهد برد و حیثیت و اعتبار این سازمان فعال و واقعاً 
راحت است که حدسی بزنید و به دنبال حدس خود بروید، بله، براي شما خیلی . پاك را خدشه دار خواهد نمود

باشد، چون نظریات شما سه نفر به احتمال بسیار  ضمن آنکه پیشنهاد شما نیز خالی از اشکال نمی. ولی براي من نه
به عنوان مثال سرهنگ ریس هنوز . قوي با هم تداخل خواهد نمود و یا ممکن است اساساً با هم متناقص هم باشد

تواند هم بزند، زیرا موردي که حتی تا حدودي  راجع به اینکه به سرگرد دسپارد مظنون است نزده، نمیحرفی 
شاید ایشان هم کمترین سوءظنی به خانم . مسیو پوارو هم همچنین. هم به این موضوع اشاره کند وجود ندارد

  ».لوریمر نداشته و یا برعکس امکان دارد به شخص دیگري مظنون باشند

و به » .خیلی هم دقیق. ولی به هر حال نقشه بسیار خوبی بود«: الیور آهی کشید و با لحن تاسف باري گفتخانم 
ولی مطمئناً «: دنبال این گفتگو، لحن صدایش تغییر کرد و با خوشحالی مشهودي در ادامه سخنانش اظهار داشت

  »قیقاتی را شخصاً انجام بدهم؟مخالفتی نخواهید داشت اگر من صرفاً براي ارضاء حس کنجکاوي خودم تح

توانم  راستش قانوناً هم نمی. نه، مخالفتی ندارم«: کمیسر بتل به آرامی و با حالتی تردید آمیز در جواب گفت
هاي فردي،  همه شماها در مهمانی امشب حضور داشتید و بدیهی است در رابطه با آزادي. مخالفتی داشته باشم

ق را قائل است که به منظور ارضاء حس کنجکاوي خود، آزادانه تحقیقات اجتماع براي تک تک شماها این ح
با شناختی که از شما دارم، پیشنهاد . و حاال خانم الیور روي سخنم با شماست. شخصی خودتان را انجام دهید

  ».کنم شما بخصوص دقت بیشتري مبذول بفرمائید می

  ».ت که رازدار باشمدانم، منظورتان این اس می«: خانم الیور در جواب گفت

مطمئن باشید، «: هاي خود ندارد، ادامه داد و گفت و متعاقباً با لحنی که معلوم بود چندان هم اطمینان به گفته
  ».حتی یک کلمه هم از دهان من خارج نخواهد شد و هیچ

منظور کمیسر کنم، کامالً متوجه  فکر می«: در اینجا، هرکول پوارو سخنان خانم الیور را قطع کرد و گفت
خواهید با کسی دست و پنجه نرم کنید که تا به حال و تا آنجائی که  منظور ایشان این است که، شما می. نشدید
دانیم، دو نفر را به قتل رسانیده، چنین آدمی به محض اینکه احساس کند موقعیتش به مخاطره افتاده و  ما می

اي تردید، جنایت سوم را نیز  ند، بدون معطلی و بدون لحظهکند، در صورتی که الزم بدا خطري او را تهدید می
  ».مرتکب خواهد شد

خانم الیور لحظاتی متفکرانه به پوارو خیره شد و سپس لبخندي بر لبان او نقش بست؛ لبخندي به نشانه خرسندي 
آورند، و با  میاي بر لب  از استقبال خطر، لبخندي که معموالً کودکان جسور قبل از مبادرت به کار متهورانه
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به شما اخطار «: آورند، گفت ها اغلب بر زبان می همین حال و احوال ضمن نقل قول جمله معروف که پلیس
خیلی متشکرم مسیو پوارو، مطمئن باشید مواظب خودم خواهم بود، ولی به هر حال باید در حل این . شود می

  ».شد ها هم منصرف نخواهم ماجرا شرکت داشته باشم و با این حرف

اي  شما واقعاً روحیه شجاعانه. اجازه بدهید به شما تبریک بگویم خانم«: پوارو تعظیم کوتاهی کرد و گفت
  ».دارید

خانم الیور که از تعریف و تمجید پوارو احساس کارآگاه بودنش شدیداً تحریک شده بود، روي صندلی جابجا 
کند، شروع به صحبت کرد  ن کارآگاهان صحبت میشد و شق و رق نشست و متعاقبا با لحنی که دبیر کل انجم

گردد، مستقیماً به  کنم، کلیه اطالعاتی که از طریق عوامل کسب و تهیه می من به شخصه پیشنهاد می«: و گفت
. واحد مرکزي اطالعات ارسال و در این مرکز جمع و متعاقباً به صورت یک مجموعه مورد بررسی قرار بگیرد

هاي  گیري و تئوري نیستند که اطالعاتی را پیش خود نگاه دارند که البته شامل نتیجههیچ یک از عوامل مجاز 
شود پیش  عوامل مجاز هستند، این دو مورد را که به عنوان اطالعات خصوصی فردي تلقی می. شود شخصی نمی

  ».خود نگاه دارند

پلیسی نیست که این طور صحبت  خانم الیور، خانم الیور، این که یک داستان«: کمیسر بتل آهی کشید و گفت
  ».کنید می

: اي اظهار داشت هاي بی مورد با لحن قاطعانه سرهنگ ریس به منظور اداره جلسه و جلوگیري از صحبت
بایست به پلیس و به خصوص به افسر  آورد، می طبیعتاً، کلیه اطالعاتی که هر کسی به نوبه خود به دست می«

  ».شودمسئول رسیدگی به این قضیه ارائه 

البته مطمئنم که شما هم خانم الیور «: و ضمن اشاره به پوارو و کمیسر بتل، رو کرد به خانم الیور و گفت
کنم اگر چیزهائی از قبیل دستکش خون آلود، آثار انگشت  همکاري خوبی خواهید داشت و فقط خواهش می

اي را پیدا کردید، حتماً  اغذهاي سوختهگذارند و یا تکه ک هاي مصنوعی را در آن می در روي لیوانی که دندان
  ».ها را در اختیار کمیسر بتل بگذارید آن

بله، بخندید، ولی باالخره به شما ثابت خواهم شد که حس «: معهذا خانم الیور خیلی جدي در جواب گفت
  ».ها اشتباه نخواهد کرد ششم خانم
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ه سرگرد دسپارد تحقیق خواهم کرد، ولی راجع ب«: شد، گفت سرهنگ ریس همینطور که از جاي خود بلند می
توانم انجام دهم،  کنید باز هم کاري هست که من می و اگر فکر می. احتماالً یک مدتی طول خواهد کشید

  ».بفرمائید

کنید به ما  معهذا، اگر نظر خاصی دارید که فکر می. نه، فعالً کار دیگري ندارم. خیلی متشکرم جناب سرهنگ«
  ».کرد، لطفاً بفرمائید، خیلی هم متشکر خواهم شدکمک بیشتري خواهد 

دادم، پرونده جنایاتی که در یکی دو سال  راستش، من اگر جاي شما بودم، به موازات اقداماتی که انجام می«
هائی که در آن از اسلحه گرم و یا انواع زهر استفاده شده است نیز مطالعه و  گذشته رخ داده و بخصوص آن

  ».و اینکه، خود شما هم مطمئناً به این فکر افتاده ایدکردم، گ بررسی می

  ».بله، این مورد قبالً به مغز من هم خطور کرد. اي اشاره فرمودید به نکته مهم و ارزنده. متشکرم«

هائی مثل من نیاز داشته  تر از آن هستید که به کمک آدم تر و کار کشته کمیسر بتل عزیز، شما خیلی با تجربه«
  ».شب بخیر خانم الیور، شب بخیر مسیو پوارو خوب،. باشید

  »ایشان کی بودند؟«: به محض آن که سرهنگ ریس از اطاق خارج شد، خانم الیور سوال کرد

ترین افسران ارتش، قسمت اعظم خدمتش را در  یکی از بهترین و خبره«: کمیسر بتل در جواب اظهار داشت
  ».در دنیا جائی نیست که نرفته باشد. هم گذرانیدههاي بسیار م خارج از کشور و در اجراي ماموریت

دانم که مجاز هم نیستید که بگوئید،  نیازي نیست که شما به من بگوئید، البته می«: خانم الیور در جواب گفت
در غیر این صورت شیطانا هرگز او را . ولی خوب، من خودم فهمیدم که سرهنگ ریس یک مامور مخفی است

ایم، شیطانا در رابطه با مهمانی امشب، تعداد  کرد، چون همانطور که همه متوجه شده نمی به مهمانی امشب دعوت
یکی از اسکاتلندیارد، . مدعوین را طوري تنظیم کرده بود که چهار تبهکار در برابر چهار کارآگاه قرار بگیرند

ه خود نویسنده یکی از سازمان اطالعاتی ارتش، یک کارآگاه خصوصی و باالخره یکی هم کارآگاهی ک
  »!واقعاً که فکر جالبی کرده بود. باشد هاي جنائی می داستان

زنید خانم عزیز ؟  این چه حرفیست که می«: پوارو سرش را به عالمت نفی تکان داد و با تاکید خاصی گفت
نها به هدف شیطانا با ترتیب دادن این مهمانی احمقانه، نه ت. فکر جالب کدام است، بفرمائید فکر خیلی ابلهانه

  ».خود نرسید، بلکه کاري کرد که این ببر درنده طعمه خود را که کسی جز خود شیطانا نبود، به موقع شکار کند

  »ببر درنده ؟ حاال چرا ببر؟«
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  ».باشیم منظور من از ببر درنده همین قاتلی است که در جستجویش می«

خوب مسیو پوارو، حاال «: پوارو سوال کرد و گفتکمیسر بتل، طبق روال همیشگی اش، بدون مقدمه چینی از 
کنید؟ البته سوال دیگري هم دارم و بعد از این مورد، خیلی مایلم  بفرمائید که شما شخصا چه راهی را پیشنهاد می

ي شما را در مورد این چهار مظنون جویا شوم، چون با شناختی که از سیستم و روش  شناسانه ي روان که نظریه
به ویژه بررسی و . شناسی جنایات دارید دانم که شما همیشه تاکید خاصی روي روان ما دارم، میتحقیقاتی ش

  ».تجزیه و تحلیل دقیق شخصیت قاتل و مقتول

پوارو که کماکان با دقت و حوصله زیادي سرگرم صاف کردن تکه کاغذهاي امتیازات بازي بود، در جواب 
شناسی جنایات بطور اعم و یا به عبارت دیگر بررسی علل  بله، روان .سوال بسیار به جا و منطقی فرمودید«: گفت

باشد، زیرا نه تنها از این طریق است که این نکات مبهم  هاي تمام جنایات از اهمیت بسزائی برخوردار می و انگیزه
مین طور که و ه. اي که مطمئناً در حل معما مفید و سودمند خواهند بود روشن و شناخته خواهند شد و ناشناخته
کنیم که به تدریج با روحیه قاتل آشناتر شده و شخصیت او نیز بیش از پیش در نظرمان  رویم احساس می جلو می

  .مجسم خواهد شد

. دانیم که جنایت امشب از چه نوع جنایاتی بوده و به چه طریقی انجام شده است ما االن می... مالحظه بفرمائید
حال براي . انگیزد خوریم که سوءظن ما را نیز بر می به شخص بخصوصی بر میخوب، حاال در مسیر تحقیقاتمان 

اینکه از سوءظن خود یقین حاصل کنیم، الزم است در مرحله نخست حاالت روانی، روحیه و شخصیت ذاتی او 
که ثابت  کنیم، ولی امکان دارد به نتایج مستدلی برسیم این کار را می. را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم

خوب، . کند این شخص بخصوص، اساساً از این نوع جنایات منزجر بوده و از این شیوه بخصوص بیزار باشد
مطمئناً اگر همینطور ادامه بدهیم، . بدیهی است که نام این شخص از لیست مظنونین ما حذف خواهد شد

خواهد بود که بدیهی است جز قاتل جواب ما  سرانجام به مظنونی خواهیم رسید که جوابگوي تمام سواالت بی
  .تواند باشد حقیقی کس دیگري نمی

ما در همین دو سه ساعت گذشته، اطالعاتی گو اینکه خیلی مختصر و محدود، در مورد این چهار نفر کسب 
اي از طرز  به عنوان مثال، در حال حاضر تا اندازه. ایم هائی در مورد آنان زده کرده و پیش خودمان نیز حدس

هایشان تا حدودي با روحیات و  ي دستخط ي بازي بریج و مطالعه ها آگاهیم، ضمن اینکه از شیوه دگی آنزن
ولی متاسفانه این اطالعات آن قدر محدود و ناقص است، که هیچ یک از ما . ایم ها نیز آشنا شده افکار درونی آن

ي شدیدي  ي آن بدون شک کینه داریم که انگیزه با جنایتی سر و کار. ي قاطعی ارائه نماید تواند نظریه فعالً نمی
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اي کهنه و چنان قوي که قاتل تحت تاثیر فشار روانی آن، تن به چنین ریسک خطرناکی داده و  بوده است، کینه
  .هد کار خود را انجام می

از آن  .باشد یک بلوف زن قهار که بازیش سر تا پا بلوف می. خوب، حاال براي شروع برویم سراغ دکتر رابرتز
دسته مردانی که با برخورداري از اعتماد به نفس بسیار باالئی که دارند، در صورت لزوم از قبول هیچ ریسکی 

ي دکتر رابرتز با این جنایت  شناس جنایی، روحیه از نظر روان. ولو هر قدر هم خطرناك، رویگردان نخواهند بود
اختیار نام  و یا فرضیه، هر کسی که جاي ما باشد بی خوب در صورت قبول این تز. کامالً مطابقت خواهد داشت

کار که نه تنها اهل بلوف  دوشیزه آن مردیث را از لیست حذف خواهد کرد؛ دختري ترسو و فوق العاده محافظه
آن مردیث از آن دختران جوان و زیبائیست که . ترساند ها نیست، بلکه حتی فکر بلوف هم او را می و این حرف
باشند و به  د بنفس چندانی ندارند و به همین جهت فطرتاً محتاط، مقتصد و الزاماً خیلی هم دقیق میاصوالً اعتما

خطر باشد را نداشته و  طور کلی دختري است که به نظر من توانائی قبول هیچ ریسکی ولو هر قدر هم که بی
  .به عهده گرفته و یا انجام دهدهرگز قادر نیست کارهائی را که احتماالً به دل و جرات زیادي احتیاج دارد 

جوئی، بلکه به خاطر  توزي و انتقام زنند، ولی نه به خاطر کینه هائی هم دست به جنایت می معهذا حتی چنین آدم
دهد که به  ها را در تنگنا و فشار قرار می بله ترس و وحشت، که در مواقع حساسی چنان آن. ترس و وحشت زیاد

آدمی با چنین کاراکتري . دهند راي رهائی از این تنگنا به هر کاري تن در میکلی عاجز و مستاصل شده و ب
زند و در چنین  کنند از ترس و وحشت خود را به آب و آتش می درست شبیه حیوانی است که وقتی دنبالش می

  .شرایطی براي فرار از مهلکه، به احتمال بسیار قوي از جنایت نیز روي گردان نخواهند بود

همین دوشیزه مردیث جنایتی را که هیچ کس جز شخص خودش از آن خبر ندارد، مرتکب شده  فرض کنیم
شود که آقاي شیطانا به طریقی به این راز پی برده و از جریان این  ها بعد، ناگهان متوجه می است، ولی مدت

خوب . رد بدهدجنایت آگاهی کامل دارد و درصدد است که در اولین فرصت مناسب او را تحویل اسکاتلندیا
کند که زندگیش شدیداً  احساس می. دهد خودتان مجسم کنید که چه ترس و وحشتی به آن مردیث دست می

ریزد و دیگر  تمام افکارش به هم می. مثل شیطانا شده است به خطر افتاده و سرنوشت او بازیچه دست آدمی
اي براي او وجود نخواهد  گی است و آیندهداند که زندگیش در شرف از هم پاشید تواند فکر کند، چون می نمی

ثبات  و اینجاست که حالت روانی وي تحت تاثیر همان ترس و وحشتی که اشاره کردم چنان متزلزل و بی. داشت
شود که هر چه  تواند فکر کند و لذا تمام هم و غمش بر آن می شود که به هیچ چیزي جز مرگ شیطانا نمی می

  .خود کم کند تر شر شیطانا را از سر سریع
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ي تمیز و تشخیص آن مردیث را نیز تحت الشعاع خود قرار  باشد که قوه متاسفانه این وسوسه آن قدر قوي می
داند در صورت ارتکاب به این جنایت در  کند که حتی فکر فرجام وخیمی که می داده و چنان او را مسخ می

فرقی دارد؟ نفس عمل که یکی است و در هر  گوئید چه خوب، البد می. انتظار او خواهد بود نخواهد کرد
در این مورد بخصوص، . بله، شاید هم حق با شماست، منتها با یک تفاوت عمده. صورت جنایتی صورت گرفته

العاده قوي باشد که ما هم  دیگر دلیلی ندارد که قاتل حتماً یک آدم خونسرد، مسلط به خود و با اعصاب فوق
زده نظیر  بگردیم، بلکه دختري ضعیف و ترسو ولی مستاصل و وحشت نین آدمیالزاماً مجبور شویم دنبال چ

  .در این صورت مسیر تحقیقات ما نیز اجباراً تغییر خواهد کرد. دوشیزه آن مردیث

حاال برویم سراغ سرگرد دسپارد، با آن حالت، خونسرد، آگاه . خوب، این از دکتر رابرتز و دوشیزه آن مردیث
در صورت اطمینان قطعی از ضرورت امر، بدون توجه به خطرات احتمالی، کاري را که که  آدمی. و مطمئن

البته نه همین طور به طور تصادفی، بلکه سر فرصت و با حوصله، به این . بایست انجام دهد انجام خواهد داد می
که مطمئن شد، نتیجه  گیرد و صرفاً وقتی ي جوانب امر را در نظر می ترتیب که با احتساب تمام احتماالت، کلیه

هائی مثل سرگرد دسپارد، اغلب  آدم. کار صد در صد به نفع او خواهد بود، نقشه خود را پیاده و اجرا خواهد کرد
ها به طور اعم از اقدام به کارهاي خطرناك و  زنند و بیشتر اهل عمل هستند، و این جور آدم حرف کمتر می

  .اند بینی کرده ریز خود را مطالعه و پیشمتهورانه ابائی ندارند، چون قبالً راه گ

خانمی میانه سال ولی فوق العاده تیز هوش، خویشتن دار و با اعتماد به . و حاال باالخره رسیدیم به خانم لوریمر
کند و از این نظر به نظر من از سه نفر دیگر به  بانوئی ظاهراً خونسرد که مغزش مثل ماشین حساب کار می. نفس

ي قبلی  کنم زنی باشد که کاري را نسنجیده و بدون مطالعه باشد، و به همین دلیل فکر نمی ر میت مراتب ارجح
ها روي  ي من زنی است که چنانچه تصمیم به قتل کسی بگیرد، مطمئناً مدت خانم لوریمر به عقیده. انجام دهد
ریزي دقیق و  سرانجام با برنامه کند و سپس تمام مراحل را مرحله به مرحله مطالعه و بررسی نموده و آن فکر می

نماید، و بدیهی است با در نظر گرفتن تمام جوانب طوري پیش  حساب شده طرح نهایی خود را تهیه و تنظیم می
خواهد رفت که احتمال بروز کوچکترین خطائی در آن وجود نداشته باشد، نه اینکه با دیدن شی و یا شخص 

  .یا ناگهان کاري را بخواهد انجام دهد بخصوصی،  ناگهان خیالی به سرش بزند و

دانم که خانم لوریمر  با در نظر گرفتن این خصوصیات و در مقایسه با سه نفر دیگر، من به شخصه بعید می
البته باید اذعان کنم که خانم لوریمر از آن زنان نادر و با شخصیتی است که معموالً . مرتکب این قتل شده باشد

دهند و همانطور که قبالً نیز اشاره کردم از آن زنانی است که هر کاري را  خود قرار می دیگران را تحت الشعاع 
  ».بانوئی واقعاً با شهامت و مقتدر. که بخواهند انجام دهند، به بهترین وجهی انجام خواهند داد
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حتماً متوجه خوب، «: اي مکث کرد و مجدداً به سخنان خود ادامه داد و گفت به دنبال این حرف، پوارو لحظه
اید کمیسر بتل که تا این لحظه، چیزي که بتواند کوچکترین کمکی بکند، دستگیرمان نشده است و به نظر  شده

  ».ي سوابق و گذشته این چهار نفر بله، فقط یک راه، آن هم مراجعه و مطالعه. ماند من فقط یک راه باقی می

  ».که جان کالم را گفتیدواقعاً «: کمیسر بتل آهی کشید و در جواب اظهار داشت

اظهار نظر شیطانا در مورد این چهار نفر، کنایه از این «: ي سخنان قبلی خود مجدداً اظهار داشت پوارو در ادامه
دانیم که آیا واقعاً دلیل و مدرك  اند، ولی ما هنوز نمی ها در گذشته مرتکب قتلی شده داشت که هر یک از آن

ها را  هاي خود داشت و یا اینکه صرفا از روي حدس و گمان این حرف فتهمستدل و محکمی هم براي اثبات گ
زد، بلکه مطمئن بود، منتها دالیل و مدارك  دلیل حرف نمی رسد که شیطانا بی مع الوصف چنین به نظر می. زد می

  ».محکمه پسندي در اختیار نداشت

ا نظر شما موافقم، براي اینکه شیطانا اصوالً من هم ب«: کمیسر بتل نیز سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت
  ».نبود که بدون دلیل براي ارضاي خودش شخص و یا اشخاصی را متهم به قتل کند آدمی

کنم  با توجه به موردي که شما اشاره فرمودید، فکر می«: هاي کمیسر بتل اظهار داشت پوارو در تائید حرف
اگر به خاطر داشته باشید گروهی از مهمانان راجع به جنایت ي آغاز این ماجرا در اوایل شب بود که  نقطه

حال چنین به نظر . کردند که طی آن طرق مختلف جنایات مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود صحبت می
شیطانا که با دقت خاصی به مهمانان . گردد ي خاصی نیز مطرح می رسد که در طول این بحث و گفتگو، شیوه می

ي یکی از مهمانان  داده، به طور تصادفی متوجه تغییر حالتی در چهره ها گوش می هاي آن رفخیره شده و به ح
دانید شیطانا یک آدم معمولی نبود، بلکه فوق العاده زیرك و باهوش، با  همان طور که خودتان نیز می. شود می

هاي خاص او استراق و یکی از شگرد. ماند هائی بسیار حساس و نگاهی که هیچ چیز از آن مخفی نمی گوش
توجه و با حالتی فارغ از دنیا  خیال و بی هاي دیگران بود؛ واقعاً در این کار مهارت داشت، چنان بی سمع صحبت

در . ها داشته باشد هاي آن کردند شیطانا کمترین توجهی به حرف نشست که اطرافیان او هرگز فکر نمی می
و با . اي را از دست بدهد داد که مبادا کلمه ها گوش می هاي آن صورتی که بر عکس، چنان با دقت به حرف

شد و در اثر تجربه به  ها آگاه می برد و از مسائل پنهانی آن همین شیوه بود که همیشه به اسرار دیگران پی می
بود، حس و  جائی رسیده بود که کوچکترین حرکت و یا کمترین تغییر حالت، ولو هر قدر هم که نامحسوس می

حرکات و حاالتی شبیه جمع و جور شدن ناگهانی، عدم تمایل به ادامه صحبت و یا حرف تو . کرد درك می
ها هم مشکل نیست، آدم اگر در مورد موضوع  معهذا این کارها آن قدر. حرف  آوردن به منظور تغییر موضوع
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البته به شرط . تواند از سوءظن خود یقین حاصل کند خاصی به کسی مظنون شد خیلی راحت و به سادگی می
که با شخص مورد نظر به گفتگو  آنکه موضوع را ساده نگیرد و دقیقاً به آن توجه داشته باشد، بخصوص هنگامی

در  اینجاست که یک آدم زرنگ و دقیق با حرفی سیستماتیک و مطرح کردن موضوعات مختلف، . نشیند می
آورد، در این جا هم  گویند حرف حرف می مینماید، مثلی است که  طرف را ترغیب و به حرف زدن تشویق می

هائی  اختیار و بدون توجه حرف به همین ترتیب، اگر آدم دست خود را خوب بازي کند، شخص مورد نظر نیز بی
  ».خواهد زد که شک و تردید آدم را به یقین تبدیل خواهد نمود

  ».مان، آقاي شیطانادقیقاً بازي مورد عالقه دوست مرحوم«: کمیسر بتل سري تکان داد و گفت

در مورد یکی دو . ولی مطمئناً این طور نیست که شیطانا در مورد هر چهار نفر از این شیوه استفاده کرده باشد«
کند که باعث کنجکاوي او شده و  نفرشان چرا، اما در مورد بقیه، شاید و احتماالً به شواهد و قرائنی برخورد می

کنم، من شخصاً هنوز مطمئن نیستم که  ولی باز هم تکرار می. عقیب کندشود که ماجرا را تا آخر ت باعث می
شیطانا مدارك و دالیل محکم و محکمه پسند بر علیه این چهار نفر داشته، چون اگر این طور بود یقیناً آن قدر 

  ».کرد و به احتمال بسیار قوي تاکنون اسکاتلندیارد را در جریان گذاشته بود صبر نمی

داده  و شاید هم مدارك محکمه پسندي داشته، ولی ترجیح می«: حالتی متفکرانه در جواب گفت کمیسر بتل با
در خیلی از . ام سابقه دارد و خود من بارها به چنین مواردي برخورد کرده. ها استفاده کند که شخصاً از آن

اي  دهد و کاسه بو میکردیم یکهو متوجه شدیم که یک جاي قضیه  ماجراهاي مشابه، همین طور که تحقیق می
کنیم که کسی هست که اطالعات زیادي دارد ولی بنا به دالیلی  زیر نیم کاسه است، به عبارت دیگر احساس می

کند، ولی بدبختانه کاري از ما  ي این اطالعات ارزنده خودداري می این موضوع را مخفی نگاه داشته و از ارائه
به هر حال، در مورد این . ایم ابت کنیم و تا به حال هم موفق نشدهتوانیم این موضوع را ث ساخته نیست و نمی

کنم راهمان مشخص شده و ما باید قبل از هر اقدامی، سوابق و گذشته این چهار نفر  ماجراي بخصوص، فکر می
راهنمائی  داند، شاید به مورد و یا مواردي بربخوریم که بتواند ما را کسی چه می. را دقیقاً بررسی و مطالعه نمائیم

  ».حتماً به خاطر دارید که شیطانا سر میز شام چه گفت؟ سرهنگ ریس خوب به یاد داشت. کند

  »باشد؟ ي سیاه می منظورتان نوشته«: خانم الیور پرید وسط صحبت و گفت

. هاي مثالً تصادفی مطرح کرد نظریاتی که راجع به قتل. زد هائی بود که راجع به زهر می نه، منظورم حرف«
توانند به  داري راجع به اطباء و اینکه پزشکان با امکاناتی که در اختیار دارند، می هاي گوشه و کنایه فحر

و باالخره در . ها بشود خواهند بکشند بدون اینکه کوچکترین سوءظنی متوجه آن سهولت هر کسی را که می
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سازي نمود که جنبه کامالً  صحنهتوان کسی را با شلیک گلوله در شکار کشت و طوري  مورد این که چطور می
  .ها، حکم مرگ خود را امضاء کرده باشد به نظر من، بعید نیست که با این حرف. تصادفی داشته باشد

  »!گفت راستی راستی که چه چرندیاتی می«: خانم الیور مجدداً وسط صحبت کمیسر بتل پرید و گفت

شیطانا . بله، من هم با شما موافقم«: اي اظهار داشت نهولی پوارو در تایید سخنان کمیسر بتل، با حالت متفکرا
هاي او به مانند  حرف. کند گوید و چه کار می دانست چه می ها داشت و می تعمد خاصی از گفتن این حرف

البته حداقل . ها نشست گیري دقیق از چله کمان رها شد و دقیقاً به قلب یکی از مهمان تیرهائی بودند که با هدف
معهذا یک نفر، فقط یک نفر، به مراتب . ها، چون امکان دارد هدف شیطانا هر چهار نفر بوده باشد همانیکی از م

کند که شیطانا قبال دست او را خوانده و مطمئناً خیلی  شود، چون احساس می تر می تر و نگران از بقیه ناراحت
با دیدن کمیسر بتل، ناگهان متوجه  و در اینجاست که. کند، اطالع دارد بیش از آنچه که امشب وانمود می

ي  شود که شیطانا از مهمانی امشب منظور خاصی داشته و قصد دارد در آخر مهمانی با تحویل وي به نماینده می
احساس . اي سورپرایز نماید اسکاتلندیارد، مهمانی را به اوج هیجان رسانیده، مهمانان را نیز به صورت غیرمنتظره

بله، کامالً به . باشد دیک شده و کنایه و اشارات شیطانا نیز آغاز این پایان قریب الوقوع میکند پایان کارش نز می
ها قصد داشت همه را به دام بیندازد، در صورتی که برعکس، فقط  جا حدس زدید، شیطانا با گفتن این حرف

  ».حکم اعدام خود را امضاء کرد و آن را هم جلو انداخت

به نظر من که این ماجرا خیلی کار دارد «: سپس کمیسر نفس بلندي کشید و گفتلحظاتی سکوت برقرار شد و 
ها امکان نخواهد  اطالعات زیادي باید کسب کنیم که مطمئناً به این زودي. و خیلی هم طول خواهد کشید

ین چون کافیست که یکی و یا تمام ا. ضمن آنکه باید دقیقاً مواظب رفتار و حرکات خودمان هم باشیم. داشت
در این صورت مسلماً کار ما به مراتب دشوارتر خواهد شد . ها هستیم چهار نفر احساس کنند که ما در تعقیب آن

ایم، بلکه باید طوري وانمود  ها مظنون شده هاي بعدي نباید کاري کرد که احساس کنند به آن و لذا در بازجوئی
  .باشد رد شیطانا و نفس این جنایت میکنیم که احساس کنند قصد ما صرفاً رسیدگی و تحقیق در مو

تر خواهد کرد، چون حاال مجبوریم  ها چهار نفر هستند که مسلماً کار ما را به مراتب مشکل از بدشانس ما، این
چهار مورد از جنایات بخصوصی که در گذشته رخ داده و تاکنون نیز کشف نشده . دنبال چهار جنایت بگردیم

  ».توانستیم به نتیجه برسیم آن وقت خیلی راحت می کاشکی فقط یک نفر بود،. است

بینم دوست مرحوممان آقاي شیطانا، گوئی زیاد  کنم، می هر چه فکر می«: پوارو با حالتی از شک و تردید گفت
  ».رسد که شاید و یا احتماالً اشتباهی هم کرده باشد دقیق هم نبوده، و چنین به نظر می
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  »ر چهار نفر اشتباه کرده ؟منظورتان این است که در مورد ه«

  ».تر بود که در مورد هر چهار نفر اشتباه بکند نه، نه، خیلی از این زرنگ«

  »پس شاید بهتر است بگوییم پنجاه پنجاه ؟«

  ».به نظر من، در مورد یک نفر از این چهار نفر اشتباه کرده. نه، حتی پنجاه پنجاه هم نه«

ولی خوب، باز هم بار . باشند کار می گناه و سه نفر دیگر گناه ار نفر بیبه عبارت دیگر، فقط یک نفر از این چه«
ترسم که تازه اگر هم چیزي کشف بکنیم، سودي براي ما نداشته  بدبختانه از این می. تر نخواهد کرد ما را سبک

پنج سال  ، یعنی بیست و1912ي پیرش را در سال  ها، عمه چون فرضاً که مثالً کشف کردیم یکی از این. باشد
و بعد از گذشت  1937خوب، حاال در سال. ها به پائین هل داده و او را به قتل رسانیده است قبل از باالي پله

  ».اي براي ما خواهد داشت؟ باز هم هیچی چه استفاده. توانیم بکنیم؟ هیچی بیست و پنج سال ما چه کار می

نه، نه، «: تشویق کمیسر بتل را دارد، در جواب گفت ولی پوارو مصرانه و با لحنی که معلوم بود قصد ترغیب و
دانید و در این  خودتان هم می. مسلماً بدون استفاده نخواهد بود و نکاتی را روشن خواهد کرد. این طور نیست

  ».باشید مورد مطمئنم که با من نیز هم عقیده می

  ».ابه دو جنایتوجه تش. فهمم بله، منظورتان را می«: کمیسر بتل سري تکان داد و گفت

منظورتان این است که، هر کسی که بوده، جنایت قبلی را هم به «: خانم الیور طبق معمول طاقت نیاورد و گفت
  »همین شکل و با استفاده از چاقو انجام داده؟

نه منظورم از گفتن وجه تشابه، این نیست که جنایت گذشته «: کمیسر بتل به طرف خانم الیور برگشت و گفت
بلکه امکان تشابه نوع این دو جنایت است، به این صورت . دقیقاً به شکل جنایت امشب صورت گرفته باشدنیز 

که علی رغم اختالفاتی که احتماالً در جزئیات و صور ظاهري این دو جنایت و موردي که لزوم آن را تجویز 
زي شده باشد، خیلی عجیب است ری کرده، در هر دو جنایت مشابه و توسط فکر واحدي هم طراحی و برنامه می

باشند، معهذا با انگیزه عدم توجه به  که جنایتکاران بطور اعم، علی رغم اینکه اکثراً باهوش و باذکاوت هم می
  ».دهند همین وجه تشابهی که اشاره کردم، اغلب خودشان را لو می

  ».شدبا کار می براي اینکه انسان بطور کلی فراموش«: هرکول پوارو در جواب گفت
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ها قادر هستند و توانائی این را دارند که تا ابدالدهر،  ولی خانم«: خانم الیور با غرور خاصی اظهار داشت
من خودم که اینطوري هستم و تا . هاي جدیدي ابداع نموده و هزاران هزار طرق گوناگون را معرفی نمایند شیوه

  ».هایم شبیه یکدیگر باشند به حال هرگز سابقه نداشته که ماجراهاي دو تا از داستان

هاي شما راجع به ماجراي جنایی بخصوصی بوده و  فرمائید هر یک از داستان یعنی می«: کمیسر بتل سوال کرد
  »هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند؟

چرا، ماجراي نیلوفر آبی و ماجراي «: ولی قبل از اینکه خانم الیور جوابی بدهد، پوارو زیر لب زمزمه کنان گفت
  ».آب شده شمع

هاي او آشنا باشد، با حالتی از شگفتی زیاد  خانم الیور که به هیچ وجه انتظار نداشت پوارو تا این حد با نوشته
باید بگویم که به هیچ وجه انتظار ! آفرین به این هوش و حواس«: آمیخته با ستایش به پوارو خیره شد و گفت
 به جا و دقیق حدس زدید، بله، داستان اول راجع به مدارك کامالً. نداشتم تا این حد دقیق و نکته سنج باشید

رود و داستان دوم مربوط به  دهد به سرقت می هائی که هیئت دولت ترتیب می است که در یکی از مهمانی مهمی
منتها طرز تفکر واحدي در مورد . افتد اي واقع در مزارع کائوچو در جزیره برنئو اتفاق می قتلی است که در کلبه

ولی جالب اینجاست که . شود، در هر دو داستان وجود دارد اي که در این مورد ترسیم می ي جنایت و توطئه ایده
  ».هاي من، متوجه این موضوع نشده بودند هیچ یک از خوانندگان داستان

شد این موضوع را درك کرد، چون در لحظات  به نظر من که خیلی راحت می«: هرکول پوارو در جواب گفت
خورد که البته یکی از بهترین شگردهاي قلم  پایانی، وجه تشابه زیادي در نکات اساسی هر دو داستان به چشم می

چیند و یکی از وزراء نیز ترتیبی  ي قتل خودش را می صاحب مزرعه کائوچو، خودش توطئه. باشد شما می
ناگهان شخص ثالثی پا به میان  معهذا در هر دو مورد،. دهد که مدارك متعلق به خودش به سرقت برود می

  ».کند اي را که دو نفر چیده اند برمال و افشاء می گذارده و توطئه

داستانی که اخیراً منتشر کردید، خیلی جالب «: اي اظهار داشت کمیسر بتل وارد صحبت شد و با لحن دوستانه
ها همزمان مورد هدف قرار  ادي از پاسبانهمان داستانی که تعد. بود خانم الیور، و از خواندن آن واقعاً لذت بردم

البته به نظرم در یکی دو جا سهواً اشتباه کرده بودید که باعث تعجب . رسند گرفته و با شلیک گلوله به قتل می
  »...دانم شما همیشه خیلی دقیق هستید و خیلی من شد، چون تا آنجا که من می

راستش بهتر است بدانید که من «: با حرارت زیادي گفت در اینجا خانم الیور حرف کمیسر بتل را قطع کرد و
امروزها کی دقیق است . دهم و هیچ توجهی هم به این موضوع ندارم کمترین اهمیتی به دقت و دقیق بودن نمی
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هاي  اي در اتاقی که پنجره اگر گزارشگري بنوسد که مثالً دختر زیباي بیست و دو ساله. که من باشم؟ هیچ کس
ي خودش  شود، شیر گاز را باز و پس از خداحافظی و بوسیدن بابی سگ مورد عالقه یا باز میآن رو به در

کنید کسی هست که سر و صدایش در بیاید و اعتراض کند که نخیر، این دختر بیست  خودکشی کرده، فکر می
خره نام سگ هم بانی شده و باال هاي اتاقش هم رو به دریا باز نمی و شش ساله بوده نه بیست و دو ساله و پنجره

ي  خوب، چطور یک خبرنگار روزنامه اجازه دارد که این اشتباهات را بکند، ولی من که نویسنده. بوده نه بابی
هایم درجه و مقام  حاال آمدیم و من در یکی از داستان. آورم توانم؟ من که اصالً سر در نمی معروفی هستم نمی

ي اتوماتیک گفتم رولور،  ا جا به جا کردم و به جاي اینکه بگویم اسلحهتعداد معدودي از پرسنل اسکاتلندیارد ر
و گرامافون را هم اشتباهاً دستگاه پخش صوت نام بردم، و باالخره به جاي اسلحه گرم از زهر استفاده کردم 

انش را از چون قربانی به سرعت نخواهد مرد و لذا پلیس این شانس را دارد که با قربانی قبل از اینکه به کلی ج
ام؟ و یا به  اي شده کنید که من مرتکب گناه کبیره خوب، حاال فکر می. دست بدهد، یکی دو کلمه صحبت کند

فراموش نکنید که مهمترین موضوع در هر داستان جنائی، تعداد کسانیست . ام؟ مسلماً که نه کسی توهین کرده
ي مستقیمی با احساسات خواننده  لی است که رابطهرسند، و این موضوع تنها عام که در طول داستان به قتل می

داشته و در صورت افزایش و یا کاهش این تعداد، عالقه و هیجان خوانندگان نیز به همان نسبت تشدید و یا 
خواهد و هیچ چیزي مثل خون زیاد او  هاي جنائی، قبل از هر چیز خون می ي داستان خواننده. تضعیف خواهد شد

. هائی بزنند گیرند حرف ها، همیشه کسانی هستند که تصمیم می در این گونه داستان. نمودرا خوشحال نخواهد 
موضوعی که به مذاق خواننده . رسند ي داستان به قتل می ها همان کسانی هستند که در مراحل اولیه خوب، این

وع مبذول داشته و هایم توجه خاصی به این موض ي خود در تمام نوشته آید و من هم به نوبه خیلی خوش می
خوانندگان من به طور اعم، استفاده از . ها را به قتل برسانم ام که با متدهاي مختلف آن تر از همه سعی کرده مهم

هاي من، عموماً یک کمیسر پلیس  عوامل مشخصه داستان. دهند انواع زهرهاي غیرقابل کشف را بیشتر ترجیح می
کنند سرانجام به دام تبهکاران افتاده و در  ثر اشتباهات مکرري که میباشند که در ا هاي احمق می و تعدادي زن

ریزد، محبوس و در انتظار مرگ  ها می سردابی که لوله گازي در آن باز شده و با آب فراوانی بر سر و روي آن
).  دهد باشد، ولی خوب خواننده این طور ترجیح می که به نظر من، کار شاقی براي کشتن کسی می(مانند  می

باشد، ناگهان ظاهر  ولی قهرمان داستان که یک تنه حریف حداقل سه و حداکثر هفت تبهکار قوي هیکل می
ام  من تا به حال سی و دو کتاب نوشته. کند دهد و زندانیان را هم آزاد می شود و ترتیب تمام تبهکاران را می می

، ولی ظاهراً کسی جز مسیو پوارو متوجه این موضوع اند که همه آنها بدون استثناء به همین شکل و مشابه هم بوده
کند این  باشم، و تنها موردي که ناراحتم می البته از این موضوع به هیچ وجه ناراحت و ناراضی نمی. نشده است
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باشد، حال اینکه شخصاً کوچکترین اطالعی از فنالند و  هایم یک کارآگاه فنالندي می است که قهرمان داستان
از خوانندگان فنالندي  آمیز زیادي هاي شکوه ها  ندارم و همین مسئله باعث شده که نامه وم فنالنديعادات و رس

ها، حرکات و رفتار این کارآگاه فنالندي در بعضی اوقات هیچ شباهتی  ي آن خود دریافت کنم، چون به عقیده
خوانند و  ها خیلی کتاب می فنالنديدهد که  رسد، و این نشان می ها نداشته و غیرممکن به نظر می با فنالندي

هاي  که البته چندان عجیب و غریب نیست، چون با آن زمستان. هاي جنائی دارند عالقه زیادي هم به کتاب
در صورتی که . خواهد بود طوالنی و روزهائی که اغلب مثل شب تاریک است، کتاب خواندن بهترین سرگرمی

راً توجهی به کتاب نداشته و اصالً اهل کتاب خواندن نیستند و لذا فکر برعکس، در رومانی و بلغارستان مردم ظاه
  ».کردم هاي خودم را یک بلغاري انتخاب می کنم، بهتر بود که قهرمان کتاب می

خواهم، مثل اینکه  خیلی معذرت می«: خانم الیور در اینجا مکث کرد و مجددا به سخنانش ادامه داد و گفت
  ».هم وقتی که شما سرگرم یک ماجراي جنائی حقیقی هستید خیلی روده درازي کردم، آن

شد اگر هیچ یک از این  چقدر خوب می«: ي خانم الیور باز شد و مجدداً اظهار داشت به دنبال این حرف، چهره
ها را دعوت کرده بود تا یواشکی و پنهانی خودکشی  چهار نفر در قتل شیطانا دست نداشتند و شیطانا صرفاً آن

  ».ا مظنون نشان دادن این چهار نفر، چنین معمائی را به وجود بیاوردکند و ب

مختصر و مفید، ولی . تئوري واقعاً جالبی ارائه فرمودید«: پوارو سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت
بود، ها ن ولی حیف که آقاي شیطانا اصال اهل این حرف. آور انگیز و تعجب پرمعنی و پرمحتوا، و مطمئناً شگفت

  ».ورزید نهایت به زندگی عالقه داشت و به آن عشق می چون بی

  ».معهذا به نظر من که اصالً آدم خوبی نبود«: خاصی گفت خانم الیور با آرامی

بله، کامالً درست حدس زدید، اصالً آدم خوبی نبود، معهذا زنده بود و زندگی «: پوارو در جواب گفت
و همان طور که قبالً به شیطاناي مرحوم گفته بودم، باز هم تکرار . تل رسیدهولی حاال مرده، یعنی به ق. کرد می
به دنبال » .کنم، جنایت عمل بسیار شنیعی است و به شخصه تحت هیچ شرائطی جنایت را تایید نخواهم کرد می

س ببر و حاال آماده هستم که وارد قف«: زد اظهار داشت این حرف، با لحنی آرام که قاطعیت در آن موج می
  ».بشوم

   



 

 

Lady of Dawn  

  فصل نهم

  دکتر رابرتز
  ».صبح بخیر، کمیسر بتل«

به دنبال این حرف، دکتر رابرتز از روي صندلی خود بلند شد و سپس صندلی بزرگ صورتی رنگ بسیار 
رسید، به کمیسر بتل تعارف کرد و در  تمیزي که بوي صابون و داروهاي ضد عفونی کننده از آن به مشام می

  »اوضاع چطور است؟... خوب«: تادامه سخنانش گف

ایم و کماکان  پیش خودمان بماند دکتر رابرتز، ولی اگر راستش را بخواهید، تا حاال که هیچ پیشرفتی نداشته«
  ».زنم درجا می

اند، من که به شخصه خیلی از این  ها سر و صداي زیادي در مورد این ماجرا به راه نینداخته ولی ظاهراً روزنامه«
  ».المموضوع خوشح

مرگ ناگهانی شخصیت معروف آقاي شیطانا در «: ي روزنامه اظهار داشت کمیسر بتل ضمن نقل قول مقاله
  ».اند ها فعالً به همین مختصر اکتفا کرده بله، روزنامه... مهمانی و منزل شخصی خود

فکر کردم . ام آوردهي گزارش پزشک قانونی را براي شما  ي شیطانا کالبد شکافی شد و من یک نسخه جنازه«
  ».احتماالً براي شما جالب خواهد بود

  ».مطمئناً جالب خواهد بود... بله... خیلی لطف کردید... متشکرم«

به دنبال این حرف، دکتر رابرتز گزارش پزشک قانونی را بدون آنکه نگاهی به آن بیندازد، مجدداً به کمیسر 
. ي تحقیقاتمان، نشستی هم با وکیل شیطانا داشتیم در ادامه«: گفتکمیسر بتل به سخنانش ادامه داد و . بازگرداند

ي شیطانا مطرح شد که نکته جالبی در آن وجود نداشت، جز اینکه ظاهراً کس و  نامه در این جلسه مفاد و وصیت
ارك محرمانه ها، اوراق و مد ي نامه نامه اکتفا ننمودیم و متعاقباً کلیه البته صرفاً به وصیت. کاري در سوریه دارد

  ».وي نیز دقیقاً بررسی و مطالعه گردید

در این لحظه بود که کمیسر بتل به صورت گنگی احساس کرد مثل اینکه صورت تراشیده، تمیز و براق دکتر 
. روحی به خود گرفت تغییر کرد، گوئی پوست صورتش از طرفین کشیده شد و حالت خشک و بی نفهمی بفهمی

  »چیزي هم پیدا کردید؟«: سکوت برقرار شد و متعاقباً دکتر رابرتز سوال کرد و گفتنگرانی؟ یا ترس؟ لحظاتی 
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  ».نه، متاسفانه چیز بدرد بخوري پیدا نکردیم«

ظاهراً از . ي دکتر رابرتز غافل نبود اي از حرکات و حاالت چهره زد، لحظه کمیسر بتل، همین طور که حرف می
رسید و نگرانیش هم رفع نشده بود، چون حالت سوال برانگیز  نمی پاسخی که دریافت کرد چندان خرسند به نظر

معهذا، لحظاتی روي صندلی . شد اش مشهود بود و تغییري در آن مشاهده نمی نگرانی و ترس کماکان در چهره
و چون ظاهراً چیزي «: خیال جلوه دهد، اظهار داشت جا به جا شد و در حالی که سعی داشت خود را بی

  »ده، آمدید سراغ من تا شاید اینجا چیزي گیر بیاورید؟دستگیرتان نش

  ».فرمائید همین طور است که می... بله«

البد «: ابروان دکتر رابرتز باال رفت و همین طور که با چشمان تیزبینش به کمیسر بتل خیره شده بود، گفت
  »ست؟ي من هم بیاندازید، این طور نی خواهید نگاهی به کاغذها و اوراق محرمانه می

  ».راستش همین مورد بود که مرا به اینجا کشانیده«

  »مجوز کتبی دارید؟«

  ».نه«

ضمن این که، . توانید مجوز را اخذ کنید خوب مهم نیست، چون براي شما زحمتی ندارد، ظرف چند دقیقه می«
وجود  من خودم به شخصه خیلی دوست دارم که با شما همکاري کنم و مطمئناً مزاحمتی هم براي شما به

نخواهم آورد، ولی قبول کنید که هیچ کس دوست ندارد در مورد قتلی که اتفاق افتاده مورد سوءظن قرار 
شود ایراد گرفت، چون شما  مع الوصف به شما هم نمی. دار خواهد نمود اش را خدشه گیرد، چون مسلماً وجهه

  ».اي دارید و موظف هستید انجام دهید نیز وظیفه

نهایت  از حسن ظن شما بی«: تی که معلوم بود قلباً متشکر شده است در جواب اظهار داشتکمیسر بتل با حال
البته . امیدوارم که بقیه نیز مثل شما همین حسن نظر را داشته و این گونه منطقی با پلیس برخورد کنند. سپاسگزارم

  ».مطمئنم که جز این نخواهد بود

خوب، من تمام ! مدارا، آن بهتر است مدارا با درد بی«: تدکتر رابرتز با طنز خاص پزشکان در جواب گف
دیدم، دیدم و موقعش رسیده تا به بیمارانی که در منازل خود بستري هستند  بیمارانی را که امروز باید می

کنم که  ضمناً سفارشات الزم را به منشی خود خواهم کرد و فکر می. بفرمائید این هم دسته کلید. سرکشی کنم
  ».خواهد بکنید ی داشته باشید تا هر کاري که دلتان میزمان کاف
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خواستم قبل  ضمناً تا فراموش نشده، می. واقعاً که نهایت لطف و محبت شماست«: کمیسر بتل در جواب گفت
  ».از رفتنتان به چند سوال من جواب بدهید

  ».دانستم به شما قبال گفتم کنم هر چه می اگر راجع به آن شب است، فکر می«

  ».باشد مربوط به شخص خودتان می. ه، نه، راجع به آن شب نیستن«

  ».که این طور، باشد، بفرمائید«

مثالً تولد، کی و کجا؟ و یا ازدواج و خالصه از . لطفاً به صورت اجمالی، راجع به سوابق خودتان حرف بزنید«
  ».ها این حرف

مصاحبه » کی، کیه«ي  ه مثال با مخبر مجلهکنم ک فکر می. باشد«: دکتر رابرتز با لحن خشکی در جواب گفت
 2واقع در ایالت شراپشاپر 1بله، چیزي ندارم که پنهان بکنم خیلی روشن و آشکار، من اصالً اهل الدلو. کنم می

 .پدرم نیز در این شهر به حرفه پزشکی اشتغال داشت. هستم

ي طب که  دم و براي تحصیل در رشتهرا تمام کر 3ي شروزبري مدرسه من. پانزده سالم بود که پدرم فوت کرد
به هر حال هر اطالعاتی را که نیاز داشته باشید در . ي پدرم بود به دانشکده پزشکی سنت کریستوفر رفتم حرفه

 ».همین اتاق پیدا خواهید کرد

ر و خواهر ببینم شما تنها فرزند خانواده هستید، یا اینکه براد. آخر، قبالً هم راجع به شما تحقیقاتی کرده بودم«
  »هم دارید؟

هنوز کماکان مجردم و کی ازدواج . اند والدینم هر دو عمرشان را به شما داده. ام هستم من تنها فرزند خانواده«
که این مطب را داشت شریک شدم و  4در پایان تحصیالت آمدم اینجا با دکتر امري. داند خواهم کرد، خدا می

پانزده سال قبل دست از کار کشید و خود را بازنشسته کرد و در حال  ایشان. مشترکاً به طبابت مشغول شدیم
من در اینجا با یک آشپز . کند، اگر مایل باشید آدرس ایشان را نیز به شما خواهم داد حاضر در ایرلند زندگی می

وبی دارم و درآمد خ. رود آید و در پایان کار به منزل خود می ام هم روزها می منشی. کنم و دو کلفت زندگی می
  ».رسانم فقط تعدادي از بیماران خودم را به قتل می
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. بینم آدم شوخ طبعی هم هستید و خوشوقتم که می. خیلی هم ممنون دکتر«: اي کرد و گفت کمیسر بتل خنده
  ».خوب حاال یک سوال دیگر هم دارم

  ».مکن کمیسر عزیز، مطمئن باشید که آدم پاکی هستم و از کارهاي خالف اجتناب می«

چهار  خواستم خواهش کنم که اگر اشکالی ندارد، اسامی فقط می. اوه، نه، نه، به هیچ وجه چنین خیالی نداشتم«
ها قبل با هم بوده و  منظورم دوستانی است که از سال. خودتان را در اختیار من بگذارید نفر از دوستان صمیمی

توانند به خوبی به  ي راجع به شخص شما داشته و میکسانی که اطالعات زیاد. همدیگر نزدیک هستید با کامالً
  ».بدهند ت ما جوابالاوس

 دهید که در  مطمئناً شما دوستانی را ترجیح می. کدامشان را انتخاب کنمال خوب حا. فهمم منظورتان را می ،بله«

  »کنند؟ لندن زندگی می

  ».اگر جاهاي دیگري هم باشند مهم نیست ،ولی خوب ،تر خواهد نمود البته چون کار ما را به مراتب آسان«

و آدرس چهار نفر را با قلم خودنویس روي تکه کاغذي  دکتر رابرتز لحظاتی به فکر فرو رفت و سرانجام اسامی
به هر حال با توجه به . خواستید که می این هم از اسامی« :داد، گفت همین طور که تحویل کمیسر بتل می نوشت و

 ».ها را انتخاب کردم کنم بهترین می عدم آمادگی قبلی، فکر

و آدرس چهار نفر را با دقت خواند و در پایان سرش را به عالمت رضایت تکان داد و متعاقباً  کمیسر بتل اسامی
اید که من در تحقیقاتم  حتماً تا به حال متوجه شده« :تا کرد و پس از این که در جیبش گذاشت، گفت کاغذ را

کنم و لذا هر چه زودتر از یک نفر خاطرم جمع شود، به همان نسبت زودتر به  یاز روش حذفی استفاده م
ولی در . سریع روشن خواهم نمود ي بعد و نفر بعد خواهم رسید که مطمئناً تکلیف شما چهار نفر را هم مرحله

ایم که با  سیدهاین نتیجه ر زم است به شما بگویم که بر مبناي تحقیقاتی که تا به حال انجام شده، بهالاین جا 
باشد، هیچ  می گونه منافع مشترك، که همواره سرمنشا تمام اختالفات توجه به عدم ارتباط شغلی و فقدان هر

گونه حالتی از کینه توزي، دشمنی و یا غرض ورزي بین شما و مرحوم شیطانا وجود نداشته، مضافاً به اینکه، به 
 ذشته چنان ناجوانمردانه به شما صدمه زده که همواره در فکرموردي هم بر نخوردیم که ثابت کند شیطانا در گ

 هاي شما را مبنی بر اینکه آشنایی مختصري با شیطانا داشتید، تایید گفته الًاین موارد احتم. انتقامجویی بوده باشید
 ردي مطمئنکند، ما باید از هر مو اي از کار ما باز نمی گرهالً ولی اشکال کار این جاست که احتما ،خواهد کرد

  ».یقین داشته باشیم بوده و
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 و این ما هستیم که دشما راهی ندارید، جز اینکه هر چهار نفر ما را دروغگو فرض کنی ،فهمم می کامالً ،اوه«
ي  این هم مال گنجه ،این مال کشوهاي میز ،ها هم تمام کلید نای ،خوب بفرمایید. باید عکس آن را ثابت کنیم

به هر حال بهتر است که . ي داروهاي سمی، یادتان باشد که حتماً قفلش کنید ل قفسهاین کوچک هم ما بزرگ و
  ».ام را نیز در جریان بگذارم منشی

به دنبال این گفتگو، زنگ روي میز را فشار داد و تقریباً بالفاصله در باز شد و دختر جوانی که خیلی مسلط و 
 »آقاي دکتر؟اوامري بود «: رسید وارد شد و گفت نظر می یق بهال

 دوشیزه برگیس با خونسردي و حالت ».کمیسر بتل از اسکاتلندیارد ،1دوشیزه برگیس ،اجازه بدهید معرفی کنم«
  »این دیگر چه حیوانیست؟ ،خداي من«خواست بگوید  خاصی به کمیسر بتل خیره شد، گویی می

دوشیزه «: دکتر رابرتز که ظاهراً متوجه این موضوع شده بود، بدون معطلی بیشتر روکرد به منشی خود و گفت
منظور  کنم در غیاب من، ضمن همکاري و همراهی با کمیسر بتل که به برگیس، من باید بروم و لذا خواهش می

  ».رمود نیز خودداري نفرماییدتی که خواهند فالاوخاصی ما را سرافراز نموده اند از پاسخ دادن به س

  ».هر چه شما بفرمایید دکتر ،مطمئناً«

آمپول مرفین را در . من دیگر باید بروم ،خوب« :شد گفت دکتر رابرتز همین طور که از جاي خود بلند می
 ».باشم احتیاج داشته 2کهارتالکنم براي آقاي  کیفم گذاشتید؟ فکر می

 اطاق رسید، رو ج شد، دوشیزه برگیس هم به دنبالش وقتی که به درزد از اطاق خار و همین طور که حرف می
  ».هر وقت به من نیاز داشتید، لطفاً زنگ روي میز را فشار دهید« :کمیسر و گفت کرد به

 .کمیسر بتل تشکر کرد و به محض اینکه دوشیزه برگیس از اتاق خارج شد، کار خود را شروع نمود

مشخص،  تر از همه در چنین مواردي با هدفی کامالً اده دقیق بود و مهمکمیسر بتل بر حسب عادت، فوق الع
دانست که چه چیزي را باید کاوش کند، معهذا، در این مورد بخصوص چندان خوشبین نبود که بتواند  می

او مطمئناً از قبل  ،چون دکتر رابرتز به هیچ وجه آدم احمقی نبود ،مدرك مهم و یا حداقل بدرد خوري پیداکند
ي وي خواهند آمد و همین کافی بود تا با تمهیدات  دانست که دیر یا زود براي جستجوي مدارك محرمانه می

دست و پاي او را در پوست گردو قرار خواهند داد از منزل الً زد احتما قبلی، هر نوع مدارکی را که حدس می

                                                             
1 Burgess 
2 Lockheart 
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معذالک آن قدرها  ،ماند باقی نمیجاي امیدي براي کمیسر بتل  بدیهی است .در جاي امنی مخفی کند خارج و
کرد وانمود کند، کماکان  که دکتر رابرتز علی رغم آنچه که سعی می اطمینان داشتال هم ناامید نبود چون حا

داند کمیسر بتل به دنبال چه مدرکی آمده و لذا امکان ضعیفی داشت تا به  اي از ابهام بوده و هنوز نمی هاله در
  .در اختیار او بگذارد زیاديد کند که بتواند اطالعات مورد و یا مدرك خاصی برخور

ي  ي زوایا، سطوح و لبه کلیه ،ها را بیرون کشید تمام کشو ،کمیسر بتل با این امید ضعیف شروع به کار نمود
محتویات گنجه و  ،اي مخفی به دقت بازرسی نمود ها را به منظور اطمینان از نبودن محفظه خارجی آن داخلی و
ي  سر نسخه، رسید، انواع کاغذ و مکاتبات متفرقه و خالصه هر چه که بود با حوصله اعم از کشوها را

حتی به این اکتفا ننموده و تعدادي اسکناس را که در کشوي اصلی . مطالعه قرار داد زایدالوصفی به دقت مورد
به هر حال هیچ . شده یا نه ها نوشته اي و یا مطلبی روي آن شود که جمله بود نیز به دقت نگاه کرد تا مطمئن

هایی که داروها را تولید  رفت، اسم کارخانه ي داروهاي سمی ي بعد، سراغ قفسه در مرحله. اي حاصل نشد نتیجه
قفل کرد و نوبت اشکاف کوچک رسید که از محتویات آن  کردند یادداشت نمود، در پایان در قفسه را می

در این . لوازم شخصی دکتر در آن قرار داشت شد، چون فقطبا معلوم بود اشکاف خصوصی دکتر رابرتز می
سرش را از . مرحله هم تیرش به سنگ خورد و چیزي که کمترین ارتباطی با موضوع داشته باشد نیز عایدش نشد

  .روي نومیدي تکان داد و متعاقباً زنگ روي میز را فشار داد

  .دوشیزه برگیس بالفاصله حاضر شد

دوشیزه برگیس نشست و کمیسر بتل قبل از اینکه . لی مؤدبانه از او دعوت کرد بنشیندکمیسر بتل با حالتی خی
چون در همان برخورد اول حس کرد که . ي وي خیره شد سؤاالتش را شروع کند لحظاتی در سکوت به چهره
دو راه در . شود و حاال مانده بود که از چه راهی وارد. کند این دوشیزه خانم با چه کینه و نفرتی به او نگاه می

اختیار داشت، یا باید با استفاده از همین احساس عداوت آمیخته با تنفر، او را تحریک و آن قدر عصبانی کند که 
و مهربانی با او مدارا نموده و اطمینان وي را به  آید بی مهابا بگوید، یا اینکه برعکس، با نرمی هر چه به زبانش می

اید  دوشیزه برگیس، البد حدس زده«: ی بعد شروع به حرف زدن کرد و گفتبه هر حال لحظات. خود جلب کند
  »ام؟ که براي چه موضوعی این جا آمده

  ».بله، دکتر رابرتز مرا در جریان گذاشت«: دوشیزه برگیس بالفاصله جواب داد و گفت

  ».باشد شاید ندانید ولی این ماجرا از حساسیت خاصی برخوردار می«

  ».دانستم نه نمی. که این طور«: اعتنا در جواب گفت ان حالت خونسرد و بیدوشیزه برگیس با هم
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چون چهار نفر درمظان اتهام قرار . در هر صورت ماجراي جالبی نیست و برعکس خیلی غامض و پیچیده است«
شما  خواستم بدانم که آیا حاال قبل از هر چیز، می. ها مرتکب این قتل شده است دارند که مطمئناً یکی از آن

  »دوشیزه برگیس شخصاً مرحوم شیطانا را دیده و یا مالقات کرده بودید؟

  ».هرگز«

  »دکتر رابرتز هم راجع به ایشان حرفی به شما نزده بود؟«

 15/8حدود یک هفته قبل، دکتر خاطر نشان ساخت که هیجدهم برج، ساعت... ولی نه، اشتباه کردم. هرگز«
  ».اش یاداشت کنم ند و از من خواست که در دفتر روزانهشب، شام منزل آقاي شیطانا دعوت دار

  »شنیدید؟ و البد اولین باري بود که اسم شیطانا را می

  ».بله«

ها هم به نام ایشان برنخورده بودید؟ چون اغلب اوقات در اخبار فرهنگی هنري بخصوص مد روز،  در روزنامه«
  ».شد از ایشان برده می اسمی

  ».رسم که به خواندن اخبار فرهنگی و هنري نمی من آن قدر گرفتاري دارم«

ولی به هر حال من هم . فرمایید رسید و حتماً همین طور است که می بله، شما دختر خانم بسیار فعالی به نظر می«
در حال حاضر این چهار نفر مظنون، بدون استثنا، همگی سعی دارند طوري . اي دارم که باید انجام دهم وظیفه

ها  یکی از آن. اند، در صورتی که این طور نیست که صرفاً آشنایی مختصري با شیطاناي مقتول داشته وانمود کنند
ي من  و حرفه. شود او را به قتل برساند مسلماً شناخت کافی و وافی از شیطانا داشته و به همین دلیل مجبور می

  ».ارمنماید که این شخص بخصوص را پیدا کرده و به دست عدالت بسپ ایجاب می

حالت . اي برقرار شد نتیجه به دنبال این حرف، کمیسر بتل از سخن گفتن باز ایستاد و در پی آن سکوت بی
ي  اي به حرفه و وظیفه داد که کمترین توجه و عالقه تفاوت دوشیزه برگیس به وضوح نشان می چهره و نگاه بی
ي او در راستاي فرامین و  وظیفه. ست انجام دهدبای اي داشت که می دوشیزه برگیس نیز وظیفه. کمیسر بتل ندارد

هاي کمیسر بتل گوش داده و  دستورات کارفرمایش دکتر رابرتز، این بود که شق و رق بنشیند، به دقت به حرف
  ».فقط جواب سؤاالت او را بدهد، نه بیشتر و نه کمتر

ه برگیس دختري نبود که به کند، دوشیز کمیسر بتل احساس کرد که با حریف سرسختی دست و پنجه نرم می
معهذا خونسردي خود را کماکان حفظ کرد و در . ي دست کسی شده و تسلیم کسی شود سهولت بازیچه
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ي  شان از دور روي آتش است، به انگیزه هاي عادي و بطور کلی کسانی که دست آدم«: ي سخنانش گفت ادامه
دانند که  باشند و به همین دلیل اساساً نمی ت ما بیگانه میهاي اسکاتلندیارد، با اشکاال عدم آگاهی کافی از فعالیت

هایی  در کشف یک ماجراي جنایی ولو هر قدر هم که ساده و راحت به نظر برسد ، با چه مسائل و گرفتاري
خوب، . به عنوان مثال، در هر ماجراي جنایی مردم دوست دارند حرف بزنند. روبه رو هستیم و خواهیم بود

معهذا در شرایط و موقعیتی که ما قرار داریم، . هایشان به کلی دروغ و بدور از واقعیت باشد فامکان دارد حر
کنند در نظر  ها گوش داده و نکاتی را هم که مطرح می هاي آن نماید تا به دقت به حرف ضرورت امر ایجاب می

. خورد رح و به چشم میبگیریم و این مورد در ماجراهاي خاصی، نظیر این جنایت بخصوص، بیش از پیش مط
ي محترم نسوان داشته باشم، ولی خدا  منظورم این نیست که خداي نخواسته قصد اهانتی به طبقه. ها به ویژه خانم

نکند که در یک ماجراي جنایی، خانمی نیز در صف مظنونین قرار داشته باشد، براي اینکه چنان دستپاچه و هول 
زنند و بدتر از همه سعی  به هر که هم که در دستشان باشد تهمت میکنند و  شوند که به همه پرخاش می می
هاي دور افتاده و هیچ ارتباطی با موضوع اصلی ندارد، پاي  کنند با اشاره و مطرح کردن وقایعی که در گذشته می
کنم، خالصه چه عرض . گویند اختیار می ي زیادي را وسط کشیده و در این رابطه، هر چه دلشان بخواهد بی عده

  ».اندازند ریزند و به جان هم می همه چیز و همه کس را به هم می

نفهمیدم، «: دوشیزه برگیس که گویی براي نخستین بار تا حدودي براق شده بود، با تحکم محسوسی گفت
  »فرمایید یکی از این چهار نفر راجع به دکتر رابرتز بلبل زبانی کرده؟ یعنی می

راستش «: لت دوشیزه برگیس شده بود، حواسش را جمع کرد و محتاطانه گفتکمیسر بتل که متوجه تغییر حا
در ضمن صحبت، مرگ یکی از بیماران دکتر رابرتز مطرح شد که گویا تا . نه اینکه واقعاً بلبل زبانی کرده باشد

 احتماالً منظور خاصی هم از مطرح کرد این موضوع نداشت و شاید. رسیده است حدودي مشکوك به نظر می
ولی همان طور که قبالً عرض کردم، من مجبور بودم که روي این موضوع . هم یک مشت دروغ و دغل بود

  ».تأمل کرده و یادداشت کنم و حاال با عرض شرمندگی مجبورم که در این مورد مزاحم دکتر رابرتز بشوم

ظاهراً یک کسی «: گفت رسید با عصبانیت در جواب دوشیزه برگیس که حاال دیگر کامالً خشمناك به نظر می
به نام گریوز بویی برده و بدون اینکه از اصل قضیه اطالعی داشته باشد، چرندیاتی را  از ماجراي بیماري خانمی

جداً آدم باید خیلی وقیح باشد که همین طوري دهانش را باز کرده و راجع به . سر هم کرده و تحویل شما داده
اشکال کار این . واقعاً که احمقانه است. صحبت و اظهار فضل کندموضوعی که هیچ اطالعی از آن ندارد، 

هاي مسن، به خصوص بیمار، همین که بیماریشان قدري طول بکشد، ناگهان دچار توهم و  جاست که اغلب خانم
شوند و این بدگمانی معموالً از اطرافیان  خیاالتی شده و همین است که کم کم به همه مشکوك و بدگمان می



 

 

Lady of Dawn  

خانم . به تدریج اقوام و خویشاوندان ، خدمتکاران و سرانجام پزشک معالج را نیز در بر خواهد گرفتشروع و 
هاي مسن بدگمان بود و به علت همین بدگمانی پزشک معالج خود را  ي بارز از این خانم گریوز هم یک نمونه

ه دنبال قطع امید از سه پزشک قبلی به رفت، و در این رابطه ب داد و از این دکتر به آن دکتر می مرتباً تغییر می
معهذا دیري نکشید که به دکتر رابرتز هم مشکوك شد و بر آن شد تا به پزشک . دکتر رابرتز مراجعه نمود

تر او  کرد، با خرسندي هر چه تمام دیگري مراجعه کند، دکتر رابرتز که خود براي چنین موقعیتی ثانیه شماري می
ولی داستان به این جا ختم نشد، بلکه بعد از دکتر لی نوبت دکتر استیل و بعد از آن . را به دکتر لی حواله نمود

  ».خدا بیامرز خیلی زجر کشید. نوبت دکتر فارمر رسید و در این جا بود که باالخره فوت کرد

کالغ ها با یک کالغ چهل  شاید شما ندانید که بعضی«: کمیسر بتل با همان حالت خونسرد و آرام خود گفت
سازند که واقعاً  انگیزي راجع به موضوعات کوچک و پیش پا افتاده می هاي بزرگ و غم کردن، چه داستان

ي خاصی به پزشک معالج و یا حتی  اهمیتی ندارند، به عنوان مثال بیمارانی هستند که در طول معالجه، عالقه
هایشان، به  زیاد است که حتی در وصیت نامهکنند، و در بعضی اوقات این عالقه آن قدر  پرستاران خود پیدا می

اي از  کنند که در پاره عنوان تشکر و قدردانی، سهمی هم براي پزشک معالج و یا پرستار خصوصیشان منظور می
هایی که از خودشان  ها از روي بخل و حسد چه حرف دانید بعضی ولی شما نمی. باشد مواقع مبالغ هنگفتی هم می

  ».بندند هایی که به پزشک معالج و یا پرستار بینوا نمی سبتآورند و چه ن در نمی

من به شخصه قویاً اعتقاد . ها به هم مربوط است آخر این«: دوشیزه برگیس با حرارت خاصی در جواب گفت
بابا هنوز نعشش خشک . کند ها را برمال نمی دارم که هیچ چیزي مثل مرگ، آن روي پنهانی و خبث طینت انسان

خواهند گلوي همدیگر را براي  شود و همه می گ و دعوا بر سر تقسیم ارث و میراث شروع مینشده که جن
گوید  اي مواجه نشده و همیشه هم می خوشبختانه دکتر رابرتز تا به حال با چنین مسئله. تصاحب سهم بیشتر بدرند

البته تا آن جایی که من . دهم که هیچ یک از بیمارانم چیزي به نام ارثیه براي من باقی نگذارند ترجیح می
یک بار مبلغ پنجاه پوند پول نقد، یک بار دو . دانم، تا به حال در سه مورد چیزهایی به او ارث رسیده است می

  ».همین و بس. عدد عصا و بار آخر هم یک ساعت مچی طال

سختی دارند،  ها واقعاً زندگی پزشک«: کمیسر بتل به عنوان همدردي با پزشکان، آهی تصنعی کشید و گفت
ها نیز هستند، چون در خیلی از مواقع که بیمار به مرگی  ي حق السکوت بگیر بخصوص اینکه همیشه مورد حمله

میرد، به همدردي پزشک معالج مشکوك شده و اغلب اوقات جنجال زیادي هم به  طبیعی ولی غیر منتظره می
اي، همزمان با مداواي بیماران و توجه خاصی  هاي حرفه لذا یک پزشک در چهارچوب فعالیت. اندازند راه می
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اي به دست کسی  بایست در این مورد مبذول کند، باید چهارچشمی مواظب کارهاي خود نیز باشد تا بهانه که می
  ».نداده و یا به قول معروف دم الي تله ندهد

. باشند سائل زیادي روبرو میبله، اطبا واقعاً با م. چقدر به جا اشاره فرمودید«: دوشیزه برگیس در جواب گفت
  ».هایی که دچار امراض روانی بوده و حالت هیستریکی هم دارند بخصوص در مورد خانم

یکی از مواردي که خیلی از مسائل را . دست بر قضا من هم تو همین فکر بودم. هاي هیستریک بله، بله، خانم«
  ».شود موجب می

  ».ی که بسیار نفرت انگیز بودکنم منظورتان خانم کراداك باشد، زن فکر می«

ببینم، سه سال پیش نبود؟ نه، «: کمیسر بتل خود را به نفهمی زد و با حالتی که مثالً در فکر فرو رفته است، گفت
  ».مثل اینکه اشتباه کردم، سه سال بیشتر است

ال شدم که چقدر خوشح. ترین زنانی که در عمرم دیدم یکی از نامتعادل. بله، حدود چهار پنج سال پیش«
چه مزخرفات و . دکتر رابرتز هم همین طور، او هم واقعاَ شاد شد. باالخره به خارج از کشور مسافرت کرد

ها کاري جز دروغ گفتن بلد  البته تعجبی هم ندارد، چون این جور زن. هاي شاخداري که شوهرش نگفت دروغ
بدبختش را شدیداً ترساند و کاري کرد که  اساس بود که شوهر هاي واهی و بی ولی خوب، همین دروغ. نیستند

البد خودتان . از فرط ناراحتی مریض و بستري بشود و چندي بعد هم در اثر ابتال به مرض سیاه زخم درگذشت
  ».هم اطالع دارید که مسواکش آلوده بود و همین باعث مرگش شد

به کلی «: به نفهمی زد و در جواب گفتکمیسر بتل که کامالً این ماجرا را به خاطر داشت، این جا هم خود را 
  ».از یادم رفته بود

به هر حال، چیزي از مرگ شوهره نگذشته بود که راهی خارج از کشور شد و مدتی بعد هم هرجا که بود «
ها  هایی که فکر و ذکرشان مرد از آن تیپ زن. ولی واقعاً که چه زن خبیث و کثیفی بود. همان جا فوت کرد
  ».ا هم به هیچ چیز دیگري توجه ندارندهستند و جز مرده

ها برخوردهاي زیادي  بله، من شخصاً با این تیپ از زن«: کمیسر بتل با حالت متفکرانه اي در جواب گفت
شوند، خطري که گاه  ها اغلب خیلی هم خطرناك می این جور زن. کنم ام و منظور شما را کامالً درك می داشته

  ».کنم فراموش کردم آید که کجا فوت کرد؟ فکر می یادتان نمی. کند تهدید میگاهی پزشکان معالجشان را نیز 
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که ظاهراً باعث مسمومیت  آن هم در اثر ابتال به یک مرض بومی. اگر اشتباه نکنم مثل اینکه درمصر فوت کرد«
  ».شود خون می

کرد  نه و با حالتی که سعی میکمیسر بتل بالفاصله این حرف را از دهان دوشیزه برگیس قاپید و متعاقباً محتاطا
هاي  این هم یکی دیگر از مسائل و گرفتاري«: به هیچ وجه باعث سوءظن دوشیزه برگیس نشود در جواب گفت

شود که یکی از بیمارانش به تدریج مسموم و در این رابطه  تصور کنید که پزشکی ناگهان متوجه می. آقایان اطبا
خوب، حاال باید چکار بکند؟ بدیهی است، اگر . شود یز مظنون میبه یکی از بستگان نزدیک این بیمار ن

ولی . تواند بیمار را به موقع از خطر رهانده و به موضوع خاتمه دهد صددرصد مطمئن و یقین داشته باشد، می
چنانچه فقط مشکوك بوده و دالیل مستدلی هم نداشته باشد، اجباراً باید سکوت اختیار کند و حرفی هم از این 

خودي و  تواند بی چون ارتکاب به چنین عملی از جرایم بسیار سنگین بوده و لذا آدم نمی. وضوع به زبان نیاوردم
اساس به سادگی  صرفاً روي حدس و گمان کسی را متهم به این کار بکند و دادگاه نیز از این گونه اتهامات بی

ي فقدان  بوده یقین هم دارد، لیکن به انگیزهولی حاال آمدیم که پزشک معالج مطمئن . پوشی نخواهد کرد چشم
میرد،  در این حیص و بیص بیمار هم ناگهان می. زند کند و حرفی نمی مدارك کافی و مستدل، اجباراً سکوت می

نمایند،  مسلماً کسانی هستند که نسبت به این مرگ ناگهانی مشکوك شده و درخواست کالبد شکافی می
و . دهد که بله، علت مرگ بیماري نبوده، بلکه مسمومیت تدریجی بوده است ي کالبد شکافی نشان می نتیجه

  .شود اینجاست که پاي پزشک معالج بینوا به وسط کشیده می

  »ها داشته یا خیر؟ خواستم سؤال کنم که آیا دکتر رابرتز هم تا به حال از این گرفتاري حاال می

کنم و یاد ندارم  راستش فکر نمی«: ب اظهار داشتدوشیزه برگیس لحظاتی به فکر فرو رفت و سپس در جوا
  ».که تا به حال حرفی هم در مورد چنین مسائلی زده باشد

کنم با استفاده از حساب احتماالت، بتوان آمار و درصد تقریبی مرگ و میر بیماران یک پزشک را  فکر می«
به عنوان مثال، شما . ین زمینه داشته باشدبه نظر من که جالب است آدم اطالعاتی در ا. محاسبه نموده و تخمین زد

  »کنید؟ االن چند سال است که با دکتر رابرتز کار می

  ».هفت سال«

توانید بگویید که در طول این هفت سال، چه تعدادي از بیماران دکتر  خوب، حاال می. که گفتید هفت سال«
  »رابرتز فوت کرده اند؟
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  ».راستش سئوال مشکلی است«

که دوشیزه برگیس حاال دیگر کامالً نرم شده و اثري از آن حالت سوءظن و بد بینی اولیه در  رسید به نظر می
: ي سخنانش گفت کرد جواب مناسبی بدهد، در ادامه شد، و در حالی که سعی می ي وي مشاهده نمی چهره

کنم، در طول هفت  نمی به هر حال فکر. ها را به خاطر ندارم البته تعداد دقیق آن. هفت تا یا شاید هم هشت تا«
  ».سال بیشتر از سی مورد بوده باشد

کمیسر بتل که معلوم بود انتظار چنین تعداد کمی را نداشته است، به راستی متعجب شد و در جواب اظهار 
البته تعجبی . باشد تر می تر و موفق ي همکارانش به مراتب خوش شانس با این حساب دکتر رابرتز از بقیه«: داشت
هاي پولدار هم  ي ثروتمندان هستند و به قول معروف، آدم رد، چون بیماران دکتر رابرتز اکثراً از طبقههم ندا

  ».دانند چطور از خودشان مواظبت کنند خوب می

ها دارد و به همین دلیل  مع الوصف، فراموش نکنید که دکتر رابرتز، مهارت خاصی در تشخیص انواع بیماري«
  ».باشد باالیی برخوردار میاز معروفیت و محبوبیت 

ظاهراً دنبال . مثل اینکه به کلی از موضوع پرت شدم«: کمیسر بتل آهی کشید، از جاي خود برخاست و گفت
خوب پس شما مطمئنید که شیطانا هرگز بیمار دکتر رابرتز نبوده . گشتیم اي بین دکتر رابرتز و شیطانا می رابطه
  »است؟

  ».کامالً مطمئنم«

این عکس را ببینید، شاید تحت نام دیگري «: عکسی از شیطانا را نشان دوشیزه برگیس داد و گفتکمیسر بتل، 
  »مراجعه کرده باشد؟

ولی نه، حتماً . هاي تأتر درست شبیه هنرپیشه! اي چه قیافه«: دوشیزه برگیس به دقت به عکس خیره شد و گفت
  ».نه، مطمئنم که تا به حال چشمم به او نیفتاده است

لطفاً از . به هر حال دکتر رابرتز واقعاً لطف کرد. خوب، این هم از این«: ر بتل مجدداً آهی کشید و گفتکمیس
خداحافظ دوشیزه . روم می 2ي  طرف من خیلی از او تشکر کنید و ضمناً به ایشان بگویید که سراغ شماره

  ».از شما هم خیلی متشکرم که وقتتان را به من دادید. برگیس

زد، دفترچه یادداشت  این حرف از مطب دکتر خارج شد و همین طور که در خیابان قدم می و به دنبال
  .کوچکی از جیب در آورد و مطالب زیر را در آن یادداشت نمود
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  .احتمال خیلی ضعیف: خانم گریوز

  خانم کرادك؟

  .بدون ارثیه

  )جاي تأسف است(بدون همسر 

  .مشکل: تحقیق در مورد علت مرگ و میر بیماران

ي  ي بانک لندن وسکس واقع در محله متعاقباً دفترچه یادداشت را در جیبش گذاشت و به طرف شعبه
  :گیت رهسپار گردید –النکرستر

  .ي کارت شناسایی باالفاصله به دفتر مدیر بانک هدایت شد به محض ورود به بانک، با ارائه

  »ب دارد؟صبح بخیر، ظاهراً آقاي دکتر جئوفري رابرتز در این شعبه حسا«

  ».درست است آقاي کمیسر«

  ».دستور دارم که حساب بانکی ایشان را از چند سال گذشته تا کنون چک کنم«

  ».لطفاً چند دقیقه تأمل بفرمایید تا ترتیب کار را بدهم. حتماً. بله، فهمیدم«

آن ولو شده بود اي خسته و ناراضی از پشت میزي که مدارك زیادي روي  نیم ساعت بعد، کمیسر بتل با قیافه
  »خواستید، پیدا کردید؟ چیزي که می«: مدیر شعبه از او سؤال کرد. بلند شد

  ».ولی به هر حال از همکاري شما خیلی متشکرم. نه، اصالً هیچ چیز بدردخوري گیرم نیامد«

برگیس که او هایش بود و در همین حال از روي شانه به دوشیزه  دکتر رابرتز در اتاق معاینه مشغول شستن دست
خوب، نگفتی که این دوست اسکاتلندیاردي ما چکار کرد؟ «: هم در این اتاق حضور داشت نگاه کرد و گفت

  »باالخره چیزي گیرش آمد؟ خودت چی؟ حرفی، چیزي، به او نزدي؟

  ».مطمئن باشید... از من که نتوانست چیزي در بیاورد«

من که از چیزي ترس و واهمه . ، حتماً جوابش را بدهیدولی دختر خوب، من به شما گفتم هر سؤالی که کرد«
ولی حاال امکان دارد که فکر و خیاالتی به سرش . آن را که حساب پاك است از محاسبه چه باك است. ندارم

  »گشت؟ حاال بگو چه سؤاالتی داشت و دنبال چی می. خوب، بگذریم. زده باشد
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است به من بقبوالند که شما دکتر رابرتز، با شیطانا کامالً آشنا خو کرد و می فقط تالش بیهوده می. آهان، هیچی«
ولی معلوم بود که خودش هم اطمینان چندانی به این موضوع ندارد، چون . شناختید بوده و از قبل هم او را می

پیشنهاد  ام، وقتی که فهمید من شخصاً هیچ گونه آشنایی با شخصی به نام شیطانا نداشته و قبالً هرگز او را ندیده
عکسش را هم . کرد و گفت که امکان دارد آقاي شیطانا بیمار بوده ولی با نام مستعار به شما مراجعه کرده باشد

  ».هاي روي سن عینهو هنرپیشه. اي چه قیافه. به من نشان داد

اي شیطانا ي شیطانا، بله، آق جالب بود، نه؟ اما راجع به قیافه. عجب، که گفتی عکس شیطانا را هم نشان داد«
ي خاصی داشت که خود را همیشه به شکل یک ابلیس آرایش کند، البته ابلیس مدرن و امروزي، و با  عالقه

خوب، دیگر . به هر حال مثل اینکه همه چیز به خوبی تمام شد. همین شکل و شمایل نیز در مجامع حاضر شود
  »راجع به چی سؤال کرد؟

خانم گریوز را . آها یادم آمد. فقط یک مورد دیگر بود. نداشتراستش برخالف تصور من، سؤاالت زیادي «
به نظر من یک کسی سراغ کمیسر بتل رفته و مزخرفاتی در مورد این خانم به کمیسر . که حتماً به خاطر دارید

  ».گفته است

  ».دار است گریوز؟ گریوز؟ آهان، حاال یادم آمد، ولی چرا این پیرزنه؟ واقعاً که خنده«

ي دکتر رابرتز درخشش خاصی پدا کرد و درست مثل کسانی که ناگهان بار سنگینی  این حرف، چهرهبه دنبال 
خندید  ي بلندي سر داد، و همین طور که می از روي دوششان برداشته شده باشد، با خوشحالی زایدالوصفی قهقه

و متعاقباً با همین » .شد نمی دارتر بابا دستخوش، اگر بدانی چقدر خنده دارد؟ واقعاً که از این خنده« : گفت
  .ي شاد و سرمست، مطب را براي صرف نهار ترك کرد روحیه
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  فصل دهم

  )ادامه( دکتر رابرتز
کمیسر بتل با قیافه و حالتی سرخورده و . کمیسر بتل به اتفاق مسیو پوارو، دو نفري مشغول صرف غذا بودند

به این «: تی بعد پوارو شروع به حرف زدن نمود و گفتلحظا. مأیوس، مسیو پوارو با حالتی از تأثر و همدردي
  »ترتیب، امروز صبح موفقیت چندانی نداشتی؟

قبالً هم گفته بودم، کار ساده و آسانی «: کمیسر بتل سرش را به عالمت تأیید تکانی داد و در جواب گفت
  ».نیست

  »کنی؟ خوب، راجع به دکتر رابرتز چه فکر می«

بینم شیطانا  کنم می کنم؟ راستش را بخواهید، هر چه فکر می ر رابرتز چه فکر میکه فرمودید راجع به دکت«
رفتار و حرکاتش دقیقاً شبیه . گفت، دکتر رابرتز ذاتاً و فطرتاً یک قاتل است درست حدس زده بود و راست می

ها،  ه آندقیقاً شبی. باشد، یکی وستووي و دیگري آن وکیل جوان در شهر نورفوك آن دو جانی معروف می
اي از تشویش و  دار و مسلط به خود، بدون اینکه کمترین و کوچکترین نشانه خیلی سرحال و سرزنده، خویشتن

اي  کند که با راستی جاي شک و شبهه خیال و راحت با آدم برخورد می دلهره در حرکاتش دیده شود و چنان بی
کتر رابرتز نیز مثل دو قاتلی که عرض کردم، از گذارد و همین امر مؤید آن است که د براي هیچ کس باقی نمی

البته منظورم این نیست که بخواهم ثابت کنم دکتر رابرتز قاتل . باشد نیروي اعتماد به نفس باالیی برخوردار می
تواند مرتکب این قتل شده باشد، چون این طور  بینم دکتر رابرتز نمی کنم، می اتفاقاً هر چه بیشتر فکر می. است

شود، کامالً تصنعی  تفاوتی که در حرکات و دفتار دکتر دیده می خیالی و بی او را شناختم، این حالت بیکه من 
بوده و همواره سعی دارد با تعهد خاصی این حالت را در مخاطب خود القا کند، در صورتی که برعکس، باطناً 

گدار به آب بزند و  نیست که بی میدکتر رابرتز آد. باشد خیلی خوش خیال بوده و حواسش هم کامالً جمع می
دانم که دکتر رابرتز مرتکب  خود را به مخاطره بیاندازد و لذا همان طور که قبالً هم گفتم، من به شخصه بعید می

  ».این قتل شده باشد

  »معهذا منظورتان این است که قبالً و در گذشته یک نفر را به قتل رسانیده است؟«

نفر، درست مثل وستودي، ولی خوب چه جوري ثابت کنیم؟ وضعیت حساب  احتماالً خیلی بیشتر از یک«
اش را دقیقاً بررسی و مطالعه کردم، مورد مشکوکی دیده نشد، ضمن آنکه مدرکی هم نبود که نشان دهد  بانکی
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رسد که در ظرف هفت سال گذشته  و لذا چنین به نظر می. ناگهان پول زیادي به حساب او واریز شده باشد
هایش  کند که در آدمکشی ي بیماران متوفی به او نرسیده و همین موضوع ثابت می به نام ارثیه از ناحیهچیزي 
کنید چرا متأسفانه؟ براي  حاال البد سؤال می. متأسفانه تا کنون ازدواج نکرده. هاي مالی مطرح نبوده است انگیزه

وضع . توانند همسران خود را به قتل برسانند میاینکه خوب، اطبا با امکاناتی که در اختیار دارند خیلی راحت 
البته تعجبی هم ندارد، چون بیمارانش را اکثراً ثروتمندان و اشخاصی که خیلی . مالیش هم بسیار عالی است

  ».دهند پولدارند تشکیل می

بی غل و رسد که دکتر رابرتز باید زندگی سالم و  گویید چنین به نظر می کمیسر عزیز، این طوري که شما می«
  ».شاید هم واقعاً همین طور است و ما بیخودي مشکوکیم. غشی داشته باشد

اي است که الزاماً و اجباراً باید به همه چیز و همه کس  دانم، شاید، ولی به هر صورت وضعیت به گونه نمی«
رداك اشاره از طرفی این دختره، دوشیزه برگیس، به ماجراي بیمار مخصوصی به نام خانم کا. مشکوك باشیم

گفت، خانم کراداك از لحاظ روانی شخصیت  کرد که گویا جنجالی هم به راه انداخته بوده و این طور که می
بسیار نامتعادلی داشته و سرانجام نیز در سفري که به مصر کرده بوده، در اثر ابتال به یک مرض بومی و خطرناك 

ی وجود داشته باشد، ولی به هر حال بد نیست که در این کنم مورد مشکوک البته فکر نمی. کند همان جا فوت می
دهم که یکی از مأمورین دنبال این موضوع برود و ته  همین الساعه دستور می. مورد هم سر و گوشی آب بدهیم

و توي قضیه را در بیاورد، دنیا را چه دیدید، شاید بر حسب تصادف به موردي برخوردیم که دست این آقا دکتر 
  ».را رو کند

  »ببینم، این خانم کراداك، شوهر هم داشت؟«

  ».میرد بله و جالب اینجاست که شوهرش هم در اثر بیماري سیاه زخم ناگهان می«

  »سیاه زخم؟«

هاي خیلی  این طور که شایع است، فرچه. ي ریش تراشی آلوده بله، سیاه زخم، آن هم به علت استفاده از فرچه«
هاي معمولی خیلی هم ارزانتر بوده، ولی خوب، هیچ ارزانی بی  قایسه با فرچهآورند که در م خوبی به بازار می

ها عالوه بر مزایایی از قبیل دوام زیاد و قیمت  آید که تعدادي از این فرچه علت نیست، چون کاشف به عمل می
ي زیادي هم اند، و مثل اینکه سروصدا ارزان، حسن دیگري هم داشته و آن اینکه به میکروب کزاز آلوده بوده

  ».به راه انداخت
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  ».دردسر چه راحت و بی«: اي گفت پوارو با حالت متفکرانه

کرده و خانم کراداك هم  البد شوهره سر موضوع بخصوصی او را تهدید می. بله، من هم همین فکر را کردم«
ات و فرضیات ها همه یک مشت حدسی ولی خوب، این. کند سرانجام به این ترتیب شر بابا را از سرش باز می

توانیم  هیچی، با دست خالی هم که نمی. است و تا این لحظه هیچ چیزي که بشود روي آن حساب کرد نداریم
  ».ي کسی را بگیریم یقه

شناسم و به صبر و شکیبایی شما هم ایمان  دلسرد نشو دوست عزیز، تازه اول کار است، من شما را خوب می«
  ».شود که ندانی چه بکنی هایت پر می دان دور، آن قدر دستي نه چن دارم و مطمئنم که در آینده

: کمیسر بتل که معلوم بود تحت تأثیر تشویق و ترغیب پوارو قرار گرفته است، خنده کنان در جواب گفت
  ».هایم پر بشود که نتوانم نگه دارم و همه را به زمین بریزم شاید هم آن قدر دست«

خوب، مسیو پوارو، شما چطور؟ «: اي به پوارو خیره شد و سؤال کرد اوانهي کنجک به دنبال این حرف، با قیافه
  »منظورم این است که، مایل هستید با من همکاري بکنید؟

  ».بله، حتماً، و براي شروع، من هم احتماالً سري به این دکتر عزیز خواهم زد«

از دیدن ما دو نفر در یک روز تا ترسم دکتر رابرتز  خواهید امروز به مالقات او بروید؟ ولی می یعنی می«
  ».حدودي مشکوك شده و فکر و خیاالتی به سرش بزند

هاي ما به هیچ  دوماً، صحبت. دانم چکار باید بکنم اوالً که من دقیقاً می. اي نداشته باشید اوه، نه، اصالً واهمه«
  ».وجه ارتباطی با زندگی خصوصی او نخواهد داشت

:  متعجب شده است، با حالتی حاکی از کنجکاوي به پوارو خیره شد و گفتکمیسر بتل که معلوم بود کامالً
ام، معهذا باز هم میل دارم که بدانم راجع به چه موضوعاتی با دکتر رابرتز  کنم، متوجه منظورتان شده فکر می«

  ».دهیدصحبت خواهید کرد؟ البته اگر دوست داشته باشید، و اال هیچ دلیل ندارد که جواب این سؤال را ب

هاي من با دکتر رابرتز صرفاً در  صحبت. ولی البته که دوست دارم، چون قرار نیست چیزي را از شما پنهان کنم«
  ».مورد بازي بریج خواهد بود

اي داشته باشد مسیو  کنید نتیجه فکر می. بازي بریج؟ دوباره؟ مثل اینکه از این موضوع دست بردار نیستید«
  »پوارو؟
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  ».معتقدم که پیگیري در این مورد، مطمئناً نتایج مثبتی در بر خواهد داشتبله، من شخصاً «

من شخصاً از این قایم . کند و هر کسی راه و روش مخصوص به خود را دارد ها فرق می خوب، البته سلیقه«
  ».آید و هرگز هم باب طبع من نبوده است ها خوشم نمی باشک بازي

خوب کمیسر «: ی پیدا کرده بود به کمیسر بتل نگاه کرد و گفتهرکول پوارو با چشمانی که درخشش خاص
دهید و معموالً از چه  عزیز، ممکن است از شما خواهش کنم که بفرمایید شما شخصاً چه راهی را ترجیح می

  »کنید؟ روشی استفاده می

سنل پلیس، تک تک پر«: ي خود به چشمان پوارو خیره شد و در جواب اظهار داشت کمیسر بتل نیز به نوبه
. باشند شناسی هستند که ذاتاً روراست، بدون کلک، بی شیله پیله به دنبال حقیقت می هاي زحمتکش و وظیفه آدم

کنند و  هایی در تحقیق و پیگري هر ماجراي جنایی به جز حقیقت ماجرا، به هیچ چیز دیگري فکر نمی چنین آدم
باشد، تا رسیدن به هدف  خصوصیات بارز یک پلیس میاي خستگی ناپذیر که از  با سرسختی صادقانه و روحیه
اي  باشم، هرگز از مسیرم که احتماالً در پاره من خودم شخصاً یکی از این افراد می. نهایی از پاي نخواهند نشست

معهذا . ام از مواقع اشتباه هم بوده، منحرف نشده و سرانجام به هر جان کندنی هم که بوده طرف را دستگیر کرده
اي هم که شده روش خود را تغییر داده و دنبال حدسیات و فرضیات  ه حال سابقه نداشته که حتی براي لحظهتا ب

  ».فانتزي و دهن پرکن رفته باشم

  ».امیدوارم با همکاري متقابل، شاهد مقصود را در آغوش بکشیم«: اش را برداشت و گفت پوارو فنجان چایی

امیدوارم که بتواند . تا ببینم سرهنگ ریس چکار خواهد کرد من هم منتظرم«: کمیسر بتل در جواب گفت
اطالعات خوبی در مورد سرگرد دسپارد در اختیار ما بگذارد، چون بنظر آدم با نفوذي است و این طور که 

  ».ي درها به رویش باز است، لذا ظاهراً باید بتواند اطالعات خوبی جمع آوري کند شنیدم تقریباً همه

  »ور؟خانم الیور چط«

کند عقلش را از  زند که آدم فکر می هایی می کند و یا حرف زن خوبیست ولی بعضی اوقات کارهایی می«
هاي  کنم در مورد ماجراي شیطانا بتواند کمک معهذا زن بدرد بخور و با دل و جرأتی است و فکر می. دست داده

هایش  سند و لذا بعید نیست در حین صحبتشنا ها می ها همدیگر را خیلی بهتر از مرد زن. شایانی به ما بکند
  ».ناگهانی موضوع جالب و بدردخوري را کشف کند که در نهایت کمک مؤثري به حل ماجرا بنماید
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هاي کمیسر بتل و هرکول پوارو در همین جا خاتمه یافت و متعاقباً با یکدیگر خداحافظی کرده و هر  صحبت
 200ي  اسکاتلندیارد و هرکول پوارو به طرف خانه ي شماره کمیسر بتل به طرف. یک به طرفی رهسپار شدند

  .واقع در خیابان گالستر تریس، مطب دکتر رابرتز

از جاي خود بلند شد و . دکتر رابرتز با حالتی که معلوم بود از دیدن هرکول پوارو خیلی متعجب شده است 
البد آمدید تا مرا . یک روز، خیلی جالبهدو کارگاه در «: پس از خوش آمد گویی، ابروانش را باال برد و گفت

  »دست بسته ببرید؟

نه، به هیچ وجه، نگران نباشید، و براي اینکه خیالتان را راحت کنم، بهتر «: پوارو لبخند زد و در جواب گفت
ي قاطعی در مورد هویت قاتل شیطانا ارایه نمود و به همین  است بدانید که هنوز خیلی زود است تا بتوان نظریه

کنم و تا این لحظه نیز به موردي برخورد  ي شما چهار نفر کماکان به یک چشم نگاه می دلیل من شخصاً به همه
  ».ام که محور افکارم را به سمت شخص بخصوصی متمایل کرده باشد نکرده

هاي هرکول پوارو تا حدودي خیالش راحت شده است، با  رسید تحت تأثیر گفته دکتر رابرتز که به نظر می
خیلی متشکرم، واقعاً جاي شکرش باقیست که حداقل شما هواي ما را «: خوشحالی محسوسی در جواب گفت

  »کنید؟ ببخشید، از این سیگارها دود می. دارید

  ».دهم که از سیگارهاي خودم بکشم خیلی متشکرم، ولی ترجیح می«

  .آورد و روشن کردو به دنبال این حرف، یکی از سیگارهاي روسی نازك مخصوص به خودش را در

که به آن زد، شروع به حرف زدن کرد و  دکتر رابرتز نیز سیگار خودش را روشن کرد و به دنبال پک محکمی
  ».خوب، بفرمایید مسیو پوارو، من در خدمتم«: گفت

یکی دو دقیقه به همین منوال گذشت و . زد ولی پوارو در سکوت فرو رفته و فقط به سیگار خود پک می
هاي پزشکی خود، اساساً توجه  ببینم دکتر عزیز، شما در کوران فعالیت«: وارو به سخن درآمد و گفتسرانجام پ

  »فرمایید؟ ها هم مبذول می خاصی به خصوصیات ذاتی و یا بهتر بگویم ماهیت درونی انسان

ین مورد همیشه مد البته نه اینکه توجهی به این موضوع نداشته باشم، چون مطمئنم که ا. دانم راستش دقیقاً نمی«
شود، بلکه هر پزشک دیگري هم  این مورد تنها شامل من نمی. ام نظرم بوده و هرگز از آن عدول نکرده

اي را در  عدم آگاهی از روحیه و شخصیت درونی بیمار، مسائل عدیده. بایست در نظر گرفته و مراعات کند می
  ».ي مداواي بیمار موجب خواهد شد زمینه



 

 

Lady of Dawn  

ن مورد من هم با شما کامالً هم عقیده هستم و براي همین هم هست که به حضور شما آمدم چون دقیقاً، در ای«
ي بیمار خود را دقیقاً بررسی و مطالعه  بایست شخصیت و روحیه به نظر من، یک پزشک قبل از هر اقدامی می

ي  به عنوان مثال، نحوه. یدنموده و متعاقباً بر مبناي نتایج حاصله، خط مشی مداواي خود را تعیین و اجرا نما
حوصلگی و عصبانیت  که دال بر بی برخورد بیمار با پزشک، طرز تنفس، تغییرات رنگ چهره و باالخره عالئمی

یک پزشک حاذق و با تجربه سریعاً و صرفاً با یک نگاه متوجه این تغییرات خواهد شد و به طرفۀ . بیمار است
هایی که با خود داشتم به این نتیجه رسیدم که  در نتیجه با صحبت. دانستالعینی آنچه را که باید بداند، خواهد 

توانید به من کمک کنید و همین موضوع باعث شد تا به شما مراجعه  شما دکتر رابرتز تنها کسی هستید که می
  ».کنم

» ست؟حاال بفرمایید که مشکل چی. شوم اگر بتوانم خدمتی کنم من هم به نوبه ي خود خیلی خوشحال می«
: ها نوشته شده بود از جیبش درآورد و گفت پوارو در جواب سه تکه کاغذي را که امتیازات بازي بریج روي آن

این هم اولین . باشند ها امتیازات دست اول بازي بریج آن شب کذایی می فرمایید، این همانطور که مالحظه می«
ن به این امتیازات که مطمئناً خیلی از نکات را به حاال با نگاه کرد. امتیازاتی که دوشیزه مدریث نوشته است

هاي خود  آورد، لطفاً به من بگویید که بازي دقیقاً به چه نحوي ادامه پیدا کرد و بازیکنان چطور دست یادتان می
  ».را اعالم کردند

  ».توانم این قدر دقیق به خاطر بیاورم کنید مسیو پوارو، چطور می مثل اینکه شوخی می«

دانید که با این کار چه کمک بزرگی به من خواهید کرد و من براي  توانید؟ شاید هنوز نمی د که نمیمطمئنی«
بایست دل یا  در این دست حکم می. اجازه دهید از این دست بازي شروع کنیم. همیشه از شما ممنون خواهم بود

بایست حداقل پنجاه امتیاز از  می پیک بوده باشد، چون در غیر این صورت یکی یا هر دوي بازیکنان تیم مقابل
  ».دادند دست می

  ».کنم حکم همان پیک بود که اشاره فرمودید بله، درست است، فکر می. که گفتید دست اول. بگذار ببینم«

  »خوب، دست بعد چطور؟«

کنید خیلی باور . آید کی بود آید که در دست بعد یکی از ماها پنجاه امتیاز از دست داد، ولی یادم نمی یادم می«
متأسفم مسیو پوارو، ولی انتظار نداشته باشید که بعد از گذشت این مدت بتوانم همه چیز را دقیقاً به یاد داشته 

  ».باشم
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  »آورید؟ یعنی حتی هیچ یک از لحظات مهیج بازي را هم به خاطر نمی«

م زمانی بود که دچار بعد از آن ه. چرا، بخصوص وقتی بلوف بزرگی زدم و گفتم دوبل و همه را هم بردم«
  ».البته این آخرهاي بازي بود. بدشانسی شدم و همین طور امتیاز از دست دادم و هر چی داشتم باختم

  »آید که همبازي شما کی بود؟ یادتان می«

آید که خیلی هم دلخور شده بود، چون از طرز بازي، بخصوص از بلوف زدن من هیچ  خانم لومیر و یادم می«
  ».دل خوشی نداشت

  ».ي بازیکنان است آید؟ منظورم راجع به بقیه و البد چیز دیگري به خاطرتان نمی«

بعد از بازي آن شب، جنایتی . کنید مسیو پواروي عزیز چرا توجه نمی« :دکتر رابرتز خنده بلندي سر داد و گفت
ارش را هم مغشوش انداخت و افک داري را از کار می به وقوع پیوست که حتی مغز هر آدم خونسرد و خویشتن

این موارد درست مثل رنگ . ام کرد، عالوه بر آن از آن شب تا به حال ده دوازده بار مجدداً بریج بازي کرده می
به این ترتیب دلیلی ندارد که  ،خوب. ي بازي آن شب را پوشانیده باشد جدیدي است که رنگ خاطرات کهنه

  ».دقیق به خاطر داشته باشم تمام نکات بازي بریج آن شب کذایی را مو به مو و

داد مقهور وضعیت موجود شده است، در سکوت فرو رفته و به نقطه ي  هرکول پوارو با حالتی که نشان می
خیلی « :دکتر رابرتز که ظاهراً متوجه این حالت پوارو شده بود با مالیمت خاصی گفت. کرد نگاه می نامعلومی

  ».بیشتري بکنمتوانم کمک  متأسفم مسیو پوارو که نمی

چون مطمئنم که شما هنوز هم متوجه  ،ستیمهم ن ،نه« :پوارو نیز با مالیمت متقابل در جواب اظهار داشت
در صورتی که  ،پندارید ها را مسخره می منظور و هدف اصلی من از مطرح کردن این سؤاالت نشده و احتماالً آن

دانستید  کردید و آن گاه می دید و منظور مرا درك میش آوردید، متوجه می اي به مغز خود فشار می اگر لحظه
هاي راهنمایی با  که به مثابه چراغاست  یابی به عالئمیتکه هدف نهایی من از طرح این سؤاالت، صرفاً دس

ي  شما ضمن بازگو کردن نحوه ي اصلی هدایت نماید و امیدوار بودم که شاید چشمک زدن مدام مرا به جاده
باشند که من دنبالشان  هایتان نکات بخصوصی را نیز با خاطر بیاورید که دقیقاً همان عالئمی بازي بریج همبازي

  ».گردم می

  »مثالً چه نکاتی؟«
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اي که شانس زیادي براي برنده شدن داشته و به  مثالً ناگهان متوجه شدید که همبازي شما در لحظه ،خوب«
ریزد و یا مثالً در  کند که همه چیز را به هم می د بازي میدفعه چنان ب یک ،توانسته این کار را بکند راحتی می

توانسته به راحتی بلوف شما  علی رغم اینکه می ،ي بخصوصی احساس کردید یکی از بازیکنان تیم مقابل لحظه
  ».ي خود خودداري نموده و جا رفته است هاي برنده ي برگ را خنثی کند، بدون هیچ دلیل منطقی از ارائه

اي بسیار جدي و به جلو  هاي پوارو قرار گرفته است، با قیافه ز که معلوم بود قویاً تحت تأثیر حرفدکتر رابرت
کردم که  ولی تا این لحظه فکر می ،خواهم معذرت می. حاال تازه متوجه منظورتان شدم ،بله« :خم شد و گفت

که مغز شما این قدر دقیق و  کردم راستش هرگز فکر نمی. باشد سؤاالت شما، جزمشتی فرضیه چیز دیگري نمی
اي انجام داد،  منظورتان اینست که قاتل پس از ارتکاب جنایت که واقعاً به طرز ماهرانه ،بله. سیستماتیک کار کند

معذالک تحت تأثیر  ،دهد گردد و با خونسردي هر چه تمامتر به بازي خود ادامه می مجدداً به میز بازي بر می
  ».ي بازي اش وجود داشته است ارزي در نحوهاضطرابات درونی، تغییرات ب

. خوشوقتم که باالخره متوجه منظور من شدید. دقیقاً« :پوارو سرش را به عالمت تأکید تکان داد و گفت
متأسفانه اشکال کار اینجاست که شما چهار نفر، چهار غریبه بودید که براي اولین بار با یکدیگر آشنا شده و 

در چنین شرایطی . از طرز بازي یکدیگر داشته باشید، سر میز بازي بریج نشستید بدون اینکه کمتري اطالعی
در . اي از بازي یکدیگر نداشتید چون سابقه ،توان متوجه تغییر بازي یکی از بازیکنان شد؟ امکان ندارد چطور می

در طرز بازي ، ولو هر  بود و با طرز بازي همدیگر آشنا بودید، مسلماً هر تغییري صورتی که اگر غیر از این می
ولی بدشانسی، شما چهار نفر غریبه بودید . شدید ماند و آناً متوجه می قدر زودگذر و آنی از نگاه شما مخفی نمی

کنم باز هم تا آن جا که امکان دارد به مغزتان فشار  معهذا دکتر عزیز، استدعا می .توان کرد و کاري هم نمی
  ».ی به یادتان بیاید که بتواند کمک مؤثري در این مورد بنمایدبیاورید، بعید نیست ناگهان موضوع

. فایده است بی ،نه« :داد گفت دقایقی به سکوت گذشت و سرانجام دکتر رابرتز همین طور که سرش با تکان می
 خانم. هر چه هم که به خاطر داشتم، قبالً به شما گفتم. آید کنم، چیزي به خاطرم نمی متأسفانه هر چه فکر می

سرگرد دسپارد . کند ام که هرگز در بازي اشتباه نمی ترین بازیکنانی است که دیده لومیر یکی از بهترین و قوي
گذارد و دنبال بلوف  هم بازیکن خوبیست که حتی پایش را از چهارچوب قوانین و قواعد بازي بریج بیرون نمی

  »...دوشیزه مردیث. ها هم نیست و این حرف

  »دوشیزه مردیث چی؟ ،بله« :جا حرفش را قطع کرد ولی پوارو بالفاصله گفت دکتر رابرتز در این



 

 

Lady of Dawn  

آید که اواخر شب و اواخر بازي بود که دوشیزه مردیث یکی دو تا اشتباه بزرگ کرد که به نظر من  یادم می«
  ».لرزید یهایش هم م اي نبود و اواخر بازي دست چون اصوالً بازیکن با تجربه. بیشتر به خاطر خستگی زیاد بود

توانید بگویید، دقیقاً چه  می« :دکتر رابرتز به دنبال این حرف سکوت کرد، ولی پوارو با اصرار سؤال کرد گفت
  »لرزید؟ هاي ایشان می موقع بود که دست

شما . کنم یک قدري عصبی شده بود فکر می ،اي نبود به هر حال مسئله. آید خدایا؟ راستش یادم نمی ،کی بود«
  ».شود کنید که آدم بی اختیار دچار توهم می چون طوري سؤال می ،سخت نگیرید مسیو پوارو هم این قدر

حاال یک مورد دیگر هم هست که به کمک شما احتیاج . اصالً چنین قصدي نداشتم ،خواهم خیلی معذرت می«
  ».دارم

  ».بفرمایید«

چون باید طوري  ،مشکل استیک قدري « :پوارو با لحنی آرام و شمرده شروع به حرف زدن کرد و گفت
کردید، فالن  مثالً اگر از شما سؤال کنم در اتاقی که بازي می. سؤال کنم که شما متوجه منظور اصلی من نشوید

ام، و مسلماً جوابی که خواهید  شما را ناخواسته تا حدودي متوجه منظور خود نموده ،چیز و فالن چیز را دیدید
. ي دیگري مطرح نمایم دهم تا سؤالم را به طریقه لذا ترجیح می. د داشتداد، ارزش چندانی براي من نخواه

هایی که در آن اتاق وجود  ي اشیا و خرت و پرت لطفاً لحظاتی فکر کرده و سپس کلیه ،خوب حاال دکتر عزیز
  ».داشت براي من نام ببرید

  »تمام اشیایی که در اتاق بود؟«

  ».لطفاً ،بله«

  »این چه سؤالیه؟ از کجا شروع کنم؟ ،آخر مرد حسابی«

  ».از هر کجایی که خودتان دوست دارید«

  ».اوالً که تعداد زیادي مبل و صندلی بود ،خوب«

  ».خیلی دقیق و واضح. کنم این طوري نه خواهش می ،نه ،نه ،نه«

ي  یک کاناپه« :دکتر رابرتز آه بلندي کشید و متعاقباً درست شبیه سمسارها شروع به حرف زدن کرد و گفت
. چهار یا پنج صندلی بزرگ. ي مشابه دیگر منتها به رنگ سبز یک کاناپه. بزرگ با روکش زربفت به رنگ عاج
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یک اشکاف . اکلیل ي کوچک با رنگ یک دست صندلی دوازده نفره. ي گران قیمت ایرانی هشت نه تا قالیچه
ي بسیار زیباي  یک گنجه). ام سمساري شدهکنم که شاگرد یک  احساس می. (بزرگ عتیقه مدل ویلیام و ماري

شش . ها نکردم نظرم چند تا مبل و صندلی دیگر هم بود که توجهی به آنه ب. یک پیانوي بزرگ. ساخت چین
تعدادي . هاي عتیقه و گرانبها دان پنج شش عدد انفیه. دو نقاشی چینی روي آیینه. تابلوي نقاشی درجه یک ژاپنی

تعدادي ظروف نقره . ی که روي یک میز کوچک مخصوص به خود قرار داشتندهاي کوچک عاج ژاپن مجسمه
  ».به اضافه ي چند تابلوي کوچک مینا کاري شده. ي چارلز اول مربوط به دوره

  ».واقعاً براوو ،براوو« :پوارو با صداي بلند فریاد زد و گفت

. ي کوچک کار رالف وود سمهیک مج. ي پرنده عتیقه ساخت انگلستان یکی دو مجسمه. هنوز تمام نشده«
چند . ها ندارم چند تکه جواهر که اطالع زیادي راجع به آن. هاي نقره تعدادي اشیا از مشرق زمین، بخصوص کار

البته خیلی . اي قرار داشتند چند تا هم مینیاتور خیلی زیبا که در جعبه ،یادم آمد ه،او. مجسمه پرنده مدل چلسی
  ».آید الً بیشتر یادم نمیولی فع ،هاي دیگر هم بود چیز

  ».دقت شما قابل تحسین است. واقعاً که معرکه کردید« :پوارو با لحن ستایش آمیزي در جواب اظهار داشت

باالخره آن چیزي که شما در فکرش بودید در بین « :ولی دکتر رابرتز با کنجکاوي خاصی سؤال کرد و گفت
  »این اشیایی که نام بردم بود؟

کردید من شدیداً  توانستید به آن اشاره بکنید و اگر این کار را می شما نمی. همین جاستنکته جالب هم «
  ».شدید بایست متوجه آن می شما نمی ،چون همانطور که خودم حدس زده بودم ،شدم زده می شگفت

  »چرا؟«

  ».شاید به خاطر اینکه قرار نبود آن را ببینید«

  ».مثل اینکه چیزي یادم آمد« :گفتدکتر رابرتز به پوارو خیره شد و ناگهان 

سگه در آن شب . »سگی در نیمه شب«ماجراي . این موضوع ماجراي شرلوك هلمز را به یادتان آورد ،بله«
گهگاه حتی من هم  ،خوب. بخصوص صدایش در نیامده بود و همین موضوع باعث تعجب شرلوك هولمز شد

  ».کنم هاي دیگران تقلید می از کلک

  ».فهمم کنم کامالً گیج شدم و منظورتان را اصالً نمی احساس می ،پوارو دانید مسیو می«
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  ».برم من از این کار لذت می ،راستش بین خودمان بماند. شد از این بهتر نمی«

به دنبال این حرف، پوارو از جایش بلند شد و در حالی که لبخندي بر لب داشت به دکتر رابرتز که کماکان با 
هاي شما و مطالبی که مطرح  بهتر است همین قدر بدانید که صحبت« :کرد، گفت و نگاه میزده به ا حالتی بهت

  ».هاي بعدي من خواهد بود نمودید، کمک بسیار مؤثر و سودمندي در مصاحبه

دانم چطور و چرا؟ ولی به هر حال البد همین  من که شخصاً نمی« :دکتر رابرتز از جاي خود برخاست و گفت
  ».رماییدف طور است که می

  .هاي یکدیگر را فشرده و از هم خداحافظی نمودند سپس دست

ي  لسی خیابان شاین شمارهچ« :ها پایین آمد و یک تاکسی صدا زد و پس از آنکه نشست گفت پوارو از پله
111.«  
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  فصل یازدهم

  خانم لوریمر
معلوم بود که صاحبخانه وسواس رسید و از ظاهر آن  ي کوچکی به نظر می در خیابان شاین خانه 111ي  شماره

شد و  پلکانی بسیار تمیز و سفید رنگ که به درب سیاهرنگی منتهی می. خاصی در پاکیزگی و نظافت آن دارد
  .درخشید دق الباب برنجی که در آفتاب بعد از ظهر می

ل است، در را به که معلوم بود خدمتکار منز زيبند سفید رنگ فوق العاده تمی زن تقریباً مسنی با کاله و پیش
روي پوارو باز کرد و در جواب سؤال پوارو اظهار داشت که خانم تشریف دارند و متعاقباً به منظور هدایت پوارو 

  :به پلکان باریکی که رسیدند مجدداً رویش را به طرف پوارو چرخاند و سؤال کرد .پیشاپیش وي به راه افتاد

  »لطفاً اسمتان را بفرمایید؟«

  ».پوارومسیو هرکول «

ها پوارو را به اتاق نشیمن راهنمایی کرد و خودش متعاقباً خارج شد تا ورود تازه وارد را به اطالع  در باالي پله
  .خانم خانه برساند

ي کوچک نیز، نظیر اغلب منازل دیگر به شکل ال و طوري تزیین شده بود که  اتاق نشیمن این خانه
پوارو با دقت هر چه تمامتر اسباب و اثاثیه موجود در اتاق . کرد ی میسلیقگی صاحبخانه را در بیننده تداع خوش

 ،شود مبلمان چوبی تمیز و پولیش شده از تیپ مبلمانی که فقط در منازل قدیمی یافت می. را از نظر گذراند
ي ها اي قدیمی و باالخره دسته گل بسیار زیبایی از گل هاي نقره هاي خانوادگی در قاب تعداد معدودي عکس

به طور کلی دکوراسیونی مختصر ولی . داودي که به طرز بسیار زیبایی در گلدان کریستال بلندي قرار داشت
ي زیاد و غیر  داد صاحبخانه همان طور که از خرت و پرت و اثاثیه فوق العاده گیرا و آرام بخش که نشان می

  .ت خاصی براي راحتی و آرامش قائل استي زیادي به فضا و نور کافی داشته و اهمی ضروري بیزار است، عالقه

بدون اینکه کمترین  ،مدگویی و سالم دست پوارو را نیز فشرداوارد شد و ضمن خوش درهمین اثنا خانم لوریمر
اي به پوارو تعارف کرد و خود  متعاقباً صندلی. ي او دیده و یا خوانده شود حالتی از تعجب و شگفتی در چهره

دقایقی به صحبت در مورد آب و هوا گذشت و لحظاتی هم به سکوت برگزار شد و سرانجام پوارو . نیز نشست
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ام خیلی معذرت  از اینکه بدون اطالع قبلی مزاحم شما شده ،خانم محترم« :شروع به صحبت کرد و گفت
  ».خواهم و امیدوارم که مرا ببخشید می

اول بفرمایید ببینم ماهیت « :مر با همان خونسردي اولیه، مستقیماً به چشمان پوارو نگاه کرد و گفتخانم لوری
کارآگاه معروف هرکول  ،اند؟ یا اینکه نخیر مسیو پوارو براي احوالپرسی تشریف آورده ؟این مالقات چیست

  »پوارو براي تحقیق در مورد جنایت شیطانا آمده؟

  ».م که حدس دوم شما درست استمتأسفانه باید اعتراف کن«

دانم و  من به عنوان یک شهروند انگلیسی وظیفه دارم هر چه می. پس بهتر است خوب گوش کنید مسیو پوارو«
کنم در اختیار کمیسر بتل، بازرس اسکاتلندیارد قرار  یا هر اطالعاتی که در مورد قتل آقاي شیطانا کسب می

مقابل کارآگاه خصوصی و یا به طور کلی کسانی که فاقد هویت قانونی اي در  ولی هیچ مسئولیت و وظیفه ،دهم
د مرا ودار کند به سؤاالت این اشخاص که نام بردم، جواب نتوا باشند، ندارم و هیچ قدرت یا مقامی هم نمی می

  ».بدهم

شید هر خانم عزیز، باید خدمتتان عرض کنم که من خودم از این موضوع آگاهی کامل دارم و لذا مطمئن با«
  ».درنگ از حضورتان مرخص خواهم شد آن که امر بفرمایید، بی

کنم کار به آن جا برسد مسیو  فکر نمی« :لبخند نامحسوسی بر لبان خانم لوریمر نقش بست و در جواب گفت
 توانم حداکثر تا ده دقیقه به ي بازي بریج دارم و باید سر وقت حاضر باشم، معهذا می چون امروز دوره ،پوارو

  ».سؤاالت شما جواب بدهم

خواهم از شما خواهش کنم  چون فقط می ،براي منظوري که من دارم همین ده دقیقه کافی خواهد بود«
یا بهتر بگویم اطاقی که شیطانا در . کردید براي من شرح دهید وضعیت اطاقی که آن شب در آن بریج بازي می

  ».آن به قتل رسید

چه  ،آورم سر در نمی! چه سؤال عجیب و غریبی« :شد و در جواب گفتچشمان خانم لوریمر از تعجب گرد 
  »ارتباطی با موضوع قتل دارد؟

کنید، یک نفر که کوچکترین  تصور کنید که شما مشغول بازي هستید و همین طور که بازي می ،خانم عزیز«
چرا بازي را با آس شروع  گوید که مثالً کند و می اطالعی از شگرد و نحوه ي بازي شما ندارد از شما سوال می

بدیهی است اگر شما بخواهید  ،خوب.کردید و یا اینکه مثالً چرا به جاي سرباز دل از شاه پیک استفاده نکردید
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ي  ها به بحث و تفصیل در مورد نحوه جواب این سواالت را بدهید، باید بازي را متوقف نموده و متعاقباً ساعت
  »اینطور نیست؟ ،اید بپردازید ها تجربه کسب کرده لبازي خودتان و شگردهایی که طی سا

منظورتان اینست که همانطور که من در  ،فهمیدم« :خانم لوریمر مجدداً لبخندي زد و در جواب اظهار داشت
حاال اجازه بدهید چند  ،خیلی خوب. بازي بریج مهارت دارم، شما نیز در کار خود، کارکشته و با تجربه هستید

  ».ي زیادي در آن قرار داشت اتاق بزرگی بود که اشیاء و اسباب و اثاثیه ،بله. لحظه فکر کنم

  »ها را شرح دهید؟ ممکن است خواهش کنم، تعدادي از این اشیاء یا اسباب و اثاثیه«

کنم چند تابلوي چینی  فکر می. اي به سبک مدرن بود که به نظرم خیلی زیبا آمدند آید چند گل شیشه یادم می«
نظر من خیلی عجیب ه هاي ریز که ب ي قرمز از نوع الله ي پر از گل الله ژاپنی هم وجود داشت و یک کاسهو یا 
  ».ها نرسیده است آمد چون هنوز فصل این گل می

  »آوردید؟ چیز دیگري به خاطر نمی«

  ».راستش زیاد دقت نکردم«

  »ها چه رنگی بود؟ آید که روکش مبل یادتان می. هاست منظور مبل«

  ».آید متأسفانه هیچ چیز دیگري یادم نمی. کنم یک چیزي از جنس ابریشم بوده ولی فکر می ،رنگ که نه«

  »آید؟ از سایر اشیایی که در اتاق بود، چیزي به خاطرتان نمی«

  ».راستش بیشتر به یک سمساري شباهت داشت تا یک اتاق معمولی.براي اینکه از بس زیاد بود ،متأسفانه نه«

به هر حال خیلی معذرت «: و سرانجام خانم لوریمر با همان لبخند کذائی اعالم کرد گذشتسکوت لحظاتی در 
  ».خواهم از اینکه نتوانستم کمکی بکنم می

ولی « :پوارو در جواب کاغذهائی را که امتیازات بازي بریج روي آن نوشته شده بود از جیبش در آورد و گفت
دانید، این کاغذها حاوي  همانطور که می. شما مشورت کنم خواستم با یک مورد دیگر هم هست که می

باشد، راستش فکر کردم با مهارتی که شما در بازي  امتیازات بازیکنان در اولین دست از بازي بریج آن شب می
  ».ات بتوانید روند بازي را در این دست بخصوص بازسازي کنیدزي این امتیا بریج دارید، با مقایسه

تحریک شده است، همین طور که  اش، کامالً معلوم بود از مطرح شدن موضوع مورد عالقه خانم لوریمر که
این دست اول بود که تیم ما، یعنی من و دوشیزه  ،بله ،اجازه بدهید«: کرد، گفت سرش را روي امتیازات خم می
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هاي ما  نتیجتاً تمام برگگیم اول با پیک شروع شد که . کردیم آقایان بازي می ي همردیث بر علیه تیم دو نفر
گیم سوم . ها را برد هایش، یکی از آن گیم بعد، دو تا خشت باقیمانده که دکتر رابرتز با یکی از برگ. برنده شد

سرگرد دسپارد . آید که فقط دوشیزه مردیث جا رفت ولی یادم می ،زدند قدري شلوغ شد، چون همه توپ می
دوشیزه . ز آن، دکتر رابرتز با برگ هاي گشنیزي که داشت توپ زدبعد ا. دل را حکم کرد که من هم جا رفتم

سرگرد دسپارد نیز با چهار برگ خشتی که داشت توپ زد که من متقابالً دوبل . مردیث سه برگ پیک داشت
هاي دلی که من داشتم باخت و خالصه در  نهایت امتیازشان را  هاي دکتر رابرتز به برگ در نتیجه، برگ. کردم

  ».دادند از دست

  »!اي واقعاً که عجب حافظه ،براوو ،براوو«

 سرگرد دسپارد گفت، گیم بعد« :توجه به ستایش پوارو به سخنان خود ادامه داد و گفت ولی خانم لوریمر بی
همبازي من، دوشیزه مردیث سکوت کرد و . دکتر با سه برگ دلی که داشت توپ زد. ولی من آتو کردم ،پاس

ارد به تبعیت از همبازیش دکتر رابرتز، توپ زد که من باز هم بالفاصله دوبل کردم که سرگرد دسپ. حرفی نزد
بعد از اینکه من بازي را شروع کردم و چون جمعاً چهار برگ پیک داشتیم . هاي ما برنده شد نتیجتاً دوتا از برگ

  ».پیک را هم حکم اعالم نمودیم

کرد، پوارو به وي  ها نگاه می برداشت و همین طور که به آن به دنبال این حرف، خانم لوریمر بازي دست بعد را
رسد، چون سرگرد دسپارد  این یکی به خط سرگرد دسپارد است که به نظرم تا حدودي مشکل به نظر می«: گفت

  ».کند در نوشتن امتیازات از روش حذفی استفاده می

بعد از آن . پنجاه امتیاز از دست دادندآمد که هنوز بازي شروع نشده  خوشم می ،قدرها هم مشکل نیست آن«
 .هاي ما باخت هایش به برگ دکتر رابرتز با برگ هاي خشتی که داشت دوبل کرد که خوشبختانه سه تا از برگ

ولی تیم مقابل با پیک جواب ما را دادند و ما مجبور شدیم گیم بعد را با  ،بعدش بازي را با گشنیز شروع کردیم
  .پنج برگ گشنیز شروع کنیم که باعث شد صد امتیاز از دست بدهیم

ي ما شدند و در نهایت با چهار برگ  هاي برنده آقایان در گیم بعد بازي را با دل شروع کردند که اسیر برگ اام
  ».خودمان تمام کردیمآتوي گشنیز بازي را به نفع 

این دست که من و دکتر رابرتز همبازي بودیم «: در این جا خانم لوریمر امتیازات بعدي را هم برداشت و گفت
سرگرد دسپارد و دوشیزه مردیث  ،آید که من بازي را با آرامی شروع کردم یادم می. یک جنگ به تمام معنا بود
گیم بعد با . شد من و دکتر رابرتز مشترکاً پنجاه امتیاز از دست بدهیمکه نتیجتاً باعث . حکم را دل اعالم کردند
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توانستیم بکنیم و پشت سر هم سرباز باختیم، خوشبختانه بازي ساده و دوبل  پیک شروع شد و ما هم کاري نمی
قی آغاز شد و بعد از این گیم بود که نبرد حقی. اي که داشتیم بردیم هاي برنده ولی گیم بعد را با کارت ،نشده بود

ولی گو اینکه یکی  ،دکتر رابرتز شروع کرد به بلوف زدن. متعاقباً هر دو تیم همین طور باال و پائین می رفتند
طوري که چندین بار دوشیزه مردیث ه ب ،هایش کار خود را کرد دوبار بدجوري به تله افتاد ولی در نهایت بلوف

بعد از این گیم دکتر رابرتز شیر شد و همین طور . ترس جا رفت اي که داشت از را چنان ترساند که با دست قوي
چون تقریباً معجزه شد  ،کند کرد که البته هیچ بازیکن درست و حسابی این کارها را نمی زد و دوبل می لوف میب

 ولی خوب به هر کلکلی بود ما این ،باختیم کردم بدجوري می و اگر من دست قوي نداشتم و بازي را کنترل نمی
هاي دل نداشتند، چون در غیراینصورت باز هم  البته خیلی شانس آوردیم که تیم مقابل برگ. دست را بردیم

  ».به هر حال که خیلی هیجان انگیز بود. سرباز متوالی باخته بودیم

معهذا باید اعتراف کنم که شخصاً هرگز دل و جرأت بلوف زدن را . با بلوف بردن، هیجان زیادي دارد ،بله«
  ».هایی که دارم بازي کنم دهم عادي و معمولی و با توجه به ورق ام و ترجیح می اشتهند

بازیکن درست . البته ریسک کردن هم قاعده و قانون دارد ،بله«: خانم لوریمر با حرارت زیادي در جواب گفت
نه اینکه  ،ي کندو حسابی کسی است که بر طبق قواعد و قوانینی که براي هر بازي تعیین و وضع شده است باز

  ».سرخود و اختیاري

  »منظورتان این است که نباید ریسک کرد؟«

چون اساس بازي بریج بر  ،کسی که درست و صحیح بریج بازي کند، مطمئناً نیازي به ریسک نخواهد داشت«
وجه ریسک هاي ریاضی به هیچ  دانید قوانین و فرمول باشد و همانطور که می هاي ریاضی می مبناء قواعد و فرمول

شود که شخصی با ریسک کردن دو  حاال آیا می. به عنوان مثال در ریاضیات، دو دو تا، چهار تاست. پذیر نیستند
کند، فقط تعداد  متأسفانه از خیل عظیمی که بریج بازي می. چنین چیزي امکان ندارد ،نخیر ؟دوتا را پنج تا بکند

ي این بازي  د و بقیه به علت عدم آگاهی از اساس و پایهنکن معدودي از این حقیقت آگاه بوده و صحیح بازي می
م اینکه سعی دارند خوب بازي بکنند، هنوز یکی دو دست تمام نشده کنترل خود غدقیق و کامالً فکري، علی ر
اشکال اساسی این گونه بازیکنان در اینست که هنوز که هنوز است فرق بین . شوند را از دست داده و عصبی می

توانند  دانند و نمی اي آن نه برنده و نه بازنده است نمیه هاي آن برنده است با دستی که ورق ا که ورقدستی ر
  ».مثل اینکه قرار نبود کالس بریج داشته باشیم ،ولی مسیو پوارو. تشخیص بدهند
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اهد چون مسلماً باعث پیشرفت بازي من خو ،مع الوصف از توضیحاتی که دادید خیلی متشکرم ،درست است«
  ».بود

بعد از آن دست پر «: ي امتیازات بریج مشغول شد و سپس گفت ي بقیه خانم لوریمر مجدداً لحظاتی به مطالعه
امتیازات دست چهارم را هم  ،ببینم. هیجان و پر سر و صدا، دست بعد چندان دل چسب و هیجان انگیز نبود

هیچ یک از  تخواستیم با هم بجنگیم و در نهای یهایی بود که زورکی م از آن دست. اینجاست ،بله ،داشتید؟ آه
  ».طرفین هم امتیازي کسب نکردند

  ».آید معموالً اواخر بازي همیشه این حالت به وجود می«

کند که آرام آرام و با تأنی به بازي ادامه دهد، ولی خستگی زیاد موجب  آدم سعی می ،درست است ،بله«
  ».رقصند ها جلوي چشمش می کند که ورق و اغلب اوقات احساس می ها اشتباه کند شود که در خواندن ورق می

پوارو کاغذهایی را که از جیبش در آورده بود، جمع آوري کرد و مجدداً در جیبش گذاشت و متعاقباً تعظیم 
ي شما در مورد بازي بریج به راستی  حافظه. گویم مجدداً به شما تبریک می ،خانم محترم« :کوتاهی کرد و گفت

هائی را  شاهکار شما در اینست که با دیدن امتیازات حتی ورق .واقعاً که یک پدیده ،نظیر است ي بی پدیدهیک 
  ».اند بیاد آوردید هم که بازیکنان رد و بدل کرده

  ».بله و به نظر خودم، همیشه هم قادر به این کار خواهم بود«

ي قوي، گذشته، هرگز  رخورداري از یک حافظهچون با ب ،ستا ها ي قوي واقعاً یکی از بهترین نعمت حافظه«
و لذا مطمئنم شما خانم محترم با این . کامال گذشته نخواهد بود و هر آن به صورت حال وجود خواهد داشت

توانید طومار خاطرات گذشته خود را باز نموده و جزئیات  ي قوي و استثنایی، هر آن که اراده کنید، می حافظه
  ».هاي پیش اتفاق افتاده مجدداً به وضوح به خاطر بیاورید در سالحوادث و وقایعی را که 

نگاه تندي به پوارو  ،در این لحظه خانم لوریمر با چشمانی که از تحیر و تعجب و شاید هم نگرانی گرد شده بود
ولی این حالت لحظات کوتاهی بیش طول نکشید و خانم لوریمر  ،ي کوتاهی در فکر فرو رفت انداخت و لحظه

معهذا هیچ چیزي از چشمان تیزبین و منتظر هرکول پوارو . ي مطمئن و خونسرد خود را از سر گرفت جدداً قیافهم
  .مخفی نمی ماند، و او حاال اطمینان داشت، تیري را که تصادفی رها کرده دقیقاً به هدف خورده است
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ولی متأسفانه دیگر وقتی نمانده و باید  ،خواهم خیلی معذرت می« :خانم لوریمر از جاي خود برخواست و گفت
دانید که الزاماً باید سر  اید و می هاي بریج شرکت کرده ولی خود شما هم حتماً در دوره ،خیلی متأسفم. بروم

  ».ر بودضوقت حا

ا اینطور سرزده به مالقات شما آمدم و وقت شم. راستش بنده هستم که باید معذرت بخواهم ،البته ،البته ،اوه بله«
  ».را هم گرفتم

  ».به هر حال ببخشید از اینکه نتوانستم کمکی به شما بکنم«

  ».به نظر من که خیلی هم کمک کردید ،ولی چرا«

آید که اصالً  نظرم نمیه ب«: خانم لوریمر با قاطعیت خاصی که بیشتر به لجاجت شباهت داشت در جواب گفت
  ».کمکی کرده باشم

هایتان  دانستم، و خوشبختانه شما در خالل صحبت دانستم، حال اینکه باید می نمی چیزهایی بود که اصالً ،چرا«
  ».اطالعات الزم را در اختیار من قرار دادید

نمود، با وجود این، به خاطر اینکه خود را از تک و تا نیندازد، عمداً  خورده و مضطرب می خانم لوریمر که یکه
  .سکوت کرد و پوارو خیره شد

خانم عزیز از اینکه دقایقی از اوقات شریفتان را به من اختصاص دادید «: لو آورد و گفتپوارو دستش را ج
  ».یک دنیا متشکرم

. مردم بی خودي حرف نمی زنند مسیو پوارو« :خانم لوریمر نیز همین طور که دست پوارو را می فشرد، گفت
  ».اي هستید شما واقعاً آدم فوق العاده

  ».من به همان خوبی هستم که خدا خواسته «

  ».ي ما این طور هستیم فکر می کنم همه«

  ».همین آقاي شیطانا مثالً ،اند خلقت او را بهبود بخشند برخی از ما سعی کرده ،همه نه خانم عزیز«

  ».کنم منظورتان را درست درك نمی«

صاحب  آثار هنري داشت و در خیلی موارد نیز واقعاًي خوبی در کلکسیون انواع  این آقاي شیطانا سلیقه ،ببینید«
ولی متأسفانه بیش از حد جاه طلب  ،گذاشت کرد و پایش را فراتر نمی اي کاش به همین کارها اکتفا می. نظر بود
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بود و همین جاه طلبی بود که سرانجام او را برانگیخت تا عالوه بر اشیاء عتیقه چیزهاي دیگري هم به کلکسیون 
  ».فه کندخود اضا

  »مثالً چه چیزهایی؟«

  ».موضوعات هیجان انگیز و یا مسائل جنجال آفرین ،چطور بگویم... چیزهایی مثل«

شناختید، شاید منظوري جز خودنمایی نداشت؟ چون به نظر من آدمی بود که  ولی شما که او را خوب می«
  ».خیلی دوست داشت همیشه مطرح و مورد توجه باشد

بله و بدتر از همه عالقه به این داشت که رل «: عالمت تائید تکان داد و در جواب گفتپوارو سرش را به 
اختیار  اي را بی شد که هر بیننده شیطان را بازي کند و الحق واالنصاف چنان استادانه در قالب شیطان ظاهر می

ته بود، کم کم امر به بدبختانه از بس در قالب شیطان فرو رف. کرد تحت تاثیر قرار داده و مرعوب خود می
خودش هم مشتبه شده و این اواخر احساس خود شیطانی غریبی به او دست داده و واقعاً خود را شیطان 

ي از خود راضی شیرین عقل حالی کند که آقاي شیطانا تو  متاسفانه کسی هم نبود که به این مرتیکه. پنداشت می
واقعاً احمق، و همین حماقت بود که در نهایت موجب شد ! نه تنها شیطان نیستی، بلکه برعکس خیلی هم احمقی

  ».تا جانش را مفت و مسلم از دست بدهد

  »فقط به خاطر اینکه احمق بود؟«

پوشی از آن، نظام جامعه را مختل  فراموش نکنید که حماقت واقعاً گناه بزرگی است و چشم. بله، خانم عزیز«
  ».بایست تنبیه کرد تا متوجه قبح عمل خود بشود رگ شود میو هر کسی که مرتکب این گناه بز. خواهد کرد

خوب مثل اینکه موقعش رسیده «: ي سخنانش اظهار داشت لحظات به سکوت برقرار شد و متعاقباً پوارو در ادامه
  ».نوازي فرمودید حقیقتاً که بنده. که رفع زحمت بکنم

شما نشوم، مگر اینکه شخصاً بنده را احضار دهم هرگز مزاحم  یک دنیا از شما متشکرم و به شما قول می«
  ».بفرمائید

کنم هرگز موردي  ولی مسیو پواروي عزیز، فکر نمی«: ابروان خانم لوریمر به حالت تعجب باال رفت و گفت
  ».پیش بیاید که نیاز به مراجعه و مشاوره با شما داشته باشم
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منظورم این . کند ت هم کسی را از قبل خبر نمیهیچ کس از آینده خبر ندارد و اتفاقا ،ن طور عرض کردماهم«
بود که اگر روزي روزگاري موردي پیش آمد که نیاز به کمک من داشتید، مطمئن باشید شما را تنها نخواهم 

  ».روي من حساب کنید و همیشه این موضوع را به خاطر داشته باشید. گذاشت

به محض اینکه از درب اصلی منزل خارج . خارج شدبه دنبال این حرف مجدداً تعظیم کوتاهی کرد و از اتاق 
درست حدس زدم و حاال مطمئنم که درست حدس «: شد و قدم به خیابان گذاشت، با صداي بلند با خود گفت

  ».کردم دقیقاً همان طور است که فکر می. زدم
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  فصل دوازدهم

  دوشیزه آن مردیث
اش را از اتومبیل دو در بسیار کوچکی که هیچ تناسبی  چلهخانم الیور به هر جان کندنی که بود، هیکل چاق و 

هاي  توانست قبول کند که اتومبیل خانم الیور هنوز هم نمی. با هیکل چاق و نامناسبش نداشت، بیرون کشید
کورسی مدرن و امروزي، صرفاً براي حداکثر دو سرنشین، آن هم با وزن و اندامی متناسب با فضاي داخلی این 

اند و بخصوص صندلی راننده که در طراحی آن، ظاهراً زیباترین و خوش  ها طراحی و ساخته شده یلگونه اتومب
هاي زیر پایش داشته  ترین پاها مورد نظر بوده و براي اینکه راننده تسلط و کنترل کاملی روي فرمان و پدال فرم

دهد، زانوانش درست  تکیه می باشد، طوري نصب شده که راننده وقتی در جاي خود مستقر و به پشتی صندلی
اي مثل خانم الیور، چطور در  سال و عظیم الجثه حال تصور کنید که خانم میانه. در زیر فرمان قرار خواهد گرفت

بدبختانه روي صندلی مجاور نیز . شود گیرد و با چه تمهیداتی از آن خارج می چنین اتومبیل جمع و جوري جا می
چند تا نقشه بزرگ، کیف دستی . ائی براي مانور هیکل مافوق درشتش نمانده بودآن قدر چیز تلنبار کرده که ج

خانم الیور . بزرگی که بیشتر به یک چمدان شباهت داشت، سه جلد کتاب و باالخره یک کیسه پر از سیب
مرگ «عاشق سیب بود و معروف است که در یک روز صبح همین طور که مشغول نوشتن داستان جدیدي به نام 

افتد که متعاقباً  خورده و ناگهانی شکمش به قار و قور می زده و می بوده، سیب هم گاز می» مجراي فاضالبدر 
شود  کرده تازه متوجه می شود و همین طور که با تعجب به دور و بر خود نگاه می به دل درد شدیدي تبدیل می

که حدود سه کیلو سیب خورده، بدبختانه فهمد  چون از دیدن ظرف میوه می. که چرا به دل درد مبتال شده است
به هر حال، . همان روز نیز مهمانی نهاري به افتخار وي ترتیب داده بودند که الزم بود حتماً در آن شرکت کند

خانم الیور عزمش را جزم کرد و با یک حرکت ناگهانی چنان فشاري به در اتومبیل وارد آورد که در اتومبیل 
اي درست مقابل درب ویالي وندوم روي  رو و در نقطه ي آن خانم الیور کنار پیاده بالهبالدرنگ باز شد و به دن

آهی کشید و . ریخت زمین ولو شد و هسته و مغز سیب بود که از البالي چین و چروك لباسش به زمین می
نگاه . ذاشتکالهش را هم که افتاده بود، برداشت و بدون اینکه توجهی به سر و ته آن بنماید یک وري سرش گ

آمیزي به لباسی که به تن داشت انداخت و تازه متوجه شد که در انتخاب کفش اشتباه نموده و به جاي  تحسین
  .کفش مناسب این لباس، کفش پاشنه بلند ورنی پوشیده است

گذشت به طرف درب  ها می به هر حال درب ویالي وندوم را باز کرد و از مسیر باریکی که از میان چمن
الباب و  مجدداً دق. الباب کرد، ولی جوابی دریافت نکرد به درب ساختمان که رسید دق. ان رهسپار شدساختم



 

 

Lady of Dawn  

لحظاتی مکث کرد و سرانجام بر آن شد که به اطراف ویال سرکشی نموده و سر و گوشی . باز هم جوابی نشنید
. وي ساختمان روانه شداز چمن باریکی که در یک طرف ساختمان قرار داشت به طرف محوطه جل. آب بدهد
هاي کوکب و  هاي قدیمی را داشت و با انواع گل ي تقریباً کوچکی رسید که حال و هواي باغچه به باغچه

آسمان صاف و خورشید . شد ي کوچکی دیده می بیرون از محوطه باغچه، رودخانه. داوودي گلکاري شده بود
  .رم شده بوددرخشید و با اینکه ماه اکتبر بود، هوا تا حدودي گ می

زدند، به محض اینکه به درب  ي رودخانه به طرف این ویال قدم می ي جوان از پایین و در حاشیه دو دوشیزه
ها با دیدن خانم الیور ایستاد و بر جاي خود  شد رسیدند، یکی از آن باغچه که به محوطه رودخانه باز می

م دوشیزه مردیث، حالتان چطور است؟ حتماً مرا سال«: ها رفت و گفت خانم الیور هم به طرف آن. میخکوب شد
  »آورید، نه؟ به خاطر می

دوشیزه مردیث که معلوم بود از این برخورد ناگهانی و کامالً غیرمنتظره شدیداً یکه خورده و متعجب شده، با 
لحنی که عجله دستش را جلو آورد تا دست خانم الیور را که قبالً جلو آورده بود بفشرد و در همین حال با 

ایشان هم دوشیزه . اوه بله، بله، البته«: معلوم بود هنوز کامالً به خویشتن مسلط نشده است در جواب اظهار داشت
ي معروف هستند که حتماً  رودا ایشان همان خانم الیور نویسنده. کنند دیوز هستند که با من در اینجا زندگی می

رسید و با  حدودي سبزه بود که خیلی سرحال و سرزنده به نظر می رودا دیوز دختري بلند قد و تا. به خاطر داري
  »اوه، خداي من، شما خانم الیور هستید؟ آره یا نه الیور؟«: هیجان زیادي اظهار داشت

بله، «: داد در جواب گفت خانم الیور با حجب و حیاي بخصوصی که همیشه در این گونه مواقع به او دست می
  ».خودم هستم

خوب، حاال بهتر است یک جایی «: ي سخنانش گفت به طرف آن مردیث کرد و در ادامه سپس رویش را
  »!هاي زیادي دارم و باید کلی با هم صحبت کنیم حرف. بنشینیم و قدري گپ بزنیم

  ».و چائی هم. بله حتماً«

  ».نه، فعالً فکر چاي را نکن«

اي که در وسط باغچه قرار داشت روانه  هاي حصیري رنگ و رو رفته سپس سه نفري به طرف میز و صندلی
هاي ضعیف و زهوار در رفته داشت، با دقت فراوان یکی از  هاي تلخی از صندلی خانم الیور که قبالً تجربه. شدند

نشست شروع  انتخاب کرد و همین طور که میرسید  تر از بقیه به نظر می تر و مطمئن ها را که ظاهراً محکم صندلی
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موضوع . کنم بهتر است که حاشیه نرویم و به اصل مطلب بپردازیم خوب، فکر می«: به حرف زدن کرد و گفت
راستش وضعیت طوري شده که ماها همه باید . شود مربوط به آن مهمانی کذائی و جنایتی که صورت گرفت می

  ».کنیمي قضیه را گرفته و کاري ب یک گوشه

  »ماها باید کاري بکنیم؟«: سوال کرد ،آن مردیث با حالتی حاکی از تعجب زیاد

بله حتماً، چرا که نه؟ درست نیست که همین طور بنشینیم و منتظر باشیم تا همه کارها را اسکاتلندیارد انجام «
ه من بشخصه مطمئنم که ي خود باید با پلیس همکاري کنیم و خودي نشان دهیم، گو اینک ما هم به نوبه. بدهد

حاال هر کی هر چی . رابرتز، بله دکتر رابرتز. آهان یادم آمد... اسمش چی بود؟. این جنایت کار آن دکتره است
. تواند باشد خواهد فکر کند، ولی من صد در صد مطمئنم که جز دکتر رابرتز هیچ کس دیگري نمی که می

ها را به نام رابرتز صدا  باشد و اکثر اهالی ولز دوست دارند که آن رابرتز یکی از اسامی متداول در ایالت ولز می
من خودم . بازند ام، همگی کلک و حقه باور کنید من تا به حال یک ولزي که آدم حسابی باشد ندیده. بزنند

وقتی مریض شدم یک پرستار ولزي استخدام کردم و برحسب دستور دکتر خودم قرار شد یک روز به ییالقی به 
دانم چطور شد که اصالً فراموش کرد براي چی آمده،  ولی وقتی به این ییالق رسیدیم، نمی. هاروگیت برویم نام

حاال ولش کن، . هاي غیرقابل اعتمادي هستند آدم. یکهوئی مرا تنها گذاشت و دنبال عشق و حال خودش رفت
ي من دکتر رابرتز مرتکب  که به عقیده ي اهالی ولز، ولی نکته اساسی اینجاست گور پدر این پرستار ولزي و همه

این جنایت شده و حاال کاري که ما باید بکنیم اینست که با همکاري و همفکري همدیگر این موضوع را به 
ي بلندي سر داد، ولی گوئی از این کار خود پشیمان و شرمنده  در اینجا دوشیزه رودا دیوز خنده. ثبوت برسانیم

خیلی معذرت «: اش از خجالت سرخ شده بود، گفت تاد و در حالی که چهرهشده باشد از خندیدن بازایس
منظورم اینست که شخصیت شما با خانم الیوري که من قبالً پیش خودم مجسم ... خواهم، ولی خانم الیور شما می

  ».کرده بودم خیلی فرق دارد

ها  مهم نیست، من به این حرفالبد ناامید شدید؟ ولی خوب «: اي درهم در جواب گفت خانم الیور با چهره
  ».بله، ما باید ثابت کنیم که دکتر رابرتز قاتل است. حاال بهتر است که به حرف خودمان برگردیم. عادت دارم

  »توانیم چنین اتهامی را ثابت کنیم؟ ولی چطور می«: آن مردیث در جواب اظهار داشت

اوه آن، این قدر مایوس نباش، خانم «: کشید و گفتقبل از اینکه خانم الیور جولبی بدهد، رودا دیوز فریادي 
داند و مطمئن باش که در این مورد بخصوص از  ها را می ایشان تمام حقه. دهد الیور ترتیب همه کارها را می

هاي خانم  سون هیرسون کارآگاهی فنالندي و قهرمان داستان(» .تجربیات سون هیرسون استفاده خواهیم کرد
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هاي پلیسی جنائی، معروفیت زیادي بین خوانندگان این  یف سایر کارآگاهان خیالی داستانالیور بود که در رد
شد،  هایش سرخ می معهذا خانم الیور که طبق روال همیشگی از شنیدن نام قهرمان داستان.) ها داشت گونه کتاب

ورت این کاریست که به هر ص«: ي سخنانش گفت ي دوشیزه رودا دیوز، در ادامه بدون توجه به گوشه و کنایه
کنی که چرا؟ خوب دخترم براي اینکه خداي نخواسته مردم به تو یکی مظنون  البد سوال می. باید انجام بدهیم

  ».نشوند

اي که تا حدودي سرخ شده  دوشیزه آن مردیث که معلوم بود از شنیدن این حرف ناراحت شده است با چهره
  »چنین فکري بکنند؟چطور ممکن است که مردم «: بود در جواب گفت

مردم ذاتاً مشکوك و مظنون . زنید که انگار در بین مردم نیستید و شناختی هم از مردم ندارید چنان حرف می«
اختیار به هر کسی مظنون و  هستند و به خاطر همین هم هست که به محض آگاهی از هر ماجراي جنائی بی

مادامی که قاتل حقیقی شناسائی و دستگیر نشود، مردم شوند و در مورد ماجراي قتل شیطانا هم تا  مشکوك می
  ».به شما چهار نفر به یک چشم نگاه خواهند کرد

ولی خانم «: شد در جواب گفت آن مردیث با آرامش خاصی که کنجکاوي محسوسی نیز در آن احساس می
میان پیغمبرها، جرجیس را فهمم که چرا و به چه دلیل سراغ من آمدید؟ به قول معروف، چرا  الیور، من هنوز نمی

  »انتخاب کردید؟

براي اینکه من شخصاً معتقدم که آن دو نفر دیگر اهمیتی ندارند و بود و نبودشان هم تاثیري در این ماجرا «
دانید از صبح تا شب تو  خانم لوریمر وجودش را وقف بازي بریج کرده و همانطور که می. نخواهد داشت

ضمن آنکه به . کند نشسته و به جز بازي بریج هم به هیچ چیز دیگري فکر نمیهاي بریج پشت میز بازي  کلوپ
این جور . ها کارگر نیست اي بر آن اند و هیچ ضربه نظر من از آن زنانیست که اعصابشان را از آهن و فوالد ساخته

و مردم هم  از طرفی دیگر سن و سالش هم باالست. دانند که چطور از خودشان مواظبت کنند ها خوب می آدم
ولی در مورد یک دختر جوان و . کنند ها نمی ها کاري ندارند و اصوالً اعتنایی به آن دانید با پیر و پاتال که می

ي خود  کند و مردم هم به نوبه خصوصاً زیبایی که تازه زندگیش را شروع نموده وضعیت خیلی فرق می
  . دهند حساسیت خاصی از خود نشان می

  »خوب، در مورد سرگرد دسپارد چطور؟«: صحبت خانم الیور را قطع کرد و گفتدوشیزه آن مردیث، 

دانند چطور از خودشان مراقبت  ها می آن. عزیز من، سرگرد دسپارد یک مرد است و مردها که نگرانی ندارند«
پرسی تو این کار واقعاً استادند، بخصوص مردهایی نظیر سرگرد دسپارد که ذاتاً عاشق  کنند و اگر از من می
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مطمئن باش که سرگرد دسپارد از این . برند هاي پرماجرا بوده و از رویارویی با خطرات نیز لذت می زندگی
در صورتی که هر کس دیگري به جاي او بود از ترس به خود . برد موقعیتی که برایش به وجود آمده لذت می

دانم،  بخشی به او دست داده که فقط در جاهاي خطرناکی مثل ایراوادي یا چه می چنان هیجان لذت. لرزید می
ي بزرگ زرد رنگ در آفریقا  مطمئناً با این اسامی آشنایی داري؟ همان رودخانه .دهد پوپو به او دست می مثل لیم

بله خانم جان، همان . ي زیادي به دیدنش دارند است که جهانگردان و بخصوص جهانگردان ماجراجو عالقه
  ».طور که گفتم فکر خانم لوریمر و سرگرد دسپارد را از سرت بیرون کن و نگران این دو نفر نباش

  ».هایتان خیلی متشکرم از راهنمایی«: مردیث با تانی در جواب گفتآن 

آن دختر . واقعاً که اتفاق وحشتناکی بود خانم الیور«: در اینجا رودا دیوز نیز به وسط صحبت پرید و گفت
کنم  عقیده هستم و فکر می معهذا من هم با شما هم. خیلی حساسی است و این موضوع شدیداً ناراحتش کرده

باالخره ماها هم باید کاري بکنیم و حداقل خودي نشان . د همینطور بنشینیم و دست روي دست بگذاریمنبای
  »...درست نیست که همه کارها. بدهیم

ولی شاید باور نکنید که من شخصاً تا به حال و قبل از این . البته، حتماً«: خانم الیور در جواب اظهار داشت
هاي پلیسی  ي داستان ده بودم و راستش را بخواهید، با اینکه خودم یک نویسندهماجرا با جنایتی حقیقی مواجه نش

چون اولین باري بود که با یک جنایت واقعی . باشم، این ماجرا به طرز بخصوصی چشمانم را باز کرد جنائی می
نم که هرگز از باشد و مطمئ انگیز می شدم و تازه فهمیدم که جنایت واقعی یعنی چه و تا چه حد نفرت مواجه می

هاي من اصوالً تخیلی و صرفاً  داستان. هایم استفاده نخواهم کرد انگیز براي نوشتن داستان این موضوعات نفرت
دهد تا حدود زیادي فانتزي  هایم رخ می تراوشات قواي مخیله خودم بوده و خوشبختانه وقایعی هم که در داستان

شد، ولی به هر حال به عنوان یک زن، زنی که اعتقاد راسخی به با و به طریق اولی نیز تخیلی و غیرواقعی می
باشد، هرگز حاضر نیستم  ي زنان نیز می ي نسوان دارد و یکی از مدافعین سرسخت جامعه هوش و ذکاوت طبقه

) هرکول پوارو، کمیسر بتل و سرهنگ ریس(روي صندلی تماشاچیان نشسته و براي کارهایی که آن سه مرد 
ها با  نخیر، ابداً به هیچ وجه، من به شخصه قویاً معتقدم که خانم. هورا کشیده و دست بزنم دهند انجام می

باشند، مسائل را به مراتب بهتر درك کرده و در نهایت نیز به  برخورداري از حس ششمی که آقایان فاقد آن می
ارد بود، آن وقت همه و همیشه هم گفتم که کاشکی یک زن رئیس اسکاتلندی. مراتب بهتر حل خواهند کرد

  ».باشد ها تا چه اندازه بیشتر از آقایان می فهمیدند که آمادگی ذهنی خانم می
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خوب ! که اینطور خانم الیور«: شد گفت رودا دیوز به جلو خم شد و با حالتی که شیطنت در آن احساس می
  »کردید؟ بفرمایید که اگر شما رئیس اسکاتلندیارد بودید چکار می

  ».کردم ی دکتر رابرتز را دستگیر میبدون معطل«

  »یعنی به همین راحتی؟«

روي کرده و چنانچه بیش از این جلو برود به دام خواهد افتاد، لذا  خانم الیور احساس کرد که تا حدودي زیاده
  :اي بود در جواب گفت شده نشینی حساب با تغییر لحن فاحشی که حاکی از عقب

من . کنم که روزي این افتخار نصیب من بشود لندیارد نیستم و فکر هم نمیبه هر حال فعالً که رئیس اسکات«
  ».ها هستم و داراي افکار و عقاید مخصوص به خودم صرفاً یک آدم عادي مثل بقیه آدم

نه نه، خانم الیور شما به هیچ وجه یک «: رودا دیوز با حالتی آمیخته از تعجب و ستایش در جواب اظهار داشت
  »!یدآدم عادي نیست

ها  خوب، فعالً از این حرف«: ولی خانم الیور، ظاهراً بدون اعتنا به این تعریف به سخنان خود ادامه داد و گفت
ایم، بهتر است با تفکر و  حاال که ما سه نفر، یعنی سه خانم فهمیده و تیزهوش دور هم جمع شده. بگذریم
  ».توانیم بکنیم ي مشترك ببینیم چه کاري می اندیشه

کنید که دکتر رابرتز  ممکنه بپرسم به چه دلیلی شما فکر می«: دیث سرش را متفکرانه تکان داد و گفتآن مر
  »مرتکب این جنایت شده؟

  ».براي اینکه فطرتاً این کاره است«: خانم الیور بالفاصله در جواب گفت

کنید  ولی فکر نمی«: شتآن مردیث در جواب لحظاتی تامل کرد و متعاقباً با حالتی از شک و تردید اظهار دا
تر است که از زهر و یا  کنید براي یک پزشک به مراتب راحت چطور بگویم، منظورم اینست که فکر نمی... که

  ».امثال آن استفاده کند

. براي اینکه در صورت استفاده از زهر و یا داروهاي سمی خیلی زود به دام خواهند افتاد. نه، نه، به هیچ وجه«
خوانید، روزي نیست که به اتومبیل پزشکان دستبرد نزنند، آن هم صرفاً به خاطر دزدیدن  ها نمی همگر در روزنام

نخیر، اتفاقاً برعکس، ایشان چون خودشان یک . کنند داروهاي سمی خطرناکی که اطبا معموالً با خود حمل می
ي پزشکی نداشته  باطی با حرفهکنند از چیزهایی استفاده کنند که کوچکترین ارت طبیب هستند مطمئناً سعی می

  ».باشد
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و » .که این طور«: آن مردیث با حالتی که معلوم بود هنوز قانع نشده و کماکان در شک و تردید قرار دارد گفت
ولی آخر چرا دکتر رابرتز؟ چه چیزي سبب «: پس از تامل کوتاهی مجدداً به سخنانش ادامه داد و اظهار داشت

عانه فکر کنید که دکتر رابرتز آرزوي مرگ شیطانا را داشته و مرتکب قتل شیطانا شده که شما تا این حد قاط
  »شده است؟ آیا واقعاً دلیلی براي این سوءظن خودتان دارید؟

راستش اشکال کار من همیشه همین بوده که به جاي یک دلیل، صد . خواهید برایتان رو کنم دلیل؟ چند تا می«
در نوشتن . دانم چکار بکنم شوم و نمی بعدش هم خودم توي دالیل خودم گم میتراشم و  تا دلیل براي خودم می

هایم هم با این مسئله مواجه هستم، تا به حال سابقه نداشته که بتوانم روي یک موضوع خاصی فکر کرده  داستان
مغزم خطور  ي کامالً متفاوت همزمان به همیشه حداقل پنج ایده. و آن را محور اصلی داستان خودم قرار بدهم

در مورد این جنایت هم حداقل . گیرم که کدام یک را انتخاب کنم نشینم و ماتم می کند و بعدش هم می می
تر و  ها مستدل دانم که کدام یک از آن شش دلیل به نظر خودم زیبا و جذاب دارم، ولی بدبختانه خودم هم نمی

اش هم  انا از آن نزول خورهاي قهار بوده که اتفاقاً به قیافهبه عنوان مثال شاید شیط. باشد پسندتر از بقیه می محکمه
توانسته پول طرف را پس بدهد او را به  و البد دکتر رابرتز مبلغ زیادي از او قرض کرده بوده و چون نمی. آمد می

آبرو  ا بییا اینکه شاید شیطانا دختر یا خواهر دکتر رابرتز ر. رساند که براي همیشه از شر او راحت شود قتل می
یا اینکه دکتر رابرتز احتماالً با زن دیگري . گیرد کرده و دکتر رابرتز هم به این ترتیب انتقام خود را از او می

شود و دکتر رابرتز هم براي  کند ولی شیطانا از این موضوع باخبر می عالوه بر همسر قانونی خود ازدواج می
ا حتی ممکن است که دکتر رابرتز با علم بر اینکه بعد از مرگ ی. رساند مسکوت ماندن قضیه طرف را به قتل می
کند و  رسد، با این دخترعمه ازدواج می اش که تنها وارث او بوده می شیطانا تمام اموال و دارائیش به دخترعمه
حد و حصر همسرش که پس از مرگ شیطانا به او  کند تا با ثروت بی پس از مدتی سر شیطانا را زیر آب می

  »خوب تا حاال چند تا شد؟. اي را آغاز نماید گونه ه زندگی مجلل اشرافرسید

  ».چهار تا«: رودا دیوز جواب داد

به نظر خودم این یکی از بقیه خیلی بهتر است، بله، فرض کنیم که شیطانا از اسرار ... خوب، ممکن است که«
که دکتر رابرتز هم ساکت نخواهد در این صورت بدیهی است . شود کار دکتر رابرتز در گذشته خبردار می

ببین عزیزم، در آن شب کذائی وقتی که همه مشغول صرف شام بودیم، . نشست و مطمئناً کاري خواهد کرد
ي جالب، حالت مکث  نکته. ي آن نشدید شیطانا یک چیز خیلی جالبی گفت که شاید هیچ یک از شماها متوجه

هاي اهریمنی پر از کنایه که موردي خاص و  ز آن سکوتو سکوت شیطانا قبل از گفتن این موضوع بود، ا
  ».گرفت شخصیت خاصی را در برمی
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رفت بگیرد و  آن مردیث از روي صندلی به طرف زمین خم شد تا یک خر خاکی را که به طرف میز می
  ».آورم من که چیزي به خاطر نمی«: شد گفت همینطور که خم می

  »خوب، باالخره چی گفت؟« :رودا دیوز با اشتیاق محسوسی سوال کرد

  ».خدایا راجع به چی بود، آره، یک چیزي راجع به یک تصادف و بعدش هم زهر... یک چیزي راجع به«

داد  ها را فشار می هاي چوبی صندلی حلقه کرده و با تمام قدرت آن هاي خود را به دور توري آن مردیث دست
: کنترل کرده و تغییري در صدایش به وجود نیاید اظهار داشتکرد خود را کامالً  و متعاقباً در حالی که سعی می

  ».آید بله، حاال که گفتید من هم یک چیزهایی یادم می«

عزیزم، مثل اینکه فراموش کردي، تابستان خیلی «: در اینجا رودا دیوز ناگهان به آن مردیث رو کرد و گفت
  ».ا سرما نخوردي برو یک کت بردار تنت کنباید یک کت بپوشی، ت. لرزي وقت است که گذشته، تو داري می

نه، «: لرزید گفت مع الوصف آن مردیث با سرسختی سرش را به عالمت نفی تکان داد و در حالی که واقعاً می
  ».نیازي نیست، کامالً گرمم است

اً تا خوب، حتم«: گذشت به سخنان خود ادامه داد و گفت خانم الیور بدون توجه به آنچه که در اطراف وي می
تازه اگر اشتباه نکرده باشم، مدتی قبل یکی از بیماران همین دکتر رابرتز . اید حاال متوجه منظور و مفهوم آن شده

بدبختانه تمام کسانی هم که به طریقی از این . خودمان در اثر خوردن داروي سمی جان خود را از دست داد
رز به علت شدت درد و اینکه دیگر خوب شدنی نیست گفتند که خدا بیام القول می موضوع خبردار شدند متفق

ي اجرا  گیرد و با خوردن داروي سمی خطرناك تصمیم خود را به مرحله نومیدانه تصمیم به خودکشی می
توانم بگویم که خدا بیامرز به هیچ وجه قصد خودکشی نداشته و این دکتر  گذارد، ولی من به جرات می می

ضمن آنکه مطمئنم این اولین قتل او نبوده و در . رساند ه عمداً او را به قتل میرابرتز طبیب معالج وي بوده ک
  ».گذشته نیز بارها به همین شیوه تعداد زیادي را به قتل رسانیده است

ي  ي اطمینانی براي رفع نگرانی عمیق و شدید آن مردیث بود، زیرا چهره هاي خانم الیور گوئی دریچه صحبت
اگهان رنگ و روئی به خود گرفت و متعاقباً با لحنی که موید این تغییر حالت بود به روح وي ن رنگ و بی بی

کنید که اطبا بیماران خود را اینطور و به همین  ولی خانم الیور، شما راستی راستی فکر می«: سخن درآمد و گفت
ها وارد  اي آن اعتبار حرفهاي به حسن شهرت و  کنید که با این کار چه صدمه رسانند؟ فکر نمی راحتی به قتل می

  »شود؟ می
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ولی خوب، حتماً دالیلی هم براي این کار خواهند «: خانم الیور صرفاً براي اینکه جوابی داده باشد گفت
  ».داشت

: آن مردیث که حاال دیگر کامالً به اعصاب خود مسلط شده بود با شیرین زبانی خاص خود اظهار داشت
محال است چنین چیزي حقیقت داشته باشد، من که اصالً و ابداً قبول ندارم و  چقدر با نمک و مهیج، گو اینکه«

  ».کنم باور هم نمی

درست شبیه نگاه . رودا دیوز متوجه خانم الیور شد که با نگاهی ملتمسانه به آن مردیث خیره و به او زل زده بود
گویم، سعی کن منظور مرا درك  گویند سعی کن بفهمی چه می هاي باهوشی که با خیره شدن به کسی می سگ
ي  رودا دیوز که شدیداً تحت تاثیر نگاه ملتمسانه. کرد نگاه خانم الیور هم دقیقاً به همین مورد اشاره می. کنی

خانم الیور قرار گرفته بود، بیش از این طاقت نیاورد و فریادي از روي خجالت و طلب پوزش بر سر آن مردیث 
  ».کنم اوه، آن، خواهش می«: کشید و با صداي بلندي گفت

کنم که شما به موضوع خیلی جالبی اشاره  ولی من شخصاً فکر می«: و به دنبال آن به خانم الیور رو کرد و گفت
اي خود، یقیناً از مواردي استفاده خواهد کرد  کردید خانم الیور، براي اینکه یک پزشک با اتکا به معلومات حرفه

  »نگذارد، اینطور نیست؟ که کمترین اثري از خود به جاي

  »...آن«: در اینجا بود که آن مردیث ناگهان فریادي کشید و گفت

زدگی دو خانم دیگر شده است، شروع به حرف زدن کرد و  آن مردیث که متوجه شد تا چه حد باعث شگفت
اي  کلمه هایش چند راستش یک چیز دیگر هم به خاطرم آمد، یادم آمد که آقاي شیطانا در طول صحبت«: گفت

دهد صحبت  هم راجع به کار کردن اطبا در البراتوارها و امکانات مناسبی که البراتوار در اختیار پزشکان قرار می
کنم منظور شیطاناي مرحوم از تصادف و زهر در رابطه با البراتوار و این  االن که به خاطرم آمد، فکر می. کرد

  ».ها بوده است صحبت

  ».ه این حرف را زد، بلکه سرگرد دسپارد بوداین آقاي شیطانا نبود ک«

در همین حال صداي پائی از راهروي باغچه به گوش رسید و خانم الیور سرش را به طرف جهت صداي پا 
  : متمایل کرد و ناگهان فریادي کشید و گفت

  ».اي زاده ي حالل واقعاً که عجب بچه«
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ي باغچه نمایان  ي سرگرد دسپارد از گوشه ه سر و کلهو هنوز کالم آخر از دهان خانم الیور خارج نشده بود ک
  .شد
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  فصل سیزدهم

  دیدار ناخوانده
با دستپاچگی به طرف . از نگاه سرگرد دسپارد معلوم بود که تا حدودي از دیدار خانم الیور متعجب شده است

دم، با خودم گفتم ش ها رد می از این طرف. مثل اینکه مزاحم شدم خانم مردیث«: دوشیزه مردیث رفت و گفت
  ».سري هم به شما بزنم و سالمی هم عرض کنم

ي ماها امروز، آن هم در  کرد که همه کی فکر می! واقعاً چه حسن تصادفی«: خانم الیور به سخن درآمد و گفت
  ».اینجا دور هم جمع شویم

  ».فرمائید بله، همین طور است که می«: سرگرد دسپارد با کندي و تانی خاصی جواب داد

خواهد افکار درونی وي را بخواند به  و متعاقباً چشمانش را به خانم الیور دوخت و با نگاهی ثابت که گوئی می
  .او خیره شد

از . ها شد و احساس کرد که ماندنش بیش از این جایز نیست خانم الیور متوجه نگاه خیره و عصبی هر سه آن
به هر حال کارت ویزیت خودم «: ریعاً به شهر بازگردد گفتبایست س جاي خود بلند شد و با تاکید به اینکه می

ي  کنم هر وقت گذرتان به شهر افتاد حتماً به من سري بزنید تا مجدداً جلسه خواهش می. گذارم را اینجا می
ها ممکن است به راه حلی برسیم که ته و توي  دیگري با هم داشته باشیم، چون در همین دور هم جمع شدن

  ».مان روشن کندقضیه را برای

خواهی کند، ولی سرگرد دسپارد  ي خانم الیور، آن مردیث دهان گشود که از سرگرد دسپارد معذرت بعد بدرقه
خانم مردیث، قبل از هر چیز اجازه بدهید که عرض کنم چرا و به «: هاي وي را قطع کرد و اظهار داشت حرف

  ».چه دلیل امروز اینجا آمدم و مزاحمتان شدم

  ».چه مزاحمتی اوه نه،«

بلکه هدف و منظور خاصی مرا به اینجا کشانید و به . زدم راستش تصادفی نبود که در این حوالی قدم می«
  ».مالقات شما آمدم

  »چونه آدرس مرا پیدا کردید؟«
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  ».از بازرس بتل گرفتم«

و به همین جهت آن مردیث از شنیدن نام بازرس بتل به خود لرزید که از نگاه سرگرد دسپارد مخفی نماند 
آید و به زودي  من مطمئنم که بازرس بتل به اینجا می«: سرگرد دسپارد بالفاصله به سخنان خود ادامه داد و گفت

امروز بر حسب تصادف، چشمم به بازرس بتل خورد که سوار قطار ایستگاه . اش پیدا خواهد شد سر و کله
دانستم که اتومبیل  و مالقات با شما است، لذا چون می آناً فهمیدم که هدفش آمدن به اینجا. شد پدینگتون می

  ».سرعتش به مراتب بیشتر است، بدون معطلی سوار ماشینم شدم و سریع آمدم اینجا که شما را در جریان بگذارم

  »خواهد؟ ولی چرا؟ منظورم اینست که از من چه می«

خواهد  زرس بتل شدم و فهمیدم که میراستش وقتی که متوجه با«: اي مکث با تردید گفت دسپارد بعد لحظه
کنم که شما دوشیزه  خواهم و جسارتاً عرض می البته خیلی معذرت می... کجا برود، ناگهان به این فکر افتادم که

  »...باالخره کسی را... خانم تک و تنها

  ».البته تنهاي تنها هم نیست، من همیشه با او هستم«: رودا حرف او را قطع کرد

البته، البته، من شخصاً مطمئنم «: ز لحظاتی مکث و خیره شدن به رودا مجدداً به سخنانش ادامه داددسپارد پس ا
ي مطمئنی مثل شما نخواهد داشت، خانم دیوز، ولی به هر حال فراموش  که خانم مردیث هرگز دوست و پشتوانه

هاي باتجربه و  مائی و مشورت آدمنکنید که در چنین مواقع و شرایط نامطلوبی، اشتباه بزرگی است که آدم راهن
دوستانه خدمتتان عرض کنم، جریان از این قرار است که . ها چشم پوشی نماید دنیا دیده را نادیده گرفته و از آن

در حال حاضر شخص شما خانم مردیث و همچنین بقیه یعنی من و دو نفر دیگر که در آن شب کذائی در آن 
باشیم که مطمئناً وضعیت و موقعیت بدي براي  مظنون به قتل آقاي شیطانا میاتاق حضور داشتیم، بدون استثناء 

ي ماها به وجود آورده، مضافاً به اینکه گرفتاري و اشکاالت زیادي را هم که خاص چنین ماجراهایی  همه
هائی که  گرفتاري و دشواري. تر هم خواهد نمود باشد به دنبال خواهد داشت که وضعیت را یقیناً بدتر و وخیم می

به همین . باشد اي مثل شما غیر ممکن می ي جوان و بدون تجربه ها براي دوشیزه تشخیص و تجزیه و تحلیل آن
تر موضوع را با وکیل دعاوي با تجربه و کاردانی در میان  کنم که هر چه سریع جهت من قویاً معتقدم و توصیه می

طلب کمک کنید، گو اینکه احتماالً شاید خودتان قبال به این گذاشته و از او براي رهائی از این موقعیت ناهنجار 
  ».فکر افتاده و این کار را کرده باشید

  ».نه، نه، تا به حال هرگز به این فکر نیفتاده بودم«: آن مردیث  سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت
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  »اشد؟ب شناسید، منظورم یک وکیل خوب در لندن می کسی را می. زدم خودم حدس می«

  ».ام راستش تا به حال تو عمرم با وکیل جماعت کاري نداشته«

من خودم یک وکیل سراغ دارم، آقاي بیوري، ولی متاسفانه  مثل اینکه «: رودا نیز وارد صحبت شد و گفت
  ».شیرین عقل شده و مشاعرش را از دست داده، چون صد و دو سالش است

کنم به آقاي ماي  خانم مردیث، اگر اجازه بدهید من پیشنهاد می«: اي مکث کرد و گفت سرگرد دسپارد لحظه
کنند که  ي ژاکبوس، پیل و ژاکپوس کار می ایشان در دارالوکاله. باشد مراجعه کنید هرن که وکیل دائمی من می

 ي ي زیاد و طوالنی در زمینه باشد و به خصوص تجربه هاي لندن می ترین و بهترین دارالوکاله یکی از معروف
  ».ها نیز واردند چنین ماجراهائی داشته و به تمام دوز و کلک

یعنی «: رنگ شده بود، روي صندلی نشست و با صداي ضعیفی گفت اش تا حدودي بی آن مردیث که چهره
  »واقعاً این کارها الزم خواهد بود؟

انید که در مسیر تحقیقات د شما هنوز نمی. کنم پرسید، باید بگویم که بله و خیلی هم تاکید می اگر از من می«
  ».ها سقوط خواهند کرد تجربه مطمئناً در آن هاي ناشی و بی هاي زیادي وجود دارد و آدم پلیس چه چاله چوله

گیرند؟ البد خیلی  هائی را که گفتید، منظورم همین وکالئی است که اشاره کردید، چقدر از آدم می این آدم«
  ».گران هستند

جناب . شود اصالً فکرش را هم نکن عزیزم، همه چیز درست می«: بت و گفترودا مجددا پرید وسط صح
سرگرد من با نظر شما کامال موافقم، آن نیاز به یک حامی قدرتمند دارد و باید به بهترین وجهی از او حمایت 

  ».کنیم

دانم،  راستش تا آنجا که من می«: قبل و پاسخ به سوال آن مردیث گفت سرگرد دسپارد در ادامه سخنان
باشد، معهذا باز هم تاکید  ي وکالي مدافع آن قدرها هم سنگین نیست و در حد معمولی و منطقی می هزینه
  ».کنم که شما باید و به هر صورت با یک وکیل مدافع خبره و ماهر مشورت کنید می

دانید  ح میخیلی خوب، اگر شما واقعاً صال«: اي تامل کرد، سپس به آرامی در جواب گفت آن مردیث لحظه
  ».چشم، این کار را خواهم کرد

جناب سرگرد واقعاً از شما متشکرم، «: رودا که معلوم بود خیلی خوشحال شده است با سرعت زیادي گفت
  ».چقدر لطف کردید که تشریف آوردید
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ا کنم تشکر مر جناب سرگرد، خواهش می«: آن مردیث هم به دنبال اظهار امتنان رودا به سخن درآمد و گفت
  ».هم بپذیرید

  ».آید مثل اینکه گفتید بازرس بتل اینجا می«: سپس با حالتی از تردید و دودلی به سخنانش ادامه داد و گفت

اتفاقی است که افتاده، و خوب، تحقیق و بازجوئی . بله، ولی دلیلی ندارد که خودتان را ببازید، وحشتی ندارد«
  ».اهد بودهم به دنبال خواهد داشت و اجتناب ناپذیر خو

دانستم که دیر یا زود سراغ من  اي بودم و می دانم، و راستش را بخواهید، منتظر چنین لحظه بله، خودم هم می«
  ».خواهند آمد

طفلکی آن، این ماجرا بدجوري به او صدمه زده، به نظر من جاي تاسف «: اي گفت رودا با حالت دلسوزانه
این منصفانه نیست، به . یث این طور رنج بکشد و تحت فشار باشدگناهی مثل آن مرد است که دختر معصوم و بی

  ».هیچ وجه

من هم با نظر شما کامالً موافقم، به راستی به دور از انصاف است که به «: سرگرد دسپارد نیز در جواب گفت
وسط گناه نیز به  تر، پاي اشخاص خوشنام و بی هاي کثیف و رذل ي مشتی آدم خاطر اعمال کثیف و رذیالنه

اي کاش این قاتل پست فطرت، هر کسی که . کشیده شود، به خصوص فرشته معصومی مثل خانم آن مردیث
  ».کرد هست، زمان و مکان دیگري را براي جنایت خود انتخاب می

: داد، ناگهان صحبت را عوض کرد و گفت هاي سرگرد دسپارد گوش می رودا دیوز که با دقت به حرف
  »تان به کی مظنون هستید؟ دکتر رابرتز و یا اینکه خانم لوریمر؟سرگرد دسپارد، شما خود«

اي تکان داد و در جواب  هاي پرپشتش را براي لحظه لبخند محسوسی بر لبان سرگرد دسپارد نقش بست و سبیل
  »دانید که کار، کار خود من نباشد؟ از کجا می«: گفت

ابداً، من و آن هر دو اطمینان داریم که به هیچ عنوان اوه، نه، نه، اصالً و «: رودا فریاد کوتاهی کشید و گفت
  »اید؟ تواند کار شما باشد، یعنی این قدر ما را دست کم گرفته نمی

سرگرد دسپارد با نگاهی حاکی از تشکر و قدردانی به این دو دختر جوان خیره شد، دو دختر جوان جذاب و 
ی، منتها با دو روحیه کامال متفاوت، آن مردیث، آرام، سربزیر زیبا با دنیائی از ایمان و اطمینان و محبت و مهربان

و فروتن، و با توجه به همین خصوصیات فردي بود که سرگرد دسپارد مصمم شد تا به هر ترتیب که شده ترتیب 
اي  ولی رودا دیوز برعکس، با روحیه. مالقات آن مردیث و آقاي ماي هرن را که وکیل خودش نیز بود بدهد
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ریخت، از آن دخترهائی که در قاموس  طلبی که از حرکات و سر و روي او می هاجمی و حس مبارزهکامالً ت
سرگرد دسپارد اطمینان داشت که اگر رودا . زندگیشان لغت تسلیم و یا واژه تسلیم شدن مفهوم و معنائی ندارد

د، بلکه چنان سر و صدا و دا بود نه تنها چنین خضوع و خشوعی از خود نشان نمی دیوز به جاي آن مردیث می
کرد دور و ور  شناسی مثل بازرس بتل هم جرات نمی انداخت که حتی پلیس خشک و وظیفه اعتراضی راه می
ها خیره شده بود،  به نظر وي جفت بسیار جالبی بودند و همین طور که غرق در افکار خود به آن. وي آفتابی شود

در همین افکار بود که . ها مراوده نماید ها آشنا شده و با آن آنکرد که دوست دارد بیش از پیش با  احساس می
خانم دیوز، به عنوان یک دوست صمیمی، اجازه بدهید خدمتتان عرض کنم که «: لب به سخن گشود و گفت

من خودم . هرگز به چیزي و یا موضوعی صددرصد اطمینان نداشته باشید، و موردي را هم بدیهی فرض نکنید
ف اکثر مردم براي جان خودم ارزش زیادي قائل نیستم، لذا براي جان بقیه هم اهمیت چندانی به شخصه برخال
حقیقتش را بخواهید هیچ گونه اعتقاد و توجهی هم به این سر و صداهائی که مردم از ترس . قائل نخواهم بود

رحم،  ها، ترافیک قاتل بی نساندهند، اتوبان عزرائیل ا مرگ به راه انداخته و مرتباً با اعتراض به دولت شعار می
هواي آلوده جانی خطرناك ناشناس نسل بشر، و یا هزار و یک مورد مسخره دیگر، به عقیده من همه یک روز 

ها و  آیند و یک روز هم چه بخواهند و چه نخواهند به طریقی از دنیا خواهند رفت، و این حرف به دنیا می
به عنوان مثال، در حال حاضر شعاري که در . ها نخواهد داشت ت انسانشعارها هم هیچ تغییر و تاثیري در سرنوش

خورد که راجع به احتیاط و ضرورت مراعات نمودن و به کار بستن نکات و دستورات ایمنی  همه جا به چشم می
باشد، در صورتی که من مطمئنم اگر قرار باشد شخصی بمیرد، مراعات و یا عدم مراعات نکات ایمنی هیچ  می
اي که اقدام به کار بستن نکات ایمنی  نه تغییر و یا تاثیري در سرنوشتش نخواهد داشت و چه بسا همان لحظهگو
  ».نماید جان خود را از دست بدهد می

اوووووووه، بله، من کامالً با شما «: رودا با هیجان خاصی فریادي از روي تاکید کشید و با حرارت زیادي گفت
برم و معتقدم که زندگی بدون خطر یعنی یک چیز واقعاً خسته  از خطر لذت میموافقم، من خودم به شخصه 

آور، به نظر من، زندگی اصوالً فاقد هیجان است و این ما هستیم که با وجود آوردن خطر و یا بهتر  کننده و مالل
  »بریم، این طور نیست؟ بگویم با خطر زیستن به زندگی خود روح و هیجان داده و از آن لذت می

روح نیست، مطمئنا  هیجان و بی گوئید بی شاید، ولی به نظر من زندگی به طور اخص آن قدرها هم که شما می«
  ».انگیز و جالبی هم در زندگی هر کسی وجود دارد و خواهد داشت لحظات هیجان

انبوه و  هاي شما هستید که به جنگل. هاي ماجراجویی مثل شما بله، ولی براي شما سرگرد دسپارد و یا آدم«
روید و با انواع حیوانات و جانوران خطرناك نظیر ببر، مار و حتی  خطرناکی در مناطق دور افتاده و ناشناخته می
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. کشید کنید و یا اجباراً می ها را شکار می رسانند مواجه شده و آن حشراتی که با نیش خود هر انسانی را به قتل می
انگیزي  خواهد زندگی جالب و هیجان ولی خوب، آدمی که می البته خیلی خطرناك و ناراحت کننده است،
  ».داشته باشد، باید به استقبال خطرات هم برود

فرمائید و اگر اینطور باشد، پس باید بگویم که خانم مردیث هم  بله، شاید همین طور است که شما می«
ر اتاقی حضور داشته که جنایتی در چرا؟ چون ایشان هم د. نصیب نمانده و چنین هیجانی را تجربه کرده است بی

  ».آن صورت گرفته است

ن ن ن ن ه، «: هنوز جمله آخر از دهان سرگرد دسپارد خارج نشده بود که آن مردیث فریادي کشید و گفت
  ».کنم بس کنید، خواهش می

ودم خواهم، اصالً متوجه نب آه، خیلی معذرت می«: سرگرد دسپارد بالفاصله حرف خود را قطع کرد و گفت
  »...که

بله، تا حدودي وحشتناك بود، ولی خوب، جالب و «: ولی رودا دیوز آهی از روي ناامیدي کشید و گفت
ي دیگر  گیرد و راجع به جنبه متاسفانه آن مردیث فقط جنبه وحشتناك آن را در نظر می. انگیز هم بوده هیجان

اسی ندارد، درست برعکس خانم الیور، باشد هیچ احس ي جالب آن می این ماجرا که همان هیجان و دلهره
هاي بدنش از هیجان ماجراي آن شب که خودش هم یکی  حاضرم شرط ببندم هنوز که هنوز است، تمام سلول

  ».لرزد باشد می از پاهاي قضیه می

هاي پلیسی  خانم، کی؟ آهان، فهمیدم منظورتان همان خانم چاقی است که کتاب«: سرگرد دسپارد گفت
. هرمانش هم همیشه یک کارآگاه فنالندیست که هیچ کس قادر نیست نام او را صحیح تلفظ کندنویسد و ق می

اند که در زندگی حقیقی نیز شانس خود را آزمایش کرده و ماجراي این  فرمائید این خانم تصمیم گرفته یعنی می
  »جنایت را حل کنند؟

  ».رسد این طور به نظر می«

خیلی جالب خواهد بود . رسد، ولی امیدوارم بتواند کاري انجام دهد ه نظر میدار ب خوب، گو اینکه خیلی خنده«
  ».که این خانم بتواند بازرس بتل و شرکا را شکست داده و موفق شود

  »گوئید، چه جور آدمیست ؟ این آقاي بازرس بتل را که می«: رودا با حالتی از کنجکاوي سوال کرد
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العاده زیرك و  توانم بگویم که فوق فقط می«: ن در جواب گفتسرگرد دسپارد با لحنی خیلی جدي و مطمئ
  ».باهوش و به کار خود کامالً مسلط است

گفت ظاهرا آدم احمقی به نظر  نفهمیدم، چطور شد، چون این طوري که آن می«: رودا در جواب اظهار داشت
  ».آید می

ي هالو و احمقانه او را  ل قیافهبله، این یکی از شگردهاي خاص بازرس بتل است، ولی به هر صورت گو«
  ».ها باهوش و زرنگ است نخورید، خیلی بیش از این

خوب، کم کم باید بروم، ولی تا یادم نرفته موضوعی است «: و به دنبال این حرف از جاي خود بلند شد و گفت
  ».که بهتر است بگویم

  ».ائیدبله، بفرم«: آن که خود نیز از جاي بلند شده بود با کنجکاوي پرسید

سرگرد دسپارد لحظاتی مکث کرد و متعاقباً دست آن مردیث را در دست خود گرفت و در حالی که معلوم 
ترین جمالت استفاده نماید، همین طور که به چشمان زیباي خاکستري  بود سعی دارد از بهترین کلمات و مناسب

قبل از هر چیز، خواهش «: فترنگ آن مردیث خیره شده بود خیلی شمرده شروع به حرف زدن نمود و گ
خواهم به آن اشاره کنم از من ناراحت نشوید، راستش پیش خودم فکر کردم که  کنم از موضوعی که می می

شاید، عرض کردم شاید و احتماالً، روابطی بین شما و مرحوم شیطانا بوده که شما به هیچ وجه میل ندارید مطرح 
کنم عصبانی نشوید، مطمئن باشید که به هیچ وجه قصد خاصی  یاگر این طور هست، خواهش م. و آشکار شود

از گفتن این موضوع ندارم، باور کنید، منظورم این نیست که شما این اجازه را دارید که در صورت عدم تمایل، 
تان، این حق قانونی  به هیچ یک از سواالت بازرس بتل جواب ندهید، مگر در حضور و با مشورت وکیل

  ».خواهم شما را متوجه این حق و حقوقی که قانون براي همه قائل شده بنمایم فاً میشماست، من صر

آن مردیث دستش را از دست دسپارد بیرون کشید و در حالی که چشمانش از تعجب گرد شده بود و از 
لقاً، ي شیطان صفت نداشتم، هیچ، مط من هیچ آشنائی با این، این مردیکه«: درخشید در جواب گفت عصبانیت می

  ».اي هم داشته باشم اصالً و ابداً، چه برسد به اینکه با او رابطه

خیلی متاسفم از اینکه این طور «: گفت سرگرد دسپارد که گوئی باري از دوش او برداشته شده، به آرامی
  ».ناراحتتان کردم، ولی خوب، به عنوان یک دوست وظیفه داشتم که این مورد را حتماً یادآوري کنم
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آن اساساً و به هیچ وجه . گوید دقیقاً همین طور است که آن می«: نیز به دنبال اظهارات آن اضافه نمودرودا 
آمد بلکه تا حدودي هم از وي متنفر بود، گو اینکه  شناختی از شیطانا نداشت، چون نه تنها از او خوشش نمی

  ».داد هاي بسیار جالب و مجللی هم می مهمانی

ظاهراً کسی نیست که کوچکترین و یا کمترین احساس «: ي تا حدودي غمگین گفت سرگرد دسپارد با قیافه
باشد و  ها می کنند همین مهمانی مثبتی نسبت به شیطاناي مرحوم داشته باشد و تنها موردي که از او به نیکی یاد می

  ».بس

تواند از من  ، میخواهد بازرس بتل هر سوالی که می«: آن مردیث با لحنی خیلی سرد و خشک اظهار داشت
ها پاسخ خواهد داد، من چیزي ندارم که بخواهم از  بکند و مطمئن باشید که بدون ترس و واهمه به تمام آن

  ».کسی پنهان کنم

  ».کنم مرا ببخشید خواهش می«: زد گفت اي که آرزو و تمنا در آن موج می سرگرد دسپارد با چهره

تمام عصبانیت و ناراحتیش از بین رفته و محو شده، لبخند ملیحی آن مردیث به سرگرد دسپارد خیره شد، گوئی 
دانم که شما نگران من هستید و از  فهمم و می خودتان را ناراحت نکنید، منظور شما را می«: زد و در جواب گفت

  ».روي حسن نیت این موضوع را مطرح کردید

پارد دست نرم و کوچک او را در دست دس. و متعاقباً دستش را مجدداً به طرف سرگرد دسپارد دراز کرد
  ».ي ماها در یک کفه ترازو هستیم و باید هواي همدیگر را داشته باشیم همه«: گرفت و گفت

ها را  رودا در اتاق ماند و از پشت پنجره آن. لحظاتی بعد، آن مردیث سرگرد دسپارد را تا دم در مشایعت کرد
واقعاً که چه مرد جذاب و «: گشت و وارد اتاق شد به او گفتزد، و وقتی که آن باز کرد و سوت می نگاه می

  ».اي خوش قیافه

  »خیلی مرد خوبیه، این طور نیست رودا؟. کنم از او خوشم آمد آره، احساس می«

کنم،  کنم جداً بهش عالقمندم، هر چی فکر می من که احساس می. پرسی، یک دنیا بهتر از خوب اگر از من می«
ود که آن شب من جاي تو به آن مهمانی رفته بودم، چون من سرم براي این کارها درد بینم چقدر خوب ب می
ي  شود، سایه تر می ي محاصره تنگ بردم، فکرش را بکن، جنایت، پلیس، سوء ظن، حلقه کند و واقعاً لذت می می

که جاي من خالی بود، اي، جداً  خورد، به به، واقعا که عجب هیجان و دلهره ي طناب دار که تکان می دار، سایه
  ».بردم چقدر لذت می
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  ».نشستی ترسیدي و پس می گوئی رودا، حتی تو هم اگر بودي می دانی که چه می خیر، خودت هم نمی«

ولی «: به دنبال این حرف، لحن صحبتش عوض شد و با لبخند مالیم و دلنشینی به سخنان خود ادامه داد و گفت
گویم، آن هم براي دختري که  ه راه را تا اینجا آمد، سرگرد دسپارد را میواقعاً که خیلی محبت کرد و این هم

  ».قبالً فقط یک بار دیده بود

آید، چه فکر  دلیل از دختري خوششان نمی بینی، عاشقت شده، مردها که بی خوب معلومه جانم، مگر نمی«
  »د؟آم اي، سراغت می هایت چپ بود و یا صورتت آبله کنی اگر چشم کردي؟ فکر می

  »یعنی منظورت این است که صرفاً به خاطر عشق و عالقه به اینجا آمده بود، نه چیز دیگر؟«

معلوم است، صددرصد، اگر خانم الیور را بگوئی، بله، قبول دارم، براي اینکه خانم الیور فقط راجع به این «
  ».کند و  بس جنایت فکر می

دانم، به نظرم  آید، نمی خانم الیور هیچ خوشم نمیمن که شخصاً از این «: آن بالفاصله در جواب گفت
  ».دانم واقعاً براي چه منظوري اینجا آمده بود آید، کارهایش مشکوك است و هنوز هم نمی غیرعادي می

کنم  اگر راستش را بخواهی، فکر می. دانی؟ خانم الیور همیشه به همجنسان خودش مشکوك است مگر نمی«
  ».را دارد سرگرد دسپارد هم همین احساس

: اش توهینی شده باشد با حرارت زیادي فریاد کشید و گفت ولی آن مردیث مثل این که به شخص مورد عالقه
  »!ها نکن کنم، با سرگرد دسپارد از این شوخی خواهش می«

اش سرخ شده بود به رودا خیره شد، و  و بالفاصله از این تغییر حالت خود شرمنده شد و در حالی که چهره
  .ان دو نفري قهقه را سر دادندناگه
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  فصل چهاردهم

  سومین دیدار
علت این تاخیر . رسید حوالی ساعت شش بعدازظهر بود که باالخره بازرس بتل به مقصد خود در والینگفورد

کرد قبل از مالقات با شخص و یا  طوالنی به خاطر این بود که بازرس بتل بر حسب عادت، همیشه سعی می
ي که این شخص و یا اشخاص در آن سکونت داشتند مصاحبه و تا ا ، با سایر ساکنین محلهاشخاص مورد نظرش

  .آنجا که امکان دارد اطالعات الزم را جمع آوري نموده و با یک شناخت کلی و اجمالی به مالقاتشان برود

، وي با چنان ي مثل بازرس بتل کار دشواري نبودا جمع آوري اطالعات اولیه، براي پلیس خبره و با تجربه
ها نیز  کرد که حتی باهوش ترین آدم هاي مختلف معرفی می مهارتی خود را در غالب اشخاص دیگر با حرفه

باشد،  توانستند حدس بزنند که یک پلیس بوده و هدفش نیز کسب اطالعات راجع به شخص بخصوصی می نمی
قات کرده بود حاضر بودند قسم بخوردند که وي ها مال به عنوان مثال، حداقل دو نفر از کسانی که این بار با آن

یک بساز و بفروش لندنی بوده که جهت بازدید ساختمان بخصوصی به این منطقه آمده تا بر طبق درخواست 
مالک آن طرح امکان توسعه این ساختمان را بدون اینکه حالت فعلی آن کوچکترین تغییري کند برسی نماید، 

 هاي پولدار بوده که معموالً ان راسخ یقین داشتند که وي یکی از همین لندنییکی دو نفر دیگر هم با اطمین
گذرانند و به همین منظور جهت اجاره آپارتمانی مبله به اینجا  تعطیالت آخر هفته را در نقاطی خارج از لندن می

  .آمده است

اعتقاد داشتند این آقاي تازه وارد نماینده شرکت سازنده  تر، دو نفر آخري بودند که قویاً از همه جالب
هاي تنیس از نوع خاك رس بوده که به منظور بررسی احداث زمین تنیس به این منطقه آمده، به هر  زمین

ها  زدند، مهم، اطالعاتی بود که سعی در جمع آوري آن صورت مهم نیست که مردم راجع به وي چه حدسی می
هم  شد، خوشبختانه اطالعاتی را که این بار به دست آورده بود، قابل توجه و تماماً موفق میداشت و همیشه نیز 

براي بازرس بتل مسجل شد که این دو دوشیزه جوان یعنی آن مردیث و رودا دیوز،  .به نفع شخص مورد نظر بود
ندي را نیز به دنبال دارد، شایعات و بگومگوهاي نامطبوع و ناپس علی رغم جوانی و وجاهت خدادادي که معموالً

باشند، و  زیادي برخوردار بوده و مورد عالقه و احترام تمام ساکنین این محله می از حسن شهرت و خوش نامی
کردند و بدین شکل به سواالت بتل پاسخ  بدون استثنا همه از آنان به عنوان همسایگانی دوست داشتنی یاد می

  :دادند می
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رسید به خیابان  مستقیم تشریف ببرید، می؟ د؟ منزل آن دو دوشیزه جوان؟ بلهفرمائی را می ویالي وندون
مشخص است، ساکنین ویال؟ بله، درست فرمودید، دوشیزه آن مردیث و دوشیزه  ویالي وندون کامالً. مارلبري

ها  آن مودب و با مالحظه، تا به حال کسی از کنند، چه دخترهاي مودبی، واقعاً رودا دیوز، با هم زندگی می
دو سال و اندي  نیستند، حدوداً ساکنین قدیمی؟ نه، نه، آنقدرها هم قدیمی .کوچکترین شکایتی نداشته است

کنم سپتامبر پیارسال بود که به  دانم، فکر می اند، دقیقا کی آمدند؟ راستش دقیقا نمی شه که به این محله آمده می
خریدند، ویالي  ویال را از مالک قبلیش آقاي پیکرزجیل کنند، این اینجا آمدند، بله همیشه با هم زندگی می

جا نیفتاده بودند که  آقاي پیکرزجیل براي خودش و خانمش ساخته بود، ولی هنوز کامالً .کامال نوسازي است
  .خانمش فوت کرد و ایشان هم بالفاصله ویال را به معرض فروش گذاشت و آن را فروخت

اهل یکی از شهرهاي  دانستند که آن مردیث و رودا دیوز اصالً همسایگان نمیجالب اینجا بود که هیچ یک از 
گیرند که در این شهر و در این محله رحل اقامت بیافکنند و همه  باشند و باالخره تصمیم می شمالی انگلستان می

. اند نجا آمدهها دخترهاي لندنی بوده که از سر و صدا و شلوغی لندن خسته شده و به آ کردند که این فکر می
آن چه . بازرس بتل هم ترجیح داد که در این مورد حرفی نزند و اهالی این منطقه را با افکار خود تنها بگذارد
ها عشق  که مسلم بود، محبوبیت زیادي بود که این دو دختر جوان در والینگفورد داشتند و همه به آن

گفتند صحیح نیست دو دختر جوان تنها و  م بودند که میه هاي قدیمی ورزیدند، البته یکی دو تا از این آدم می
  .بزرگ زندگی کنند بی کس در یک خانه تقریباً

دیدند که  هم براي آن مردیث و رودا دیوز احترام قائل بودند، زیرا می هاي قدیمی با وجود این حتی همین آدم
هاي پر سر و صدا آخر هفته که  نیاین دو دختر علی رغم سن و سال جوانی که دارند، به هیچ وجه اهل مهما

دهند که  کنند نبوده و ترجیح می مشروب زیادي هم مصرف می اندازند و ها با دوستانشان به راه می جوان معموالً
تمام همسایگان نیز به  از طرفی، تقریباً. به همان زندگی آرام و بی و سر و صداي خود قناعت کرده و ادامه دهند

و این طور  باشد دانستند که آن مردیث آرامش و رودا دیوز توفان می اقف بودند و میروحیات این دو دختر و
آخرین مرحله  .که شایع بود، رودا دیوز از خانواده پولداري است و لذا هزینه و مخارج ویال نیز به عهده وي بود

ه وقت کارهاي خانه از بود که به صورت خدمتکار نیم از تحقیقات اولیه بازرس بتل، مالقات با خانم آست ول
  .خانم آست ول مثل اکثر همکاران خود، پرچانه و وراج بود. داد قبیل نظافت، آشپزي و غیره را انجام می

ها، تازه فقط دو سال است که اینجا  کنم، حداقل نه به این زودي بله؟ نه، آقا، ویال را بفروشند؟ نخیر، فکر نمی«
نه بیشتر نه کمتر، خیلی  ،ظهر 12ها بودم و هستم، از هشت صبح تا  ا آناند، و از همان روزهاي اول من ب آمده

شود،  دخترهاي خوبی هستند، من که به سهم خودم واقعا دوستشان دارم، آدم از کار کردن در اینجا خسته نمی
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شوم به محض اینکه خسته . هیچ وقت ندیدم که اخم بکنند و یا بلند صحبت کنند، همه کارهایشان با خنده است
دار، خستگی را از تنم در  کنند، بالفاصله با گفتن یک لطیفه جالب و خنده ها این خستگی را حس می آن
 شناسید، دانم این همان خانم دیوزي است که جناب عالی می فرمائید؟ راستش نمی خانم دیوز را می .آوردند می

هائی  و مادرش هم ساکن آنجا باشند، چون پول باشد و پدر دانم، خانم دیوز باید اهل دونشایر تا آنجا که من می
بله، من هم با نظر شما کامال موافقم آقاي محترم، واقعا جاي  .آید شود تماما از دونشایر می که برایش حواله می

فرمائید؟  تاسف است امروزه روز تمام دختران جوان براي ادامه زندگی باید حتما کار کنند، این دو دختر را می
شود گفت واقعا ثروتمند، ولی خوب، زندگی مرفهی دارند، البته،  کنم، منظورم این است که نمی مینه، فکر ن

باشد، بلکه مخارج خانه را نیز ایشان به عهده  گویم، براي این که نه تنها خانه متعلق به ایشان می خانم دیوز را می
  ».مثال یک ندیمه را دارد ي چطوري بگویم، بیشتر جنبه ...دارند، و خانم مردیث بیشتر جنبه

آیند، فقط یکی دو بار از زبان خودش شنیدم که به  دانم اهل کجا هستند و از کجا می خانم آن؟ راستش نمی«
هائی که  آید، از صحبت ضمن اینکه از شهرهاي شمال انگلستان اصال خوشش نمی. اشاره کرد جزیره وایت

دهد که این دو اولین بار در  ه از آنجا به یاد دارند، نشان میداري ک کنند و خاطرات خنده راجع به دونشایر می
  ».اند دونشایر یکدیگر را مالقات کرده و با یکدیگر آشنا شده

به هر حال این تحقیقات بهتر است بگوئیم مشائی بتل خاتمه یافت و بعد از آن که تمام نکات مهم و عمده آن 
بعدازظهر  5/8سرانجام ساعت . کوچک خود نیز یادداشت نمود را به صورتی مبهم و مرموز در دفترچه یادداشت

  .قدم به آستانه درب ویالي وندون نهاد و دق الباب را به صدا درآورد

هاي درشت در را به روي  دختر جوان قد بلند و زیبائی با گیسوان مشکی و ربدشامبر کتانی نارنجی با گل
  »خانم مردیث اینجا تشریف دارند؟«: سوال کرد و رسمی میبازرس بتل گشود، بازرس بتل با حالتی کامال نظا

  ».بله«

  ».لطفا بفرمائید بازرس بتل به مالقات ایشان آمده است«

  ».بفرمائید تو« :کرد گفت مخاطب وي همچنان که به او خیره خیره نگاه می

صندلی راحت و آن مردیث روي یک . رودا درب را پشت سر خود بست سپس به طرف ساختمان به راه افتادند
دوختی پوشیده بود که  وشخ پیژامه زنانه ابریشمی. آسوده جلوي شومینه نشسته بود و به نوشیدن قهوه مشغول بود

  .با سلیقه خاصی روي آن نیز برودري دوزي شده بود
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  ».اند بازرس بتل جهت مالقات شما آمده« :کرد وارد اتاق شد و گفت رودا که در جلو حرکت می

د بلند شد و در حالی که دستش را به جلو دراز کرده بود به استقبال بازرس رفت بازرس بتل آن از جاي خو
خواستم مطمئن  خواهم اگر دیر و بدموقع مزاحم شدم، راستش می خیلی معذرت می« :دست وي را فشرد و گفت

ردشی هم این تشریف داشته باشید ضمن اینکه روز خیلی خوبی بود و با خودم فکر کردم گ باشم که حتماً
  ».ها داشته باشم طرف

قهوه « :هاي بازرس را قبول کرده به او نگاه کرد و گفت حرف داد مثالً ي که نشان میا آن لبخندي زد و با چهره
  ».یک فنجان دیگر میل دارید آقاي بازرس؟ رودا،، لطفاً

  »مثل شما را رد کرد؟ شود دست خانمی خیلی متشکرم خانم مردیث، مگر می«

کنم که بهترین قهوه را در اینجا ما سرو  فکر می به نظر شما خودخواهی جلوه کند، ولی من شخصاً شاید«
همزمان رودا نیز با فنجانی . کنیم و به دنبال این حرف صندلی به بازرس تعارف کرد و بتل روي آن نشست می

هاي خشکی که  چوب .داشتبازگشت، در آن قهوه ریخت و لحظاتی بعد فنجان قهوه در دست بازرس بتل قرار 
هاي گل قرار داشت، حالت  خاصی در گلداني  هائی که با سلیقه سوخت و زیبائی گل در شومینه با سر و صدا می

هائی است که حالت لذت  احساس کرد از آن خانه .یندي را در بازرس بتل به وجود آورده بودامطبوع و خوش
اختیار  به طوري که هر تازه واردي بی ،باشد ها فاقد آن هستند دارا می بخش خانگی و دلچسبی را که اغلب خانه

آن مردیث  .کند شود و در پی آن حالتی از رضایت خاطر و راحتی بخصوصی در خود احساس می متوجه آن می
ا حالتی از اعتماد به نفس زیاد، و رودا دختر دیگر که او هم خونسرد، جاي خود نشسته و زیبا و مسلط به خود ب

  .فقط با نگاهی حاکی از هیجان زیاد به او خیره شده بود

  ».حقیقتش را بخواهید، منتظرتان بودیم، جناب بتل« :آن صحبت را شروع کرد و گفت

هاي تیز بازرس بتل دور نماند،  که از گوشدر لحن و حالت حرف زدنش اعتراض نامحسوسی وجود داشت 
  .مگر مرا فراموش کرده بودید :خواست بگوید گوئی می

دانید، کارهاي  خواهم خانم مردیث، ولی خودتان می خیلی معذرت می« :بازرس بتل در جواب اظهار داشت
  ».دادم بایست هر چه زودتر انجام می زیادي بود که می

  »آمیز هم بوده؟ تیخوب، امیدوارم که حتما موفق«
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نتیجه هم نبود، راستش را بخواهید، دکتر رابرتز را زیر و رو کردم، بعدش  نه چندان، ولی خوب به هر حال بی«
  ».هم رفتم سراغ خانم لوریمر، و حاال هم آمدم اینجا که به قول معروف شما را زیر و رو بکنم

  ».من حاضرم« :آن با خنده در جواب گفت

  »سرگرد دسپارد چطور؟« :صحبت و گفت ولی رودا پرید وسط

اش را روي میز  فنجان قهوه متعاقباً ».مطمئن باشید سراغ ایشان هم خواهم رفت، کسی از قلم نخواهد افتاد«
عسلی کوچک کنار دستش گذاشت و توجهش به آن معطوف شد، آن هم به نوبه خود، در صندلیش جابجا شد 

  :شست و گفتهایش را صاف کرد و خیلی محکم ن و شانه

  »خواهید شروع کنید؟ خوب، آقاي بازرس من کامال آماده هستم، بفرمائید که از کجا می«

  ».دهم که مختصري راجع به خودتان صحبت بفرمائید بله، ولی قبل از هر چیز، ترجیح می«

  ».مباش می من یک خانم بسیار محترم و قابل احترامی« :خندید گفت آن مردیث همین طور که کماکان می

  ».کنید تر پیدا نمی من که به شخصه حاضرم قسم بخورم، از این دختر پاك« :رودا مجددا پرید وسط و گفت

که جاي بسی خوشحالی است، مثل این که خیلی وقت است که  واقعاً« :بازرس بتل با خونسردي زیادي گفت
  »شناسید، نه؟ خانم مردیث را می

. ها پیش با هم بودیم آید که از قرن کنم، به نظرم می ها فکر می بعضی وقت .ما از مدرسه ابتدائی با هم بودیم«
  »این طور نیست آن؟

منظورتان این است که، آنقدر گذشته که البد چیزي االن به خاطر « :ي کرد و اظهار داشتا بازرس بتل خنده
  »آورید؟ نمی

دیث، متاسفانه مجبورم سواالتی بکنم و حاال خانم مر« :سپس با لحن تا حدودي جدي در ادامه سخنانش گفت
  ».که بی شباهت به فرم درخواست پاسپورت نیست

  »...تولد« :آن، بدون معطلی شروع کرد

پدر و مادري فقیر ولی بسیار « :اش را تمام کند، رودا باز هم پرید وسط و گفت ولی قبل از این که جمله
  ».محترم
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هایش را به عالمت اعتراض باال آورد و با  ت شده است، دستبازرس بتل که معلوم بود از حرکات رودا ناراح
  ».کنم خانم عزیز، خواهش می« :ي گفتا لحن معترضانه

  ».رودا، عزیزم، مسئله کامال جدي است« :آن، نیز با حالتی کامال جدي رو به رودا کرد و گفت

  ».خواهم می خیلی معذرت« :رودا که معلوم بود، متوجه قبح کارهایش شده است در جواب گفت

  »خوب، خانم مردیث فرمودید کجا متولد شدید؟«

  ».در هندوستانا ر شهري به نام کیتد«

  ».بله، بله، یادم آمد، والدین شما از نظامیان مستقر در هندوستان بودند«

ساله بودم فوت کرد، پانزده ساله که شدم،  11درست است، پدرم سرهنگ جان مردیث بود، و مادرم وقتی که «
هژده ساله بودم که پدرم را نیز از  .سکونت گزیدیم م بازنشسته شد و به انگلستان برگشتیم و در چلنتهامپدر

  ».دست دادم، خدا بیامرز وضعیتش طوري بود که هیچ ارث و میراثی براي من باقی نگذاشت

  .بازرس بتل سرش را به عالمت همدردي تکان داد

ستم که وضع مالی پدرم زیاد خوب نیست، مع الوصف وقتی که دان ه همیشه میکضربه بزرگی بود، گو این«
  ».فهمیدم و پی بردم که حتی یک پوند هم برایم باقی نگذاشته راستس راستی کالفه و مستاصل شده بودم

  »خوب، باالخره، چه کار کردید؟«

هوش و ذکاوت ختانه نه تحصیالت خوبی داشتم و نه از بمجبور بودم کاري براي خودم دست و پا کنم، بد«
هم هیچ اطالعی نداشتم، دو موردي که هر  زیادي برخوردار بودم، ماشین نویسی بلد نبودم و از کوتاه نویسی

باالخره یکی از دوستانم در چلنتهام آن قدر این در و آن در  .گري باید بداند و حتما بلد باشد دختري براي منشی
شد، ضمن این که آخر  ایم پیدا کرد، که شامل کارهاي خانه میزد تا این که کاري در خانه یکی از دوستانش بر

  ».ها باشم هفته و ایام تعطیل هم دو پسربچه صاحب خانه را باید ببرم منزل ییالقی و تا پایان تعطیالت با آن

  ».ها را هم بفرمائید لطفا نام صاحب خانه و محل آن«

مدت دو سال آنجا بودم تا . بود در شهر الرکیس وردفترشان هم در خیابان ونت ن نام کارفرما خانم الدون«
اینکه خانواده الدون به خارج از کشور رفتند و انگلستان را براي مدت زیادي ترك گفتند، بعد از آن بود که 

  ».رفتم پیش خانم دیرینگ
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  ».عمه من« :ودا نتوانست بیش از این خودش را نگاه دارد و گفتر

آمد، کم کم با  براي من پیدا کرد، رودا گاه گاهی به مالفات عمه خانمش می بله، و راستش رودا این کار را«
  ».گذشت آمد به هر دوي ما خیلی خوش می هم آشنا شدیم، و هر وقت که می

  »کردید، ندیمه پرستار بودید؟ پهلوي عمه خانم، منظور خانم دیرینگ است، چکار می«

  ».کمک باغبان بهتر است بگویم، .بله، یک چیزي تقریبا شبیه آن«

آخر عمه امیلی عاشق و دیوانه باغبانی « :ولی وقتی که دید بازرس بتل خیلی متعجب شده است، توضیح داد
  ».ها را وجین کند و نشاهاي تازه بکارد شد که باغچه بود، و آن هم تمام وقتش صرف این می

  »چطور شد که خانم دیرینگ را ترك کردید؟«

ه کاستی گذاشت و سرانجام موقعی رسید که نیاز مبرم به یک پرستار با تجربه و راستش ناگهان سالمتیش رو ب«
  ».کارکشته داشت و از دست من هم بیش از این کاري ساخته نبود

عمه بیچاره سرطان داشت، و طفلکی وقتی مرضش عود کرد مرتبا نیاز به « :رودا مجددا توضیح داد و گفت
کردند، ضمن اینکه به  به او تزریق می بایست مرتباً داشت که می هاي قوي نظیر ترکیبات مرفین آرام بخش

  ».هاي ویژه پزشکی هم نیاز داشت که از عهده آن خارج بود مراقبت

خدا بیامرز خیلی به من محبت کرد و خیلی هم مرا دوست داشت، و از این که مجبور بودم از پیشش بروم «
  ».واقعا ناراحت و متاثر بودم

با زنی ازدواج کرد که به هیچ وجه مورد  .همین موقع پدرم تصمیم گرفت دوباره ازدواج کنددر «: رودا گفت
دانستم که با هم آبمان در یک جوي نخواهد رفت از پدرم جدا شدم و تصمیم گرفتم  تایید من نبود و چون می

که خوب مرا  دادم که با یک دوست خوب، کسی ولی نه اینکه تنهاي تنها، ترجیح می. مستقل زندگی کنم
شناختم، این بود که از ایشان خواهش  شناسد زندگی کنم، و در این مورد کسی را بهتر از آن نداشتم و نمی می

هایش را جمع کند و به من ملحق شود، و از آن به بعد همیشه با هم بودیم و همیشه هم خواهیم  کردم اسباب
  ».بود

د و تصمیم بجائی هم گرفتید، و حاال براي اینکه اشتباهی در خیلی خوب، به نظر من که بسیار کار خوبی کردی«
هائی که ذکر کردید رخ نداده باشد، فرمودید که مدت دوسال با خانواده الدون بودید، راستی تا یادم  تاریخ

  ».دانید، منظورم این است که اطالع دارید که در حال حاضر کجا هستند نرفته، آدرس فعلی خانواده الدون را می
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از طرف دولت در آنجا  دانم باید در فلسطین باشند، چون شوهرش آقاي الدون ماموریت مهمی تا آنجا که می«
  ».دارد، ولی از کم و کیف ماموریتش اطالع چندانی ندارم

ها رفتید پیش خانم  آورم، خوب بعد از الدون آها، مهم نیست، از طریق اسکاتلندیارد ته و توي قضیه را در می«
  »دیرینگ؟

 محله مارش دین: آدرس ایشان .حدود سه سال با خانم دیرینگ بودم« :آن به سرعت جواب داد و گفت
  ».نایالت دوو روستاي لیتل همبوري

که این طور، پس با این حساب در حال حاضر باید بیست و پنج ساله باشید خانم مردیث، فقط یک مورد دیگر «
شناسند  نفر را در چلتنهام که با شما آشنا بوده و پدرتان را نیز می کنم نام و رسم یکی دو باقیمانده، خواهش می

  ».بفرمائید

را یادداشت نمود و  آن بدون معطلی اطالعات الزم را در اختیار بازرس بتل گذارد که او نیز به نوبه خود اسامی
ر آن مالقات کردید، و اما در مورد مسافرت شما به سوئیس، مسافرتی که ظاهرا آقاي شیطانا را نیز د« :گفت

  ».بفرمائید به تنهائی سفر کرده بودید، یا این که خانم دیوز هم همراه شما بودند

  ».شدیم بله، ما با هم رفته بودیم، که بعدا به یک گروه دیگري ملحق شدیم که جمعا هشت نفر می«

  ».القات کردیدخوب، حاال راجع به مالقاتتان با آقاي شیطانا بگوئید، چطور شد که ایشان را م«

چیز گفتنی وجود ندارد، منظورم این است که مورد « :ابروان آن از این سوال درهم رفت و در جواب گفت
خاصی نبود که باعث آشنائی ما شده باشد، ایشان هم بر حسب اتفاق آنجا بودند، که خوب خواهی نخواهی آدم 

افتد و اگر شما هم تا به حال در  ا نیز اتفاق میه افتد، موردي که معموال در همه هتل چشمش به ایشان هم می
البته، باید بگویم که ایشان یعنی آقاي شیطانا تا حدودي هم  .کنید هتلی اقامت کرده باشید، منظورم را درك می

ترین لباس را ایشان  ي که هتل ترتیب داده بود، جایزه عجیبا معروف شده بودند، چون در مهمانی بالماسکه
  ».باشد، پوشیده بودند هاي آلمانی می که سمبل اهریمن در افسانه مفیستوفلسلباس . بردند

بله، بدبختانه همیشه دوست داشت که با حالت و وجناتی اهریمنانه در جوامع « :بازرس بتل آهی کشید و گفت
  ».ظاهر شود، و به زور خود را اهریمن جا بزند

جالب اینجا بود که اصال نیازي به گریم نداشت و  ،بود معرکه ولی واقعاً« :در اینجا رودا پرید وسط و گفت
  »!از ابلیس بود همین طور هم، تجسمی
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 :کرد و سرانجام گفت داد سردرگم شده است از این دختر به آن دختر نگاه می بازرس بتل با حالتی که نشان می
نفر شیطانا را بهتر و بیشتر  شماها مرا گیج کردید؟ حاال ممکنه خواهش کنم که بفرمائید کدام یک از شما دو«

  »شناختید؟ می

استش را ر« :آن با حالتی از تردید و دودلی سکوت کرد و سرانجام رودا دیوز لب به سخن گشود و گفت
، چون همان طور که بخواهید، هیچ یک از ما دو نفر شناخت چندانی از شیطانا نداشتیم و یا بهتر بگویم اصالً

بالفاصله پس  ها صبح .کنند، ما هم همین طور رفا به خاطر اسکی به سوئیس سفر میدانید، مردم ص خودتان هم می
ها هم در دانسینگ  گذراندیم و شب رفتیم پیست اسکی و تمام روز را به اسکی کردن می از صرف صبحانه می

علوم بود که هاي شیطانا م هتل به رقص و پایکوبی، و اساسا وقتی براي کار دیگري نداشتیم، مع الوصف از نگاه
از آن خوشش آمده تا این که باالخره یک روز دل به دریا زد و آمد جلو خودش را معرفی نمود و متعاقبا کلی 

  ».خندیدم گذاشتم و می ها بعد از این ماجرا، سر به سر آن می من تا مدت .هم راجع به زیبائی آن داد سخن داد

دانست و پی  عمدا این کار را کرد، چون می کنم فکر مین که به شخصه م« :هاي رودا گفت آن در تائید حرف
دید من تا چه  لذا، از این که می .آید بلکه تا حدودي هم از وي متنفرم برده بود که نه تنها از او اصال خوشم نمی

  ».برد شوم، لذت می حد از نگاه و حرکات او ناراحت می

گفتم ازدواج با شیطانا  گذاشتم و به او می سر آن میگاه گاهی سر به « :گفت خندید می رودا همین طور که می
خواست بودید و عصبانیت بیش از حد آن را مشاهده  دلم می .ثروت هنگفتی را براي او به دنبال خواهد داشت

  ».کردید می

چند نفر از کسانی را که در سفر سوئیس  خوب، حاال چطوره اسامی« :بتل لحظاتی مکث کرد و آنگاه گفت
  »بودند، منظورم اعضاء همان گروهی است که خودتان اشاره کردید، در اختیار من بگذارید؟ همراه شما

شما به نظر من آدم مشکوکی هستید که به هیچ چیز و هیچ کس « :رودا دیوز به بازرس بتل خیره شد و گفت
  »ایم؟ کنید که ما یک مشت دروغ تحویل شما داده اعتماد ندارید، نکند واقعا فکر می

اتفاقا برعکس، منظورم این است که صحت گفتار شما را ثابت « :س بتل چشمکی زد و در جواب گفتبازر
  ».کنم

یر، شما به راستی خیلی مشکوك و خیلی هم خ« :با وجود این رودا مجددا و این بار با تاکید بیشتري گفت
  .یل بازرس دادو در تعاقب این حرف چیزهائی روي تکه کاغذي نوشت و تحو ».بدبین تشریف دارید
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خیلی از لطف شما متشکرم خانم مردیث، و همان طور . به هر حال« :بازرس بتل از جاي خود برخاست و گفت
اید و به  آید که واقعا زندگی پاك و بدون غل و غشی داشته که دوست شما خانم دیوز اشاره کردند، به نظر می

وز هم متعجبم که شیطانا و به خصوص با شناختی که معهذا، هن .نظر من موردي براي نگرانی شما وجود ندارد
کنم جسارت  من شخصا از طرز فکر و روحیه او داشتم این طور تحت تاثیر شما قرار گرفته باشد، خواهش می

یا چطور بگویم، مثال پیشنهادات دیگري،  ...یا ...مرا ببخشید، ولی آیا هرگز از شما درخواست ازدواج کرد؟ یا
  »فهمید؟ منظورم را که می

اگر منظورتان این « :رودا که کامال متوجه منظور بازرس بتل شده بود، براي اینکه خیال او را راحت کند، گفت
  ».است که آیا سعی داشت تا آن را از راه بدر کند، باید بگویم، نخیر، به هیچ وجه

اصال و ابدا، راستش « :تهاي رودا اظهار داش سرخ رنگ شده بود در تایید حرف ي که کامالًا آن با چهره
اصوال از این تیپ مردها نبود که بخواهد دختري را مثال اغوا کند، اتفاقا برعکس، طرز رفتارش نسبت به من به 
خصوص، واقعا مودبانه و خیلی هم جنتلمنانه بود، منتهاي مراتب رفتار به خصوصی که با بقیه داشت و تعهدي که 

هاي عجیب و غریب کفر مرا درآورده بود و واقعا عذابم  و به ویژه آن لباسداد  در این زمینه از خود نشان می
  ».داد می

  »اي هم نکرد؟ فرمائید هیچ حرفی نزد و حتی اشاره یعنی می«

  ».بله، یعنی نه، منظورم این است که اصال و ابدا«

یلی حساب خواهم، چون شیطانا از خودش خیلی مطمئن بود و رو خودش خ به هر حال خیلی معذرت می«
خیلی هم ممنون به خاطر آن قهوه واقعا معرکه، خداحافظ  .خوب خداحافظ و شب بخیر خانم مردیث .کرد می

  ».خانم دیوز شب شما هم خوش

لحظاتی بعد، آن مردیث که به منظور مشایعت بازرس بتل تا دم در رفته بود، مجددا وارد اتاق شد و رودا به او 
ترسیدي، اتفاقا برعکس چه آدم خوش برخورد و  بازرس بتل، دیدي چقدر بیخود میبفرمائید، این هم از « :گفت

مهربانی، رفتار و حرکاتش شبیه پدرها بود، و این طور که من احساس کردم کمترین سوء ظنی به تو ندارد، باور 
  ».کردم که به این خوبی خاتمه پیدا کند کن اصال فکر نمی
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آره، حق با توست، راستی که چقدر راحت « :فت و آهی کشید و گفتآن هم روي صندلی راحتی خود فرو ر 
توانم  گفتم مگر من می بود و آسان هم تمام شد، مرا بگو که چقدر ترسیده و خودم را باخته بودم، پیش خودم می

  ».رود، درست مثل همان نمایشی که اخیرا با هم دیدیم کند و می حریف بازرس بتل بشوم، مرا له و لورده می

ي مثل بازرس ا نه بابا، بیچاره خیلی هم آرام و منطقی بود، آدم باتجربه« :رودا مجددا به سخن درآمد و گفت
رودا در اینجا  ».توانند جنایت کار باشند فهمد که تو و یا دخترهائی مثل تو و تیپ تو که نمی بتل مطمئنا می

و اینکه مدتی آنجا  چرا راجع به کرافنت ویز راستی، آن،« :ي مکث کرد و مجددا در ادامه سخنانش گفتا لحظه
  »بودي حرفی نزدي؟ نکنه یادت رفته بود؟

نه، فراموش نکرده بودم، ولی فکر کردم اهمیتی ندارد، من فقط چند « :در جواب گفت آن با لحن بسیار آرامی
مع الوصف، اگر تو  .ماهی آنجا بودم، و اگر هم االن سوال کنند، آنجا کسی نیست که مرا به خاطر داشته باشد

توانم همین االن با نامه موضوع را به اطالع بتل برسانم، ولی اگر از خودم  م است بگویم، میزکنی که ال فکر می
  ».پرسی، من مطمئنم که نیازي به گفتن این موضوع نیست و بهتره که فراموشش کنیم می

  ».دانی باشد عزیزم، هر طور که خودت صالح می«

: حرف، رودا از جاي خود بلند شد و رادیو را روشن کرد، صداي خشن و زمختی اعالم کرد  و به دنبال این
  .یابد گویی در اینجا پایان می برنامه تاتر شب به نام عشق من، چرا دروغ می
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  فصل پانزدهم

  سرگرد دسپارد
دوان دوان خود را به اتوبوس پیچید و  سرگرد دسپارد از خیابان آلبانی بیرون آمد و بالفاصله به خیابان ریجنت

در این ساعت از روز شلوغی پایان یافته و . دو طبقه در حال حرکت رسانید و پرید روي رکاب و سوار شد
ها نیز خلوت بودند، طبقه دوم اتوبوس چند مسافر بیشتر نداشت و دسپارد هم رفت جلو و در اولین  اتوبوس

از اینکه اتوبوس به ایستگاه برسد روي رکاب پرید و سوار  دسپارد قبل. صندلی سمت چپ که خالی بود نشست
شد، ولی حاال معلوم شد که اتوبوس به ایستگاه رسیده، چون ترمز کرد و متوقف شد و پس از اینکه یکی دو 

یکی از . مسافر پیاده و تعدادي نیز سوار شدند مجددا به حرکت درآمد و در امتداد خیابان ریجنت به راه افتاد
دسپارد . او نیز به جلو رفت و در اولین صندلی سمت راست که خالی بود نشست. ن جدید به طبقه باال آمدمسافرا

هاي این تازه وارد به  در دنیاي خودش بود و توجهی به مسافر تازه وارد نداشت، معهذا لحظاتی بعد حرف
: گفت کند می بت میگوشش خورد که داراي لهجه و آهنگ خاصی بود و با حالتی که گوئی با خود صح

سرگرد دسپارد سرش را به طرف مسافر » .منظره شهر لندن از باالي اتوبوس دو طبقه هم خالی از لطف نیست«
زده  تازه وارد که دقیقا در صندلی مقابل او نشسته بود چرخانید و متعاقباً در حالی که معلوم بود کامالً شگفت

. خواهم مسیو پوارو، باور کنید اصالً متوجه آمدنتان نشدم میخیلی معذرت «: شده است به صدا درآمد و گفت
هاي دو طبقه واقعاً دیدنی است و یا به قول اهل فن که معموالً  ي لندن از باالي اتوبوس بله حق با شماست، منظره

دم باشد، گو اینکه من شخصاً معتق نامند به راستی هیجان انگیز می آن را با نام نگاه از چشم پرندگان می
اي  هاي مسخره آهنی و شیشه بردند چون مجبور نبودند در این قفس گذشتگان ما از دیدن مناظر لذت بیشتري می

  ».بنشینند

باشد که در گذشته  کند، منظورم این هواي نمناك و بارانی نامطبوع می فرقی نمی«: پوارو آهی کشید و گفت
هاي خود بمانند و بیرون نروند که مطمئنا مسائلی را  خانهشده که همه در  هم همیشه مزاحم مردم بوده و باعث می

اي  به خصوص اینجا و در انگلستان که هوا همیشه بارانی است و باران حتی براي لحظه. آورده است به وجود می
  ».دارد هم که شده دست از سر مردم بر نمی

شر مزاحمتی به وجود آورده باشد، کنم باران هرگز براي نسل ب ولی باران، چطوري بگویم، راستش فکر نمی«
  ».برند جز اینکه همه از آن به عنوان یک موهبت آسمانی نام می
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معهذا پوارو که اصوالً وحشت عجیب و غریبی از سرما و سرما خوردن و به خصوص هواي نمناك داشت در 
  ».شود ها می کنید، باران همیشه منجر به انواع بیماري ولی شما اشتباه می«: جواب گفت

هائی  حاال متوجه شدم، بله، شما مسیو پوارو از آن تیپ آدم«: اي کرد و در جواب گفت سرگرد دسپارد خنده
  »باشد، این طور نیست؟ هستید که شدیداً مواظب سالمتی خودشان می

کرد، با دیدن پالتو و شال گردنی که خیلی کیپ و محکم دور  البته هر شخص دیگري هم که به پوارو نگاه می
رسید، صد در صد همین حدس را  ردن پیچیده بود و مطمئناً براي این موقع از پائیز تا حدودي زود به نظر میگ
  .زد می

راستی چه تصادف عجیبی که شما «: اي به فکر فرو رفت و مجددا به سخن درآمد و گفت سرگرد دسپارد لحظه
  ».را امروز و آن هم در اتوبوس دو طبقه ببینم

اش تقریباً با شال گردن  آمیز پوارو را ببیند چون چهره ي شیطنت توانست خنده مئناً نمیسرگرد دسپارد مط
توانست حدس بزند که این برخورد غیرمترقبه، به هیچ وجه غیرمترقبه نبوده،  پوشیده شده بود و هرگز هم نمی

دانست که او کی از منزل خارج  ها او را زیر نظر داشته و نه تنها دقیقاً می بلکه پوارو با شیوه همیشگی خود مدت
شود، بلکه به خوبی آگاه بود که او بر حسب عادت دوست دارد قبل از اینکه اتوبوس به  و کی سوار اتوبوس می
و با . اي نرسیده به ایستگاه، دوان دوان خود را به اتوبوس رسانیده و روي رکاب آن بپرد ایستگاه برسد، در فاصله

که با خیال راحت در ایستگاه اتوبوس به انتظار ایستاد و به موقع سوار اتوبوس شد،  اتکا به همین اطالعات بود
با وجود این . ضمن اینکه صد در صد مطمئن بود که شکارش نیز دقایقی قبل سوار شده و در طبقه باال رفته است

شماست، جدا که بله حق با «: اصالً به روي خودش نیاورده و در جواب سوال متعجبانه سرگرد دسپارد گفت
  ».بعد از آن شب وحشتناك دیگر همدیگر را ندیدیم! عجب تصادفی

ببینم مسیو پوارو، شما هم در حل این معما اقدامی «: سرگرد دسپارد با کنجکاوي محسوسی سوال کرد
  »کنید؟ می

اوالً به . آید نمیهاي ادیبانه نیستم، این کارها به من  اقدام که چه عرض کنم، راستش من اهل اقدام و این حرف«
زند و مرا از ریخت و قیافه  خورد، دوماً با اعصاب من سازگار نیست، سوماً به هیکلم صدمه می سن و سال من نمی

کنم که تمام وقایق آن شب را از ابتدا تا به آخر  کنم، فکر، و سعی می به همین جهت من فقط فکر می. اندازد می
  ».بارها و بارها مرور کنم
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فکر، تفکر، بله، واقعاً که چقدر به جا گفتید، اشکال «: ارد با هیجان دور از انتظاري در جواب گفتسرگرد دسپ
هاي امروزه هم دقیقاً همین است، منظورم این است که، به جاي اینکه بنشینند و راجع به کارهائی که  آدم
زنند و نتیجتاً نه تنها کاري  ن در میجهت خود را به این در و آ بی. خواهند انجام بدهند اول قدري فکر کنند می

  ».شوند دهند بلکه همه چیز را به هم ریخته و درمانده و حیران می انجام نمی

باشد،  عجب، که این طور، پس شما هم سرگرد دسپارد به این طرز فکر معتقدید که تفکر مقدم بر هر چیز می«
  »بله؟

معموالً و اغلب اوقات، مگر اینکه شرایط «: اد و گفتسرگرد دسپارد به آرامی ولی با قاطعیت خاصی جواب د
در غیر این صورت قبل از اقدام به هر کاري، معموالً قبل از هر اقدامی . و موقعیت نحوه دیگري را ایجاب کند

سنجم که ببینم اساساً شانسی براي موفقیت وجود دارد یا خیر؟ ضمن اینکه با این کار  موقعیت را خوب می
خواهم انجام بدهم  بعد از آن نفع و ضرر کاري را که می. که باید انتخاب کنم مشخص خواهد شدمسیري را هم 

با حوصله سبک سنگین کرده و سرانجام تصمیم نهائی را اتخاذ خواهم نمود که مطمئناً به هیچ وجه تغییر نخواهد 
  ».کرد

معهذا . تغییري در تصمیماتش نخواهد بودو به دنبال این حرف لبانش را به هم فشار داد که نشان دهد واقعاً 
خواهید بگوئید یک بار که تصمیم گرفتید دیگر هیچ چیزي  یعنی می«: پوارو دست از پافشاري برنداشت و گفت

  »تواند آن را عوض کند؟ در دنیا نمی

نتها آدم کند، من هم مثل بقیه، م اوووووه، نه، آن قدرها هم خودخواه نیستم، هر کسی در زندگی اشتباه می«
  ».ها پروائی نداشته باشد باید آن قدر شعور داشته باشد که به اشتباهات خود متعرف و از مطرح کردن آن

کنم که هرگز از شما اشتباهی سر نخواهد زد، این طور نیست سرگرد  با وجود این من شخصاً تصور می«
  »دسپارد؟

ها است، به نظر من کسی را  ئی از زندگی انسانجناب مسیو پوارو، خدمتتان که عرض کردم، اشتباه کردن جز«
  ».توان پیدا کرد که در زندگیش اشتباه و یا اشتباهاتی نکرده و نکند، بشر اصوال جائزالخطاست نمی

ها به  رسد که بعضی ولی چنین به نظر می«: مع الوصف پوارو با کنایه و تاکید خاصی در جواب اظهار داشت
  ».کنند می مراتب کمتر از دیگران اشتباه
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: سرگرد دسپارد که معلوم بود متوجه گوشه و کنایه پوارو شده است، با لبخند نامحسوسی در جواب گفت
  »ببینم مسیو پوارو، هرگز تا به حال شکست خورده اید؟«

راستش یک بار و آن هم بیست و هشت سال پیش اوایل خدمتم در پلیس بلژیک، آن هم البته نه این که واقعاً «
اي بود که شاید بهتر است بگویم، مرا وادار کردند که دست از تعقیب  ورده باشم، موقعیت به گونهشکست خ

  ».قضیه بردارم، به هر حال بگذریم

ي  با این حساب، سابقه«: سرگرد دسپارد که معلوم بود تحت تاثیر قرار گرفته با لحن ستایش آمیزي گفت
  ».بایست داشته باشید خدمتی بسیار درخشان می

و اما راجع به قتل شیطانا چه «: اي تامل کرد و متعاقباً به سخنانش ادامه داد و گفت به دنبال این حرف لحظه
  ».دانم در این مورد رسماً فعالیتی ندارید نظري دارید مسیو پوارو؟ البته بین خودمان بماند چون می

یگر شخصاً آن را توهینی به خودم تلقی بله، رسماً که نه، چون راستش ارتباطی به من ندارد، ولی از طرف د«
پرسید چرا؟ چون قاتل آن قدر پررو و وقیح بوده که در حضور من، یعنی هرکول پوارو،  البد می. کنم می
توانم از آن بگذرم، چون احساس  شرمانه مرتکب این قتل شده است، و این موردي است که به هیچ وجه نمی بی
ه به من بگوید که براي شهرت و معروفیت من کمترین ارزشی قائل نیست، در کنم قاتل با این کار سعی داشت می

داند، با این کار بزرگترین حماقت عمر خود را مرتکب شده، چون ناخواسته، من یعنی هرکول  صورتی که نمی
  ».پوارو را به مبارزه طلبیده

اگر منظور شما از گفتن در «: شد در جواب گفت دسپارد با حالتی که اعتراض محسوسی از آن استنباط می
ي  ي شعبه اي است، باید بگویم که این تنها شما نبودید که حضور داشتید، نماینده هاي حرفه حضور من، آدم

  ».جنائی اسکاتلندیارد هم حضور داشت

بله، حق با شماست، من اشتباه «: پوارو با حالتی که معلوم بود از اشتباه خود ناراحت شده است در جواب گفت
دانم تا چه حد با بازرس بتل آشنائی دارید، ولی همین قدر  نمی. کردم، بله، بازرس بتل هم حضور داشت

ي خشک این آقاي بازرس را نخورید، چون در زیر  خدمتتان عرض کنم که بهتر است به هیچ وجه گول قیافه
  ».کند ا فراموش نمیي خشک و چوبین، مغز بسیار فعال و باهوشی وجود دارد که هیچ چیز ر این قیافه
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آن شب و در همان برخورد اول . بله، من هم با شما کامالً موافقم«: سرگرد دسپارد در تائید سخنان پوارو گفت
ي آرام و نگاه بدون احساس بازرس بتل، صرفاً ماسکی بیش نیست که با مهارت خاصی  فهمیدم که چهره

  ».مش ظاهري خیلی هم تیزهوش و کلک تشریف دارندرغم آن آرا ي حقیقی وي را پوشانیده است و علی چهره

اند و با شناختی که  ي ایشان گذاشته ضمناً بهتر است بدانید که مسئولیت رسیدگی به این جنایت را هم به عهده«
  ».نشیند اي آرام نمی دانم که لحظه من شخصاً از بازرس بتل دارم، می

اي هم دست از سر  باشد و لحظه جا در تعقیب ما چهار نفر میدانم که همیشه و همه  دانم، و می بله، من هم می«
کنید مسیو پوارو، خوب یواشکی و به طوري که توجه کسی را  باور نمی. دارد، حتی حاال و همین االن ما برنمی

آن یارو را ببینید، همانی که لباس شخصی به تن دارد، لیکن از . جلب نکنید، به صندلی ردیف آخر نگاه کنید
  ».گویم هاي ردیف آخر را می صندلی. زند که عضو نیروهاي انتظامی است رویش داد می سر و

هاي عقب  کنید؟ کسی با این مشخصات در صندلی اشتباه نمی«: پوارو به آرامی به عقب نگاه کرد و گفت
  »!باشد، منظورم اینست که اصالً هیچ مسافري غیر از من و شما در این طبقه نیست نمی

دانم، امکان ندارد مرا  خودم می. ، مهم نیست، معهذا مطمئنم که االن در این اتوبوس حضور داردخوب، باشد«
کند، آن هم با چه مهارتی، استاد این جور  دانید چقدر زرنگ است، روزي ده رنگ عوض می تنها بگذارد، نمی

  ».کارهاست

حال گول کارهاي بازرس بتل را  آها، که اینطور، معهذا باید به شما تبریک بگویم، چرا؟ چون تا به«
  ».هاي تیزبینی هم دارید معلوم است که خیلی باهوش هستید جناب سرگرد دسپارد، بخصوص چشم. اید نخورده

اي را فراموش  هاي تیزبینی دارم، چون محال است چهره و قیافه کنم چشم حق با شماست، خودم هم فکر می«
توانید پیدا کنید که نگاهی به دقت نگاه  دارم که کمتر کسی را می ها، و اطمینان کنم، حتی در مورد سیاهپوست

  ».من داشته باشد

شود، شما دقیقاً همان  عالی شد، از این بهتر نمی«: پوارو فریاد کوتاهی کشید و با حالتی از هیجان تصنعی گفت
آن شب به بعد، همینطور یک از . گشتم، واقعاً چه شانسی که امروز شما را پیدا کردم آدمی هستید که دنبالش می

ي بسیار قوي و نگاه بسیار قوي داشته باشد، دو صفتی که به ندرت در  گردم که حافظه نفس دنبال کسی می
خواهم از شما سوال کنم قبالً از دکتر رابرتز هم سوال کردم، بدون  موردي که می. شود شخص واحدي جمع می

م بدون نتیجه و حاال تصمیم دارم از شما سوال کنم، با این امید که از خانم لوریمر هم سوال کردم، باز ه. نتیجه
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و حاال برگردیم به عقب تا برسیم به آن شب کذائی در منزل شیطانا و اتاقی . شما جواب مورد انتظار مرا بدهید
چیزي را  خواهم هر از شما می. کردید، یا بهتر بگویم به بازي بریج مشغول شدید که دقیقاً در آن ورق بازي می

  ».آورید به من بگوئید که به خاطر می

  ».کنم دقیقاً منظورتان را درك نمی«

آورید به من بگوئید، مثالً مبل، صندلی،  منظورم اینست که هر چه را که راجع به اتاق و اشیا در آن به خاطر می«
  ».میز، گلدان و بطور کلی هر چه که در آن اطاق وجود داشت

اولین باري است «: به فکر فرو رفت و متعاقباً با لحن آرامی شروع به سخن کرد و گفتسرگرد دسپارد لحظاتی 
به هر حال، تا آنجا که بیاد . دانم که تا چه حد موفق خواهم بود گیرم و نمی که در معرض چنین سوالی قرار می

ها است  یایی هم که در آنآید و از اش ها خوشم نمی دارم، اتاق دلخواهی نبود، چون من اصالً از این جور اتاق
هایی که شخصیتی  یک مشت خرت و پرت ابریشمی، ترمه، برودري دوزي شده و خالصه آت و آشغال. متنفرم

  ».ها عالقمند است مثل شیطانا به آن

  »چیز بخصوصی نبود که مثالً توجه شما را جلب کرده باشد؟«

آید، ولی  متاسفانه چیزي به یادم نمی«: تسرگرد دسپارد سرش را به عالمت عدم اطمینان تکان داد و گف
ها بخارائی و سه چهار تاي بقیه ایرانی که فکر  ي واقعاً نفیس داشت که دو تاي آن خوب، چند تکه قالیچه

ي زیبا و خوشبافت دیگري هم بود با طرحی از سر آهو که اگر اشتباه  کنم از همدان و تبریز بود، یک قالیچه می
ود، نه در اتاق بازي بریج که به احتمال قوي باید از فروشگاه روالندوارد خریداري شده نکرده باشم در سالن ب

  ».باشد

  »به نظر شما سرگرد دسپارد، شیطانا آدمی بود که اهل شکار باشد و گاهگاهی به شکار پرندگان برود؟«

  ».برد نه، به هیچ وجه، او از هیچ چیزي مثل نشستن لذت نمی«

  »چیزهائی داشت؟خوب، دیگر چه «

البته همانطور که گفتم اشیاء . آید خواهم مسیو پوارو، ولی متاسفانه چیز دیگري به یادم نمی خیلی معذرت می«
تنها چیزي که به نظرم تا حدودي جالب آمد، یک . زیادي روي میز قرار داشت، ولی خوب من توجهی نکردم

بی که به طرز زیبائی نیز پولیش شده بود و به ندرت اي چو مجسمه. ي ایستر بود ي کوچک ساخت جزیره مجسمه
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ها بود، متاسفم که  بله، فقط همین. ي کوچک ساخت ماالیا ي چند تا مجسمه به اضافه. آید ها گیر می این طرف
  ».توانم بکنم کمک بیشتري نمی

  ».مهم نیست، اشکالی ندارد«: آمد در جواب گفت پوارو که تا حدود زیادي نومید به نظر می

به نظر من این . خانم لوریمر را که حتماً به خاطر دارید«: ي سخنانش گفت اي مکث کرد و متعاقباً در ادامه لحظه
ها را به خاطر  دانید با چه دقتی تمام دست شما نمی. باشد ترین حافظه در مورد بازي بریج می خانم داراي قوي

  ».ردها را براي من تعریف و تشریح ک داشت و با چه دقتی آن

. ها اینطوري هستند بله، بعضی از خانم«: اعتنائی باال انداخت و اظهار داشت هایش را به عالمت بی دسپارد شانه
  ».خوب، این هم بیشتر به خاطر اینست که شب و روز کاري جز بازي بریج ندارند

  »آورید؟ ها را به خاطر نمی فرمائید شما هیچ یک از دست یعنی می«

یکی وقتی بود که با . چرا، یکی دو دست را به خاطر دارم«: تکان داد و در جواب گفت سرگرد دسپارد سري
توانستم دست را ببرم، ولی دکتر رابرتز با بلوف مرا جا زد که در نهایت باخت،  هاي خشتی که داشتم، می ورق

گر هم بازي آزاد بود، یک مورد دی. راستش بد آوردیم. کردیم ترسیدیم و بازي را دوبل می باید می ولی ما نمی
شود و آدم باید حساب همه  کارت بخصوصی اعالم نشده بود، که البته در چنین مواقعی بازي خیلی حساس می

به هر حال ما باختیم و چند امتیازي را هم از دست دادیم، ولی باز هم جاي شکرش . ها را دقیقاً داشته باشد کارت
  ».دادیم ات خیلی بیشتري را از دست میبایست امتیاز باقی بود، چون قاعدتاً می

  »کنید سرگرد دسپارد؟ ببینم، شما زیاد بریج بازي می«

  ».الوصف دوست ندارم زیاد بازي کنم نه، گو اینکه بریج بازي بسیار مهیج و شیرینی است، مع«

  »مثل اینکه به پوکر بیشتر عالقمندید؟«

  ».بازي نیست، یک قمار استپوکر یک . ي زیادي دارم بله، شخصاً به پوکر عالقه«

کنم که آقاي شیطانا  من شخصاً فکر می«: پوارو لحظاتی در فکر فرو رفت و متعاقباً با حالتی متفکرانه سوال کرد
  ».شود هائی است که با ورق انجام می منظورم بازي. اي نبود اهل هیچ بازي

قمند بود و همیشه هم آن را بازي شیطانا فقط به یک بازي عال«: سرگرد دسپارد بالفاصله در جواب گفت
  ».کرد می
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  »عجب، که اینطور، خوب ممکنه بفرمائید چه بازي بود؟«

  ».کرد با اسرار و رمز و راز مردم بازي می. کرد بازي کثیفی که با مردم می«

  »زنید؟ حاال بفرمائید ببینم که آیا شما مطمئنید یا اینکه فقط حدس می«

همان طور که قبالً هم خدمتان عرض کردم، آدم یا «: د را فراگرفت و گفتي سرگرد دسپار خون تمام چهره
این اخالق من است و . نباید حرفی بزند و یا اگر هم که زد، باید سر حرفش بایستد و از موضع خود دفاع کند

در این مورد بخصوص هم باید عرض کنم که بله، اطمینان دارم، چون . هرگز هم از آن دست نخواهم کشید
دانم، ولی از طرف دیگر چون این اطالعات به صورتی کامالً خصوصی و  دانم که راست می دانم و می یم

محرمانه در اختیار من گذاشته شده است، آنقدر شعور دارم که بدانم به هیچ عنوان نباید منبع اطالعاتی خود را 
  ».از را برمال کنمافشا نموده و یا با توضیحاتی راجع به چند و چون آن، ناخواسته این ر

  »بله، فهمیدم، منظورتان اینست که پاي زن و یا زنانی در بین است؟«

داد که قربانیان خود را از میان زنان انتخاب  بله، شیطانا سگ کثیفی بود و به همین جهت همیشه ترجیح می«
  ».کند

تر  ورت معما خیلی جالبکنید که شیطانا حق السکوت بگیر بود؟ چون در این ص یعنی شما واقعاً فکر می«
  ».شود می

نه، نه، شما منظور مرا بد تعبیر کردید، بله، درست است که «: دسپارد سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت
شیطانا دنبال پول نبود، چون بشخصه ثروت . شیطانا حق السکوت بگیر بود، ولی نه از نوع معمولی و شناخته شده

چطور بگویم، حق السکوت بگیر عرفانی بود، البته اگر چنین چیزي ... ت بگیراو یک حق السکو. زیادي داشت
  ».وجود داشته باشد

  »آمد؟ خوب، اگر دنبال پول نبود پس چی گیرش می«

اید یا نه، چون بهتر از این  دانم متوجه منظورم شده نمی. برد هیچی، صرفاً لذت خاصی از این کار کثیفش می«
لرزند و از شدت ترس و وحشت از  ي او به خود می دید مردم با مشاهده ا از اینکه میشیطان. توانم شرح دهم نمی

هاي  به نظر من، تمام آدم. شد زده می داد و شدیداً هیجان روند، لذت عجیب و غریبی به وي دست می حال می
ي  نین روحیهکنند، داراي چ وار زندگی می ضعیف و پست فطرتی که بوئی از مردي و مردانگی نبرده و حشره

وار  اي هم که شده حالت حشره ها از این کار کثیف اینست که براي لحظه منحرفی هستند و منظور اصلی آن
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ها خواهند  ها همیشه خانم و خوب بدیهی است که هدف آن. خود را فراموش کرده و احساس کنند کسی هستند
ي ظریف و لطیفی  ها اصوالً داراي روحیه خانم ضمن اینکه. بود، چون با مردها مطمئناً موفقیتی نخواهند داشت

. باشد کرده که مثالً از فالن راز وي باخبر می هستند و کافی است که شیطانا با ایما و اشاره به خانمی حالی می
اختیار مطالب دیگري را  شده و تحت تاثیر این ترس و وحشت ناگهانی، بی زده می بدون شک آن خانم وحشت

دقیقاً همان چیزهائی که شیطانا به دنبالش بوده و . گفته ها نداشته و به وي می ین اطالعی از آنکه شیطانا کوچکتر
گرفت و متعاقباً با آن حالت  هاي خود می پائید که عنان سرنوشت این زن بدبخت را در دست لذا دیري نمی

بزرگ که همه چیز را گفت منم، منم شیطاناي  انداخت و به خود می اهریمنی همیشگی بادي به غبغب می
بینم شیطانا به هیچ وجه یک انسان نبود، بلکه یک حیوان بود، آن  کنم می به راستی که هر چه فکر می. داند می

  ».هم حیوانی کثیف

با این حساب، شما فکر «: اي مکث کرد و گفت داد، لحظه هاي دسپارد گوش می پوارو که به دقت به حرف
  »وحشت خانم مردیث شده بود؟ کنید که شیطانا باعث ترس و می

: داد از این حرف پوارو خیلی متعجب شده به پوارو خیره شد و گفت اي که نشان می سرگرد دسپارد با چهره
هائی است که  گوئید؟ من اصالً منظورم ایشان نبود، چون آن مردیث از آن خانم خانم مردیث؟ آن مردیث را می«

  ».عث ترس و وحشتشان بشوندتوانند با شیطانا و امثالهم هرگز نمی

  »خواهم، پس البد منظورتان خانم لوریمر بود؟ معذرت می«

خانم لوریمر؟ . کردم من اصالً راجع به شخص بخصوص صحبت نمی. نه، نه، نه، منظور مرا خیلی بد فهمیدید«
هائی است که  به نظر من ترساندن خانم لوریمر کار هر کسی نیست، ضمن اینکه اصوالً از آن تیپ زن! چه زنی

کردم و  نه، من همینطوري صحبت می. اي وجود داشته باشد کننده محال است در زندگیشان رمز و راز ناراحت
  ».شخص بخصوصی مورد نظرم نبود

  »البد براي اینکه منظورتان را به روش خودتان شرح داده باشید؟«

  ».دقیقاً«

رسد  ها، به نظر می رغم این حرف علی«: و به دنبال آن، پوارو با لحن آرامی شروع به حرف زدن نمود و گفت
دانسته که  ها داشته و می برید، شناخت کاملی از خانم که شیطانا، کسی که شما به عنوان آدم کثیفی از او نام می

ها باخبر  توانسته به راحتی از اسرار نهانی آن ده که میبا همین شیوه بو. ها نزدیک شود دقیقاً چطور و چگونه به آن
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صبرانه به او مهلت نداد و  ي آخر از حرف زدن باز ایستاد، ولی سرگرد دسپارد با حالتی بی به دنبال جمله» .شود
آورد، آخر چطور ممکن  واقعاً که آدم سر در نمی«: قبل از اینکه پوارو مجدداً شروع به حرف زدن نماید، گفت

ها آن قدر از او وحشت  ست یک آدم پست و کثیفی که بیشتر به یک دلقک شباهت داشت تا به آدم عادي، زنا
جداً که مسخره . اش هم وجود نداشت ضمن اینکه هیچ چیز ترسناکی هم در حرکات، رفتار و قیافه. داشته باشند

  ».است

بت شدم که حواسم پرت شد و از اي بابا، آن قدر غرق صح«: در اینجا ناگهان از جا برخاست و گفت
باز هم دیر نشده، خوب فعالً خداحافظ مسیو پوارو، حتماً سري به . شدم گذشتم بایست پیاده می ایستگاهی که می

  ».کند خواهد دید اي را که مرا تعقیب می من بزنید، ضمناً وقتی که پیاده شدم، سایه

ننده زنگ اتوبوس را به صدا درآورد، ولی قبل از اینکه ي پائین رفت و شاگرد را و به دنبال این حرف به طبقه
  .اتوبوس توقف کند، زنگ دومی هم مجدداً نواخته شد

هاي  ي باالي اتوبوس، خیابان را زیر نظر داشت، متوجه سرگرد دسپارد شد که با گام هرکول پوارو که از طبقه
کرد نداشت، چون مورد  را تعقیب می ي شخصی که او فرصتی براي مشاهده. زند رو قدم می بلند در پیاده

عجب، که «: کنان گفت کرد پیش خود زمزمه تري او را به خود مشغول کرده بود و همچنان که نگاه می جالب
  ».منظور ایشان شخص بخصوصی نبود، این یکی را دیگر نخوانده بودم
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  فصل شانزدهم

  شاهدي به نام السی بت
هیکل بود، به همین جهت مورد توجه هر  العاده زیبا و خوش زیاد، فوقگروهبان اوکانور عالوه بر تیزهوشی 

با توجه به همین خصوصیات بود که گروهبان اوکانور هرگز در کار خود شکست . گرفت کسی قرار می
ها بود  ضمن آنکه سرعت عمل وي همواره سر زبان. گشت خورد و از هر ماموریتی مطمئناً با دست پر باز می نمی

لیل بود که دقیقاً چهار روز پس از قتل شیطانا، گروهبان اوکانور بر طبق قرار قبلی با دوشیزه السی بت و همین د
آوردند و  اي روي صحنه می هاي قدیمی را با هنرپیشگان غیر حرفه در یکی از تاترهاي ارزان قیمتی که نمایشنامه

خیابان  117ي شماره  ی بت چند سالی در خانهدوشیزه الس. بلیطشان هم خیلی ارزان است، کنار هم نشسته بودند
خانم کراداك از بیماران . کرد آدلی شمالی به عنوان خدمتکار خصوصی مرحومه خانم کراداك خدمت می
  .ها بیفتد دکتر رابرتز بود که مرگ ناگهانی وي باعث شد تا اسم دکتر رابرتز بر سر زبان

خود را کامالً از حفظ بود با دقت شمرده و آرام شروع به ها تجربه، درس  گروهبان اوکانور که بعد از سال
شاید هم به خاطر . هاي سابقم افتادم دانم چطور شد که یکهوئی یاد یکی از ارباب نمی«: صحبت نمود و گفت

اسمش چی بود؟ آها، یادم آمد، کراداك، بله درست است، کراداك، هرگز . اینکه از بس خش و بداخالق بود
  ».کنم فراموش نمی

  ».کردم گفتی کراداك؟ خیلی عجیب است، من هم چند سالی با یک کراداك کار می«

  »دانی، شاید این دو تا کراداك با هم نسبتی داشته باشند؟ خیلی جالب شد، از کجا می«

کنم، در خیابان آدلی شمالی زندگی  کراداکی که من صحبتشان را می«: اي فکر کرد و گفت السی لحظه
  ».کردند می

ارباب من هم، یعنی همین کراداك بداخالقی که گفتم، تصمیم داشت «: اي تامل کرد و گفت انور نیز لحظهاوک
یادم آمد، درست است، همین است که تو گفتی، عجب . منزلش را عوض کند و بیاید لندن، و باالخره هم آمد

االن خوب . اي خرید و مقیم شد نهآها، آدلی شمالی خا... چی بود... حواسی، بله، آمد لندن و در همین خیابان
  »آمد؟ یادم آمد، خانم کراداك همان است که همیشه از مردها خیلی خوشش می
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. ي مرا ي خانم کراداك را داشتم و نه او حوصله گوئی، چون نه من حوصله البد همین طور است که تو می«
  »...د بگیرد، ایراد، ایرادمحال بود که کسی بتواند رضایت ایشان را جلب کند، فقط بلد بود ایرا

  ».پرسی، شوهرش هم دست کمی از خانمش نداشت اگر از من می«

کند  گفت که شوهرش او را درك نمی دانم چطور بود که همیشه از دست شوهرش شکایت داشت و می نمی«
ی اگر از من کرد، ول مرتباً هم آه و ناله می. ها و با این بیماري او را به کلی فراموش کرده و از این حرف

پرسی، تمامش بهانه بود و دروغ، هیچش نبود، سالم سالم بود و فقط دوست داشت خودش را به مریضی  می
  ».بزند

هائی راجع به این خانم  حاال یادم آمد، حرف«: هایش را محکم به هم زد و با هیجان خاصی گفت اوکانور دست
ي یک دکتر با مریضش بود، اینطور  بیشتر از رابطه اش تا حدودي زد که راستش رابطه کراداك و یک دکتر می

  »نیست؟

  ».اگر منظورت دکتر رابرتز است که باید بگویم ایشان واقعاً یک جنتلمن واقعی هستند«

شما دخترهاي جوان، «: دار شده است، در جواب گفت گروهبان اوکانور با حالتی که گوئی احساساتش جریحه
ي  ي شما شیفته زنند، همه آورد، به محض اینکه به مردي در اجتماع انگی می میآدم واقعاً سر از کار شماها درن

  »!شوید آن مرد می

  ».شناسم من خودم اینجور مردها را خوب می«

اوالً که هیچ چیزي بین دکتر رابرتز و خانم . کنی مسئله این نیست که تو فکر می. نه، نه، متوجه منظورم نشدي«
دکتر رابرتز که تقصیري نداشت، این خانم کراداك بود که مرتب و دائماً سراغ او دوماً اینکه . کراداك نبود

توانست بکند، مجبور بود که هر بار به دنبالش  آن بدبخت چکار می. کرد فرستاد و او را احضار می می
هی، من راستش را بخوا. توانست بکند؟ نه هیچ دکتر دیگري کار دیگري می. فرستند، پیش بیمار خود بیاید می

ي خاصی به خانم کراداك نداشت و به او صرفاً به عنوان یک مریض  شخصاً مطمئنم که دکتر رابرتز هیچ عالقه
گذاشت و دوست داشت که دکتر  اي او را تنها نمی ولی این خانم کراداك بود که لحظه. کرد و بس نگاه می

  ».رابرتز شب و روز کنارش باشد

راستی اشکالی ندارد که فقط السی صدایتان کنم، راستش در . گویی السی یهر طور که تو م. خوب مهم نیست«
  ».شناسم کنم انگار سالیان سال است که شما را می عرض همین مدتی که با هم آشنا شدیم، احساس می
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نخیر، چنین چیزي «: معهذا السی بت پرید وسط صحبت گروهبان اوکانور و با حرارت و هیجان زیادي گفت
  ».السی صدات بزنم، چه پررو، واقعاً که. ایم ازه با هم آشنا شدهما ت. نیست

و به دنبال این حرف سکوت کرد و سرش را مغرورانه باال گرفت و گروهبان اوکانور هم که با این تیپ از 
باشد، هر طور که شما بخواهید، خانم «: ها کامالً آشنا بود با شرمندگی تصنعی گفت دوشیزگان و حرکات آن

  ».بت

ولی «: ي سخنانش گفت هاي معروف و کارساز خود به السی بت انداخت و در ادامه و متعاقباً نگاهی از آن نگاه
منظورم . کرد گفتم؟ آها یادم آمد، بله، ولی خوب، شوهرش یعنی آقاي کراداك هیچ دخالتی نمی چه داشتم می

  »شد؟ اینست که از این موضوع ناراحت نمی

البته در آن موقع خودش هم خیلی مریض بود و اگر . احت شد و صدایش هم در آمدچرا، یک بار واقعاً نار«
  »آوري؟ البد حتماً به خاطر می. یادم نرفته باشد، چند روز بعد هم فوت کرد

  ».آید، به خاطر بیماري عجیب و غریبی هم مرد آره، یادم می«

واقعاً چقدر وحشتناك است . لوده بودي آ درست است، یک بیماري ژاپنی و علتش هم استفاده از یک فرچه«
من که بعد از این ماجرا . که آدم یک چیزي را بخرد و با استفاده از همان چیز جان خود را هم از دست بدهد

  ».تصمیم گرفتم هرگز جنس ژاپنی نخرم

ر این شعا. بله، انگلیسی باید جنس انگلیسی بخرد«: هاي السی بت گفت گروهبان اوکانور در تائید حرف
  »گفتید که کراداك مرحوم و دکتر با هم دعوائی هم داشتند؟ خوب، راستی داشتی می. همیشگی من است

هاي گذشته را با جزئیاتش بازگو کند، احساس  السی بت با حالتی که معلوم بود از اینکه قادر است رسوائی
متفکرانه سري تکان داد و . دکر غرور زیادي به او دست داده و براي اولین بار خودش را شخصیتی احساس می

گو اینکه . ي هم نزنند آن قدر شعور داشتند که به سر و کله. البته زبانی. بله، با تمام قدرت به هم پریدند«: گفت
داد که سکوت کرده و جوابی ندهد و فقط  کرد و دکتر رابرتز ترجیح می ارباب کراداك بیشتر پرگوئی می

ها یک مشت چرندیات است، دست آخر هم گفت معلوم  یا اینکه اینگفت مزخرف نگوئید، و  گاهگاهی می
  ».نیست چی به سر شما زده

  »و البد تو خانه بود که با هم دعوا کردند، اینطور نیست؟«
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بله، خانم کراداك طبق معمول تصمیم گرفت سراغ دکتر رابرتز بفرستد و او را احضار کند، و همین کار را «
در همین گیر و دار، دکتر رابرتز هم وارد شد و . مگو بین خانم و ارباب شروع شدهم کرد که سرانجام بگو و 

  ».ارباب بدون معطی حمالت خود را متوجه دکتر رابرتز نمود

  »هائی به دکتر رابرتز زد؟ آید که دقیقاً چه حرف یادت می«

ی که از باال به گوشم رسید ها از چیزي خبردار شوند، ولی من از سر و صدائ خوب، البته قرار نیست که کلفت«
فهمیدم که خبري شده و چون دوست داشتم که از همه چیز باخبر بشوم بدون معطلی جارو را برداشتم و به هواي 

هایشان را از  اي از حرف ها به باال رفتم و همین طور گوش به زنگ ایستادم طوري که مبادا کلمه رفت و روب پله
  ».دست بدهم

داد، پیش خود فکر  هاي السی بت گوش می ن طور که با رضایت خاطر زیادي به حرفگروهبان اوکانور همی
اي با السی بت مالقات نموده، چون اگر این  اي کرد که در نقش یک نوکر حرفه کرد که چه کار عاقالنه می

اوقات به شد و محال بود که اعتراف کند در تمام  بردند، او منکر همه چیز می دختر را به اسکاتلندیارد می
  .داده است هاي ارباب و خانمش گوش می حرف

برعکس، . گفتم دکتر رابرتز خیلی آرام بود بله، همین طور که داشتم می«: ي سخنانش گفت السی بت در ادامه
  ».گفت زد و ناسزا می ارباب خیلی شلوغش کرده بود و همین طور داد می

خوب، دقیقاً «: قبالً هم یک بار مطرح کرده بود تکرار کردگروهبان اوکانور براي دومین بار سوال مهمی را که 
  »گفت؟ چی می

راستش چیزهایی «: السی بت که معلوم بود واقعاً شیفته شخصیت خودش شده است با طنازي مشهودي گفت
  ».ي دکتر رابرتز بود گفت که بیشتر راجع به کار و حرفه می

شود که این دختر پرحرف، مطالبی را  خدایا کی می«گفت  صبري به خود می گروهبان اوکانور با حالتی از بی
صبري و در حال انتظار  با همین حالت بی» .هاي بیهوده بردارد که من دنبالش هستم بگوید و دست از این وراجی
فهمیدم، چون جمالت و  هایش را نمی راستش خیلی از حرف«: به السی بت خیره شد و سرانجام السی بت گفت

ي پزشکی، از موقعیت  دانستم، مثل رفتار بدور از شان حرفه ها را نمی که من معنی هیچ کدام از آنکلماتی بودند 
زد گفت باالخره به نظام پزشکی  یک بار هم همین طور که فریاد می. ها سواستفاده کردن، و از این حرف
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مدت داد و فریادها روي خالصه تمام . کنم که جواز پزشکی دکتر رابرتز لغو شود کنم و کاري می شکایت می
  ».چرخید ها می این حرف

  ».کنند در چنین مواقعی معموالً اول به نظام پزشکی شکایت می. بله، درست است«: گروهبان اوکانور هم گفت

بله، ولی وقتی این حرف را زد خانم کراداك حالش خیلی بد شد و گفت که او هیچ وقت به فکر همسرش «
حال اینکه در تمام این مدت دکتر رابرتز . هم بمیرد فرقی براي وي نخواهد داشت نبوده و نخواهد بود، و اگر

بعد از این حرف بود که دکتر . ي نجات همیشه باالي سر او بوده و به او رسیدگی کرده است مثل یک فرشته
دکتر رابرتز رو رابرتز دست ارباب را گرفت و خواهش کرد که با او به اتاق مجاور بروند و در این اتاق بود که 

به ارباب کرد و با لحن آرامی گفت آخر مرد حسابی، چرا متوجه نیستی، خانم شما تحت تاثیر جنون آنی هر چه 
. هاي خودم را بزنم حاال که کار به اینجا رسیده، بگذارید من هم حرف. به مغزش آمد به زبان نیز جاري کرد

این مریض و این خانه خداحافظی کنم و هیچ کاري هم با هاست که تصمیم دارم با  حقیقتش را بخواهید، مدت
ي وجدان  مطمئن باشید اگر مسئله. ام دانید که در این مدت چقدر رنج کشیده شما هنوز نمی. آن نداشته باشم

هاي دیگري هم گفته شد که دقیقاً به خاطر  حرف. کردم ها پیش خودم را خالص می اي مطرح نبود، مدت حرفه
آخر با همان لحن آرامی که داشت اضافه کرد آقاي کراداك، شما دیرتان شده و باید سر موقع  آورم و در نمی

بعد رفتن شما، من هم . هایی که خدمتتان زدم حتماً فکر کنید کنم راجع به حرف خواهش می. در دفترتان باشید
هاي خانمتان صرفاً  ه حرفدهم ک باز هم به شما اطمینان می. روم سراغ مریض بعدي شویم و می دستانم را می

دهد و از آن  ارباب حرفی نزد، فقط گفت دیگر عقلم به جائی قد نمی. ناشی از تصورات غلط و موهوم است
هایش را با آب گرمی  زد و دست دکتر رابرتز خیلی سرحال و سرزنده بود، همین طور سوت می. اتاق بیرون آمد

از اتاق بیرون آمد و مرا که دید، مثل همیشه با همان حالت شاد لحظاتی بعد . شست که در اتاق گذاشته بودم می
حاال متوجه شدي، . ها پایین آمد و از منزل خارج شد پرسی کرد و متعاقباً از پله و سرحالی که داشت با من احوال

  ».دکتر رابرتز تقصیري ندارد، هر چی هست زیر سر خود خانم کراداك بوده

  »ي کراداك سیاه زخم گرفت و مرد؟و بعد این ماجرا بود که آقا«

هاي  اما چه دسته گل. اي نداشت و مرد بله، خانم کراداك انصافاً خیلی خوب ازش پرستاري کرد، ولی فایده«
  ».قشنگی سر خاك آوردند

  »آمد؟ ها می خوب، بعد چی شد؟ منظورم اینست که دکتر رابرتز باز هم به منزل کراداك«
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کرد، اینطور نیست؟  ها بود که حتماً بعدش با خانم کراداك ازدواج می چیزي بین آناگر . نه، هیچ وقت نیامد«
خانم کراداك چند بار به . شناخت ولی به هیچ وجه آدم احمقی نبود و خانم کراداك را هم خیلی خوب می

ه را دانم چرا همیشه دکتر در مطبش نبود، براي همین تصمیم گرفت که خان مطب دکتر تلفن کرد، ولی نمی
  ».ي ما حساب تسویه کرد، منزل را فروخت و بعدش هم رفت به مصر با همه. بفروشد

  »و در طول این مدت هیچ یک از شماها دکتر رابرتز را دیگر ندید؟«

پرسی  اگر از من می. چون یک بار رفت پیش دکتر رابرتز که آمپول ضد حصبه بزند. ما که نه، ولی خانم چرا«
ي بیمار و پزشک بوده،  شان صرفاً رابطه یش را با خانم کراداك زده و گفته که رابطهها دکتر همان روز حرف

اي شاد کلی لباس شیک خرید و به  چون بعد آن خانم کراداك دیگر به دکتر رابرتز تلفن نزد و با روحیه
ر همیشه هوا گفت که در مص هایش هم تماماً نازك و تابستانی بود، ولی می لباس. مسافرت خارج از کشور رفت

  ».گرم و آفتابی است

  ».دانید که خانم کراداك در مصر فوت کرد البد می. بله، درست است«

  ».تر بود کردم بدشانس پس از آنچه فکر می. دانستم، عجب، که اینطور نه، نمی«
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  فصل هفدهم

  گشاید رودا دیوز دهان می
برد و خود نیز  ي سالمندان نام می ها به اسم خانه آنرودا در جلو مجموعه آپارتمانی ایستاد که خانم الیور از 

  ».خورد باشد، ترسی ندارد، مرا که نمی«: پیش خود گفت. ها بود ساکن یکی از آن

رودا وارد آسانسور شد و مامور آسانسور با یونیفورم . آپارتمان خانم الیور در آخرین طبقه قرار داشت
ا را در هشتی کوچک و تمیزي که درب سبز رنگی نیز داشت لحظاتی بعد رود. مخصوص، شاسی را فشار داد

رود این قدر  واقعاً که مسخره است، آدم دندان پزشکی هم که می«: رودا مجدداً با خود گفت. پیاده نمود
  ».ترسد نمی

خواهم خانم الیور تشریف  معذرت می... خواستم که ببخشید، می«: به خانم مسنی که در را باز کرد گفت
  »دارند؟

  »بله، بگویم کی به مالقتشان آمده؟«

  ».بفرمائید خانم دیوز، دوشیزه رودا دیوز«

اي  بعد از چند لحظه که به نظر رودا صد سال طول کشید، خدمتکار مسن بازگشت و با لحن خیلی مودبانه
  ».لطفاً همراه من تشریف بیاورید«: گفت

اتاق پر . هاي آفریقا شده است یکی از جنگل رودا به محض ورود به اتاق خشکش زد، چون احساس کرد وارد
البته . بود از پرنده، طوطی، مرغ مینا، مرغ عشق، قناري و حتی تعدادي که رودا نه دیده و نه اسمشان را شنیده بود

هاي درختان مصنوعی نشسته بودند و صداي  نه اینکه در قفس باشند، بلکه درست شبیه جنگل روي شاخه
خورد که ماشین  درست در وسط این جنگل، میز بزرگی به چشم می. ا فراگرفته بودشان تمام فضا ر چهچهه

اي که معلوم بود جدیدترین داستان خانم الیور است،  کاغذهاي ماشین شده. تحریر بزرگی روي آن قرار داشت
مئن به نظر اي که چندان مط خانم الیور با گیسوانی کامالً به هم ریخته، از روي صندلی. روي میز پخش بودند

اوه عزیزم، چقدر خوشحالم که شما را «: با خوشروئی زایدالوصفی گفت. رسید بلند شد و به طرف رودا آمد نمی
  ».بینم دوباره می
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. تر هم نمود اش را مرتب کند که نتوانست و حتی خراب و دستانش را باال برد تا موهاي ژولیده و به هم ریخته
هاي آن در  ي بزرگی که روي میز قرار داشت برخورد نمود و تمام سیب هضمن این کار نشدنی، دستش به کاس

ها را جمع آوري کند، ولی خانم الیور با صداي  رودا بالفاصله خم شد تا سیب. کف اتاق پخش و پال گردید
بیا روي این . کند ها را جمع می آید و سیب خودت را ناراحت نکن عزیزم، باالخره یکی می«: بلندي گفت

  ».ی بشین تا با هم گپ بزنیمصندل

کردم که مشغول  هیچ فکر نمی«: رودا روي صندلی درب و داغان نشست و با هیجان زیادي به میزبانش گفت
  ».چه کیفی دارد که انسان بتواند داستان بنویسد. خواهم اگر مزاحم کارتان شدم کار باشید، خیلی معذرت می

چرا؟ چه «: کپی آغشته بود دستی روي پیشانی خود کشید و گفتهایی که هنوز به کاغذ  خانم الیور با دست
  »تواند داشته باشد؟ کیفی می

چطور ... خوب، براي اینکه خیلی کیف دارد که«: رودا که تا حدود زیادي یکه خورده بود، در جواب گفت
  ».بی درآوردآید به صورت کتا بگویم، آدم همین طور که پشت میزش نشسته مطالب جالبی را که به فکرش می

راستش نویسنده قبل از هر چیز باید فکرش را به کار بیندازد که این کار، . کنید این طور نیست که فکر می«
تازه . اي است، چه برسد به اینکه لذت بخش و مکیف هم باشد کننده یعنی فکر کردن، کار بسیار شاق و خسته

ماند که چطور و به چه  نویسنده بیشتر اوقات درمی شود، این اول کار است، چون داستان که بدون ماجرا نمی
طریق سر و ته ماجرا را هم بیاورد، بدون اینکه داستان جذابیت خود را از دست داده و یا از مسیر اصلی خود 

  ».منحرف شود

کردم که خودتان  هیچ فکر نمی«: رسید قانع شده باشد نگاهی به اطراف انداخت و گفت رودا که به نظر نمی
  ».گفتم حتماً منشی دارید پیش خودم می. هاي خودتان را تایپ کنیدکار

کردم، ولی از بس که کارش خوب بود و در ماشین کردن  بله، یک منشی داشتم و کارهایم را به او دیکته می«
ضمن اینکه اطالعاتش در مورد زبان انگلیسی، دستور زبان و . کرد مهارت داشت که حسادت مرا تحریک می

. ي حقارت شدم ر مورد نقطه و ویرگول و امثال آن، آن قدر زیاد و وسیع بود که کم کم دچار عقدهبخصوص د
ولی بدبختانه این یکی هم چنان مسائلی برایم . کاري آوردم براي همین عذرش را خواستم و بعد آن، منشی تازه

  ».به وجود آورد که عذر ایشان را هم خواستم



 

 

Lady of Dawn  

یره شده بود، درست مثل دختر جوانی که براي اولین بار به حضور شخصیت رودا در سکوت به خانم الیور خ
  . هاي خانم الیور تا حدودي او را ناامید کرده بود بسیار مهمی شرفیاب شده است، گو اینکه حرف

خوب نگفتی به خاطر چه کاري به لندن آمده بودي؟ «: معهذا خانم الیور بدون توجه به احساسات رودا گفت
  »کنی؟ آمدي خرید

  ».بله، چیزهایی هم خریدم«

  »دوستت خانم آن مردیث هم آمده؟«

  ».بله، ولی با سرگرد دسپارد رفتند که وکیلی را ببینند«

  »وکیل؟«: خانم الیور با تعجب ابرو باال انداخت و گفت

همین . دارد دانید، سرگرد دسپارد واقعاً محبت کرد که سراغ ما آمد، خیلی هم به ما دو نفر لطف بله، آخر می«
بود که با توجه به وضعیت موجود، پیشنهاد کرد که آن حتماً با یک وکیل زبردست قبالً مشورت نماید که به 

  ».باشد نظر من هم کار بسیار عاقالنه و به جائی می

خواستم با آمدنم  محبت نبودم و می راستش من هم بی«: خانم الیور با دلخوري مشهودي در جواب اظهار داشت
پرسی، فکر کنم دوست شما، خانم آن  اگر از من می. ی کرده باشم، ولی مثل اینکه با استقبالی روبرو نشدلطف

  ».مردیث حتی از آمدن من خیلی هم ناراحت شد

نه، اصالً اینطور که شما «: رودا که شدیداً شرمنده شده بود، قدري خود را روي صندلی جابجا کرد و گفت
گفتم بهتر است . مین موضوع بود که مرا امروز به اینجا و به منزل شما کشانیدراستش ه. کنید نیست فکر می

خواهم از  البته نمی. حضوراً مسائل را براي شما روشن کنم، حدس من درست بود و شما موضوع را بد فهمیدید
شما  اگر یادتان باشد،. آن دفاع کنم، چون رفتارش تا حدودي ناهنجار بود، ولی دلیلش آمدن شما نبود

  ».هاي تصادفی و زهر به زبان آوردید هائی راجع به مرگ حرف

  »واقعاً؟«

ي تلخی از زهر و قتل ناشی از  بله، البته شما نباید هم به خاطر داشته باشید، ولی اشکال اینجاست که آن تجربه«
اثر خوردن سم جان کرد که زنی از اعضاي آن خانه، در  اي کار می ها پیش در خانه مدت. استفاده از زهر دارد
اي  گفتند اشتباهی سم را خورده، عده اي می دهد که البته شایعات زیادي هم باعث شد، عده خود را از دست می
ي سنگینی به آن وارد کرد، طوري  مرگ این زن ضربه. گفتند که ماجرا به این صورت نبوده دیگر برعکس می
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شود،  ها صحبت می هر جا راجع به زهر و سم و این حرفکه هنوز کامالً این موضوع را فراموش نکرده، لذا 
آن روز هم به محض اینکه شما راجع به زهر و مرگ . شود افتد و حالش خراب می اختیار یاد آن ماجرا می بی

از آن . ي ظریفی که دارد، خشن صحبت کرد رغم روحیه ناشی از آن صحبت کردید، رفتارش عوض شد و علی
آن دختر بسیار نازنینی است . اي با شما تنها باشم و شما را از اشتباه بیرون آورم که لحظه روز به بعد مترصد بودم

  ».و به هیچ وجه نمک نشناس نیست

  ».عجب، که این طور«: ي رودا خیره شد و با لحن آرامی گفت ي برافروخته خانم الیور به چهره

دانم که خیلی  کنم، چون می خواهش می. یدکنم که از این موضوع حرفی به آن نزن فقط از شما خواهش می«
  ».بدش خواهد آمد

خوب، نگفتی این ماجرا مال . دهم حتی تصور این کار را هم بکنم مطمئن باش عزیزم که به خودم اجازه نمی«
  »خیلی وقت پیش است؟

آن در . شود ولی واقعاً عجیب است که ماجراهاي مشابهی بارها و بارها تکرار می. حدوداً چهار سال پیش«
  ».مرگ عمه من هم حضور داشت و حاال این مرگ ناگهانی، با این تفاوت که این یکی جنایت است

باز امیدوارم که امروز مصدع «: ها و نوشیدن قهوه، رودا از جایش برخاست و گفت بعد خالی کردن سینی تست
هاي  امکان دارد یکی از کتاب که... خواستم خواهش کنم که می... خواستم و حاال می. اوقاتتان نشده باشم

  »آن را امضاء کنید؟ ردهکخودتان را برایتان بفرستم و شما لطف 

  ».چرا راه درازي برویم ،اوه عزیزم« :خانم الیور خنده بلندي کرد و گفت

ي را که در آن گوشه قرار داشت باز کرد و ا هاي اتاق رفت و درب گنجه و در پی این حرف به یکی از گوشه
ماجراي دومین ماهی ((کتاب  من خودم شخصاً دهی؟ ها را ترجیح می کدام یک از این کتاب ،وبخ«: گفت
  ».این یکی نسبت به بقیه زیاد ترسناك و خشن نیست ،دهم را بیشتر ترجیح می ))طالئی

است داد  از اینکه نویسنده معروفی تا این حد به او لطف و محبت دارد مبهوت شده  رودا با حالتی که نشان می
با خوشحالی و مسرت زایدالوصفی همان کتاب را قبول کرد و خانم الیور نیز کتاب را باز کرد و پس از اینکه نام 

این هم  ،بفرمائید« :خود را نوشت و با ژست بخصوصی هم امضاء نمود کتاب را تحویل رودا دیوز داد و گفت
  ».خواستید کتابی که می
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ولی باور کنید . من که از همه چیز لذت بردم، چه روز لذت بخشی بود واقعاً ،خیلی خیلی متشکرم ،متشکرم«
  ».کنم که مزاحم شما شدم هنوز هم فکر می

خواست که سري به من  و برعکس خیلی دلم می ،به هیچ وجه« :ولی خانم الیور با تاکید خاصی گفت
  ».زدید می

مواظب خودت . تو دختر خیلی خوبی هستی« :در دنبال سخنان خود گفت ي مکث کرد و متعاقباًا در اینجا لحظه
  » .خداحافظ ،باش عزیزم

حاال چطور « :بست، در فکر فرو رفت و پیش خود گفت ولی وقتی که در را به پشت مهمان ناخوانده خود می
  »شد که من چنین حرفی به این دختره زدم؟

سپس به طرف میز تحریر خود روان شد تا تر کرد و  ها را ژولیده و به دنبال آن دستی به موهاي خود کشید و آن
  .ي که در آن افتاده است بیرون بیاوردا قهرمان داستان خود را از مخمصه
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  :فصل هجدهم

  اي به منظور صرف چاي و شیرینی میان پرده
اي توقف روي پله مقابل در ،  خانم لوریمر از یکی از منازل موجود در خیابان هارلی بیرون آمد و پس از لحظه

اي  اش را حالت خاصی فرا گرفته بود که هر بیننده چهره. پاي به زمین گذاشت و به سوي پائین خیابان به راه افتاد
معهذا، . داشت، حالتی حاکی از عزمی راسخ به منظور اجراي کار و رسیدن به هدف بخصوصی را به فکر وا می

الً گره خورده، گوئی مسئله بسیار مهم و همزمان آمیخته با شک و تردیدي شدید و چشم گیر، ابروانش کام
مع الوصف همین طور که غرق در افکار خود به راه . غامضی او را شدیداً نگران و به خود مشغول کرده است

حرکت به مجموعه  داد، ناگهان چشمش به آن مردیث افتاد که در طرف مقابل ایستاده و بی رفتن ادامه می
  .خیره شده بود ي خیابان هائی در گوشه آپارتمان

کرد به مالقات آن مردیث برود یا نه؟ سرانجام  گوئی فکر می. اي از حرکت باز ایستاد خانم لوریمر براي لحظه
به به، «: تصمیم گرفت این کار را بکند و به آن طرف خیابان رهسپار شد و به محض رسیدن به آن مردیث گفت

  »خانم آن مردیث، چه تصادفی، حالتان چطور است؟

اوه، شما هستید؟ «: ن مردیث شدیداً یکه خورده و به دور خود چرخید و به محض دیدن مخاطب خود گفتآ
  »خوب، شما چطورید؟. خیلی تعجب کردم

  »ببینم، مگر در لندن اقامت دارید؟«: خانم لوریمر تشکر کرد و گفت

  »...یک قدري کار داشتم و. نه، امروز آمدم«

  »...چیزي شده؟ منظورم این است که«: یره شده بود، سوال کردي آن خ خانم لوریمر که به چهره

اوه نه، نه، هیچ چیزي نشده، مگر قرار است چیزي «: خواهی گناه کارانه در جواب گفت آن با حالتی از معذرت
  »شده باشد؟

کرد  ر میدید، فک کردید، هر کسی که شما را می ها خیره شده و نگاه می آخر این طور که شما به آن آپارتمان«
  ».اي برایتان پیش آمده حتماً مسئله

اي پیش  نه مسئله«: ي کوتاهی کرد و اظهار داشت آن مردیث که معلوم بود تا حدودي عصبی شده است، خنده
  ».شاید هم تا حدودي احمقانه باشد. نیست البته چرا، ولی خوب، چیز مهمی. نیامده
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راستش همین طور که قدم «: اً به سخنانش ادامه داد و گفتاي مکث کرد و متعاقب ي آخر لحظه به دنبال جمله
کنیم، وارد  منظورم همان دختر خانمی است که با هم در یک خانه زندگی می... زدم، به نظرم آمد که دوستم می

  ».پیش خودم فکر کردم که نکند براي مالقات خانم الیور آمده است. ها شد یکی از آن آپارتمان

  ».دانستم کند؟ نمی ها زندگی می انم الیور در یکی از آن آپارتمانفرمایید خ یعنی می«

هنگام رفتن . ایشان یکی دو روز پیش خیلی لطف کردند و به مالقات ما آمدند. بله، منزلشان آنجاست«
البته هنوز هم . آدرسشان را هم دادند و اصرار داشتند که اگر گذارمان به لندن افتاد حتما سري به ایشان بزنیم

  ».مطمئن نیستم که آیا رودا بود که داخل آپارتمان شد یا نه، شاید یک دختر دیگري شبیه او

  ».خوب، این که کاري ندارد، یک تک پا بروید باال و خیالتان را راحت کنید«

  ».اوه نه، نه، این کار به هیچ وجه درست نیست«

یک کافه تریا در . با هم بخوریمخوب، حاال که این طور شد بهتر است که برویم و یک فنجان چاي «
  ».روم هاي اینجاست که جاي بسیار خوبیست و خود من گاه گاهی به آنجا می نزدیکی

اتفاقاً بد هم «: اي حاکی از رضایت خاطر گفت آن مردیث براي لحظاتی دو دل ماند و سرانجام با چهره
  ».گوئید، در خدمتتان هستم نمی

هاي فرعی پیچیده و باالخره به کافه تریاي مورد نظر  بعد به یکی از خیابان دو نفري به راه افتادند و لحظاتی
هاي موجود معلوم بود که  معهذا از میز و صندلی. خانم لوریمر رسیدند که بیشتر شبیه یک قنادي بود تا کافه تریا

و دستور چاي و پشت یکی از میزهاي خالی نشست . کند جات، چاي و قهوه هم سرو می عالوه بر انواع شیرینی
افتاد،  هر کس که چشمش به این دو می. کیک داد و دقایقی بعد در سکوتی کامل به خوردن مشغول شدند

دهند که سکوت  ها تمایلی به حرف زدن ندارند و ترجیح می شد که ظاهراً هیچ یک از آن اختیار متوجه می بی
عهذا آن مردیث ناگهان شروع به حرف زدن کرد و م. توانند ادامه دهند متقابل را حفظ کرده و تا آنجا که می

  »ببینم، خانم الیور به مالقات شما هم آمده است؟«: گفت

نه، راستش را بخواهید به جز مسیو پوارو «: خانم لوریمر سري به عالمت نفی تکان داد و در جواب اظهار داشت
  ».کس دیگري تا به حال به مالقات من نیامده است

ن کنان ا ن م و... منظور خاصی نداشتم... البته«: ظهار داشتآن م...«  
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درست . به نظر من منظور خاصی داشتید. نه، این طور نیست«: ولی خانم لوریمر حرف وي را قطع کرد و گفت
  »گویم؟ نمی

زد به خانم لوریمر خیره شد،  اي که ترس در آن موج می آن مردیث سرش را به سرعت باال آورد و با چهره
اي نهفته بود که تا حدود زیادي به آن مردیث قوت قلب و اعتماد به نفس  در نگاه خانم لوریمر نکته ولی ظاهراً

با توجه به اطمینان خاطري که به آن مردیث دست داده بود، وي این بار با لحن بسیار آرامی در جواب . داد می
  ».خوشبختانه مسیو پوارو هنوز به دیدن من نیامده است«: گفت

  »بازرس بتل چطور؟«: اي تامل کرد و مجددا از خانم لوریمر سئوال کرد بال این حرف لحظهو به دن

  ».آمدند خوب، البته معلوم بود که حتما می. بازرس بتل؟ چرا، ایشان هم به مالقات من آمدند«

پرسید و در چه مواردي سئوال  ممکن است بپرسم چه چیزهائی می«: آن مجددا با دستپاچگی سئوال کرد
  »کرد؟ می

: ي خوشی از این مصاحبه ندارد، در پاسخ گفت خانم لوریمر آه کوتاهی کشید و با حالتی که معلوم بود خاطره
. کنند ها و سواالت همیشگی که مامورین اسکاتلندیارد معموال در چنین مواقعی از این و آن می همان حرف«

  ».اادب بودولی از حق نباید گذشت، رفتارش انصافاً خیلی دوستانه و ب

  »کنم با همه ماها مالقات و گفتگو کرده است؟ من فکر می«

  ».شود خوب، باید این کار را بکند، غیر از این که نمی. بله، حتما«

سرانجام، آن مردیث بود که سکوت را شکست . ها در سکوتی تا حدودي طوالنی فرو رفتند هر دوي این خانم
  »کنند؟ کنید که باالخره قاتل را دستگیر می میخانم لوریمر، شما جدا فکر «: و گفت

کرد سرش پائین بود و به بشقاب خود خیره شده بود، لذا  جالب اینجاست که آن مردیث وقتی این سئوال را می
  .کند زد که خانم لوریمر با چه نگاه عجیب و غریبی به او خیره شده و او را نگاه می هرگز حدسی نمی

دانم چه  خودم هم نمی... حقیقتش را بخواهید«: در جواب اظهار داشت با لحن آرامیبه هر حال، خانم لوریمر 
  ».پاسخی بدهم

. ولی به هر صورت چیز جالبی نخواهد بود«: کرد، زیر لب گفت آن مردیث طوري که انگار با خود صحبت می
  »...منظورم این است که یکی از ما چهار نفر
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خانم مردیث، «: وزي مشهودي به آن مردیث خیره شد و از وي سئوال کردخانم لوریمر با نگاهی آمیخته به دلس
  »شما چند سال دارید؟

  ».بیست و پنج سال دارم... م م م م م ن«

البد متوجه منظورم . خوب، من شصت و سه سال دارم«: خانم لوریمر با آرامی و تانی خاصی اظهار داشت
هنوز شروع نشده و به قول معروف، هنوز اندر خم یک منظورم این است که زندگی حقیقی شما، . اید شده

  ».اي کوچه

ولی خوب، «: داد از موضوع موهومی وحشت زده است ناگهان به خود لرزید و گفت آن مردیث که نشان می
یک وقت دیدید همین طور که عازم منزل هستم، زیر یک ماشین بروم و . آید داند که چه پیش می آدم چه می

  ».بمیرم

  ».ولی فرق من و شما در این است که این اتفاق براي من هرگز نخواهد افتاد. مکان داردبله، ا«

خانم لوریمر جمله آخر را با چنان قاطعیتی بیان کرد که آن مردیث بی اختیار سرش را بلند کرد و با حالتی از 
: ادامه داد و گفت ولی خانم لوریمر بدون توجه به حالت آن مردیث به سخنان خود. تعجب به وي خیره شد

مطمئن باش، کسی نیست . هاي زیادي وجود دارد آمدها و پیچ و خم ببین عزیزم، در زندگی هر شخصی، پیش«
استنباط من در این است که، ظاهراً هنوز با . ها را پیش بینی نماید اي هم که شده آن که بتواند حتی براي لحظه

خوب، . اید زندگی آن طور که باید و شاید دست و پنجه نرم نکرده آمدها برخورد و یا با مسائل این گونه از پیش
توان داشت، ولی فعالً همین قدر بدان که اگر در زندگی تحمل  البته هنوز خیلی جوانی و انتظار دیگري هم نمی

که زیاد و دل و جرات زیادتر نداشته باشید به هیچ جائی نخواهی رسید و به قول معروف کالهتان همیشه پس معر
منتهاي مراتب، اشکال کار در اینجاست که وقتی چند سالی از عمرتان بگذرد و یا بهتر بگویم به سن . خواهد بود

  ».شوید که زندگی به راستی ارزش این همه رنج و بدبختی را نداشته و ندارد و سال من برسید، تازه متوجه می

نه، ترا به خدا حرف نزنید، «: هی کشید و گفتآن مردیث که معلوم بود خیلی ناراحت شده است، فریاد کوتا
  ».کنم خواهش می

بله، حق «: خانم لوریمر قهقه بلندي را سر داد و در پی آن با همان حالت اعتماد به نفس همیشگی اظهار داشت
  ».با شما است، آدم نباید این قدر نومیدانه به زندگی نگاه کند



 

 

Lady of Dawn  

و پس از تسویه حساب، دو نفري از جاي برخاسته و از کافه  ي آخري پیشخدمت را صدا کرد و به دنبال جمله
گذشت صدا زد و سپس رو به آن  دم درب قنادي، خانم لوریمر تاکسی خالی را که می. قنادي خارج شدند
  ».روم توانم تا یک جایی برسانمتان؟ من تا درب جنوبی هاید پارك می می«: مردیث کرد و گفت

دوستم را دیدم که از سر خیابان پیچید، ولی به هر حال باز هم خیلی متشکرم همین االن . نه، خیلی متشکرم«
  ».خانم لوریمر، از همه چیز، خداحافظ

امیدوارم که همیشه خوش شانس . خداحافظ«: شد در جواب گفت خانم لوریمر همین طور که سوار تاکسی می
  ».باشید

  .ش به سمتی که رودا را دیده بود دویدتاکسی به طرف جلو حرکت کرد و آن مردیث هم در جهت مخالف

خرسندي زیادي از دیدن آن به رودا دست داد که فقط خیلی زودگذر بود و بالفاصله جایش را به حالتی از 
  .گناه و معذرت خواهی داد

  »رودا، رفته بودي پیش خانم الیور؟«: آن با حرارت و هیجان زیادي از رودا پرسید

  ».گوئی می راستش بله، همین طور است که«

  ».ولی دیدي که باالخره مچت را گرفتم«

چطور . حاال راه بیفت، زودتر تا به اتوبوس برسیم. زنی مچت را گرفتم یعنی چه؟ این چه حرفی است که می«
تواند  روي و کسی هم نمی خواهی می شوي و با سرگرد دسپارد هر جا که می است که خود جنابعالی بلند می

گیري منی که فقط رفته بودم مالقات خانم الیور را پس  ابرو است و حاال به من ایراد میبگوید باالي چشمتان 
مالحظه نکرد اقالً تو را به یک فنجان چاي خشک و . خاصیتی بو و بی ولی خودمانیم، عجب سرگرد بی. بدهم

  ».خالی دعوت کند

. شدیداً به فکر فرو برده بودي سرگرد دسپارد او را  مطرح شدن مسئله. داد آن سکوت کرد و جواب نمی
خوب، حاال چطور است که با هم برویم سراغ سرگرد و «: گفت زد که می هاي رودا در گوشش زنگ می حرف

  ».بعدش هم سه نفري برویم یک کافه تریائی و با هم چاي بخوریم

راستش من و  خیلی ممنون، ولی«: گوید در جواب گفت ولی آن مردیث با عجله و بدون اینکه بداند چه می
  ».ها چاي بخوریم سرگرد دسپارد با چند نفر دیگر قرار داریم و باید با آن
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از آن . تري ادا شد اي که صرفاً از روي خودخواهی احمقانه آن هم چه دروغ بزرگ و احمقانه. دروغ
بگوئیم حفظ  اي از مواقع، به خاطر حفظ موقعیت و یا شاید بهتر است ها در پاره هائی که بعضی از آدم دروغ

یکی نیست بگوید دختر . آورند منافع شخصی، بدون فکر و بدون اینکه راجع به عواقب آن فکر کنند بر زبان می
کنی که دوست نداري رودا بیشتر از این با سرگرد دسپارد  خوب، حسادت به جاي خود، ولی اگر احساس می
کافی بود که خیلی . او را از سر خود باز کنی اي بخواهی آشنا شود دلیلی ندارد که با چنین دروغ احمقانه

  .ها چائی بخورد دوستانه به او بگوئی که مثالً سرگرد دسپارد به دوستانش قول داده و قرار است با آن

نهایت تلخ حسادت را  ي بی احساس عجیب و غریبی به آن مردیث دست داده بود و براي اولین بار مزه
نوان دوست ندارد هیچ دختر دیگري با سرگرد دسپارد آشنا شود، حتی کرد به هیچ ع احساس می. چشید می

کرد و لذا به خود  حس مالکیت شدیدي  نسبت به سرگرد دسپارد احساس می. اش رودا دیوز دوست صمیمی
ي کوتاهی هم که  کرد سرگرد دسپارد فقط و فقط به او تعلق داشته و به هیچ وجه نباید حتی براي لحظه تلقین می

  .و را از دست بدهدشده ا

رودا عالوه بر زیبائی از . کرد ترسید و به وي بیشتر حسادت می و همین مورد بود که از رودا بیش از دخترها می
هوش سرشاري برخوردار بود، ضمن آنکه برعکس آن مردیث ساکت و خموش، خیلی سرزنده و سرحال و پر 

ال و در هر شرایطی گل خریده و بدون سعی زیاد، از شور و شعف جوانی بود، از آن دخترهائی که در هر ح
کرد به هر  ها همه دالیلی بودند که آن مردیث احساس می این. ربایند گوي سبقت را از دیگران به راحتی می

ترتیبی که شده باید از معاشرت و آشنائی بیشتر سرگرد دسپارد با رودا جلوگیري کرده و تا آنجا که امکان دارد 
  .به عمل بیاورداز آن ممانعت 

دانست و پی برد که رفتارش خیلی ناشیانه بوده، چون اگر سنجیده و از روي حساب جلو  معهذا آن مردیث می
شد و با وي به  رفت به جاي آنکه رودا را تعقیب کرده و با او کلنجار رود، باید به سرگرد دسپارد ملحق می می

بدبختانه هر چه بیشتر متوجه . پرداخت ه راز و نیاز میاي دنج با وي ب رفت و در گوشه باشگاه خصوصیش می
شد، به همان نسبت عصبانیتش نسبت به رودا افزایش یافته و حسادتش هم بیشتر  خبط و اشتباهات خود می

کرد وجود رودا نه تنها مزاحمت زیادي براي او به وجود آورده، بلکه تهدید  شد، تا آنجا که احساس می می
و همین افکار نابجا باعث شد که با صداي بلند و اعتراض آمیزي به رودا . نیز خواهد بود جدي براي سعادت او

  »اصالً بگو ببینم، چی شد که یک باره به دیدن خانم الیور رفتی؟«: بگوید

  ».آه خودش دعوت کرده بود، مگر یادت رفته«
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است که به هر کس که برسد از این هائی  خانم الیور از آن زن. نه، یادم نرفته، ولی به نظر من جدي نگفت«
  ».کند ها می دعوت

ي زیادي از ما دعوت کردند، خودت هم که  خیلی هم جدي و با عالقه. خیر، به هیچ وجه این طور نیست«
کنم هیچ زنی به مهربانی خانم الیور  من به شخصه فکر نمی. شاهد بودي و دیدي که چقدر با محبت و مهربان بود

  ».هاي خودش را هم امضاء کرد و به من هدیه داد ریا بود که حتی یکی از کتاب داشت و بیباشد، آن قدر لطف 

  .و با غرور زیادي کتابی را که از خانم الیور هدیه گرفته بود نشان آن داد

  »راجع به من که حرفی نزدید؟«: آن مردیث بدون توجه به کتابی که در دست رودا بود، سئوال کرد و گفت

  »واه، مگر حرف قحطی بود؟آه، چه خودخ«

ولی البد راجع . خواستم مطمئن باشم که راجع به من حرفی نزده باشید دانم حرف قحطی نبود، فقط می نه، می«
  »هان؟ به این جنایت صحبت کردید، 

. البته ما راجع به جنایت صحبت کردید، ولی نه  این جنایت، بلکه راجع به کتاب جدیدشان. نه خانم، نخیر«
در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی هستند که تم آن جنایتی است که با مخلوط پیاز و بلغور آلوده به  ایشان

هاي وحشتناکی که  گیرد، ولی عجیب اینجاست که این خانم الیور، برخالف داستان سمی مهلک صورت می
ل کرد و گفت که ریا با من درد د دانی چقدر صمیمانه و بی نویسد، زن ساده و خوش قلبی است، نمی می

ها در ماجراهائی که خلق  اي است و اینکه اغلب اوقات خود نویسنده نویسندگی چه کار سخت و خسته کننده
بعد از آن هم کلی . ها نجات دهند دانند که چطوري خود را از این مخمصه کنند بدجوري گیر کرده و نمی می

  ».هاي داغ با کره فراوان خوردیم قهوه و تست

خواستی چاي  اوه آن، تو می«: نبال جمله آخر، لحظاتی در سکوت فرو رفت و در ادامه سخنانش گفترودا به د
  »بخوري؟

  ».ها و چائی و کیک خوردیم نه، قبالً با خانم لوریمر یک کافه همین نزدیکی«

  »خانم لوریمر؟ منظورت همان خانم مسنی است که در شب حادثه با شماها در منزل شیطانا بوده؟«

گوئی که رفته  کجا دیدیش؟ یعنی می«: رش را به عالمت تصدیق تکان داد و رودا مجددا سئوال کردآن س
  »بودي به دیدنش؟
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  ».زدم به او برخوردم نه، همین طور که تو خیابان هارلی قدم می«

  »خوب چه شکلی بود، منظورم این است که چی پوشیده بود؟«

نظرم آمد، انگار هیچ شباهتی با آن خانم لوریمري که در راستش یک جوري به . دانم، توجهی نکردم نمی«
  ».منزل شیطانا دیدم نداشت

  »باشد؟ یعنی هنوز هم معتقدي که قاتل همین خانم لوریمر می«

دانم چه بگویم، اصالً بگذار از این موضوع  نمی«: آن لحظاتی به فکر فرو رفت و اندکی بعد در جواب گفت
  ».که چقدر متنفرم راجع به این موضوع صحبت کنمدانی  می. بگذریم، فراموشش کن

خوب حاال بگو ببینم آقاي وکیل چطور بود؟ البد خیلی خشک و . باشد عزیزم، هر طور که تو بخواهی«
  ». رسمی

  ».آن قدرها نه، ولی خیلی باهوش بود، تا حدودي حالت جهودها را داشت«

خوب راجع به سرگرد دسپارد . د این طور باشدگوئی ظاهرا وکیل خوبی است، خدا کن این طور که تو می«
  »حرف بزن؟

  ».دانی چقدر با لطف و با محبت است نمی«

کنی،  مثل اینکه باور نمی. گویم، این باال بدجوري به تو عالقمند شده هایت را باز کن و ببین چه می آن، گوش«
  ».حاضرم شرط ببندم

  ».نکندوباره این چرندیات را شروع . کنم رودا خواهش می«

  ».بینی باشد، حاال می«: رودا با قاطعیت مشهودي گفت

هاي مورد عالقه خود و همین طور که شعرش را  و به دنبال این حرف شروع کرد به ترنم یکی از آهنگ
از حرکات و رفتار سرگرد دسپارد کامالً معلوم است که : گفت کرد و با خود می خواند پیش خود فکر می می

شوند، آن هم که چیزي کم ندارد،  ي مردها یک روزي عاشق می خوب، همه. اخته آن شدهشدیداً عاشق و دلب
البته یک خورده زیادي حساس و زود رنج است، آن هم یواش یواش درست . تواند عاشقق بشود هر مردي می

به  ولی خوب اشکال کار اینجاست که مطمئنا سرگرد دسپارد. شود، اغلب دخترها اولش این طوري هستند می
افتد، چه برسد به این که  رود، نخواهد رفت، چون از دیدن طناب سیاه پاهایش به لرزه می هائی که می مسافرت
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آورد، چون این طور که  واقعاً که کسی سر از کارهاي خداي بزرگ در نمی. چشمش به یک مار حقیقی بیفتد
ها اختالف داشته و دقیقاً نقطه  درجه با آنشوند که درست صد و هشتاد  معلوم است مردها همیشه عاشق زنانی می

  .باشند ها می مقابل روحیه و صفات آن

خوب، آن عزیزم، با اتوبوس به ایستگاه پدینتون و «: ناگهان به این افکار خود خاتمه داد و با صداي بلندي گفت
  ».به طرف منزل برو 48/4از آنجا با قطار ساعت 
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  فصل نوزدهم

  مشاورهگردهمائی به منظور 
زنگ تلفن اطاق پوارو به صدا درآمد و پس از اینکه گوشی را برداشت، مردي از آن طرف خط با لحنی بسیار 

کند، با عرض  گروهبان اوکانور از اداره مرکزي اسکاتلندیارد صحبت می«: اي اظهار داشت جدي و مودبانه
ن ایشان از جناب عالی خواهش کنم که در سالم، از طرف بازرس بتل ماموریت دارم که ضمن ابراز مراتب امتنا

  ».صبح در دفتر ایشان در اسکاتلندیارد حضور به هم رسانید 11:30صورت تمایل، راس ساعت 

پوارو با احترام و ادب متقابل تشکر کرد و با خرسندي زیادي اعالم نمود که حتماً در راس ساعت تعیین شده 
  .در دفتر جناب بازپرس بتل حضور خواهد یافت

هرکول پوارو که وسواس عجیبی در حفظ قول و قرارهاي خود داشت و در این مورد از اشتهار خاصی 
در جلوي درب اصلی ساختمان جدید اسکاتلندیارد از تاکسی پیاده شد  11:30برخوردار بود، دقیقاً راس ساعت 

چه سعادتی مسیو «: وي گفت زدگی همیشگی خود به و بالفاصله با خانم الیور مواجه گردید که با حالت هیجان
  »!شما واقعاً فرشته نجات هستید. پوارو

  ».اي پیش آمده خانم الیور؟ در خدمتتان حاضرم مسئله«

لعنت به این . ي تاکسی مرا بپردازید کنم اگر پول همراهتان هست کرایه فقط خواهش می. نه، چیزي نشده«
ه امروز به جاي کیف همیشگی، کیفی را که با آن به دانم چی به سرم زد ک هنوز هم نمی. حواس پرتی که دارم

کند و  روم همراه خود آوردم و حاال این آقاي راننده نه فرانک فرانسه قبول می هاي خارج از کشور می مسافرت
  ».خواهد و بس نه لیر ایتالیا، فقط پول خودمان را می

اي رسیده است، کیف  بانوي درماندهاي که به کمک  هرکول پوارو با ژستی بخصوص و حال و هواي شوالیه
سپس در معیت خانم الیور وارد ساختمان اسکاتلندیارد . پول خود را از جیب درآورد و پول تاکسی را پرداخت

وار پشت میز خود نشسته بود و قیافه همیشه  بازرس بتل مجسمه. شد و به اتفاق مستقیماً به دفتر بازرس بتل رفتند
رسید، طوري که خانم الیور سقلمه محکمی به  دیگري چوبی و خشک به نظر میچوبینش  بیش از هر زمان 

نگاهش کن، پنداري مجسمه چوبی جدیدي است که همین «: پهلوي هرکول پوارو زد و یواشکی به او گفت
  »!االن از زیر دست استادي بیرون آمده است
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توانست سري تکان دهد که ظاهراً تاییدي بر پوارو که از سقلمه بی هواي خانم الیور، نفسش بند آمده بود، فقط 
  .گفته خانم الیور بود

بازرس بتل که قبالً از جاي برخاسته بود، به طرف مهمانان خود آمد و دستشان را به گرمی فشرد و پس از سالم 
راستش را بخواهید، فکر کردم وقت آن رسیده که جلسه کوچکی با هم داشته «: و احوال پرسی اظهار داشت

حتماً میل دارید بدانید که . ایم صحبت و تبادل نظر نمائیم یم و راجع به کارهائی که تا به حال انجام دادهباش
اسکاتلندیارد تا چه حد پیشرفت کرده ضمن آنکه خود من به شخصه خیلی مشتاقم که بدانم شما دو نفر به چه 

  »...رمان را شروعتنها سرهنگ ریس است که باید بیاید تا کا. اید نتایجی دست یافته

اند،  و هنوز جمله  خود را تمام نکرده بود که سرهنگ ریس به مانند شخصی که انگار موي او را آتش زده
به به، . مثل اینکه قدري دیر کردم. خواهم بتل عزیز خیلی معذرت می«: وارد اتاق شد و به محض ورود گفت

مسیو پوارو، خیلی خوشوقتم که باز هم شما را  سرکار خانم الیور، چه سعادتی، حالتان چطور است؟ سالم
ماموریتی در خارج از کشور به من محول شده که باید فردا . خواهم از همه شما معذرت می. کنم مالقات می

دادم و همین بود که نتوانستم سر  بایست انجام می طبق معمول کمی کارهاي شخصی داشتم که حتماً می. بروم
  »خواهید تشریف ببرید؟ خوب، کجا می«: یور سئوال کردخانم ال. موقع حاضر شوم

  ».هاي بلوچستان خواهم بود راستش چند روزي طرف«

به هر حال توصیه . ها قدري شلوغ شده بله، این طور که شنیدم آن طرف«: پوارو لبخند پرمعنائی زد و گفت
  ».کنم حتماً مواظب خودتان باشید می

  ».حتماً، خیلی متشکرم«: جواب گفت سرهنگ ریس چشمکی زد و با قاطعیت در

  »خوب جناب سرهنگ، چیزي براي من دارید؟«: بازرس بتل نیز وارد صحبت شد و سئوال کرد

  ».خواستید تهیه کردم، بفرمائید اطالعاتی را که راجع به سرگرد دسپارد می. بله، حتما«

در این گزارش به «: مان اظهار داشتو چند ورق کاغذ که به هم منگنه شده بود تحویل بازرس بتل داد و هم ز
ها به نظر من، ارتباطی با ماجراي این جنایت ندارد ضمن آنکه  هاي زیادي اشاره شده که اکثر آن ها و تاریخ محل

من این گزارشات را دقیقا خواندم و حاال اجازه . شود موردي هم که موقعیت ایشان را به خطر اندازد دیده نمی
ها  ح و با قاطعیت خدمتتان عرض کنم که دور سرگرد دسپارد را خط بکشید، این وصلهخواهم که خیلی صری می

باشد، در زندگی  سرگرد دسپارد آدمی فوق العاده روراست و بدون غل و غش می. چسبد اصالً به او نمی
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د که باش هاي به قول معروف شدیداً دیسیپلینی می گیر و جدي و به طور کلی در زمره آدم خصوصی خیلی سخت
جالب اینجاست که علیرغم این روحیه . بایست دالیل کافی و مستدل داشته باشند معموالً براي هر کاري می

گیر و پایبند اصول و دیسیپلین، به هر کجا که سفر کرده مورد عالقه مردمان آنجا بوده و همه از او به  سخت
وص در آفریقا و مابین قبایل آفریقائی که کنند، به خص عنوان یک انسان، یک دوست و یاوري خوشنام یاد می

است که دهانش همیشه بسته و بدون نظر قضاوت کند و به خاطر دارا بودن  ها از یک آدم خوب، آدمی معیار آن
که مفهوم آن آدم بسیار عادل و شرافتمند  پوکا صاحباین صفات است که بدون استثناء همه او را به عنوان یک 

. ها باشد مناً بهتر است بدانید که در تیراندازي فوق العاده ماهر و شاید یکی از بهترینض. شناسند باشد، می می
  ».ها خیلی خونسرد، دوراندیش و مهمتر از همه، قابل اطمینان عالوه بر این

در سوابقی که اشاره کردید، هیچ موردي «: بازرس بتل که معلوم بود توجهی به این مسائل ندارد، اظهار داشت
  »ناگهانی و غیرمترقبه نیز وجود داشت؟ از مرگ

مرگ ناگهانی که مورد . راستش خود من هم در این مورد خیلی حساسیت داشتم بنابراین خیلی دقت کردم«
آن . افزاید نظر شما باشد وجود ندارد، فقط یک مورد است که آن هم بیش از پیش به اعتبار سرگرد دسپارد می

گیرد و دسپارد او را از یک  اي قرار می مورد حمله شیر خشمگین و گرسنه هم موقعی است که یکی از دوستانش
  ».دهد مرگ حتمی و وحشتناك نجات می

بدبختانه من در وضعیتی قرار دارم که مواردي از مردي و «: بازرس بتل آهی از روي نومیدي کشید و گفت
باشم تا  ز نامردي و ناجوانمردي میمن دنبال موارد مشخصی ا. نماید مردانگی به هیچ وجه کمکی به من نمی

  »!شاید بتوانم سرنخی به دست بیاورم

بینم به هیچ چیزي توجهی ندارید و صرفاً  این طور که می. دانستم تا این حد لجوج و یکدنده هستید بتل، نمی«
بته، موردي ال. هاي ناگهانی مورد نظرتان برسید مترصد این هستید که به هر طریقی که شده به یک مورد از مرگ

سرگرد دسپارد در یکی از . هست که به نظر من، احتماالً کنجکاوي شما را تاحدودي ارضاء خواهد کرد
در این سفر، پروفسور . نموده سفرهایش به آمریکاي جنوبی، پروفسور الکسمن و همسرش را نیز همراهی می

اي همان جا  رد که بعدش هم در نقطهمی کند و متعاقبا هم می الکسمن به علت ابتالء به مرض خاصی  تب می
  .کنند دفنش می

و بعداً هم به (ها بوده  یکی از باربرهاي محلی که با آن. تري برایتان بگویم ولی بگذار مطلب جالب... بله، تب«
کند که مرگ پرفسور در اثر تب نبوده بلکه با شلیک گلوله به قتل رسیده  شایع می) شود جرم دزدي اخراج می
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ها  تر از همه از طریق یک باربر اخراجی نیز بر سر زبان اي بیش نبوده و مهم البته با توجه به اینکه شایعهکه . است
  ».کند افتاده بوده، کسی به آن توجهی نمی

  ».رسیم مثل این که کم کم داریم به جائی می«

  :ولی سرهنگ ریس سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت

اي از  ریتی محول نمودید و من هم انجام دادم و حاال نیز آنچه که به نظر خودم پارهببین بتل، شما به من مامو«
هاي من  اي از حرف حاال دیگر این مربوط به خودتان است که چه نتیجه. حقایق بود خدمتتان عرض کردم

مثل سرگرد  دانم که آدمی پرسی، همان طور که قبال گفتم من شخصاً خیلی بعید می ولی اگر از من می. بگیرید
بتل از من قبول . دسپارد، مرتکب جنایت کثیفی نظیر آنچه که آن شب در منزل شیطانا به وقوع پیوست، بشود

  .داري مثل سرگرد دسپارد هرگز چنین اعمالی سرنخواهد زد کنید که از آدم درست و استخوان

  »هان؟ منظورتان این است که قادر به چنین جنایاتی نیست، «

  ».نخیر، به هیچ وجه. نامیم نیست چنین کاري که همه آن را جنایت می بله، قادر به

به عبارت دیگر، منظور شما این است که گو اینکه سرگرد دسپارد اهل جنایت نیست، معهذا اگر خودش «
اش مورد قضاوت قرار دهد سپس دالیل کافی براي محکومیت وي داشته باشد،  کسی را در دادگاه تک نفره

گذارد، بله؟  کشد و نام آن را نیز اعدام قانونی می قانون را به مورد اجرا گذارده و طرف را میخودش راساً 
  »منظورتان این نیست؟

  ».در صورتی که دالیل کافی و منطقی داشته باشد. بله، البته، همان طور که شما گفتید«

قانون و . یچ وجه درست نیستنه جانم، مخالفم، به ه«: بازرس بتل سري تکان داد و در جواب اظهار داشت
دهد که خودسرانه راجع به زندگی اشخاص دیگران  تصمیم گرفته و  عدالت اجتماعی به هیچ کس اجازه نمی
  ».تصمیم خود را نیز به مورد اجرا گذارد

  ».شود کنی، این کارها بارها شده و کماکان هم تکرار می ولی بتل، چرا توجه نمی«

شود، در صورتی که باید براي همیشه متوقف و هرگز  ت که بله مرتباً تکرار میاشکال کار ما هم همین جاس«
  »شما چه نظري دارید مسیو پوارو؟. تکرار نشود
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اقدام به چنین اعمالی هیچ تفاوتی با جنایت ندارد و همان طور . من شخصاً با نظر بازرس بتل کامالً موافق هستم«
  ».کنم یچ شرایطی جنایت را تائید نمیدانند، من به هیچ وجه و تحت ه که همه می

خیال راجع به جنایت صحبت  واقعاً که، آنقدر راحت و بی«: در اینجا خانم الیور پرید وسط صحبت و گفت
زنید که با  اي مثل شکار روباه و یا شکار پرندگان حرف می هاي پیش پا افتاده کنید که انگار در مورد موضوع می

هائی  کنید آدم خوب ببینم، همین خود شماها آیا جداً فکر نمی. کنند ه درست میها کال ها براي خانم پر آن
  »هستند که هر چه زودتر کشته شوند و از بین بروند به نفع اجتماع خواهد بود؟

  ».کنند هائی هستند که این کار را می بله، آدم«: پوارو در جواب گفت

  »خوب پس چی؟«

براي من شخصیت قربانی مطرح نیست، به عبارت دیگر براي من . الیور مثل اینکه متوجه منظورم نشدید خانم«
براي من کاراکتر و ماهیت قاتل و کسی که مرتکب جنایت . رسد مهم نیست که کی به قتل رسیده و یا می

  ».شود مهم است می

  »خوب، پس بفرمائید که راجع به جنگ چه نظري دارید؟«

در جنگ، کسی، کسی را مورد قضاوت . و حل آن هم همین طورکند  در جنگ صورت مساله کامالً فرق می«
کند و اتفاقاً همین مورد است که خطر جنگ را بالقوه و به مراتب بیشتر  دهد و او را محکوم نمی قرار نمی

و فقط همین مورد است که مورد نظر . در جنگ صرفاً منافع شخصی مطرح است و بس، دیگر هیچ. نماید می
شود که هر شخصی در چهارچوب افکار  ین طرز فکر واقعاً خطرناك در نهایت منجر به آن میگیرد و ا قرار می

همین طرز فکر . خودش به این نتیجه مخرب و غیرمنطقی برسد که کی باید زنده بماند و کی باید از بین برود
مغروري که با غرور و  جانی و یا قاتل. نماید ترین ماشین آدم کشی می است که هر انسانی را تبدیل به خطرناك

کشد، نه به خاطر مرام، عقیده و یا به  تفرعن هر چه بیشتر انسان دیگري را صرفاً به خاطر منافع شخصی خود می
کند و تازه توقع مدال لیاقت  بعدش هم به کار خود افتخار می. طور کلی ایدئولوژي که خود به آن اعتقاد دارد

هاي انسانی، هنگامی است که  ها و از بین رفتن ارزش قهقرا رفتن انسان؟ و به نظر من سرمنشاء این !هم دارد
در اینجا » .ها اعطا کرده سوء استفاده نمایند ها بخواهند از قدرت منطق و تشخیص که خداوند بزرگ به آن انسان

  :کرد گفت سرهنگ ریس از جاي خود بلند شد و همین طور که به ساعت خود نگاه می
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معهذا هر کجا که . توانم در خدمت شماها باشم، باور کنید خیلی کار دارم یش از این نمیخیلی متاسفم که ب«
البته این امکان هم . صبرانه در انتظار این خواهم بود که بدانم عاقبت این ماجرا به کجا خواهد کشید باشم، بی

ایت دست کمی از محاالت وجود دارد که هرگز حل نشود، چون حتی اگر قاتل را هم پیدا کنید اثبات این جن
کنم،  به هر حال اطالعاتی که از من خواسته بودید تقدیمتان کردم، ولی باز هم تکرار می. نخواهد داشت

کنم که تا به حال جنایتی را حتی  بیخودي دور و ور سرگرد دسپارد نگردید، او این کاره نیست و فکر نمی
هائی راجع به مرگ پروفسور الکسمن شنیده و  شیطانا حرف گو اینکه امکان دارد،. ناخواسته مرتکب شده باشد

ها  ولی من اطمینان دارم تمام این حرف. هائی براي خودش ساخته باشد با مغز کثیف و منحرفی که داشته، داستان
باشد و  تر از همه یک انسان شرافتمند می دسپارد آدم راست و مهم. اساس بوده است ثبات و بی یاوه و شایعاتی بی

به هر حال این نظر من است و . چنین آدمی با این خصوصیات اخالقی هرگز مرتکب جنایت نشده و نخواهد شد
هاي بیشماري، از همه قماشی سر و کار داشتم و به  بهتر است به عرضتان برسانم که در طول زندگیم با آدم

  ».دي دارمها تجربه زیا توانم بگویم که در شناخت و شناسائی روحیه انسان جرات می

  »خانم پروفسور الکسمن چطور؟ در قید حیات هستند؟«: بازرس بتل پرسید

آدرسشان یک جائی در این کاغذها . توانید ایشان را مالقات کنید حتماً می. کنند بله و در لندن هم زندگی می«
شوم، سرگرد  می و براي آخرین بار متذکر. باشد نوشته شده، اگر اشتباه نکنم منزلشان جنوب کنزینگتون می

  ».گناه است دسپارد بی

بازرس بتل سرش را متفکرانه تکان داد و . هاي بلند و مطمئن همچون نظامیان باسابقه از اطاق خارج شد و با گام
ها  خیلی  شناسم روي آدم دانم، شاید هم حق با سرهنگ ریس باشد، چون تا آنجا که من او را می نمی«: گفت

واقعاً ماهري است، ولی از طرفی دیگر ما نیز در موقعیتی هستیم که نسبت به هیچ چیز و شناس  تجربه دارد و آدم
  ».توانیم مطمئن باشیم هیچ کس نمی

خواند،  و به دنبال این حرف، به مطالعه کاغذهائی که سرهنگ ریس به او داده بود پرداخت و همین طور که می
  .نمود اش یادداشت می گاه گاهی مطالبی را هم در دقترچه

  ».هاي شما هستیم خوب بازرس عزیز، ما هنوز در انتظار صحبت«: خانم الیور گفت

بازرس بتل سرش را بلند کرد، لبخندي بر لب آورد که درست مانند یک خط افقی صورت چوبینش را کامال 
گیج کرده و اي است که واقعاً مرا  وضعیت به گونه. دانید خانم الیور، خودتان که خوب می«: قطع کرد و گفت

  ».دانم چه بگویم نمی
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خواهد،  البد دلتان نمی. نه، به هیچ وجه باور ندارم«: خانم الیور با یکدندگی همیشگی در جواب اظهار داشت
  ».گفتید واال همه چیز را براي ما می

وضعیت  نه، نه، به خدا این طور نیست، اتفاقاً برعکس، چون«: بازرس بتل سرش را با قاطعیت تکان داد و گفت
تنها با این کار و . هایمان را رو کرده و به هم نشان دهیم طوري است که خود من قویاً معتقدم که همه باید دست

  ».توانیم به راه حل مناسبی دسترسی پیدا کنیم تبادل نظر است که احتماال می

  »...کنم بازرس بتل میخواهش «: ولی خانم الیور، صندلیش را قدري جلوتر آورد و با اصرار زیادي گفت

قبل از هر چیز باید بگویم که در رابطه با قتل شیطانا، تا این «: شروع به صحبت کرد و گفت بازرس بتل به آرامی
لحظه که در خدمت شما هستم، هیچ نکته مثبتی که بتواند کوچکترین کمکی بکند دستگیرم نشده و کمترین 

تر مورد مطالعه قرار داده و  خصوصی شیطانا را با دقت هر چه تمامکلیه مدارك و کاغذهاي . ام پیشرفتی نداشته
و اما در مورد چهار نفري که در مظان . ام متاسفانه به هیچ موردي که بتواند نوري به این تاریکی بتابد برنخورده

آمدهاي  کنند و تمام کارها، حرکات و رفت و ها را تعقیب کرده و می مامورین من مثل سایه آن. اتهام هستند
البته بدیهی است که . چهار صفر گنده. ها نیز ثانیه به ثانیه ثبت و ضبط شده است، ولی در این مورد هم صفر آن

ام به حرف همیشگی مسیو پوارو که ریشه ماجرا را باید در  و حاال رسیده. رفت جز این انتظار دیگري هم نمی
واملی باعث تحریک شیطانا شده و او را وادار به برپا گذشته جستجو کرد و پی برد به اینکه چه عامل و یا ع

کردن مهمانی نمود که منجر به قتل خودش شد و یا به عبارت دیگر آگاهی از اینکه، این دقیقاً چه جنایتی بوده 
البته این احتمال هم وجود دارد که شیطانا صرفا براي خودنمائی (که شیطانا را تا این حد تحت تاثیر قرار داده 

و یا اینکه کدام ) ش مسیو پوارو، جنایتی موهوم را از خودش ساخته و پرداخته و تحویل مسیو پوارو داده استپی
یک از این چهار نفر مسئول این جنایت و یا در آن سهیم بوده است؟ تنها با امید داشتن این اطالعات و پاسخ این 

  ».توان به حل این معما امیدوار بود مجهوالت است که می

  »اید؟ اي رسیده وب، تا به حال به نتیجهخ«

  ».راستش در مورد یکی از این چهار نفر چیزهائی دستگیرم شده«

  »کدام یک؟«

  ».دکتر رابرتز«
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بازرس بتل به . خانم الیور با هیجان زاید الوصفی نگاهش را به دهان بازرس بتل دوخته و به او خیره شده بود
هائی را  ها و فرضیه طور که مسیو پوارو شاهد و ناظر هستند، من تمام تئوريهمان «: سخنان خود ادامه داد و گفت

مع الوصف در طول تحقیقاتم در مورد دکتر رابرتز، به هیچ موردي از . شد فرض نمود، فرض کردم که می
نزدیکانش متعاقباً مسیرم را از اقوام و . هاي ناگهانی و غیرمترقبه در بین اقوام و نزدیکانش برخورد نکردم مرگ

هاي خود را شروع  عوض کرده و در مسیر جدید در مورد بیمارانش افتادم و با در نظر گرفتن تمام جوانب برسی
یعنی مسیري نبود که در آن حرکت . گویم تمام جوانب، واقعاً و به مفهوم مطلق تمام جوانب اینکه می. کردم

انجام به این نتیجه رسیدم که دکتر رابرتز در طول چند سر. نکنم و موردي نبود که آن را از نظر دور داشته باشم
گذارد و نتیجتاً آنچه که نباید بشود،  سال گذشته ظاهراً یک بار پایش را از حدود و ثغور حرفه پزشکی بیرون می

شود که یکی از بیماران همیشگی دکتر رابرتز  این مورد به خصوص مربوط به خانمی به نام کراداك می. شود می
البته امکان دارد که واقعا چیزي بین خانم کراداك و دکتر رابرتز نبوده، ولی به هر حال سر و صدائی . است بوده

هاي خیلی حساس و عصبی بوده که ضمنا خیلی میل داشته که خود را سر  این خانم از آن زن. افتد به راه می
کند، به هر صورت سر و صداي قضیه  می شود و یا خودش اعتراف حاال یا شوهرش متوجه می. ها بیاندازد زبان
آقاي کراداك این شوهر پیر و عصبانی، دکتر . شود آید و بالطبع پاي دکتر رابرتز هم به وسط کشیده می درمی

که در صورت تحقیق مطمئنا صدمات . کند که ماجرا را به نظام پزشکی گزارش خواهد کرد رابرتز را تهدید می
  ».کرد زد و احتماال جواز طبابت وي را نیز باطل می رابرتز می زیادي به حیثیت و آبروي دکتر

ده، «: اي سکوت کرد تا نفسی چاق کند ولی خانم الیور بی صبرانه پرید وسط و گفت بازرس بتل لحظه
  ».باالخره چی شد. زودباش، معطل نکن، جان به سرم کردي

ه آقاي کراداك را موقتا آرام کند، ولی چند روز شود ک بله، ظاهراً دکتر رابرتز به هر طریقی که شده موفق می«
  ».دهد بعد آقاي کراداك در اثر ابتال به بیماري سیاه زخم جان خود را از دست می

  »باشد، این طور نیست؟ سیاه زخم؟ این مرض مخصوص احشام می«

دادید  د ترجیح میالب. کامالً صحیح فرمودید خانم الیور«: اي کرد و در ادامه سخنانش گفت بازرس بتل خنده
به هر حال . هاي آمریکاي جنوبی باشد که مرگ آقاي کراداك در اثر اصابت تیرهاي زهرآگین سرخ پوست

هاي  هاي وقت راجع به فرچه شما شدم، بله، اگر یادتان باشد همان موقع نیز در روزنامه متاسفم که باعث ناکامی
دند مطالبی نوشته شد که ترس و وحشت زیادي را در عامه به ها بو ارزان قیمت ژاپنی که آلوده به انواع میکروب
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هاي پزشک قانونی نیز حاکی از آن بود که آقاي کراداك هم به علت استفاده از  نتایج بازرسی. وجود آورد
  ».فرچه آلوده به میکروب سیاه زخم مرده است

  »ببینم، دکتر رابرتز دکتر همیشگی آقاي کراداك هم بوده؟«

گو اینکه من شخصاً مطمئنم که آقاي . کنید تر از آن هستند که فکر می ي دکتر ما خیلی زرنگنه، این آقا«
. داده که از دکترهاي دیگري استفاده کند کراداك به هیچ وجه نظر خوبی روي دکتر رابرتز نداشته و ترجیح می

که البته خیلی ضعیف نیز تواند تا حدودي مفید واقع شود،  در اینجا باید یادآوري کنم تنها موردي که می
باشد، این است که همزمان با مرگ آقاي کراداك در اثر ابتالء به مرض سیاه زخم حاد، در بین بیماران  می

  ».دکتر رابرتز نیز یک مورد مبتال به مرض سیاه زخم هم وجود داشته است

  »روب سیاه زخم آلوده کرده؟خواهید بگوئید دکتر رابرتز دستی دستی فرچه آقاي کراداك را به میک یعنی می«

معهذا توجه داشته باشید که این موضوع صرفاً حدس و گمانی . چرخد راستش ماجرا روي همین موضوع می«
داند،  ولی خوب، کسی چه می. بیش نبوده و به هیچ وجه مدرکی در دست نیست که بتوان آن را تعقیب نمود

  ».تواند حقیقت هم داشته باشد می

  ».قاي کراداك، البد با خانم کراداك ازدواج کردو بعد از مرگ آ«

این طور که من فهمیدم عشق و عالقه کامالً یک طرفه و از طرف خانم کراداك بوده و این طور که . اوه نه، نه«
بیند دکتر به هیچ وجه راضی  در بین مردم شایع است، این خانم آن قدر به دکتر رابرتز عالقمند بوده که وقتی می

اما . گیرد با تهدید و ارعاب دکتر را وادار به این کار نماید تمنیات او جواب مثبت بدهد، تصمیم مینیست به 
ولی جالب . شود اي نداشته و دکتر به هیچ وجه تسلیم نمی ظاهراً حتی این اقدامات تهدید آمیز هم نتیجه

صورت که خانم کراداك دست گیرد، به این  پاید که وضعیت حالت دیگري به خود می اینجاست که دیري نمی
شود و متعاقباً به منظور تفریح و گردش به مصر  دارد و خیلی خوشحال و سرحال می بازي بر می از لج و لج
کند که متاسفانه در آنجا به علت ابتالء به یک بیماري عجیب و غریب محلی که باعث مسمومیت  مسافرت می

کنم به درد شما  بیماري نام دور درازي هم دارد که فکر نمی این. میرد شود ناگهان می ناگهانی خون بدن می
مرضی که اساساً در انگلستان سابقه نداشته و ندارد، ولی گویا یکی از امراض معمولی و بومی در مصر . بخورد

  ».باشد می
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ی داشته تواند در ابتالء خانم کراداك به این بیماري عجیب و غریب دخالت پس به این صورت دکتر رابرتز نمی«
  ».باشد

دانم، شاید هم همین  نمی«: اي به فکر فرو رفت سپس با لحن خیلی آرامی در جواب گفت بازرس بتل لحظه«
ولی در این مورد با یکی از دوستانم که باکتري شناس است مفصالً . فرمائید خانم الیور طور است که شما می

هم کار آسانی نیست، از بس که آدم را البالي ها  بدبختانه حرف درآوردن از این جور آدم. صحبت کردم
  RHکنند و فقط بلدند که بگویند اگر چرخانند، کامالً گیج می اصطالحات و لغات مخصوص خودشان می

هاي هموگلوبین و یا مثالً خیلی از  نگاتیو باشد یا اینکه بستگی به وضعیت پاتولوژي گیرنده دارد و یا اگر پالکت
کند  ها که آدم بعد از مدتی احساس می یسترونوروستنی و خالصه کوهی از این حرفمسائل بستگی تام به ه

معهذا به هر کلکی بود توانستم این حقیقت مهم را از دهان . خودش هم شبیه این موجودات ذره بینی شده است
فاصله شروع به دوستم بیرون بکشم که باالخره با تاکید اظهار داشت عامل بیماري یعنی میکروب این بیماري، بال

کند و از لحظه ورود میکروب به بدن تا بروز بیماري تقریباً مدت درازي به طول خواهد کشید، لذا  فعالیت نمی
ها قبل در بدن بیمار وارد شده باشد، ضمن آنکه از لحظه ورود میکروب به  توانسته مدت میکروب بیماري می

  ».شخص ناقل مشاهده نخواهد شدبدن تا بروز بیماري هیچ تغییري در حال و احوال 

بفرمائید ببینم که خانم کراداك «: داد، براي اولین بار سئوال کرد و گفت پوارو که تا به این حال فقط گوش می
قبل از مسافرت، واکسن تیفوئید تزریق کرده بود؟ چون تزریق این واکسن براي کسانی که به کشورهاي 

  ».کنند ضروري است آفریقائی مسافرت می

  ».براوو مسیو پوارو، خیلی خوب حدس زدید«

  »و البد، واکسن را هم دکتر رابرتز خودمان تزریق کرده؟«

ها صرفاً حدس و گمان  دانید، تمام این حرف معهذا خودتان هم  می. بله، باز هم کامالً درست حدس زدید«
بل از مسافرت به مصر، دو بار بله، خانم کراداك ق. بوده و موردي که بتوان آنها را ثابت کند وجود ندارد

تواند  تواند واقعاً واکسن تیفوئید حقیقی بوده باشد و هم می کند که خوب، هم می واکسن تیفوئید تزریق می
معجون مرگباري از مخلوط تیفوئید با یک میکروب کشنده دیگر، نظیر میکروب این بیماري خونی عجیب و 

توانیم ثابت کنیم و باید همین طور بنشینیم و ببینیم تا  یزي را نمیبدبختانه در شرائطی هستیم که هیچ چ. غریب
  ».آید چه پیش می
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مع الوصف با اظهارات شیطانا در آن شب کامالً مطابقت «: پوارو با حالتی متفکرانه سرش را تکان داد و گفت
هست که هرگز قابل گفت جنایاتی  افتند، می دارد که ضمن تعریف و تمجید از قاتالنی که هرگز به دام نمی

  ».کشف نبوده و همیشه نیز الینحل باقی خواهند ماند

آخر یکی نیست بپرسد که چطور شیطانا از چنین موضوعی اطالع «: خانم الیور با حالتی از بهت و حیرت گفت
  »داشت؟

ین قدر هم. این موضوعی است که ما هرگز پی به آن نخواهیم برد«: هایش را باال انداخت و گفت پوارو شانه
کند، درست زمانی که خانم لوریمر هم آنجا بوده و احتمال  دانیم که شیطانا هم یک بار به مصر مسافرت می می

کند که چطور ممکن  شنود و از خود سئوال می هائی می دارد که در مورد بیماري و مرگ ناگهانی نیز حرف
نگلستان شایعاتی در مورد دکتر رابرتز و خانم در بازگشت به ا. است خانم کراداك به این مرض مبتال شده باشد

گذارد و پیش خود به این  با طرز فکر خاصی که داشته این دو موضوع را کنار هم می. شنود کراداك را هم می
آورد و با  متعاقباً در یک فرصت مناسب دکتر رابرتز را به تنهائی گیر می. رسد که بله، دو دو تا چهارتا نتیجه می

شود، همین کافی  زند که مسلماً باعث تعجب و یکه خوردن دکتر رابرتز می هائی به او می یه حرفگوشه و کنا
است که حدس شیطانا به یقین مبدل شود و سپس با جدیتی که در پیگیري در این ماجراها داشت، دنبال قضیه را 

ها به  است بدانید که بعضی از آدمضمناً بهتر . آورد گیرد و به هر دوز و کلکی شده ته و توي قضیه را در می می
توانند به راحتی سر از اسرار مردم دربیاورند و تا آنجا که  اي هستند که می طور ذاتی داراي خصوصیات و قریحه

البته ما نباید خودمان را با این مسائل درگیر کنیم . ها در این زمینه بود دانم، شیطانا یکی از متبحرترین آدم من می
به کار ما ندارد، چیزي که ما دنبالش هستیم و باید هم دنبالش باشیم، این است که بفهمیم  آیا چون ارتباطی 

  ».شیطانا درست حدس زده بود یا خیر

و باز . پرسید، من شخصاً مطمئنم که درست حدس زده بود اگر از من می«: بازرس بتل بالفاصله در جواب گفت
کند  ریائی که سعی می تز  بگو و بخند ما، علیرغم ظاهر ساده و بیهم به شخصه مطمئنم که این آقاي دکتر رابر

من قبالً با یکی دو نفر امثال دکتر . باشد داشته باشد، آنقدرها هم صاف و ساده نیست و کلکی تو کارش می
کی به نظر من دکتر رابرتز یک قاتل است و ش. شناسم ها را تقریبا خوب می رابرتز برخورد داشتم و این جور آدم

ضمن . هم در این مورد ندارم و اطمینان دارم که این آقاي کراداك بدبخت به دست دکتر رابرتز به قتل رسیده
رفته، بدون شک  آنکه در این مورد هم اطمینان دارم که اگر وجود خانم کراداك تهدیدي براي او به شمار می

ا را هم دکتر رابرتز به قتل رسانیده؟ که خیلی حال سئوال اینجاست که آیا شیطان. او را هم پیش شوهرش فرستاده
آید که شیطانا را دکتر رابرتز کشته  چرا؟ با مقایسه نحوه و متد این جنایات، به نظر نمی. آید مشکوك به نظر می
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هاي پزشکی صورت گرفته آن هم با چنان مهارتی که  ها دقیقا با استفاده از اطالعات و شیوه قتل کراداك. باشد
آدمی مثل دکتر رابرتز با دسترسی به . انگیزد تی با مرگ طبیعی ندارد و سوء ظن کسی را هم برنمیهیچ تفاو

  .ها، هرگز از چاقو و کارد استفاده نخواهد کرد ها و ویروس انواع میکروب

چه جوري ... کردم که دکتر رابرتز قاتل باشد، چون من هرگز فکر نمی«: خانم الیور به سخن درآمد و گفت
  ».، کارهایش خیلی واضح استبگویم

  »بقیه چطور؟. خوب، یک گوي از گردونه خارج شد«: پوارو زیر لب گفت

حوصلگی و دلخوري کامالً مشهودي در  اند با بی بازرس بتل که گوئی انگشت روي نقطه حساسش گذاشته
که به صورت  خانم لوریمر مدت بیست و پنج سال است. صفر، صفر مطلق. در مورد بقیه هیچی«: جواب گفت

فقط گاه گاهی به منظور تفریح و . کند کرده و می همیشه هم در لندن زندگی می. کند اي تنها زندگی می بیوه
رود، آن هم نه به همه جا، بلکه جاهاي درست و حسابی، مثل ریویرا،  گردش به سفرهاي خارج از کشور می

کته مرموز و مورد غیرعادي در زندگی او وجود ندارد هیچ ن. اهرام ثالثه در مصر و خالصه جاهائی شبیه اینجاها
  .شود هاي ناگهانی هم در زندگی ایشان دیده نمی ضمن آنکه هیچ موردي از مرگ

، نظیر اکثر قریب به اتفاق زنان  یک زندگی کامالً عادي ولی محترمانه و عاري از هرگونه رسوائی و بدنامی
مورد احترام عموم بوده و تمام کسانی که به طریقی با وي  همیشه. باشخصیت و محترم در همه جاهاي دنیا

کنند و تنها عیب ایشان را در این  آشنائی دارند احترام خاصی براي این خانم قائل بوده و به نیکی از او یاد می
ه و ها به هیچ وجه خوب نبود تواند تحمل کند و برخوردش با این گونه از آدم هاي احمق را نمی دانند که آدم می

تواند گویاي خیلی از مسائل باشد، ولی متاسفانه باید اذعان کنم که تا به حال به  این مورد، فی نفسه می. نیست
اي در این مورد بخصوص نهفته است و مطمئنم که شیطانا نیز در این  ولی مطمئنم که نکته. ام اي نرسیده نتیجه

  ».دانست مورد مطمئن بود و چیزهائی هم می

خوشبختانه در مورد این . رسیم به خانم آن مردیث می«: آهی از روي نومیدي کشید و در ادامه سخنانش گفت
ام، مطمئنم آنچه که بوده و هست و باید بدانم به طور کامل  با تحقیقاتی که انجام داده. اي ندارم خانم مسئله

تنها فرزند یک افسر ارتش که نظیر تمام . ائی داریدها آشن تقریباً شبیه همان مواردي است که حتماً با آن. دانم می
افسران ارتش، بعد از مرگش ثروتی نداشته که براي دخترش به ارث بگذارد و لذا این دختر خانم از همان 

ي زندگی راهی جز کار کردن نداشته و باید حتماً کاري براي  شود که براي ادامه عنفوان جوانی متوجه می
. ولی بدبختانه در هیچ کاري مهارت نداشته و یا بهتر بگویم هیچ کاري را بلد نبوده استخودش دست و پا کند، 
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هیچ . کرده، انجام دادم در این مورد تحقیقات کاملی در چلتن هم، شهري که در آن موقع در آنجا زندگی می
با ترحم خاصی از  شناسند و همگی برایش دلسوزي کرده و مورد مشکوکی ندارد، اهالی شهر به خوبی او را می

اي  کند در جزیره وایت بوده که در منزلی در این جزیره پیش خانواده اولین کاري که پیدا می. کنند وي یاد می
این خانواده . شود، نه به عنوان کلفت بلکه به عنوان پرستار کودك به امور منزل به خانم منزل به کار مشغول می

همان خانمی که آن (هائی که با خواهر خانم الدون  و با توجه به صحبت برند در حال حاضر در فلسطین به سر می
داشتم، ظاهراً خانم الدون از کار آن مردیث بسیار راضی بود و عالقه زیادي ) مردیث مسئولیت بچه وي را داشته

اندازد  اه نمینیز به وي داشته، و در طول مدتی که در خانواده به کار مشغول بوده، به هیچ وجه سر و صدائی به ر
  .آورد و ماجرائی را هم به وجود نمی

رود و  روند، آن مردیث هم براي اشتغال به کار جدید به دوونشایر می بعد از اینکه خانواده الدون به فلسطین می
در آنجا به عنوان ندیمه خانمی مسن و تقریباً علیلی که ضمناً عمه یکی از دوستان زمان تحصیلش نیز بوده به کار 

باشد که در حال حاضر با آن مردیث هم خانه بوده و با وي  این دوست، خانم رودا دیوز می. شود شغول میم
  .کند زندگی می

به هر حال، آن مردیث مدت دو سال به عنوان ندیمه و چیزي شبیه پرستار در خدمت عمه خانم بوده تا اینکه 
شود  گذرد که وضعیت آن قدر وخیم می یري نمیگذارد و د حال و احوال عمه خانم ناگهان رو به وخامت می

اي و با سابقه  نماید تا یک پرستار حرفه توانسته کاري انجام بدهد و وخامت اوضاع ایجاب می که آن مردیث نمی
این طور که . کند تر و خشک نماید به جاي وي استخدام و عمه خانم را که روزهاي آخر عمرش را طی می

دانم هنوز نیز زنده است، ولی تقریباً مرده چون  از سرطان مبتال بوده و تا آنجا که می شنیدم، عمه خانم به نوعی
  .کنند و همین تزریق مداوم مرفین است که تا به حال او را نگاه داشته مرتباً مرفین به او تزریق می

ی خوب به هوش و حواس درستی ندارد، معهذا آن مردیث را خیل. خودم شخصاً با عمه خانم مصاحبه کردم
ها نیز  البته تنها به عمه خانم اکتفا نکرده و با همسایه. کرد خاطر داشت و از او به عنوان بچه بسیار مهربانی یاد می

باشد که برحست عادت، دوست  ها نمی مصاحبه نمودم، چون در شهرهاي کوچک هیچ منبعی بهتر از همسایه
رطبیعی در آنجا و در زمانی که آن مردیث در خدمت عمه هیچ مرگ و میر غی. دارند از همه چیز باخبر باشند

خانم بوده وجود نداشت و جالب اینجاست که به استثناي یکی دو همسایه تقریباً پیر، آن مردیث با هیچ کس 
  .دیگري در آن روستا معاشرت و مراوده نداشته است
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سوئیس به مرگ و میر ناگهانی در رسیم به مسافرت به سوئیس که خیلی سعی کردم شاید در  از عمه خانم می
آخرین . اي غیرطبیعی بربخورم که متاسفانه اینجا هم شانسی نداشتم و خبر مرگش، هیچ خبري نبود اثر سانحه
  ».رسیم به والینگفورد، همینجائی که هم اکنون هستند، که تا به حال خبري نشده است مرحله می

پس به این حساب آن مردیث هم از «: کول پوارو سوال کردهاي بتل ظاهراً به پایان رسیده بود و هر صحبت
  »گردونه خارج شد؟

. نه، اگر از من بپرسید باید بگویم که هنوز زود است«: بازرس بتل براي لحظاتی دودل ماند و سرانجام گفت
ي  شود، چنان ترس و وحشتی بر چهره باید یک موردي وجود داشته باشد، زیرا هر وقت اسم شیطانا مطرح می

دلیل  مسلماً این ترس و وحشت زیاد بی. دارد اي را به شگفتی وامی بندد که هر بیننده این دختر جوان نقش می
نیست و باید مورد موجهی براي آن وجود داشته باشد، مضافاً به اینکه آن طور که من احساس کردم آن مردیث 

لبته در چنین شرایطی هر کس دیگري هم ا. باشد هاي خود می خیلی مواظب حرکات و رفتار و بخصوص گفته
هاي خود باشد، ولی در مورد ایشان موضوع از  بایست مواظب حرکات و رفتار و گفته بود، می که به جاي او می

براي همین . دهد حد متعارف خارج است و به مراتب بیش از یک مضمون معمولی از خود حساسیت نشان می
ت که این دختر جوان را تا این حد مضطرب و نگران کرده است، است که حاضرم قسم بخورم یک چیزي هس

ولی از طرف دیگر همان طور که گفتم کوچکترین و کمترین مورد مشکوکی در زندگیش وجود نداشته و به 
  ».خورد چشم نمی

ی که خانم الیور آه بلندي ناشی از یک هیجان پنهانی کشید و با حالتی از غرور آمیخته به شادمانی زایدالوصف
پس معلوم است هنوز . که اینطور«: زنان گفت کند، نفس گویی کشف بسیار مهمی را براي اولین بار آشکار می

اي گذرانده که خانمی در این خانه ندانسته و از روي اشتباه سم  دانید که آن مردیث مدتی را هم در خانه نمی
  ».دهد خورد و جانش را از دست می مهلکی را می

هایش چه طوفانی در وضعیت آرام بازرس بتل به وجود  یور خودش هم متوجه نشد که با این حرفشاید خانم ال
هاي خانم الیور قویاً یکه خورده بود، به سرعت روي صندلی خود چرخید  بازرس بتل که از شنیدن حرف. آورد

فرمائید این موضوع  می چی گفتید خانم الیور؟ یعنی«: و به خانم الیور خیره شد و با بهت و حیرت زیادي گفت
  »حقیقت دارد؟ شما از کی به این موضوع به این مهمی پی بردید؟

پیش خودم فکر کردم که بهتر . کنید بیکار نشسته بودم فکر می. خوب، من هم براي خودم کلی کارآگاه هستم«
ها را  ساختگی اعتماد آناست اول با این دو دختر شروع کنم، به همین منظور به مالقاتشان رفتم و با یک داستان 
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دختري که اسمش رودا است رفتارش خیلی . به خود جلب و طوري وانمود کردم که به دکتر رابرتز مشکوکم
کرد، ولی آن یکی یعنی آن مردیث نه تنها از آمدن من خوشش  دوستانه بود و روي من هم خیلی حساب می

معلوم بود که نسبت به . داد عارف هم نفرتش را نشان مینیامده بود بلکه تا حدود زیادي هم متنفر بود و بدون ت
اي زیر نیم کاسه هست که این  خوب حاال باید پرسید که چرا؟ البد کاسه. من خیلی مشکوك و مظنون است

ها دعوت کردم که هر وقت آمدند لندن، سري هم به  من از هر دوي آن. قدر راجع به من شک و سوءظن داشت
ین دختره یعنی رودا به مالقات من آمد و در این مالقات براي من کامالً شرح داد که چرا من بزنند و باالخره ا

هایی بود که من زده بودم، گویا  ظاهراً دلیلش حرف. ادبانه با من برخورد نمود آن مردیث با آن حالت خشن و بی
راموش کرده بوده و متعاقباً این ها ف آورد که مدت اي را به یاد او می ي بد و ناراحت کننده هاي من خاطره حرف
  ».ي وحشتناك را براي من بازگو کرد خاطره

  »گفت که در چه تاریخی این اتفاق رخ داده؟«

  ».سه سال قبل همان موقع که در دوونشایر بوده«

حالت خشک و . اش یادداشت نمود بازرس بتل چیزهاي نامفهومی زیر لب ادا کرد و مطالبی در دفترچه
  .بهم خورده بود چوبینش کامالً

موقعیتی را . ي مطبوعی فرو رفت خانم الیور نیز با حالت یک قهرمان فاتح به صندلی خود تکیه داده و در خلسه
  .برد به وجود آورده بود که از هر ثانیه آن لذت می

گویم،  به شما تبریک می. خانم الیور، شما روي دست من بلند شدید«: بازرس بتل رو به خانم الیور کرد و گفت
در این . العاده ذیقیمتی در اختیار من گذاشتید اطالعات فوق. آسی رو کردید که دست هر دوي ما جا رفت

تواند از مسیر اصلی منحرف شود و چه آسان موضوع  شود چقدر راحت انسان می مواقع است که آدم متوجه می
  ».دهد مهمی را از دست می

به هر حال این حادثه در جائی رخ داده که آن «: انش گفتي سخن سپس ابروانش درهم رفت و در ادامه
ي  ي بین جزیره بایست در فاصله حداکثر دو یا سه ماه و دقیقاً می. تواند مدت زیادي آنجا بوده باشد مردیث نمی

آید، بدیهی است که خواهر خانم الدون هم  بله، به نظر هم منطقی می. وایت و استخدام پیش عمه خانم باشد
. دانست که آن مردیث به محلی در دوونشایر رفته است وانست اطالعی در این مورد داشته باشد، او فقط میت نمی

  ».دانست حاال دقیقاً کجا و پیش چه کسی، نمی
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بازرس بتل، بگویید ببینم این خانم الدون که آن «: هرکول پوارو ناگهان وسط صحبت پرید و سوال کرد
  »هاي شلخته و نامرتب؟ داري بوده یا از آن زن مرتب و خانه کرده، زن مردیث پیش او کار می

اي به پوارو خیره شد  بازرس بتل که از این سوال به دور از انتظار و نامربوط تعجب کرده بود، با نگاه کنجکاوانه
خواهر خانم الدون یعنی همان . دانم شما از کجا به این موضوع پی بردید خیلی عجیب است و نمی«: و گفت

باشد، ولی خوب  دار و مرتبی می اش معلوم بود که خانم خانه انمی که من با او مصاحبه کردم از وضعیت خانهخ
ولی شما از کجا متوجه این . کرد آید که این خانم از خواهرش به عنوان یک زن شلخته و نامرتب یاد می یادم می

  »موضوع شدید؟

  ».لوم است، براي همین هم یک کمک استخدام کرده بودخوب مع«: خانم الیور به جاي پوارو در جواب گفت

بهتر است از موضوع خارج . نه، نه، اصالً بگذریم«: معهذا پوارو سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت
  ».کنم ادامه بدهید بازرس بتل سوال من صرفاً از روي کنجکاوي مخصوص خودم بود، خواهش می. نشویم

مرا بگو که این «: وز بر دلخوري خود فائق نشده به سخنان خود ادامه داد و گفتبازرس بتل که معلوم بود هن
. لوح بودم که هرچه گفت قبول کردم و فکر کردم که از جزیره وایت مستقیماً پیش عمه خانم رفته قدر ساده

  ».بازي است که توانست با یک مشت دروغ و دغل مرا خام کند معلوم شد که دختر واقعاً کلک و حقه

اشتباه نکنید بازرس بتل، در خیلی از مواقع دروغ گفتن حتماً دلیل بر گناهکار «: پوارو به آرامی اظهار داشت
  ».باشد بودن شخص دروغگو نمی

بله، من هم قبول دارم، به خصوص در مورد کسانی که اساساً به دروغ گفتن عادت دارند که به نظر من این «
کنند با  ها سعی می این جور آدم. باشد اي می همین دروغگوهاي حرفه دختر خانم، یعنی آن مردیث یکی از

آید همان را بگویند، معهذا ما راجع به یک جنایت صحبت  تحریف حقیقت، هر چه که به نظر خودشان بهتر می
ارزش باشد، ریسک  فایده و بی کنیم و در چنین مواقعی دروغ گفتن و کتمان حقیقت، هر قدر هم که بی می

  ».تواند مسائل حادي را به وجود بیاورد کی بوده و میخطرنا

ولی من معتقدم که آن مردیث به «: کرد بهتر است از آن مردیث دفاع کند، گفت خانم الیور که احساس می
توانست هم بداند که شما راجع به جنایاتی که در گذشته هم اتفاق افتاده تحقیق  دانست و نمی هیچ وجه نمی

  ».کنید می
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تر، اتفاقاً همین مورد، یعنی عدم آگاهی از منظور حقیقی من، خود دلیل بارزي است که ایشان چه به«
خانم آن مردیث اگر . گفت کرد و حقیقت را هرچه بود براي من می بایست چیزي را پنهان و یا کتمان می نمی

دیداً او را تحت داشت، مگر اینکه احساس گناهی ش بایست از چیزي واهمه می ریگی به کفشش نیست، نمی
  ».فشار قرار داده باشد

بهتر است بگوئیم احساس گناه مرگ آن زن در ... مگر اینکه«: بازرس بتل را کامل کرد و گفت  پوارو جمله
  ».دوونشایر او را تحت فشار قرار داده باشد

بت بشود که مرگ حتی اگر ثا. اوه بله، متوجه منظور شما هستم«: بازرس بتل رو به پوارو کرد و اظهار داشت
شود که تصور کنیم شیطانا را هم ایشان  تصادفی آن زن در دوونشایر، کامالً تصادفی نبوده، باز هم دلیل آن نمی

ولی به هر حال نباید این جنایات را از نظر دور داشت، چون هدف از تحقیق در مورد این . به قتل رسانیده
دست یابم که متعاقباً موفق شوم قاتل آن را نیز که یکی از این جنایات این است که شانس بیاوریم و به جنایتی 

دانم چه کار کنم و اشکالی بر سر راهم  از آن به بعد می. باشد دقیقاً شناسائی نموده و به دام اندازم چهار نفر می
  ».نخواهد بود

است، چون هدف ي آقاي شیطاناي مرحوم، این کار از محاالت  ولی بر طبق عقیده«: پوارو در جواب گفت
ي خودش بود، مبنی بر اینکه در دنیا جنایتکارانی هستند که هرگز به دام  شیطانا از مهمانی آن شب اثبات نظریه

افتند و براي این کار از کسانی دعوت کرده بود که به قول خودش  پلیس و یا بهتر بگویم به چنگ قانون نمی
  ».ي بارز این جنایتکاران بوده و هستند نمونه

در این مورد فردا به . ماند خانم آن مردیث بله، در مورد دکتر رابرتز تا حدودي با شما موافقم، ولی می«
  ».دوونشایر عزیمت خواهم کرد

خواستم رودا دیوز را بیشتر از این تحت  دانید که باید به کجا بروید؟ راستش نمی آیا می«: خانم الیور سوال کرد
  ».کنمفشار بگذارم و سواالت بیشتري ب

اي نخواهم داشت، چون سوابق این مرگ در شهربانی دوونشایر موجود  نه، نه، بسیار کار خوبی کردید، مساله«
هرچه باشد . است، ضمن آنکه پزشک قانونی هم عوض نشده و اطالعات الزم را در اختیار من خواهد گذاشت

دهم که فردا وقتی به  یم را طوري انجام میکارها. ها هم همه جا هواي همدیگر را دارند ما پلیس هستیم و پلیس
  ».آنجا رسیدم کپی پرونده با تمام جزئیاتش برایم آماده و مهیا باشد
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در مورد سرگرد دسپارد چطور؟ در مورد ایشان هم تحقیقاتی «: خانم الیور مجدداً سوال کرد و گفت
  »اید؟ کرده

به هر حال مرتباً توسط . بود که امروز بیاوردراستش بیشتر منتظر مدارکی بودم که سرهنگ ریس قول داده «
نکته جالب اینجاست که این جناب سرگرد ما یکی دو روز قبل به مالقات . مامورین من تحت تعقیب بوده است

رود، حال اینکه اگر یادتان باشد در ابتداي کار قویاً اظهار داشت که هیچ گونه آشنایی با این  خانم مردیث می
  ».خانم ندارد

خوب، براي اینکه دوشیزه آن مردیث دختر بسیار زیبا و «: زد زیر لب گفت رو که گویی با خودش حرف میپوا
  ».باشد جذابی می

ضمناً بهتر است . بله، درست است، من هم همین فکر را کردم«: ي بلندي سر داد و گفت بازرس بتل خنده
ا کامالً جدي تلقی نموده و از وکیلش کمک بدانید که سرگرد دسپارد به هیچ وجه اهل شوخی نیست، مسئله ر

  ».کند که با اشکاالتی مواجه خواهد شد البد احساس می. گرفته است

العاده دوراندیش است و همیشه پیش از  براي اینکه سرگرد دسپارد فوق«: پوارو با اطمینان خاصی اظهار داشت
قبل از اقدام و دست زدن به هر کار خاصی، هایی است که  ي آدم سرگرد دسپارد در زمره. کند دیگران فکر می

دهند  تري انجام می ریزي به مراتب خاص قبالً تمام جوانب را مطالعه کرده و با در نظر گرفتن تمام جوانب برنامه
ي جهات آمادگی داشته و براي مقابله با هر گونه موارد احتمالی نیز راه  شوند که از همه و هنگامی وارد عمل می

  ».سب در آستین دارندهاي منا حل

بنابراین با این خصوصیاتی که «: در اینجا بود که بازرس بتل دوباره آهی از روي نومیدي کشید و گفت
ریزي قبلی، بدون فکر و با عجله چاقوي باریک و  فرمودید، چنین آدمی محال است که همین طور بدون برنامه

  ».تیزي را به قلب کسی فرو کند

معهذا حتی چنین آدمی، اگر احساس کند که «: ه قوت قلبی به بازرس بتل داده باشد گفتولی پوارو براي اینک
دست و پائی  یادتان باشد که سرگرد دسپارد آدم بی. راه دیگري جز این کار ندارد، این کار را خواهد کرد

  ».باشد العاده چست و چاالك می نیست و برعکس فوق

خوب، مسیو پوارو، شما چطور؟ من و «: ش به پوارو انداخت و گفتبازرس بتل نگاه طوالنی از پشت میز کار
  ».تنها شما هستید که دستتان هنوز رو نشده. هایمان را رو کردیم خانم الیور دست
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راستش هنوز آن طور که باید و شاید چیزي دستگیرم نشده، فقط چطور بگویم، «: پوارو لبخندي زد و گفت
کنم خداي نخواسته فکر  ولی استدعا می. به نظر شما ارزشی نخواهد داشتحقایقی بسیار مختصر که احتماالً 

نکنید که قصد دارم چیزي را از شما پنهان بکنم، به هیچ وجه، اصالً این طور نیست، راستش منظورم این بود که 
با دکتر رابرتز، بله، . ام نامیم دست نیافته ها را تم اصلی ماجرا می در حال حاضر هنوز به آن نکاتی که شخصاً آن
ام هست که  ام، در مورد خانم آن مردیث هنوز نه، ولی در برنامه خانم لوریمر و سرگرد دسپارد صحبت کرده

به هر حال همان طور که خدمتتان عرض کردم، در مصاحبه با این سه نفر . همین روزها به مالقات ایشان هم بروم
العاده دقیق و  ند بود، به عنوان مثال فهمیدم که دکتر رابرتز فوقبه نکات مثبتی دست یافتم که مطمئناً مفید خواه

کند هیچ موردي  رود به همه چیز و همه کس دقیقاً کنجکاو است و سعی می کنجکاو بوده و هر کجا هم که می
 خانم لوریمر برعکس؛ منظورم از برعکس این است که این خانم صرفاً متوجه خود و. را از نظر دور نداشته باشد

خانم لوریمر داراي قدرت . باشد و به هیچ چیز و کس دیگري هم کاري ندارد کارهاي خودش می
تواند قواي  توان یافت که تا این حد می ي تمرکز فکر بوده و به نظر من کمتر کسی را می اي در زمینه العاده خارق

رود  قع آن قدر در خود فرو میدماغی خود را متمرکز نموده و روي موضوع به خصوصی فکر کند، و در این موا
رسیم به سرگرد دسپارد، در  می. که حتی اگر بمبی هم در کنار او منفجر شود، احتماالً متوجه نخواهد شد

مصاحبه با سرگرد دسپارد به این نتیجه رسیدیم که روحیه و حالت سرگرد دسپارد آلیاژي از دکتر رابرتز و خانم 
کنجکاو که حالت فضولی را به خود بگیرد و نه آن قدر در خود غرق شده  باشد، نه آن قدر دقیق و لوریمر می

. تفاوت باشد اعتنا و بی گذرد بی که اطرافیان خود را فراموش کرده و یا نسبت به چیزهایی که در اطراف وي می
ند بوده و ها عالقم منتهاي مراتب فقط در مورد اشیا و چیزهایی که شخصاً به آن. ایشان دقیق و کنجکاو هستند

هاي نفیس، لوازم ورزشی و شکار، و باالخره جوائزي که معموالً در این  باشند، مثل قالیچه برایش جالب می
گرا  گرا و برون هاي درون اي از آدم تر، سرگرد دسپارد مجموعه به عبارت ساده. شود موارد به کسی داده می

گرا که  خود به چیز دیگري نیندیشد و نه آن قدر برون گرا که جز خود و افکار البته نه آن قدر درون. باشد می
ظرفیت وي در هر دو مورد محدود بوده و به طور کلی از . موقعیت خود را فداي کنجکاوي بیش از حد بنماید

شان حد و مرزي مشخص داشته و تا آنجا ادامه دارد که خودشان دوست دارند  هایی است که افق نگاه آن آدم
  ».یشتر و نه کمترنه ب. داشته باشد

کنید این مطالبی که  شما جداً فکر می«: رساند اظهار داشت بازرس بتل با حالتی که تعجب شدید وي را می
  »باشند؟ فرمودید، نکات مثبت و حقایق به دردخوري می

  »...البته شاید االن و در حال حاضر آن قدرها جالب و به دردخور به نظر نرسند، ولی بعداً. بله، صددرصد«
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  »راجع به خانم آن مردیث چه نظري دارید؟«

معهذا با ایشان هم مصاحبه خواهم . با این خانم خیلی کار دارم، ولی فعالً زود است و گذاشتم براي آخر برنامه«
  ».پرسم که چه چیزهایی را در آن اطاق به خاطر خواهند آورد کرد و مثل بقیه از ایشان می

این طور پیش رفتن و . آید به نظر من که روش عجیب و غریبی می«: ظهار داشتبازرس بتل با حالتی متفکرانه ا
دهید، ولی  هاي روانشناسی مورد بررسی قرار می به این نحو سوال کردن، ظاهراً روشی است که ماجرا را از جنبه

  »خوب، آمدیم و خواستند شما را گول بزنند، آن وقت چه؟

نه، محال است که «: داد در جواب گفت ا به عالمت نفی تکان میپوارو لبخندي زد و همین طور که سرش ر
بتوانند چنین کاري را بکنند، براي اینکه هر طور که جواب بدهند، منظورم این است که چه بخواهند با گفتن 
حقیقت کمک کنند و چه بخواهند موانعی در سر راه من به وجود بیاورند، در هر صورت کنجکاوي مرا ارضا 

مود، چون شخصیت درونی و ماهیت خودشان را بروز خواهند داد، و این دقیقاً همان چیزي است که خواهند ن
  ».من به دنبالش هستم

بله، حق با شماست، بدون شک همین خواهد بود، «: ي قبلی اظهار داشت بازرس بتل با همان حالت متفکرانه
این است که من تا به حال از این متد استفاده  کند، حقیقتش دانید، متد من با شما فرق می ولی خودتان که می

  ».توانم موفقیتی داشته باشم ام و مطمئناً نمی نکرده

کنم در مقایسه با شما و خانم الیور، من  ولی احساس می«: پوارو که هنوز لبخندي بر لب داشت در جواب گفت
اسفانه با توجه به وجه تمثیلی که در مت. همچنین در مقایسه با سرهنگ ریس. ام شخصاً کار زیادي انجام نداده

هاي دست شما و خانم الیور ارزش چندانی  هاي دست من در مقابل ورق اید، ورق هایتان به کار برده صحبت
  ».ندارد

ترین کارت  ارزش دانید که ژوکر بی ولی مسیو پوارو شما خودتان خوب می«: بازرس بتل چشمکی زد و گفت
ها نیز خواهد  ترین آس ارزش اگر پایش بیفتد جاي قوي همین ژوکر بیباشد، ولی  در یک دست ورق می

  ».خواهم ماموریتی را به شما محول نمایم به هر حال، می. نشست

  »که چه باشد؟«

  ».اي بفرمائید ي پروفسور الکسمن مصاحبه میل دارم جنابعالی با بیوه«

  »دهید؟ ن مصاحبه را انجام نمیاي نیست، ولی سوال اینجاست که به چه دلیل خود شما ای مسئله«
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  ».براي اینکه، همان طور که دقایقی قبل گفتم، من باید به دوونشایر بروم«

توانید سراغ  شود، چون به اندازه کافی وقت دارید و وقتی که از دوونشایر برگشتید می نه، این دلیل نمی«
  ».پروفسور الکسمن بروید

کنم شما به مراتب  حقیقتش را بخواهید، دلیلش این است که فکر میخواهم بیش از این طول بکشد، ولی  نمی«
  ».هایی از ایشان بیرون بکشید توانید با خانم پروفسور الکسمن صحبت کنید و احتماالً حرف بهتر از من می

  »منظورتان این است که من بلدم کلک بزنم؟«

خواهید بگذارید،  اسمش را هرچه که میشاید هم همین طور باشد، حاال «: اي کرد و گفت بازرس بتل خنده
گوید شما از چنان قدرت فکري  زند، می آید که بازرس جپ هر وقت راجع به شما حرف می ولی یادم می

  ».توانید هر کسی را که بخواهید دور خود بچرخانید برخوردارید که در صورت تمایل، می

  »مثالً مثل شیطاناي مرحوم؟«

  »هایی بیرون بکشد؟ توانست از این خانم حرف گر شیطانا زنده بود، میکنید که ا یعنی شما فکر می«

پرسید، من شخصاً معتقدم که شیطاناي  اگر از من می«: اي در جواب گفت پوارو با لحن آرام و خیلی شمرده
  ».هایی بیرون کشیده بود مرحوم از این خانم حرف

  »زنید، مسیو پوارو؟ از کجا این حرف را می«: بازرس بتل به تندي در جواب گفت

  ».اي بود که به طور تصادفی سرگرد دسپارد به آن اشاره کرد نکته«

ها از آدمی  پس به این حساب جناب سرگرد ما باالخره خودش را لو داد، این طور نیست؟ ولی این تپق زدن«
  ».مثل سرگرد دسپارد بعید است

هایش خودش را  حبت بکند و در خالل صحبتآقاي بازرس بتل، دوست عزیز من، امکان ندارد که آدمی ص«
گویم، وراجی و حرف زدن زیادي یکی از  همیشه گفتم و باز هم می. لو ندهد، این امر از محاالت است

  ».باشد ترین عوامل افشاگري می خطرناك

  »هایی هم سر هم ببافد؟ یعنی حتی اگر دروغ«: در اینجا خانم الیور داخل صحبت شد و گفت

تماً، براي اینکه شنونده با کمی دقت و تیزهوشی و با آگاهی از اینکه تم اصلی مذاکره چه بوده و بله خانم، ح«
  ».کنند، بدون شک نوع دروغ و مورد دروغ را متوجه خواهد شد راجع به چه چیزي صحبت می
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این  بهتر است بروم،«: کرد گفت خانم الیور از جاي خود برخاست و همین طور که خود را جمع و جور می
  ».کند ها مرا ناراحت و افسرده می جور صحبت

خانم «: فشرد گفت بازرس بتل تا دم در اطاق او را همراهی کرد و همچنان که دست ایشان را به گرمی می
تر و  به نظر من که خود شما کارآگاهی به مراتب زرنگ. نهایت متشکرم ي شما بی الیور، از همکاري صمیمانه

  ».باشید هاي خودتان می ه اهل قطب شمال کتابتر از آن کارآگا قابل

بله، حق با شماست، آدم احمقی است، ولی . او فنالندیست«: خانم الیور در تصحیح اشتباه بازرس بتل گفت
  ».خوب، خداحافظ. ها خیلی به او عالقمندند خواننده

  ».من هم باید بروم«: پوارو نیز از صندلی خود بلند شد و گفت

خانم پروفسور الکسمن را روي تکه کاغذي نوشت و تقریباً در دست پوارو فرو کرد و بازرس بتل آدرس 
  ».کنی بیا، این هم آدرس، برو ببینم چه کار می«: گفت

  »هایی را باید از این خانم بیرون بکشم؟ اید که چه حرف هنوز نگفته«: پوارو لبخندي زد و گفت

  ».الکسمن هیچی، فقط حقایقی راجع به مرگ شوهرش، پروفسور«

  »بتل عزیز، تا حاال شده که کسی با اطمینان و به طور مسجل حقایقی را راجع به چیزي و یا چیزهایی بداند؟«

  ».توانم انجام دهم به هر حال، خود من هم عازم دوونشایر هستم و ببینم چه کاري می«

  ».دانم چه بگویم نمی«: کنان گفت پوارو زیر لب زمزمه
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  فصل بیستم

  خانم پروفسور الکسمور هاي حرف
زن خدمتکاري که در را به روي هرکول پوارو در منزل خانم الکسمور واقع در جنوب کنزیتگون گشود، 
نگاهی از عدم رضایت شدید به پوارو انداخت که معرف تنفر زیاد وي نسبت به خارجیان و به طور کلی غیر 

  .پوارو باز کند ها بود، گویی کراهت داشت که حتی در را به روي انگلیسی

پوارو که با این گونه برخوردها کامالً آشنا بود و عادت داشت، کارت ویزیتی از کیفش درآورد و به خدمتکار 
  ».کنم حتماً مرا خواهند دید این کارت را به اربابت نشان بده، فکر می«: داد و با حالتی خشک و آمرانه گفت

ها  هاي مختلف داشت که هر یک از آن ر استفاده در موقعیتهاي متعددي به منظو هرکول پوارو کارت ویزیت
معرف حرفه و کار بخصوصی بودند و در مواقعی که مثل این بار سرگرم حل ماجراي جنائی بود، با در نظر 

ها را  رفت، همیشه بهترین و موثرترین آن گرفتن شرایط و با توجه به کاراکتر اشخاصی که به مالقاتشان می
اي که حتی یک بار هم سابقه نداشت که از پذیرفتن وي طفره رفته و یا احتراز کرده  ، به گونهکرد انتخاب می

ولی این بار از کارت ویزیت حقیقی خود استفاده کرد که خیلی با سلیقه چاپ شده بود، به خصوص . باشند
. ت نوشته شده بودهاي کار که با حروف برجسته به طرز زیبایی در یکی از گوشه» کارآگاه خصوصی«ي  جمله

کرد و  رفت استفاده می می» ي نسوان طبقه«پوارو از این کارت صرفاً در مواقعی که به قول خودش به مصاحبه با 
اختیار تمایل شدیدي به دیدن صاحب آن در  عجیب اینجاست که هر زنی با مشاهده این کارت ویزیت، بی

ي ترفندها تیرش هرگز خطا  وارو بود که مثل بقیهاین هم یکی دیگر از ترفندهاي پ. کرد خودش احساس می
نهایت تار  الباب برنزي و پادري خیره شد که اولی بی همین طور که جلوي در منتظر ایستاده بود، به دق. رفت نمی

» اه، این هم شد زندگی، این قدر کثیف و شلخته«: با حالتی از تنفر گفت. و کدر و دومی نیز کثیف و نشسته بود
زنان به دم در آمد و با هیجان زیادي پوارو را به داخل خانه دعوت نمود و متعاقباً به  به سرعت و نفس خدمتکار

هاي  هاي پالسیده و زیرسیگاري نوري که فضاي آن را بوي گل اطاق تقریباً کم. ي اول هدایت شد اطاقی در طبقه
ي ابریشمی در اطراف پراکنده بود که تماماً ها تعداد زیادي کوسن. خالی نشده و پر از ته سیگار فراگرفته بود

کثیف و نیاز مبرمی به شستن داشتند، دیوارها با پوششی از کاغذ دیواري سبز زمردي و سقف نیز با کاغذ 
  .هاي شبیه اما به رنگ مس دیواري
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آهنگی  خوش ي بخاري ایستاده بود به جلو آمد و با صداي بم زنانه خانم قد بلند و تا حدودي زیبا که کنار پیش
  »مسیو هرکول پوارو؟«: گفت

خواست طوري وانمود کند  نمود، بلکه تعمداً می پوارو تعظیم کوتاهی نمود، امروز نه تنها کامالً غیرانگلیسی می
و در این راستا . ها ندارد که جد اندر جد خارجی بوده و هیچ تمایلی هم به پذیرفتن عادات و رسوم انگلیسی

هاي اصیل قدیمی باشد و تصمیم گرفت بفهمی نفهمی و به  گفتارش نیز سبک فرانسويکرد رفتار و  سعی می
  .طرز نامحسوسی، اداي شیطاناي مرحوم را درآورد

  »خواستید مرا ببینید؟ راجع به چه موضوعی می«: خانم الکسمور مجدداً به سخن درآمد و گفت

اي مصدع  بیش از چند دقیقه. بدهید بنشینماگر اجازه «: پوارو مجدداً تعظیم کوتاهی کرد و در جواب گفت
  ».اوقاتتان نخواهم شد

حوصلگی مشهودي به صندلی که در نزدیکی پوارو بود اشاره کرد و خودش نیز لب یکی  خانم الکسمور با بی
  ».خوب، بفرمائید«: تر گفت صبري هرچه تمام هاي راحتی نشست و با بی از صندلی

حضرتعالی حتماً از «: روع به حرف زدن نمود و خیلی شمرده و متین گفتپوارو با ژست و حالت پرطمطراقی ش
ي من تحقیقات خصوصی در موارد خصوصی  اید که حرفه کارت ویزیتی که خدمتتان تقدیم شد حدس زده

دانست که هر قدر فلفل  پوارو می» .باشم بوده و در حال حاضر هم مشغول یکی از همین تحقیقات خصوصی می
تر و  زده یشتر و هر قدر موضوع را کش داده و آب و تاب دهد، طرف مقابل نیز بیش از پیش هیجانزردچوبه را ب

العاده زیادي اظهار  صبري فوق حدس وي درست بود و خانم پروفسور با هیجان و بی. تر خواهد شد مشتاق
  »فرمائید؟ خوب معطل چه هستید، چرا نمی. دانم بله، می«: داشت

حقیقتش را بخواهید، من تحقیقاتی در مورد مرگ مرحوم «: بلی در جواب اظهار داشتپوارو با همان ژست ق
  ».ام پروفسور الکسمن شوهر محترمتان شروع کرده

خانم الکسمور به محض شنیدن اسم شوهرش و ظاهراً از به خاطر آوردن مرگ وي، فریاد کوتاهی از گلویش 
هاي پوارو طوفانی در درون او به پا کرده  بود که حرفاز حال و احوال وضعیت وي کامالً معلوم . خارج شد

ها چیست؟  ولی چرا؟ منظور شما از این حرف«: است، چون با حالتی از اعتراض شدید در جواب اظهار داشت
  »اصالً این موضوع چه ارتباطی به شما دارد؟
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کوچکترین حرکات وي کرد و سعی داشت  پوارو که ساکت و آرام و با دقت زیادي به مخاطب خود نگاه می
حقیقت امر این است که شخص بخصوصی که آشنائی مختصري هم با «: را از نظر دور ندارد، در جواب گفت

من دارد، تصمیم گرفته تا بیوگرافی پروفسور الکسمور، شوهر مرحوم شما، که از اعتبار و اشتهار جهانی 
سعی دارد به موارد و نکاتی در زندگی پروفسور  ي تحریر درآورد، و در این مورد باشد به رشته برخوردار می

یکی از این . مرحوم اشاره کند که معتبر و تائید شده بوده و خداي نخواسته مورد ابهامی وجود نداشته باشد
ي چگونگی مرگ ایشان است که نویسنده حساسیت خاصی به آن داشته و مصمم است که  موارد مهم، مسئله

  »...اي در این مورد شک و شبهه

شوهرم در اثر ابتال به تب مخصوصی درگذشت، «: خانم الکسمور به سرعت حرف پوارو را قطع کرد و گفت
  ».در آمازون

و با این تکان . پوارو به صندلی خود تکیه داد و خیلی آهسته آهسته شروع کرد به جلو و عقب تکان خوردن
هاي او را باور نکرده  اي هم حرف اي لحظهکرد که حتی بر خوردن اعصاب خردکن به خانم الکسمور حالی می

ي آن، خانم الکسمور بیش از پیش عصبی شده و دیري نخواهد پائید که هرچه در  و مطمئن بود که با ادامه
خورد، با  لذا همین طور که خیلی آهسته آهسته تکان می. اختیار به زبان جاري خواهد کرد گذرد بی سرش می

  ».کنم خانم محترم، خانم محترم، خواهش می«: رساند گفت ا میحالتی که عمداً ناباوري او ر

  ».فهمم، من خودم آنجا بودم یعنی چه؟ منظورتان را نمی«

  ».کند دانم که آنجا بودید، مدارك و اطالعاتی در دست دارم که این موضوع را تائید می بله، من هم می«

  »عات؟چه مدارکی؟ کدام اطال«: خانم الکسمورد فریادي کشید و گفت

اطالعاتی که توسط مرحوم شیطانا در اختیار من «: پوارو همانطور که به مخاطب خود زل زده بود، گفت
  ».گذاشته شده است

با حالتی که گوئی . تر به خانم الکسمور زده شد اي بود که با قدرت هرچه تمام هاي پوارو مانند تازیانه حرف
توانست خودش را جمع و جور کرد و با صداي بسیار ضعیفی  می انتظار ضربات دیگري را هم دارد، تا آنجا که

  »شیطانا؟«: گفت

المعارف متحرکی که از همه چیز و همه کس اطالع داشت و شگردش هم سردرآوردن از  بله، شیطانا، دایره«
  ».رسید ها بود و در این مورد کسی به پاي او نمی اسرار خانم
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همینطور است که شما . بله، من هم موافقم«: کش کشید و گفتخانم الکسمور زبان خود را روي لبان خش
  ».فرمائید می

اي مالیم به زانوي خانم الکسمور زد و با  پوارو همینطور که روي صندلی نشسته بود به جلو خم شد و ضربه
  ».ستدانست که شوهر شما یعنی پروفسور الکسمور در اثر تب نمرده ا مثالً شیطانا می«: لحن اسرارآمیزي گفت

سراپاي خانم الکسمور را وحشت فراگرفته بود و در نگاهش ترس و وحشتی عجیب آمیخته با استیصال موج 
  .زد می

  .العمل مخاطب خود بود پوارو کماکان به صندلی خود تکیه داده و در انتظار عکس

دارد که خود را رسید که خانم الکسمور تا حدودي به اعصاب خود مسلط شده و سعی  ظاهراً چنین به نظر می
خونسرد نشان دهد، معهذا با لحنی که کماکان عدم اطمینان و اعتماد به نفس از آن قابل تشخیص بود اظهار 

  ».کنید دانم راجع به چه چیزي صحبت می دانم و اصالً نمی من که چیزي نمی«: داشت

ه قصد ندارم با شما کلنجار خانم محترم، مطمئن باشید که من به هیچ وج«: پوارو با خونسردي در جواب گفت
برعکس میل دارم با هم . بروم و یا بخواهم با شما قایم موشک بازي کنم، مگر اینکه خودتان ترجیح بدهید

باور کنید به مراتب به نفع شماست که . دانیم به هم بگوئیم کنده هرچه که می روراست باشیم و رك و پوست
لذا خواهش . در محیطی دوستانه به این مسئله رسیدگی کنیممثل من دست خودتان را رو کنید و بگذارید 

دانید که شوهرتان به  کنم از گفتن حقیقت ابائی نداشته باشید و طفره نروید، چون شما خودتان به خوبی می می
  ».هیچ وجه در اثر تب نمرده، بلکه شلیک یک گلوله بوده که منجر به مرگ ایشان شده است

  »...آه«: د و گفتخانم الکسمور فریادي کشی

رسید که  چنین به نظر می. و صورتش را با دستان خود پوشانید و شروع کرد به جلو و عقب تکان خوردن
ها کامالً آشنا بود،  ي آن ها و به خصوص با روحیه دستخوش ناراحتی شدیدي شده است، معهذا پوارو که با زن

دهد، به راستی آن  رغم حرکاتی که از خود نشان می دانست و به یقین پی برده بود که خانم الکسمور علی می
اي مثالً اندوهگین و دل شکسته را به بهترین وجهی بازي  قدرها هم ناراحت نشده ولی دوست دارد که نقش بیوه

رفت، او یقین داشت که خانم  خورد و حدسش نیز هرگز به خطا نمی هرکول پوارو هرگز گول نمی. کند
برد، لذا با توجه به آگاهی از این موضوع، با  د و از بازي خودش شدیداً لذت میکن الکسمور فقط بازي می

  :ي سخنانش گفت یکدندگی خاصی در ادامه
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دانید و از  بنابراین خانم محترم، همانطور که قبالً عرض کردم، بهتر است با من روراست باشید و آنچه را که می«
  ».بایستی براي من بگوئیدکم و کاست و بدون رودر ها اطالع دارید بی آن

ولی مطمئن باشید، به هیچ وجه اینطور نیست «: خانم الکسمور دستانش را از روي صورتش برداشت و گفت
  ».کنید که شما فکر می

: اي مالیم به زانوي خانم الکسمور زد و گفت پوارو مجدداً از روي صندلی خود به جلو خم شد و باز هم ضربه
اید، خیلی، ولی بهتر است بدانید که من به شخصه از همه  شما مرا خیلی دست کم گرفتهخانم عزیز، مثل اینکه «

ولی . اید، بلکه جناب سرگرد دسپارد بود دانم این شما نبودید که به شوهرتان شلیک کرده چیز باخبرم و می
  ».خوب، دلیل این تیراندازي خود شما بودید

دانم چرا،  من بودم، واقعاً که چقدر وحشتناك بود، خودم هم نمیدانم، شاید هم علتش  دانم، واقعاً نمی نمی«
ي مرگ قبل از من در آنجا حضور دارد و همیشه یک نفر جانش  روم فرشته کنم هر کجا که می ولی احساس می
  ».دهد را از دست می

ي مرگ، چه تشبیه  واقعاً که چقدر بجا گفتید، بله، فرشته«: زدگی تصنعی اظهار داشت پوارو با حالتی از هیجان
ام، بله کامالً صحیح  مناسبی، من هم شخصاً این موضوع را بارها و بارها تجربه کرده و شاهد آن نیز بوده

انگیزي به  روند مطمئناً یک تراژدي بسیار غم ها واقعاً اینطوري هستند و هر کجا که می فرمائید، بعضی از خانم می
ها نیست، بلکه  ماجرا نقشی ندارند و تقصیري هم ظاهراً متوجه آنوقوع خواهد پیوست، گو اینکه عمالً در 

اي است که  ها به گونه ها نقش دیگري را رقم زده است، یا شاید هم سرشت آن سرنوشت براي این گونه از خانم
 کنند که از بروز مسائلی این بدیهی است خیلی هم سعی می. کنند هایی ناخودآگاه استقبال می از چنین تراژدي

ها ساخته نیست و  چنینی قویاً جلوگیري به عمل آورند، ولی ظاهراً در مقابل نیروي سرنوشت کاري از دست آن
  ».شود یقیناً آنچه که نباید بشود، می

بینم شما منظور مرا درك  خوشوقتم که می«: اي گفت خانم الکسمور نفس عمیقی کشید و با حالت ملتمسانه
افتاد و مطمئنم که به هر صورت به وقوع  بایست می اتفاقی بود که می. گویم دانید که چه می کنید و می می
  ».پیوست می

 »کردید؟ رفت، شما نیز او را همراهی می شما با هم بودید، نه؟ منظورم این است که هر کجا که شوهرتان می«
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سیار نادري که بله، کامالً درست حدس زدید، شوهرم در صدد بود که کتابی در مورد خصوصیات گیاهان ب«
گذاشتیم، به  روید بنویسد، ولی با توجه به اینکه اولین باري بود که به آن مناطق قدم می فقط در آن مناطق می

کسی احتیاج داشتیم که آشنائی کاملی با منطقه و شرائط اقلیمی آن داشته و ضمناً بتواند وسائل سفر اکتشافی ما 
شوهرم در همان . سرگرد دسپارد را به ما معرفی کردند و با وي آشنا شدیمدر این مورد بود که . را نیز فراهم کند

  ».پس از مدت کوتاهی سفر خود را آغاز نمودیم. ي زیادي به ایشان پیدا کرد برخورد اول عالقه

اي او را  پوارو که لحظه. خانم الکسمور به اینجا که رسید سخنانش را قطع کرد و در سکوت عمیقی فرو رفت
داشت حرفی بر زبان نیاورد و ترجیح داد که مخاطبش به سکوت خود ادامه داده و هر وقت که  دور نمیاز نظر 

کند  لیکن با حالتی که گوئی با خودش صحبت می. احساس کرد و دلش خواست، سخن خود را از سر بگیرد
آب رودخانه، همراه با آور  صداي زیبا و خلسه. توانم تا حدودي مجسم کنم بله، می«: کنان گفت زیرلب زمزمه

ي  انگیزي از نغمه کننده و خیال سمفونی مست. هاي درختان را به طرز زیباتري به رقص درآورده نسیمی که برگ
مردي قوي و . هواي گرم و محرك مناطق استوائی. خوش و دلپذیر پرندگان و جیر جیر انواع حشرات

  ».ي زیبا و باشکوهی است تی که عجب منظرهبله، به راس. زنی جوان و زیبا. اندام هیکل و خوش خوش

هاي پوارو، موجی از خاطرات تلخ گذشته به ساحل خیالش هجوم آورده  خانم الکسمور که با شنیدن حرف
تقریباً . شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و اختالف سنی زیادي داشتیم«: بود، آهی از روي ناکامی کشید و گفت

  ».آوردم که به عقد الکسمور درآمدم هوم و معناي ازدواج چیزي سردرنمییک دختربچه بودم و هنوز از مف

متاسفانه هنوز که هنوز است، این . فهمم فهمم، می می«: باري تکان داد و گفت پوارو سرش را با حالت تاسف
  ».گیرد هاي نامتناسب باز هم صورت می گونه ازدواج

بود، با حرارت زیادي سخنان خود را ادامه داد و اظهار خانم الکسمور که به راستی منتظر شنیدن چنین حرفی 
توانستیم قبول کنیم  دانستیم و نمی متاسفانه هیچ یک از ما دو نفر، یعنی سرگرد دسپارد و من، هرگز نمی«: داشت

جان دسپارد هرگز از احساسات خود به من کالمی بر . انگیزي براي ما رقم زده است که سرنوشت چه فرجام غم
  ».داد ي چنین کاري را به خودش نمی او آن قدر جنتلمن و با شرف بود که هرگز اجازه. آورد میزبان ن

ها هستند که قبل از هر کس  ولی همیشه این خانم«: پوارو به تندي حرف خانم الکسمور را قطع کرد و گفت
  ».برند دیگري پی به این موضوع می

مع . فهمند و خیلی هم سریع ها همیشه می بله، زن. مائیدفر دقیقاً همینطور است که می. چقدر بجا گفتید«
خواستم و هرگز کاري نکردم  نمودم، یعنی نمی اي به این موضوع نمی الوصف، خود من هم کوچکترین اشاره
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روابط ما خیلی دوستانه ولی کماکان . که جان دسپارد بو ببرد که من از احساساتش نسبت به خودم کامالً آگاهم
حتی یک . او براي من همیشه جناب سرگرد دسپارد بود و من هم براي او خانم پروفسور الکسمور. دمحترمانه بو

  ».کردیم ي کوتاهی هم که شده، پایمان را از این محدوده دراز نکرده و نمی بار و براي لحظه

شور و آتشین بود در اینجا دوباره از سخن گفتن باز ایستاد و در سکوتی پرمعنی که یادآور لحظاتی از عشقی پر
شد که یادآوري لحظاتی از آن دوران فراموش نشدنی،  از حالت و وجنات خانم الکسمور استنباط می. فرو رفت

  .انگیزي در درون وي به وجود آورده است شور و حال جدید و هیجان

نباید عاشق بشود و آدم یا . فرمائید بله، مطمئنم همین طور است که می«: کنان گفت پوارو مجدداً زیر لب زمزمه
یاد تک . شود، باید تمام عواقب خوش و ناخوش آن را هم به جان و دل پذیرفته و تا پایان ادامه دهد یا اگر می

گوید، افسوس  بیتی از یکی از شعراي شما افتادم که شدیداً عاشق بازي کریکت بود و در یکی از اشعارش می
  »!عشق من، این کریکت است که افتخار من استتوانم به تو عشق بورزم،  که بیش از این نمی

کنید، ارتباطی به  چرا شعر را خراب می«: آلودي گفت خانم الکسمور ابروانش درهم رفت و با حالت اخم
  ».گوید اي تو که وجود تو افتخار من است در مصراع دوم صحبتش این است که می. کریکت ندارد

، دقیقاً همین است که شما فرمودید، توئی که وجود تو افتخار من من اشتباه کردم. بله، بله، درست فرمودید«
  ».است

. توئی که وجود تو افتخار من است«: خانم الکسمور دوباره در خود فرو رفت و گوئی به خودش خطاب کرد
ولی به هر حال، هر دوي ما مصمم . اند کنم این شعر را صرفاً براي ما دو نفر سروده به راستی که احساس می

  »...بودیم که تحت هیچ شرایطی لغت ممنوعه را به یکدیگر نگوئیم، تا اینکه

  »خوب، تا اینکه چی؟«: پوارو باز هم به تندي پرسید

  ».تا اینکه آن شب لعنتی فرا رسید«: اي به خود لرزید و گفت خانم الکسمور لحظه

  »مگر آن شب چه اتفاقی افتاد؟«

تیموتی اسم کوچک شوهرم . گویم جان و تیموتی را می. مشاجره کردندآمد که اول شب با هم  به نظرم می«
  »...به محض اینکه از چادرم بیرون آمدم. من از چادرم بیرون آمدم. باشد می

  »خوب، بعد چه شد؟. بله، فهمیدم، از چادر بیرون آمدید«
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خانم الکسمور » .ك بوداوه خداي من، چقدر وحشتنا... از چادرم که بیرون آمدم، دیدم که جان و تیموتی«
ولی همین قدر یادم . آورم همه چیز را به خوبی به یادم می«: ي سخنانش گفت مجدداً به خود لرزید و در ادامه

ولی تیموتی گوشش به . آید که آمدم و بین آن دو قرار گرفتم و با التماس گفتم که نه، نه، این حقیقت ندارد می
جان مجبور بود از . کرد گفت و او را تهدید به قتل می به جان بد و بیراه میها بدهکار نبود و همینطور  این حرف

  ».خودش دفاع کند، شلیک کرد، آه چه مصیبتی، ولی باید عرض کنم که جان واقعاً از خودش دفاع کرد

: در اینجا مجدداً صورتش را در دستان خود مخفی کرد و با همین حالت با صداي لرزانی ادامه داد و گفت
  ».جان، تیر مستقیماً به قلبش اصابت کرده بود روح و بی یموتی مرده بود، مرده مرده، مثل یک تکه سنگ بیت«

  ».اید واقعاً که چه لحظات تلخ و مرگباري را گذرانده«

جان حقیقتاً یک جنتلمن واقعی بود و قاطعانه . کنم هرگز آن لحظات شوم و منحوس را فراموش نکرده و نمی«
بود که خودش را تسلیم مقامات کند، ولی من حاضر نبودم، حاضر نبودم حتی حرفش را هم تصمیم گرفته 

آن شب تا صبح به جر و بحث گذراندیم، روي پاهایش افتادم و التماس کردم که از این کار دست . بشنوم
تم که جان دانس می. بردارد و به او گفتم که اگر این کار را بکند، من هم براي همیشه از دست خواهم رفت

اي هم که شده من ناراحت بشوم، چه برسد به اینکه بالئی سر من  شود که حتی براي لحظه هرگز راضی نمی
ها با  ها نیز خواهد رسید و روزنامه از طرفی خودش هم متوجه شد که با این کار، موضوع به گوش روزنامه. بیاید

گیري مثل جنگل  دادند، مقاالتی با عناوین چشم ع میهائی هم که مسلماً به موضو آب و تاب زیاد و شاخ و برگ
انداختند که در نهایت  رساندند و سر و صداي زیادي هم راه می و عشقی که با خون نوشته شد به چاپ می

هاي  به هر تقددیر هر طور که بود تسلیم حرف. ساخت ناپذیري به حیثیت و آبروي جان وارد می صدمات جبران
هیچ یک از کارگرانی که با ما بودند نیز نه صدائی . موضوع را در همان جا خاتمه دهیم من شد و قبول کرد که

ي پروفسور را هم همان جا کنار رود آمازون به خاك سپردیم و با توجه  جنازه. شنیده و نه چیزي را دیده بودند
  ».درگذشته است برد، شایع کردیم که در اثر همین تب ها قبل از تب شدیدي رنج می به اینکه از مدت

در اینجا خانم الکسمور صدا و لحن سخن گفتنش کامالً عوض شد و با حالتی مغموم ناشی از ناراحتی و 
بعداً بار دیگر به دنیاي متمدن بازگشته و براي همیشه از یکدیگر جدا «: عذاب وجدان آه تلخی کشید و گفت

  ».شدیم

  »بود که براي همیشه از یکدیگر جدا شوید؟کنید الزم  به نظر خودتان خانم الکسمور، فکر می«
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ي تیموتی هم کماکان بین ما دو نفر قرار داشت و هر آن وجودش را احساس  بله، بله، حتماً، زیرا مرده«
بدبختانه کاري از دست ما ساخته نبود و به هیچ . کردیم، شاید خیلی هم بیشتر از موقعی که در قید حیات بود می

ر این واقعیت تلخ رها شویم، لذا بهترین راه این بود که براي همیشه یکدیگر را ترك توانستیم از ش وجه نمی
بینیم، ولی فقط  البته گاهگاهی برحسب تصادف همدیگر را می. نموده و هرگز هم همدیگر را مالقات نکنیم

بین ما وجود  اي لبخندي و سالم علیکی و بس، به طوري که هر کس ما را ببیند هرگز نخواهد فهمید که رابطه
خوانیم و براي  هاي یکدیگر می فقط من و او هستیم که این راز پنهان و سر به مهر را در چشم. داشته است

  ».کند ها در گذشته پرواز می ي خیالمان به دور دست اي پرنده لحظه

چشمان  .و به دنبال این حرف بار دیگر از سخن گفتن بازایستاد و سکوت ممتدي فضاي اطاق را دربرگرفت
اي از اشک درخشش خاصی پیدا کرده بود، درخشش خاصی که آمیخته با  خانم الکسمور در پشت پرده

پوارو براي اینکه خانم الکسمور . کرد اندوهی عمیق، خاطرات عشقی باشکوه در گذشته را در بیننده تداعی می
مور دستمالی از جعبه آرایشی که خانم الکس. شرمنده نشود، نگاهش را به پرده اطاق دوخت و به آن خیره شد

در نزدیکیش قرار داشت بیرون آورد و اشک چشمان خود را خشک کرد و متعاقباً دستی هم به سر و صورت 
کرد طلسم شکسته شده است و لذا با لحن کامالً  اي فرا رسیده بود که پوارو احساس می لحظه. خود کشید

  »...انگیزي اي غمواقعاً که عجب ماجر«: اي اظهار داشت دوستانه

ي خود اعتماد به نفس و اطمینان خاطر بیشتري پیدا کرده بود، با لحنی که گوئی با  خانم الکسمور که نیز به نوبه
حاال متوجه شدید مسیو پوارو که چرا اصرار دارم حقیقت «: کند گفت دوستی قدیمی و صمیمی صحبت می

  »ماجرا نباید افشا شود؟

  ».هد بودبله، مسلماً دردناك خوا«

لذا اطمینان دارم که این آقاي نویسنده اگر . نه تنها دردناك، بلکه به هر دوي ما دو نفر نیز صدمه خواهد زد«
کسی را  هایش طومار زندگی زن تنها و بی شخصی محترم و منصفی باشد، هرگز راضی نخواهد شد که با نوشته

  ».درهم بپیچد

  ».گناهی باالي دار برود ر مرد بیو یا اینکه س«: پوارو باز هم زیر لب گفت

جان دسپارد در این ماجرا تقصیري نداشت و واقعاً . کنید بله، چقدر خوشوقتم که شما نیز این طور فکر می«
گیرد، هرگز نباید با جنایات معمولی مقایسه و نظیر آن قضاوت  قتلی که به خاطر عشق صورت می. گناه بود بی

کاري که جان دسپارد کرد، صرفاً دفاع از هستی خودش بود . م نباید تلقی شودشود، گو اینکه این ماجرا قتل ه
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کرد و به خاطر همین است که هیچ کس نباید از این  و هر کس دیگري هم که جاي او بود همین کار را می
  ».ماجرا بوئی ببرد و همه باید فکر کنند که تیموتی در اثر ابتال به تب ناشناسی مرده است

اي لجوج و یکدنده  ها به طرز احمقانه متاسفانه بعضی از نویسنده«: کنان گفت بار هم زیر لب زمزمهپوارو این 
  ».هستند

ها متنفر هستند و با وجود این تنفر،  در این صورت باید بگویم که دوست شما از زمره مردانی است که از زن«
از پیش رنج کشیده و عذاب بیشتري را نیز تحمل اي بیش  ابائی ندارند از اینکه ببینند زن رنج کشیده و افسرده

ي این کار را به هیچ کسی نخواهم داد، باور  ي این کار را بدهید، من که شخصاً اجازه ولی شما نباید اجازه. کند
ها را شخصاً به گردن خواهم گرفت و به همه خواهم  کنید اگر کار به جاهاي باریک بکشد، من تمام مسئولیت

  ».ام را من کشتهگفت که شوهرم 

و به دنبال این حرف از جاي خود بلند شد و خیلی مطمئن و محکم ایستاد و سرش را هم به عالمت تائید تکان 
  .داد

اي  پوارو نیز که از جاي خود بلند شده بود، دستان خانم الکسمور را در دستان خود گرفت و با لحن قاطعانه
عاً جاي تحسین و ستایش دارد، معهذا مطمئن باشید که نیازي به این خانم عزیز، چنین فداکاري واق«: اظهار داشت

کار نخواهد بود، چون من تمام سعی و کوشش خود را به کار خواهم برد و نخواهم گذاشت کسی بوئی از این 
  ».موضوع ببرد

باال  لبخند گرم و شیرینی بر لبان خانم الکسمور نقش بست و متقابالً دست خود را به طرف صورت پوارو
این کار را کرد و خانم الکسمور با گرمی . اي ندارد جز اینکه این دست را ببوسد پوارو فهمید که چاره. آورد

  ».کنم مراتب تشکر قلبی یک بانوي غم دیده و رنج کشیده را بپذیرید مسیو پوارو، استدعا می«: مشهودي گفت

پوارو فهمید که موقع رفتن . گوید از دربار میاي  ي محکومی که به فرستاده درست شبیه آخرین جمالت ملکه
فرارسیده و بیش از این نباید بماند، لذا با ابراز تشکر فراوان خداحافظی نمود و از حضور خانم الکسمور مرخص 

  .شد و به محض اینکه پاي به خیابان و هواي آزاد گذاشت، نفس عمیقی کشید
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  فصل بیست و یکم

  سرگرد جان دسپارد
رفت با خود به صحبت کردن پرداخت و به خود گفت این هم از  اه افتاد و همین طور که راه میپوارو به ر

اي ناخواسته  نوا که از بدشانسی، باید به مسافرتی برود که فاجعه ها و این هم از سرگرد دسپارد بدبخت و بی زن
حاال دیگر . ي بلندي را سر داد قهقه ولی ظاهراً مورد جالبی به خاطرش آمد، چون ناگهان. در انتظار او بوده است

هایی پیش خود نمود و  اي مکث کرد و با نگاهی به ساعتش حساب رفت، لحظه در امتداد خیابان برامپتون راه می
گیرم این آقا قدري هم منتظر بماند، اشکالی . کنم به اندازه کافی وقت داشته باشم بله، فکر می«: به خود گفت
توانم تا حدودي به  ه وجود نخواهد آمد، چون االن بهترین فرصتی است که میاي هم ب ندارد و مسئله

ي قشنگی بود که چهل سال پیش  چه ترانه. ها برسم، مسلماً بعداً وقت این کارها را نخواهم داشت کاري خرده
اي پرنده، چه خواند، چی بود؟ آهان یادم آمد، یک حبه قند بر یکی از دوستانم در اسکاتلندیارد همیشه آن را می

و شروع کرد به زمزمه کردن این ترانه و همین » .خورند ها با یک حبه قند گول می شعر بجائی، چون اغلب پرنده
خورد  ها بود، چون اجناسی که به چشم می اي شد که ظاهراً مخصوص خانم خواند وارد مغازه طور که با خود می

به . باشد ها می ي خانم قبیل کاالها بود که صرفاً مورد استفادههاي زنانه، لوازم آرایش و از این  عمدتاً جوراب
ي جوراب ایستاده بود و درخواست خود  محض ورود، مستقیماً به سمت دوشیزه جوانی رفت که در پشت غرفه

  :خانم فروشنده در جواب گفت. را مطرح نمود

خیلی مرغوب، از ابریشم . ها داریم ورابجوراب ابریشمی، بله، اتفاقاً کلکسیون جالب و کاملی از انواع این ج«
  ».خالص، با ضمانت

خانم . تري را درخواست نمود هایی را که خانم فروشنده نشان داد کنار زد و نوع مرغوب ولی پوارو جوراب
باشد، ولی حتماً  هاي ابریشمی فرانسوي می آهان، فهمیدم، منظورتان جوراب«: فروشنده مجدداً در جواب گفت

  ».گیرند، قیمتشان خیلی گران است ها می که با گمرك و سود بازرگانی که از این جورابدانید  می

ها  با وجود این پوارو از قبول این جوراب. هاي جدیدي را به پوارو نشان داد و به دنبال این حرف، جوراب
استش من دنبال ر. کنند ها هم نظر مرا جلب نمی بله، خیلی قشنگ هستند، ولی این«: خودداري نمود و گفت

  ».هاي بسیار لطیف و ریزبافت هستم جوراب
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تري هم داریم، ولی متاسفانه جفتی  هاي ریزبافت البته جوراب. هائی که نشانتان دادم بافت صد دانه هستند این«
ضمن آنکه اگر از خود من بپرسید دوام چندانی هم . باشند شیلینگ که البته در مقایسه با بقیه خیلی گران می 35

  ».باشند ندارند، چون به قدري نرم هستند که شبیه تار عنکبوت می

  ».خواهم، مثل تار عنکبوت آهان بله، بله، این دقیقاً همان جورابی است که من می«

باید ببخشید، خیلی «: هاي زیادي ظاهر شد و گفت دختر خانم فروشنده براي دقایقی غیبش زد و متعاقباً با بسته
باشد، ولی ببینید واقعاً که چقدر زیبا  شلینگ می 37.5ها جفتی  قیمت این جوراب خواهم، ولی معذرت می

  ».هستند

به قدري نرم و لطیف بود که دقیقاً به ظرافت تار . ها کرد و آن را کشید سپس دستش را داخل یکی از آن
  .نمود عنکبوت می

  ».خواستم ها دقیقاً همانی هستند که من می این. حاال درست شد«

  »خوب قربان، چند جفت تقدیم کنم؟. ، حق با شماست، واقعاً که نظیر ندارندبله«

  ».جفت براي من بپیچید 19اجازه بدهید، بله، لطفاً ... من«

جفت چیزي نمانده بود که پشت پیشخوان غش کند، به هر شکلی که بود خود  19خانم فروشنده که از شنیدن 
  ».اي قائل خواهیم شد اع بفرمائید، تخفیف قابل مالحظهاگر دوجین ابتی«: را جمع و جور کرد و گفت

  ».هاي تا حدودي متفاوت باشند ضمناً دقت بفرمائید که از رنگ. جفت 19نه، همان «

بندي کرد و به  ها را به دقت و به طرز زیبائی بسته دختر خانم فروشنده نوزده جفت جوراب انتخاب کرد و آن
  .همراه صورت حساب تقدیم مشتري نمود

به محض خروج، یکی دیگر از دختر . ها از مغازه خارج شد ي جوراب پوارو صورتحساب را پرداخت و با بسته
چه دختر «: ها ایستاده بود، به صدا درآمد و گفت اي در مجاور جوراب هاي فروشنده که در غرفه خانم
خوش به حالش، دختره . ندمعلوم بود که از آن پیرمردهائی است که عاشق دخترهاي جوان هست. شانسی خوش

خوب، حقش هم همین است، نوزده جفت جوراب، آن . هر که هست خوب بلده که چطوري این بابا را بدوشد
  ».شلینگ، واقعاً که 37.5هم جفتی 
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هاي فروشنده  هاي دختر خانم گوئی هاي بیهوده و یاوه ولی پوارو غرق در افکار خود و بدون آگاهی از حرف
  .ابینسون، به طرف منزل خود رهسپار بوددر مغازه هاروي ر

اش نگذشته بود که زنگ در به صدا درآمد و لحظاتی بعد سرگرد  هنوز نیم ساعتی از ورود پوارو به خانه
از حال و احوال و وضعش معلوم بود نهایت سعی را دارد که بر اعصاب خود مسلط باشد . دسپارد وارد اطاق شد

ممکن است بفرمائید که براي چه و به چه علتی به «: انیت تحت کنترل گفتو به محض ورود با حالتی از عصب
  »مالقات خانم الکسمور رفته بودید؟

خوب، معلوم است، براي اینکه از حقیقت ماجرا در مورد مرگ پروفسور الکسمور «: پوارو لبخندي زد و گفت
  ».مطلع شوم

پرور بدجنس  کنید آن خیال ماجرا؟ فکر می حقیقت«: اي اظهار داشت سرگرد دسپارد با حالت طلبکارانه
  »تواند از حقیقت موضوعی اطالع داشته باشد؟ می

اتفاقاً من هم متوجه این موضوع «: کرد در جواب گفت هاي سرگرد دسپارد را تائید می پوارو با حالتی که حرف
  ».هایش کامالً حقیقت داشته باشد کنم حرف شدم و به همین علت فکر نمی

  ».این زن دیوانه است، زده به سرش. کردم که شما حتماً به این نتیجه خواهید رسید ر میمن هم فک«

پروري است، همین، و اال به  نه، نه، این حرف را نزنید، تنها اشکالش این است که زن بسیار رمانتیک و خیال«
  ».هیچ وجه اشکال دیگري ندارد

. اي و مادرزادي است ئید، این زن یک دروغگوي حرفهفرما رمانتیک یعنی چه، این چه فرمایشی است که می«
هاي خودش را  اي رسیده که دروغ حاضرم شرط ببندم که به علت همین دروغگوئی مداوم و همیشگی به مرحله

  ».کند نیز باور کرده و می

  ».بله، به نظر من هم این امکان وجود دارد«

. باشد انگیز می انید که این زن تا چه حد خطرناك و نفرتتوانید بد دانید و نمی مسیو پوارو، شما هنوز هم نمی«
  ».دانید که چه بدبختی و مصیبتی که من از دست این زن در این مسافرت لعنتی نکشیدم شما چه می

  ».عقیده هستم در این مورد هم مطمئن باشید که تا حدود زیادي با شما هم«
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ببینید مسیو پوارو، حاال که کار به اینجا «: دي گفتاختیار روي صندلی نشست و به تن در اینجا دسپارد بی
  ».رسیده، اجازه بدهید که حقیقت ماجرا را آن طور که به راستی و حقیقتاً اتفاق افتاده است، برایتان تعریف کنم

  ».پندارید، تعریف کنید منظورتان این است که داستانی را که شما شخصاً حقیقت می«

  ».باشد صرفاً حقیقت محض می. اط به شخص به خصوصی نداردگویم ارتب داستانی که من می«

البته «: اعتنا به سخنان خود ادامه داد و گفت پوارو جوابی نداد و سرگرد دسپارد با حالتی کامالً جدي و بی
دانم که آمدنم امروز به منزل شما هیچ امتیازي براي من نخواهد داشت و انتظار چنین چیزي را  خودم خوب می

ها آگاه هستم به  دانم که حقایقی را که از آن ي خود می حال که کار به اینجاها کشیده است، وظیفه. ندارمهم 
  ».کنید، این دیگر بستگی به نظر خودتان دارد کنید و یا باور نمی حاال یا باور می. اطالع شما نیز برسانم

. ب سفر اکتشافی الکسمورها را دادممن ترتی«: ي سخنانش اظهار داشت لحظاتی مکث کرد و سپس در ادامه
ولی خانمش، خوب به هر . داشتنی بود و عاشق گل و گیاه خود پروفسور الکسمور واقعاً مرد جالب و دوست

باشد، مسافرت ما واقعاً یک کابوس  دانید که از چه تیپ زنانی می حال خود شما ایشان را مالقات کردید و می
ین زن نداشتم و راستش را بخواهید تا حدودي از وي متنفر هم بودم، چون بود، من شخصاً کمترین توجهی به ا

کرد که در مقابل  چسبید، به خصوص اغلب اوقات کارهائی می هایی بود که مثل کنه به آدم می از آن زن
به هر حال هنوز مدتی از سفرمان نگذشته بود که همگی . خواستم از خجالت آب بشوم پروفسور الکسمور می

من و خانم الکسمور نه چندان، ولی پروفسور الکسمور بدجوري مریض شد و تب . تب بخصوصی شدیمدچار 
کنم به این قسمت خوب توجه و گوش کنید، چون  خواهش می. تا اینکه آن شب فرا رسید. شدیدي داشت

گرم بود و گفتم آن شب هوا بیش از حد  بله، همان طور که داشتم می. باشد هرچه هست مربوط به این شب می
ناگهان متوجه شدم که پروفسور الکسمور تلوتلو خوران به طرف رودخانه . من در بیرون از چادر نشسته بودم

بالفاصله فهمیدم که به علت تب شدید دچار هذیان شده و به همین جهت بدون اینکه بداند چه . رهسپار است
سمت از رودخانه آن قدر خطرناك بود که اگر بدبختانه آن ق. رود کند به طرف رودخانه می کار خطرناکی می
فاصله . شد ماند و صد در صد در رودخانه غرق می رسید به هیچ وجه راه نجاتی برایش باقی نمی پایش به آن می

دویدم باز هم به موقع به او  حتی اگر به سرعت هم می. ما زیاد بود و دیدم که چیزي نمانده به لب رودخانه برسد
تنها یک راه برایم باقی مانده بود، اینکه با تفنگم که در . کشید دخانه او را به کام خود میرسیدم و رو نمی

تفنگ را . شرایط طوري بود که هیچ راه نجات دیگري وجود نداشت. نزدیکم قرار داشت به پاي او شلیک کنم
اشتباه کنم و تیرم به خطا برود، به  من تیرانداز بسیار ماهري هستم و تقریباً امکان ندارد که. برداشته و قراول رفتم
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. شد خصوص هدف بزرگی مثل پروفسور الکسمور و به ویژه پاهاي او که در آن فاصله به وضوح نیز دیده می
اطمینان داشتم که بدون هیچ اشکالی و به راحتی به پاي او خواهم زد و او را به زمین خواهم انداخت، ولی به 

خواستم فشار دهم، این زن دیوانه مثل اجل معلق ناگهان خودش  گذاشتم و می محض اینکه انگشتم را روي ماشه
کنم شلیک نکن، ترا بخدا شلیک نکن، بازوي مرا  زد خواهش می را روي من انداخت و همینطور که فریاد می

دقیقاً  در همین موقع هم گلوله از لوله خارج شد، منتهی به جاي پا. تر به طرف خودش کشید با قدرت هرچه تمام
  .از پشت به قلب او اصابت کرد و منجر به مرگ تقریباً آنی پروفسور الکسمور شد

مع . کشید کرد و مرا در خود فرو می خواستم زمین دهان باز می چه بگویم که چه حالی به من دست داد، می
، شوهرش را تعمداً به ي زیاد به او کرد که من به خاطر عشق و عالقه پرور هنوز هم فکر می الوصف این زن خیال

خانم الکسمور اصرار داشت که موضوع را مسکوت گذاشته و مرگ پروفسور را به علت همان . ام قتل رسانده
خواست حقیقت را قبول کند که خود وي مسبب کشته  بدبختانه هنوز هم نمی. تب شدیدي که داشت شایع کنیم

ي او هستم و به همین علت  ار عاشق و دلخستهو کرد که من دیوانه شدن شوهرش بوده و کماکان فکر می
متوجه شدم اگر این زن راه بیفتد و موضوع این عشق و عاشقی واهی را . ام پروفسور الکسمور را به قتل رسانیده

از طرفی . مطرح کند، ماجرا صورت دیگري به خود خواهد گرفت و موقعیت مرا شدیداً به مخاطره خواهد افکند
بیماري پروفسور الکسمور خیلی پیشرفته و وضعش طوري بود که امکان بهبودش نیز  حقیقتش را بخواهید،

راه نیست و دلیلی ندارد که بیخودي  هاي این زن زیاد بی لذا دیدم حرف. رفت بمیرد محال بود و هر آن انتظار می
باز هم دلم راضی  ضمن آنکه از این زن به هیچ وجه دل خوشی نداشتم، معهذا. خودمان را به دردسر بیندازیم

لذا تسلیم نظریات او شدم و بعد از . شد که مسائلی برایش به وجود بیاید که بیش از این به او صدمه بزند نمی
اینکه همان شب پروفسور را در همانجا دفن کردیم، فردا صبح همه جا شایع کردم که شب قبل پروفسور در اثر 

داد نیز به خاك  و در همان محلی که به اکتشافات خود ادامه می بیماري که داشت جان به جان آفرین تسلیم کرد
ي شدیدي که به من داشتند،  البته باربرها از حقیقت ماجرا آگاه بودند، لیکن با توجه به عالقه. سپرده شد

م طولی نکشید که مجدداً به دنیاي متمدن بازگشتی. دانستم که هرگز کالمی در این مورد بر لب نخواهند آورد می
اي مکث کرد و  در اینجا لحظه» .و از آن به بعد تمام سعی و کوششم این بوده که هرگز چشمم به این زن نیفتد

  ».باشد بله، مسیو پوارو، همانطور که گفتید این داستان من می«: سپس اظهار داشت

با گوشه و کنایه  با این حساب، راجع به همین ماجرا بود که شیطانا آن شب«: پوارو به آرامی در جواب گفت
  ».مطالبی اظهار داشت
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شیطانا حتماً از طریق خانم الکسمور از این جریان آگاه «: دسپارد سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت
شیطانا هم . توان با وي بازي کرد و از وي حرف درآورد شده بود، چون از آن زنانی است که خیلی راحت می

  ».ها، سردرآورد ها بود و دوست داشت از اسرار همه، به خصوص خانم رفدانیم عاشق این ح که همه می

به خصوص وقتی آدمی مثل شیطانا از آن اطالع داشته . خطر نیست به هر حال آگاهی از چنین ماجرائی بی«
  ».ي موثري براي تهدید و ارعاب شما استفاده کند توانست از آن به عنوان حربه باشد، چون می

بهتر است بدانید که من هیچ ترس و «: اعتنایی باال انداخت و گفت هایش را به عالمت بی انهسرگرد دسپارد ش
  ».اي از شیطانا نداشتم واهمه

بله، اینطور که به نظر . کنید دانم چه فکر می می«: پوارو جوابی نداد و دسپارد مجدداً به تندي اظهار داشت
مرگ شیطانا داشتم، معهذا مطالبی که خدمتتان عرض کردم رسد من هم به شخصه انگیزه موثر و قوي براي  می

  ».خواهید باور کنید، راستش براي من مهم نیست حال می. باشد ها دروغ نمی اي از آن حقیقت محض بوده و کلمه

با . کنم سرگرد دسپارد هاي شما را باور می حرف«: کرد گفت پوارو همانطور که دستش را به جلو دراز می
اتفاقی که در آمریکاي جنوبی و در کنار رود آمازون افتاد، دقیقاً همان . یدم، صد در صد مطمئنممطالبی که شن

  ».است که شرح دادید و گفتید

: صورت سرگرد دسپارد روشنی خاصی به خود گرفت و با حالتی که گوئی زبانش بند آمده است گفت
  ».متشکرم«

  .و متعاقباً دست پوارو را به گرمی فشرد
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  بیست و دومفصل 

  شواهدي در کامب ایکر
  .بازرس بتل وارد ساختمان شهربانی منطقه کامب ایکر شده و با همکارانش به گفتگو پرداخت

ي زیباي اهالی  اي نسبتاً قرمز رنگ، با لحنی دوستانه و لهجه بازرس هارپر جمعی شهربانی این منطقه با چهره
ه قربان، دقیقاً همان است که خدمتتان عرض کردم، هیچ مورد بل«: گفت دوونشایر در مورد سوال بازرس بتل می
ي نهائی پلیس  از پزشک معالج گرفته تا بقیه، همه و همه موافق نظریه. مشکوك و قابل سوالی وجود نداشت

  ».خوب، البته دلیلی هم نداشت که مخالفتی داشته باشند. کردند بوده و به اتفاق آرا آن را تائید می

لطفاً اگر ممکن است یک بار دیگر مطالبی را که در مورد محتویات دو «: داً سوال کرد و گفتبازرس بتل مجد
  ».خواهم کامالً مطمئن باشم شیشه فرمودید بفرمائید، چون می

. خورده ها شربت انجیر بود که ظاهراً خانم بنسون مرتب می بله، همان طور که عرض کردم، محتویات شیشه«
این (ي ایشان  یک شیشه هم از رنگی مخصوص که خانم بنسون و یا بهتر بگویم ندیمه ها، عالوه بر این شیشه

ي رنگ که هنوز  ظاهراً شیشه. اند کرده براي رنگ کردن سایبان موجود در باغ از آن استفاده می) دختر جوان
ه سالم بوده باقی با این وجود مقداري از رنگ در قسمت ته شیشه ک. شکند مقدار زیادي نیز رنگ در آن بوده می

هاي  هاي باقیمانده را در یکی از شیشه گوید که رنگ دهد و می ي جوان دستور می خانم بنسون به ندیمه. ماند می
هاي خانم بنسون را  سایر کارکنان منزل نیز حرف. شربت انجیر که خالی بوده بریزد تا بعداً از آن استفاده بکند

ي جوان، یک دختر خانم دیگري که  ضمن اینکه دوشیزه آن مردیث ندیمه. اند شنیده و در این مورد گواهی داده
مسئول رفت و روب منزل بوده و همچنین خانمی که سمت سرکلفت خانه را داشته نیز جملگی دستورات صادره 

 ي خالی شربت انجیر ریخته شده و ي رنگ در شیشه به هر حال باقیمانده. کنند از طرف خانم بنسون را تائید می
  ».شود هاي دیگر گذارده می ي موجود در حمام اطاق خانم بنسون در کنار دوات و شیشه در قفسه

  »روي شیشه چیزي ننوشتند؟«

  ».نه، که البته اشتباه بزرگی مرتکب شدند و پزشک قانونی هم به این مسئله اشاره کرد«

  ».لطفاً ادامه بدهید«
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دارد و مقدار  ي شربت انجیر را از قفسه برمی و شیشه رود در آن شب به خصوص، خانم بنسون به حمام می«
شود که شیشه را اشتباهی برداشته  رود، متوجه می خورد و به محض اینکه از گلویش پائین می زیادي از آن را می

. باشد ي سمی خطرناکی می و به جاي شربت انجیر، مقدار زیادي از رنگ سایبان باغ را خورده که محتوي ماده
بدبختانه تنها دکتر منطقه به عیادت بیمار دیگري رفته بوده و مدتی طول . فرستند به دنبال دکتر می بالفاصله

هاي  کشد تا به بالین خانم بنسون بیاید، که بدیهی است در این مدت سم کار خودش را کرده بوده و تالش می
  ».میرد بخشد و خانم بنسون همان شب می اي نمی فراوان دکتر هم نتیجه

بفرمائید ببینم که خود خانم بنسون قبل از مرگ حرفی در این مورد زد؟ منظورم این است که اشتباه خود را «
  »نمود؟ تائید می

نصف شبی وارد . موضوع خیلی روشن بود. زد اوه بله، بله، و هر که هم که شاهد و ناظر بود همین حدس را می«
را که داخل آن رنگ سمی بوده و اشتباهاً در آن قفسه پرتی، شیشه شربت انجیر  شود و با حواس حمام می

ي  در این مورد گمان بردیم که کلفت مسئول رفت و روب منزل، شیشه. کشد دارد و سرمی گذارده بودند برمی
محتوي رنگ را اشتباهاً در این قفسه گذارده، ولی کلفت جوان انکار کرد و قسم خورد که این کار را نکرده 

  ».است

شیشه را از قفسه . دردسري چه جنایت راحت و بی. سکوت کرد و در افکاري عمیق فرو رفت بازرس بتل
گذارند، و چقدر مشکل است که بتوان  ي مشابه دیگري که محتوي سم است به جاي آن می دارند و شیشه برمی

با زیرکی  هر کسی که بوده، در کارش استاد بوده و. این موضوع را ثابت نمود و مظنون را به چنگ آورد
مسلماً با . اي آن را انجام داده، بدون اینکه کوچکترین و کمترین اثري از خود به جاي گذاشته باشد العاده فوق

استفاده از دستکش انجام داده تا مطلقاً هیچ اثر انگشتی به جاي نگذارد، طوري که فقط اثر انگشتان خود خانم 
بله، ظاهراً اتفاقی خیلی ساده پیش . رفته بجا بماند قفسه میها سراغ این  بنسون که برحسب عادت همیشگی شب

  .افتاده، ولی در حقیقت جنایتی دقیق و خیلی هم حساب شده

تواند وجود داشته باشد؟ این سوالی بود که بازرس بتل را شدیداً به  ولی چرا؟ چه دلیلی براي این جنایت می
بفرمائید ببینم، با مرگ «: ر همین افکار بود که سوال کردد. آمد خود مشغول کرده بود و از فکر آن بیرون نمی

ي  شد؟ منظورم این است که سهمی از ارثیه ي جوان می این خانم بنسون، پولی هم عاید دوشیزه آن مردیث ندیمه
  رسید؟ این خانه به او می
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شش هفته بود که این دختر خانم حدود . نه، اصالً«: بازرس هاوپر سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت
آمد، بعد از  ي راحتی نبود، چون هر دختر جوانی که می به نظر من خانه. استخدام شده بود که این اتفاق افتاد

  .کرد شد و آنجا را ترك می مدت کوتاهی طاقتش تمام می

اینطور،  گفت عجب، که تر هم شده بود و پیش خود می ظاهراً مبهوت. بازرس بتل باز هم بیشتر به فکر فرو رفت
توانستند بمانند، معلوم است که خانم بنسون زن بسیار سختگیري  دخترهاي جوان بیش از مدت کوتاهی نمی

هاي  توانست مثل ندیمه بوده، ولی به هر حال اگر آن مردیث هم از کارش ناراضی و ناخرسند بود، خوب می
مگر اینکه کینه و . ت که او را به قتل برسانددلیلی نداش. قبلی به کارش پایان داده و از پیش خانم بنسون برود

معهذا سرش را به عالمت نفی تکان داد و خودش . داري نسبت به ارباب خود داشته است عداوت عمیق و ریشه
مال و منال خانم بنسون به چه «: تواند حقیقت داشته باشد و مجدداً سوال کرد هم متوجه شد که این فرضیه نمی

  »رسید؟ کسی می

کنم چند تائی برادرزاده و خواهرزاده بودند که تعدادشان کم نبود، لذا  دانم، ولی فکر می ش من هم نمیراست«
ضمن اینکه اینطور که من . رسید شد، چیز زیادي به هر نفر نمی ها تقسیم می حتی اگر تمام اموالش هم بین آن

  ».کرد ي ثابت ساالنه دریافت می ي سپرده رهشنیدم، منبع درآمد خانم بنسون عمدتاً از پولی بود که به عنوان به

بله، خانم بنسون مرده که ظاهراً ارتباطی هم با . کرد در اینجا هم تیرش به سنگ خورده بازرس بتل احساس می
آن مردیث نداشته، معهذا چه دلیلی داشت که آن مردیث از ذکر این ماجرا خودداري نموده و از گفتن اینکه 

  .یکر گذرانیده طفره برودمدتی را هم در کامب ا

ي زیادي به  بازرس بتل تنها به مصاحبه با بازرس هارپر از شهربانی کامب ایکر اکتفا ننمود و با دقت و حوصله
اي  دکتر معالج از نظریات خود کامالً مطمئن بود و تاکید داشت که جاي شک و شبهه. تحقیقات خود ادامه داد

هیچ دلیل و موردي وجود . که خودش نموده، جانش را از دست دادهنیست و خانم بنسون به علت اشتباهی 
ي خانم بنسون، دختر جوانی که اسمش را نیز به خاطر نداشت،  در مورد ندیمه. ندارد که این موضوع را نفی کند

ز دکتر بعد ا. دختر نسبتاً زیبا و آرام، ولی تا حدودي دست و پا چلفتی که خود را شدیداً باخته و نگران شده بود
. ي خانم بنسون را خوب به خاطر داشت کشیش دهکده آخرین ندیمه. معالج، نوبت به کشیش دهکده رسید

ي کشیش دهکده، خانم  بر طبق نظریه. آمد دختر بسیار زیبا و نجیب که همیشه در معیت خانم بنسون به کلیسا می
قادات مذهبی شدیدي بود در مورد رفتار و بنسون زن آنچنان سختگیري نبود، فقط با توجه به اینکه داراي اعت

کردار دختران جوان عقاید مخصوص به خودش را داشت و قویاً معتقد بود که رفتار و کردار دختران جوان 
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بایست مطابق با شئونات و شعائر مذهبی مسیحیت باشد، چون خودش به شخصه یک مسیحی بسیار مومن و  می
  .معتقد بود

به استثناي تک و توکی از . دیگر هم صحبت کرد که کماکان چیزي عایدش نشد بازرس بتل با یکی دو نفر
آوردند، چون صرفاً مدت کوتاهی در آنجا زندگی  اهالی کامب ایکر، بقیه به سختی آن مردیث را به خاطر می

جائی براي کرده بود، مضافاً به اینکه از آن دخترهاي پرسر و صدا و شلوغ هم نبوده که بتواند در خاطرات مردم 
  .توانستند بگویند، این بود که دختر زیبا و آرامی بود، همین و بس خودش باز کرده باشد و تنها چیزي که می

ولی خانم بنسون برعکس، از اشتهار خاصی برخوردار بود و همه از او به عنوان پیرزنی غرغرو، ایرادگیر و 
هایش نیز بیش از حد توقع داشت و  د از ندیمهبردند که ضمن سختگیري زیا مهمتر از همه سختگیر نام می

ظاهراً هیچ یک از اهالی کامب ایکر نظر خوشی به خانم بنسون . کرد خدمتکارانش را هم مرتباً عوض می
  .این هم سفر به دوونشایر و نتایجی که بازرس بتل از این سفر تحقیقاتی به دست آورده بود. نداشتند

ارزشی که در این سفر ظاهراً بیهوده  رك دوونشایر و علیرغم نتایج بیمع الوصف، بازرس بتل در هنگام ت
اي ارباب خود  کرد و مطمئن بود که آن مردیث بنا به دالئل هنوز ناشناخته عایدش شده بود، قویاً احساس می

  .یعنی خانم بنسون را تعمداً به قتل رسانیده است
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  فصل بیست و سوم

  ریشمیتحقیقات در مورد یک جفت جوراب اب
در همان موقع که بازرس بتل در قطار نشسته و قطار با سرعت به طرف لندن رهسپار بود، آن مردیث و رودا 

ي پوارو صبح همان روز به دست  نامه. دیوز نیز در اطاق نشیمن منزل مسیو پوارو نشسته و به او خیره شده بودند
جواب بگذارد، ولی در نهایت  پوارو را بی آن مردیث رسیده بود و آن مردیث تصمیم داشت که دعوت مسیو

رودا براي اینکه آن مردیث را راضی و متقاعد کند، با . تسلیم اصرار و ابرام بیش از حد رودا شد و قبول کرد
درست شدي شبیه به کبکی که . آن، راستی که چقدر ترسوئی، بله، واقعاً ترسو«: حرارت زیادي به وي گفت

خواهی قبول کنی، جنایتی  عزیز من، چرا نمی. بیند کند کسی او را نمی فکر می سرش را فرو کرده در برف و
حاال شاید از بقیه کمتر، ولی به هر . هایی هستی که در مظان اتهام قرار دارند صورت گرفته و تو هم یکی از آدم

  ».حال هستی

هائی هستند که کمتر  همیشه آن کند، چون قاتلین اتفاقاً این وضع را بدتر می«: آن با ریشخندي در جواب گفت
  ».باشند از بقیه مورد سوءظن می

اي نداري جز اینکه قبول کنی و با این کارها فقط موقعیت خودت را  به هر حال این است که هست و چاره«
توانی از کنار این ماجرا عبور کنی و دماغت را باال  گویم، نمی فهمی چه می توانی، می تو نمی. کنی ضایع می

نه جانم، چون چه بخواهی و چه نخواهی خود . دهد ري و بگوئی پیف پیف، این جنایت چقدر بو میبگی
  ».جنابعالی هم جزئی از این ماجرا هستی

باشد، قبول دارم . نخیر، من به هیچ وجه جزئی از این ماجرا نیستم«: ولی آن باز هم با یکدندگی در جواب گفت
کند و یا خواهد کرد جواب بدهم، ولی این یارو، این بابا  پلیس می و در این مورد حاضرم به هر سوالی که

  ».هرکول پوارو یک غریبه است و کارش هم اصالً ارتباطی به پلیس ندارد

شود؟ هیچی، مطمئناً پیش خود خواهد گفت  کنی اگر به دعوتش جواب مثبت ندهی چه می خوب، فکر می«
  ».نیست دعوت مرا قبول کندکه از زور فشار گناه است که آن مردیث حاضر 

  ».من به هیچ وجه تحت فشار هیچ گناهی نیستم«: آن با سردي خاصی در جواب گفت
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ي آدم کشتن را نداري، ولی این مردهاي خارجی که  تو حتی اگر هم بخواهی عرضه. دانم عزیزم، من هم می«
من برعکس، معتقدم خیلی با ادب  براي همین است که. دانند ءظن با خونشان عجین شده که نمی بدگمانی و سو

هائی است که دست از سرت  چون این آدم از آن. و محترمانه به منزل ایشان برویم و با او صحبت کنیم
کنند  دارد و اگر ما نرویم، او به سراغ ما خواهد آمد و هر چه که بخواهد از دهان کسانی که اینجا کار می برنمی

  ».بیرون خواهد کشید

  ».کسی را نداریمولی ما که «

او از خدایش است که کسی را پیدا کند و با او به وراجی . چرا، مگر خانم آست ول را فراموش کردي«
  ».اگر از من بپرسی، مطمئنم خیلی هم جالب خواهد بود. یاهللا، دیگر معطلش نکن، بلند شو برویم. بپردازد

تواند داشته  رو با من چه کار دارد و چه کاري میفهمم که این یا اصالً نمی«: معهذا آن مردیث با اکراه گفت
  »باشد؟

همیشه هم موفق . خوب، معلوم است، براي اینکه رو دست پلیس بلند شود«: صبري در جواب گفت رودا با بی
کنند که پلیس را شرمنده و  باشند، معموالً کارهائی می شود، منظورم همین کارآگاهان شخصی و آماتور می می

  ».دسرافکنده کنن

  »هاي باهوش است؟ کنی این یارو، این پوارو از آن آدم و فکر می«

هاي زیادي داشته، ولی خوب حاال  نه، ولی اینطور که شنیدم، زمانی که شاغل بوده موفقیت. مثل شرلوك هلمز«
ت آن، آن، ترا به خدا تکانی به خود. کنم حداقل شصت سال داشته باشد پیر و تا حدودي هم خل شده، فکر می

دانی، شاید مطالبی راجع به بقیه به ما  چه می. بده و بلند شو برویم و بیش از این، آن پیرمرد را منتظر نگذار
  ».بگوید

راستی، ببینم رودا، تو . افتم باشد، االن راه می«: آن مردیث که باالخره تسلیم اصرار و ابرام رودا شده بود گفت
  ».بري واقعاً از این ماجرا لذت می

توجهی کردي،  ولی آن تو به هر حال خیلی بی. چرا نه، شاید هم براي اینکه پاي خودم در میان نیست آره،«
شد؟  دانی چه می دیدي، آن وقت می آوردي، شاید خیلی چیزها را می چون اگر فقط یک لحظه سرت را باال می

  ».رديک ها زندگی می توانستی بگیري تا آخر عمر مثل شاهزاده با حق السکوتی که می
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به هر حال، حدود سه بعد از ظهر همان روز بود که سرانجام رودا دیوز و آن مردیث دور میزي روبروي 
اي به آن نداشتند، ولی صرفاً از روي ادب و  چیزي که عالقه(خوردند  هرکول پوارو نشسته بودند و شربت می

پوارو پس از خوشامدگوئی و . قدیمی هاي کریستال بسیار ، آن هم در لیوان)نزاکت مجبور بودند قبول کنند
  ».نهایت لطف شما بود مادوازل که دعوت مرا قبول کرده و تشریف آوردید«: تعارفات اولیه گفت

شوم که  خوشحال می«: کند، زیر لب گفت داند راجع به چه صحبت می آن با حالتی که گوئی خودش هم نمی
  ».بتوانم کمکی بنمایم

  ».ي شما استفاده کنم افظهي ح راستش قصد دارم از قوه«

  »ي حافظه؟ قوه«

بله، حقیقتش را بخواهید سواالتی که از شما خواهم کرد قبالً از خانم لوریمر، دکتر رابرتز و سرگرد دسپارد «
  ».هایشان به هیچ وجه در خور انتظار من نبود ام، ولی افسوس، جواب نیز کرده

مادوازل «: پوارو به سخنانش ادامه داد و گفت. نگریست و میآن کماکان سکوت کرده و با حالتی منتظر به پوار
گرامی، دوست دارم قدري به عقب برگشته و اطاق پذیرائی منزل شیطانا را که آن شب همگی آنجا بودیم به 

  ».خاطر بیاورید

شود که از این کابوس  پیش خود گفت کی می. ي آن مردیث سایه افکند شبحی از ترس و نگرانی به چهره
  .ص شومخال

کنم مادوازل، براي دختر  احساسات شما را درك می«: پوارو که متوجه تغییر حالت آن مردیث شده بود گفت
حدس . کند، این حالت طبیعی است جوان و زیبائی که براي اولین بار چنین ماجراي وحشتناکی را تجربه می

  ».اید زنم که تا به حال با مرگی این چنین وحشتناك مواجه نشده می

آن مردیث با همان حالت نگران و منتظر . رودا که معلوم بود تا حدودي ناراحت شده، پاهایش را جابجا کرد
  »خب؟«: گفت

بله، همانطور که گفتم اطاقی را که در آن بودیم در نظرتان مجسم کنید و سعی کنید هرچه که در آن اطاق به «
  ».آورید به من بگوئید خاطر می

  ».آورم هیچ سردرنمی«: به پوارو نگاه کرد و گفتآن با سوءظن مشهودي 
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در آن اطاق از صندلی و میز گرفته تا وسائل تزئینی، . آورید؟ سوال خیلی ساده و آسان است چرا سردرنمی«
فرمائید هیچ  یعنی می. ریزهاي دیگر هم بود ها، شومینه و وسایل شومینه، انواع و اقسام خرده کاغذ دیواري، پرده

  »آورید؟ را به خاطر نمی ها یک از آن

آهان، «: اي که ابروانش درهم رفته بود گفت اي در حالتی از شک و تردید فرو رفت و متعاقباً با چهره آن لحظه
کنم که بتوانم چیزي به خاطر بیاورم، مثالً  معهذا باز هم سوال مشکلی است، راستش فکر نمی. حاال فهمیدم

آید که اساساً کاغذ دیواري نبود و دیوارها رنگ شده  بود، به نظرم می ها چه شکلی دانم که کاغذ دیواري نمی
ماند، ولی خوب، چند تکه قالیچه کف اطاق بود، یک پیانو  هاي معمولی که آدم یادش نمی بودند، از آن رنگ

  ».ي اطاق قرار داشت هم در گوشه

  ».آید ي یادم نمیراستش چیز دیگر«: آن مردیث به اینجا که رسید سرش را تکان داد و گفت

ولی مادوازل، شما آن طور که باید و شاید سعی نکردید، «: معهذا پوارو باز هم پافشاري کرد و اظهار داشت
چون مطمئنم اگر سعی کنید حتماً چیزهایی به یادتان خواهد آمد، به خصوص در اطاقی که دنیایی از اشیا و 

  ».هاي قیمتی و عتیقه وجود داشت اسباب اثاثیه

یک جعبه جواهر، مرصع ساخت مصر به خاطرم آمد «: که به فکر فرو رفته بود، به آرامی در جواب گفتآن 
  ».که کنار پنجره قرار داشت

  ».ي کوچک روي آن قرار داشت ي اطاق و درست روبروي میزي که دشنه اوه بله، در دورترین گوشه«

ی نگفته بود که این دشنه روي کدام میز تا به حال کس«: آن به سرعت سرش را بلند کرد و به تندي گفت
  »بوده؟

معلوم است، باید هم کسی از این «: ولی پوارو بدون توجه به آن مردیث با خود به صحبت پرداخت و گفت
موضوع اطالعی نداشته باشد، فقط هرکول پوارو است که از همه چیز و همه کس اطالع دارد و اگر این دختر 

» .زند دانست که هرکول پوارو هرگز حرف مفت نمی کرد و می رگز به من شک نمیشناخت، ه خانم مرا بهتر می
  »آورید؟ که فرمودید جعبه جواهر مرصع ساخت مصر را به خاطر می«: به دنبال آن با صداي بلند سوال کرد

بله، چه جواهرات قشنگی هم داشت، آبی و قرمز که در «: آن مردیث تا حدودي با هیجان در جواب گفت
هاي واقعاً زیبا، یک سنجاق سینه به شکل کفش دوزك  یکی دو تا انگشتري. مبناي پخته کار گذاشته شده بودند

  ».اي به آن ندارم که من شخصاً عالقه
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  ».دانید که شیطانا یک کلکسیونر معروف و بزرگ بود حتماً می«: پوارو زیر لب گفت

تمام اطاق پر از اشیاء عتیقه و واقعاً . فرمائید ور است که میبله، حتماً همینط«: هاي پوارو گفت آن در تائید حرف
  ».دانست به کدام یک نگاه کند نفیس بود، طوري که آدم نمی

توانید به خاطر بیاورید، چیزي که مثالً توجه شما  رسد که شما چیز یا چیزهاي دیگري را نمی چنین به نظر می«
  »را به خصوص جلب کرده باشد؟

هاست  رسید آب گلدان مدت هاي کوکب که به نظر می فقط یک گلدان پر از گل«: گفتآن لبخندي زد و 
  ».عوض نشده و نیاز مبرمی به این کار داشت

  ».هاي گل ندارند بله، متاسفانه خدمتکارها توجه چندانی به گل و گلدان«

اسفم که نتوانستم نظر خیلی مت«: اي گفت پوارو لحظاتی در سکوت فرو رفت و آن مردیث با لحن خیلی دوستانه
  ».شما را تامین کنم

تیري در . مهم نیست دخترم، خودم هم زیاد مطمئن نبودم«: پوارو نیز لبخندي دوستانه زد و در جواب گفت
تاریکی بود که انداختم، ولی خوب، حاال بفرمائید جناب سرگرد دسپارد چطور هستند، حتماً همدیگر را زیاد 

  »بینید؟ می

راستش قول داده که همین روزها «: ي زیباي آن مردیث را فراگرفت و در جواب گفت چهرهسرخی مطبوعی 
  ».سري به ما بزند

نخیر، هیچ چنین چیزي نیست، من و آن مطمئنیم که هرگز این کار را «: رودا پرید وسط صحبت و گفت
  ».نخواهد کرد

و معصومیت خود را به موجودات  گناهی تواند بی چقدر زیباست که آدمی می«: پوارو چشمکی زد و گفت
  ».زیبائی مثل شما دو دختر جوان و زیبا ثابت کرده و شما را متقاعد بنماید

خداي من، زبان بازي فرانسوي دوست ما شروع شد، کاري که همیشه باعث «: رودا مجدداً پرید وسط و گفت
  ».شود خجالت من می

هائی که به دیوار آویزان بود مشغول شد و لحظاتی بعد  ها و طرح و از جاي خود برخاست و به بازدید نقاشی
  ».تابلوهاي قشنگی دارید، مسیو پوارو«: گفت
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  ».قشنگ که چه عرض کنم، ولی زیاد هم بد نیستند«: پوارو در جواب گفت

مادوازل، حاال که اینجا «: اي دودل ماند و متعاقباً به آن مردیث رو کرد و گفت و به دنبال این حرف لحظه
شوم که لطفی در حق من بفرمائید، اوه نه، اصالً ارتباطی به این جنایت ندارد، قول  یف دارید متشکر میتشر
  ».باشد دهم یک موضوع کامالً خصوصی و مربوط به خودم می می

دانید چیزي به  همانطور که می«: ي سخنانش گفت آن با تعجب به پوارو خیره شد و پوارو نیز در ادامه
بدبختانه اطالع . ها هدایائی بخرم ها، خواهرزاده و من هم باید براي تعداد زیادي از برادرزادهکریسمس نمانده 
  ».خورد ي من قدیمی و به درد خودم می ها سلیقه ي دختران جوان امروزي ندارم و به قول آن چندانی از سلیقه

  »خوب، بفرمائید چه میل دارید بخرید؟«: آن با صمیمیت زیادي گفت

  ».باشد چون به نظر خودم جوراب ابریشمی هدیه بسیار خوبی میجوراب، «

  ».آید بله، حتماً، هر دختري از جوراب ابریشمی خوشش می«

هاي ابریشمی  خدمتتان عرض کنم من چند جفتی از جوراب. باشد ي نجات می وجود شما واقعاً مثل یک فرشته«
ها را  خواهم از شما خواهش کنم که این جوراب می شود، حاال ام، حدوداً پانزده و یا شانزده جفت می خریده

ها براي من انتخاب  ببینید و متعاقباً با سلیقه بسیار خوبی که دارید، شش جفت از بهترین رنگ را از میان آن
  ».کنید

  ».با کمال میل«: خندید از جاي خود بلند شد و گفت آن همانطور که می

روي این میز پر بود از چیزهاي . شه اطاق قرار داشت راهنمائی نمودپوارو مهمانانش را به طرف میزي که در گو
شناختند و با وي آشنائی  هائی که پوارو را به خوبی می آن. مختلف که به طرز نامرتبی روي هم انباشته شده بودند

چه حد از  میزه تا چه حد دقیق و مرتب بوده و تا دانستند که این مرد ریزه و مراوده داشتند، بدون تردید می
العاده نامرتب و درهم و برهم  باشد، لذا چنانچه امروز حضور داشتند و وضعیت فوق شلوغی و نامرتبی متنفر می

شدند که هرکول پوارو منظور خاصی از این کار داشته و مطمئناً  دیدند، بدون شک آناً متوجه می این میز را می
  .نمایشی براي هدف بخصوصی تهیه و تدارك دیده است

ها از پوست بود،  هاي چرمی که داخل آن هاي ابریشمی زنانه، چندین جفت دستکش تعداد زیادي از جوراب
هاي مختلف که به طور درهم و برهمی روي هم  هاي زیادي از انواع شکالت چند عدد تقویم و باالخره بسته

  .انباشته شده بودند
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من معموالً هدایاي کریسمس را خیلی جلوتر «: داشتي درهم و برهم اظهار  پوارو ضمن اشاره به این مجموعه
ها  بله، این جوراب. فرستم، چون دوست دارم که تا شب کریسمس حتماً دریافت کرده باشند از موعد مقرر می

ي خودتان که تردیدي ندارم فوق  کردم مادوازل، مالحظه بفرمائید، و حاال استدعا دارم که با سلیقه را عرض می
  ».ها را براي من انتخاب کنید د شش جفت بهترین آنباش العاده می

ها تنها گذاشت و به عقب برگشت و سینه به سینه با رودا مواجه شد  به دنبال این حرف، آن مردیث را با جوراب
ي کوچکی  و حاال براي شما مادوازل، هدیه«: کرد و متعاقباً به رودا گفت که ظاهراً مثل سایه او را تعقیب می

ام که امیدوارم مقبول طبع لطیفتان قرار بگیرد، گو اینکه ممکن است از نظر مادوازل  نیز در نظر گرفته براي شما
  ».مردیث هدیه جالبی نباشد

خوب، حاال . ولی من مطمئنم که حتماً چیز جالبی خواهد بود«: رودا از خوشحالی فریادي کشید و گفت
  »بفرمائید چه چیزي است؟

اي که مربوط به یک ماجراي بسیار معروف و پرسر و صدا که افتخار کشف آن را  یک دشنه مادوازل، دشنه«
در پایان . داشتم، ماجرائی که طی آن، دوازده نفر با استفاده از این دشنه شخص واحدي را به قتل رسانیدند

  ».مودندآهن اروپا این دشنه را به رسم یادگار به من اهدا ن المللی راه کشف ماجرا، تشکیالت پلیس بین

  »!آآآه، واقعاً که چه چیز وحشتناکی«: آن فریادي کوتاه کشید و گفت

  ».کنم آن را به من نشان دهید اووووه، خواهش می«: با این وجود رودا با همان هیجان قبلی گفت

کرد، به طرف اطاق مجاور روانه شد و همینطور که  پوارو در حالی که رودا دیوز مثل سایه او را تعقیب می
آهن اروپا به من هدیه  المللی راه دشنه را تشکیالت پلیس بین. بله، همانطور که عرض کردم«: رفت گفت می

  »...کرد، چون که

  .و از اطاق خارج شد

مسیو پوارو، به «: ها آمد و گفت حدود سه دقیقه بعد، مجدداً به اطاق نشیمن بازگشتند و آن مردیث به طرف آن
ي تیره  هایشان طوري است که نه تیره اتب از بقیه زیباتر هستند، براي اینکه رنگنظر خودم این شش جفت به مر

ها استفاده کنند و هم اینکه در  ي این فصل از آن هاي شبانه توانند در مهمانی هستند و نه روشن روشن، لذا هم می
  ».ل استفاده خواهند بودها تاریک نخواهد شد، کامالً قاب تابستان که روزها بلندتر است و هوا به این زودي

  ».دانید چه لطف بزرگی در حق من کردید مادوازل یک دنیا از شما متشکرم، نمی«
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در اینجا مهمانانش را مجدداً به صرف آب میوه دعوت کرد که مهمانانش در نهایت ادب و احترام متقابل 
ه از دو دختر جوان به خاطر پوارو همینطور که صمیمان. دعوت وي را رد کردند و به طرف در رهسپار شدند
ها را تا دم در همراهی  کرد، آن هاي ابریشمی تشکر می قبول دعوت وي و همچنین کمک در انتخاب جوراب

  .ها خداحافظی نمود کرد و در آنجا با آن

پس از اینکه در را پشت سر مهمانش بست، مجدداً به وسط اطاق برگشت و مستقیماً به طرف میز وسط اطاق 
پوارو . ها و بقیه چیزهاي دیگر کماکان به همان حالت اولیه باقی مانده بود موله درهم و برهم جورابمح. رفت

او . ها پرداخت ي جوراب تعداد شش جفت جورابی را که در دست داشت مجدداً شمرد، سپس به شمارش بقیه
ط هفده جفت جوراب وجود دقیقاً نوزده جفت جوراب ابتیاع کرده بود، ولی با شمارش مجدد متوجه شد که فق

اي که معلوم بود از موردي  ها ناپدید شده بود و متعاقباً با حالتی متفکرانه به گونه دارد؛ دو جفت از جوراب
  .اطمینان خاطر حاصل کرده است سرش را تکان داد

   



 

 

Lady of Dawn  

  فصل بیست و چهارم

  توان سه نفر از چهار نفر را حذف نمود آیا می
ها قبل  لندن مستقیماً به دیدن پوارو رفت و موقعی به آنجا رسید که آن و رودا مدتبازرس بتل پس از ورود به 

الفور نتایج مسافرتش را به دوونشایر  رفته بودند و به محض ورود بدون اینکه مطلب دیگري را مطرح کند، فی
لیرغم تمام معهذا باید بگویم که ع«: هایش اضافه کرد براي هرکول پوارو بازگو کرد و در پایان صحبت

هائی که خودم شخصاً به عمل آوردم، ماجراي مرگ خانم بنسون به هیچ وجه  هایی که شنیدم و مصاحبه حرف
یقیناً شیطانا هم از این موضوع مطمئن و . تصادفی نبوده و صد در صد مطمئنم که این دختره در آن دست داشته

از سوانح خانگی نیز اشاره به این مورد هاي ناشی  آگاه بود و منظورش هم آن شب از مطرح کردن مرگ
ي  معهذا موضوعی که مرا پاك گیج و منگ کرده، موضوع انگیزه. بخصوص و کنایه به آن مردیث بوده است

آخر چرا باید دختري مثل آن مردیث دستش را . دهد کنم عقلم به جائی قد نمی این جنایت است، هر چه فکر می
  »به چنین جنایتی آلوده کند؟

  ».کنم بتوانم جواب این سوال شما را بدهم می فکر«

  ».کنم بفرمائید مسیو پوارو خواهش می«

سازي ماهرانه کاري کردم که پرده از روي خیلی از مسائل برداشته و خیلی  امروز بعدازظهر با یک صحنه«
یزه رودا دیوز حتماً البته قبل از هر چیز الزم بود که مادوازل آن مردیث و دوستشان دوش. چیزها برایم روشن شد

ها تشریف آوردند و باز هم طبق  حضور داشته باشند و در این مورد نیز اقداماتم مثمر ثمر بود و هر دوي آن
  ».آورد معمول همان مورد همیشگی را مطرح و سوال کردم که چه چیزي از اطاق پذیرائی شیطانا را به خاطر می

  ».اید ظاهراً هنوز از این سوال خسته نشده«: خیره شده بود گفتبازرس بتل همینطور که کنجکاوانه به پوارو 

تواند حل کند، ولی فکر  نه، نه، به هیچ وجه، چون سوال بسیار مهمی است و پاسخ آن نیز خیلی از مسائل را می«
نهایت بدگمان و مشکوك به  هائی کرده بود، چون بی کنم که مادوازل آن مردیث قبالً پیش خودش حساب می
به هر حال بهتر است بدانید که این مادوازل اصوالً خیلی مشکوك تشریف دارند و هیچ چیزي را . رسید می نظر

هاست و با توجه به روحیه و  تر از این حرف کنند، ولی خوب، هرکول پوارو نیز زرنگ همینطوري قبول نمی
برد که در  را به کار می ترین شگردهاي خود خصوصیات فردي مادوازل آن مردیث یکی از بهترین و جالب

مادوازل در پاسخ به سوال من، به . ي در ظاهر ناشیانه و احتماالً آماتورمآبانه حقیقت چیزي نیست جز یک حقه
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ي اطاق نبود؟  گویم که محل این جعبه جواهر در دورترین گوشه کند، من به او می یک جعبه جواهر اشاره می
ولی مادوازل به هیچ وجه گول . ي کذائی روي آن قرار داشت اي درست روبروي میزي که دشنه در نقطه

کند که مرا مغلوب  پیش خودش فکر می. کند افتد و با زرنگی خاصی از آن پرهیز می خورد و به دام نمی نمی
توزي وي نیز تا حدود زیادي فروکش نمود و  حال دیگر از خودش مطمئن شده و لذا حس بدبینی و کینه. کرده

کند که هدف اصلی از تشکیل این جلسه این بوده که به طریقی او  پیش خود فکر می. شده استاعصابش آرام 
را به دام بیندازم و گول بزنم و باالخره کاري کنم که مجبور شود میزي را که دشنه روي آن قرار داشته به یاد 

در کار خود موفق شده و مهمتر  ولی حاال که. بیاورد و سرانجام تائید کند که دشنه مورد بحث را نیز دیده است
پروا شروع به صحبت  بنابراین بی. از همه هرکول پوارو را شکست داده، دیگر دلیلی براي نگرانی وجود ندارد

ظاهراً به غیر از این جعبه جواهر به چیز دیگري توجه نکرده . دهد ي جواهر داد سخن می کند و راجع به جعبه می
ها عوض نشده بود و نیاز مبرمی  ورد، اال گلدانی پر از گل کوکب که آب آن مدتآ و چیز دیگري را به یاد نمی
  ».به تعویض آب داشته است

  ».خوب، به گوشم«: هایش را قطع کند گفت خواست پوارو حرف بازرس بتل که نمی

هنوز  ظاهراً. کنم حاال موقعش رسیده که شناسائی بیشتري روي دوشیزه آن مردیث داشته باشیم بله، فکر می«
هایش دقت کنیم شاید بتوانیم به مکنونات قلبی وي پی  اطالعات کافی در این مورد نداریم، ولی اگر به حرف

خوب، حال باید فهمید که آیا واقعاً به . رسید که به گل توجه خاصی دارد ببریم، به عنوان مثال چنین به نظر می
هاي بسیار زیباي بنفشه قرار داشت  دان گلی مملو از گلبینیم نه، چون در همان اطاق، گل گل عالقمند است؟ می

بینیم که  کرد، ولی می که نگاه هر تازه وارد و بخصوص هر کسی که عاشق گل و گیاه باشد را به خود جلب می
چرا؟ خوب معلوم . شود کند و متوجه آن نمی این گلدان زیبا توجه دوشیزه آن مردیث را به خود جلب نمی

هاي پیر و مسن بوده و هنوز هم داراي همان روحیه است، لذا در اینجا هم وقتی  ي زن دیمهاست، او همیشه ن
اي که بر حسب دستور  زند، ندیمه گوید، آن مردیث ندیمه است که حرف می راجع به گل سخن می

در منزل  بنابراین. ها پالسیده نشوند، والسالم ها را عوض کند تا گل هایش موظف بوده همیشه آب گلدان ارباب
بود، حتماً  هاي کوکب نشده بود، چون اگر اینطور می شیطانا هم به خاطر عشق به گل نگاهش متوجه گلدان گل

ي کوکب،  هاي پالسیده پس معلوم است که با دیدن گل. کرد هاي زیباي بنفشه توجه می و در بدو ورود به گل
کرده  هاي گل را عوض می که همیشه آب گلدان افتد شود و یاد گذشته می حس ندیمه بودنش ناگهان بیدار می

ي جواهر را کامالً به  ولی در عوض جعبه. ماند و به همین دلیل فقط این گلدان گل است که در خاطرش می
شود عالوه بر آن مردیث ندیمه صفت و  پس معلوم می. آورد و حتی جزئیاتش را نیز از حفظ است خاطر می



 

 

Lady of Dawn  

ردیث دیگري هم وجود دارد که شدیداً عاشق جواهرات و این گونه شناسیم، آن م توسري خوري که می
  ».باشد تجمالت قیمتی می

کنم متوجه منظورتان  آها، فکر می«: داد متوجه نکته مهمی شده است گفت بازرس بتل با حالتی که نشان می
  ».کنید دانم راجع به چه صحبت می ام و می شده

هایم را رو  تان خدمتتان عرض کردم، من هم خیلی دوست دارم که دستدقیقاً همانطور که آن روز نیز در دفتر«
کنم و جنابعالی را در جریان کارهاي خودم بگذارم، ولی خوب تا به حال موقعیتی کسب نکرده و یا بهتر بگویم 

در آن روز جنابعالی . کند از موردي مطمئن نشده بودم که بتوانم آن را ارائه کنم، ولی حاال موقعیت فرق می
هاي شما، خانم الیور  در پایان گفته. ي آن مردیث را شرح دادید هایتان، تمام سوابق و گذشته طول صحبت
همین . اي را که هیچ یک از آن اطالعی نداشتیم مطرح و عنوان نمود دهنده ي بسیار مهم و تکان ناگهان نکته

ي مهم رسیدم که این جنایت به هیچ  به این نتیجهي بسیار مهم بود که مرا عمیقاً به تفکر واداشت و سرانجام  نکته
چرا؟ چون آن مردیث بعد از این ماجرا هم مجدداً در جاي . ي مادي و شخصی نبوده است وجه به خاطر استفاده

ي حاد مادي مواجه نبود که او را وادار  دیگري استخدام شد و در مورد تامین زندگی و امرار معاش با چنان مسئله
سپس روحیات ظاهري آن مردیث را مورد مطالعه قرار دادم، دختري زیبا تا حدودي ترسو، . نمایدبه این کار 

اي که به نظر من مخصوص  حالت و روحیه. ء زینتی زنانه پوش و ضمناً عاشق تجمالت و اشیا فقیر، ولی شیک
براي همین بود که . رزنند، نه یک جنایتکا دخترهاي جوان و فقیر است که به همه چیز و همه کس دستبرد می

هاي جنابعالی  دار، و بر طبق گفته بالفاصله از شما سوال کردم که آیا خانم الدون شلخته بود یا مرتب و خانه
ي نهائی خودم را به تدریج کامل  در اینجا بود که فرضیه. فهمیدم که بله، خیلی شلخته و نامرتب بوده است

ائی است که داراي نقطه ضعف بزرگی در زندگیشان هستند، فرض کنیم که آن مردیث از آن دختره. کردم
کنند چیزي را دستبرد زده و یا کش بروند  اختیار هوس می روند، بی نقطه ضعفشان هم این است که هر کجا می

حال فکر کنیم که آن مردیث، این دختر زیبا، تا . ایم هاي بزرگ شاهد و ناظر آن بوده که اغلب در مغازه
شده با دیدن اشیا و  تا حدودي فقیر که دچار این بیماري هم هست، در هر جا که استخدام میحدودي ترسو و 

اش را به هر طریقی که  شده و سرانجام شی مورد عالقه تجمالت قیمتی و لوکس کارفرماهاي خود وسوسه می
ي  و سکه طال، نکتهتواند یک دستبند باشد، یا یک گردنبند و یا حتی یکی د این شی می. زده بوده دستبرد می

مهم اینجاست که اگر کارفرماي وي خانمی شلخته و نامرتبی مثل خانم الدون باشد، به این زودي و سادگیها 
ولی، . کند خودش آن را جائی انداخته و گم کرده است شود و تازه اگر هم بشود، فکر می متوجه موضوع نمی

ل خانم بنسون است که حواسش بسیار جمع بوده و ولی، بعضی اوقات کارفرما پیرزن دقیق و سختگیري مث
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شود و مچ آن مردیث  ي چیزهاي خود را دارد و به خاطر همین دقت زیاد است که متوجه قضیه می حساب همه
اش در معرض  شود که زندگی و آینده آن مردیث که اصوالً دختر بسیار ترسوئی است، متوجه می. گیرد را می

اي قوي براي یک جنایت  تواند انگیزه این احساس ترس و وحشت است که می بله، و. باشد خطر بزرگی می
همانطور که آن روز بعدازظهر خدمتتان عرض کردم، آن مردیث از آن دخترهائی است که تحت هیچ . باشد

زده شده  زنند، مگر اینکه از افشا شدن موضوع و یا موردي شدیداً ترسیده و وحشت شرایطی دست به جنایت نمی
تواند به راحتی این  دانسته که خانم بنسون می او می. در مورد خانم بنسون نیز قضیه به همین شکل بوده. شندبا

تنها یک راه نجات . داده اي که داشته، حتماً او را تحویل مقامات پلیس هم می موضوع را ثابت کند و با روحیه
هاي شربت انجیر، نیت  این راستا با تعویض شیشهماند و آن اینکه خانم بنسون بمیرد و در  براي آن مردیث می

جالب اینجاست که حتی خود خانم بنسون هم تا لب مرگ با اطمینان و . گذارد پلید خود را به مورد اجرا می
  ».دارد که اشتباه از آن وي بوده و کمترین سوءظنی به این دختر ترسو و کمرو نیز نداشته است قاطعیت اظهار می

معهذا فقط یک . فرمائید بله، به احتمال بسیار قوي همینطور است که می«: خن درآمد و گفتبازرس بتل به س
ولی . گذرد، اثبات آن نیز کار آسانی نخواهد بود ها از مرگ خانم بنسون می با توجه به اینکه مدت. فرضیه است

  ».است که شما شرح دادید رسم که ماجرا دقیقاً همینطوري کنم، بیشتر به این نتیجه می هرچه بیشتر فکر می

. براي اینکه امروز دام جالبی براي ایشان پهن کردم. مسئله از حد احتمال گذشته و من شخصاً تقریباً مطمئنم«
بازي که تا به حال سر همه  براي دختر شیاد و حقه. تر تر و جالب اي به مراتب حقیقی دامی کامالً حقیقی و با طعمه

با خودم خیلی کلنجار رفتم و پیش خودم . دامی فراخور حال و لیاقت او پهن شودرا شیره مالیده، الزم بود 
حساب کردم که اگر حدس من در مورد آن مردیث به خطا نرفته باشد، محال است که او با دیدن این 

د ها را بلن العاده گران و زیبا وسوسه نشود و صد در صد به هر ترتیبی که شده تعدادي از آن هاي فوق جوراب
ها را برایم  با سادگی و صمیمیت خاصی از او خواهش کردم که تعداد شش جفت از بهترین رنگ. خواهد کرد

دانم  ها را نیز به او نگفتم و وقتی هم که سوال کرد، با حالتی که مثالً نمی انتخاب کند، ضمناً تعداد دقیق جوراب
. اي با دوستش از اطاق خارج شدم و او را تنها گذاشتم متعاقباً به بهانه. ها طفره رفتم از ذکر تعداد حقیقی آن

بینی کرده بودم و حاال به جاي نوزده جفت، فقط هفده جفت از  نتیجه دوست من همان شد که قبالً پیش
ها بال درآوردند و پرواز کردند و االن هم در کیف دستی مادوازل  دو جفت از آن. ها برایم باقی مانده جوراب

  ».اند کرده آن مردیث آشیانه

گویند کلک مرغابی، واقعاً که  واووو، این را می«: بازرس بتل از روي تعجب و ستایش سوتی کشید و گفت
  ».چه استادانه انجام دادید
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کرد که بدبینی من نسبت به او به علت سوءظن در  اول فکر می. هایش درست بود ولی آن مردیث هم حساب«
خودش فکر کرد حاال که متهم به دزدي نیستم و کسی هم در این مورد به  باشد و البد پیش مورد این جنایت می

ها را ندزدم، ضمن آنکه دزدي یکی دو جفت جوراب  من سوءظنی ندارد، چرا یکی دو جفت از این جوراب
باشد، به  اشکال چندانی به وجود نخواهد آورد و تازه اگر آدم ثابت کند که مبتال به بیماري جنون دزدي می

  ».بله، ظاهراً فکر همه چیز را کرده بود. ی از چنگال قانون فرار خواهد کردراحت

بله، ظاهراً، معهذا خیلی احمقانه، مثل اینکه این کارها خیلی به دهانش مزه «: بازرس بتل سري تکان داد و گفت
ی زود به ها که بگذریم، خوشبختانه تا حدودي خیل کند، ولی از این حرف کرده که چپ و راست تکرار می

ها باعث مرگ کسی  زند، در جائی دیگر با جابجا کردن شیشه در جائی دست به سرقت می. نتیجه رسیدیم
هاي شیطانا و قاتلینی که  رسیم به حرف توانیم آن را ثابت کنیم، و بار دیگر می شود که بدبختانه هرگز نمی می

تواند  رساند، ولی کسی نمی شوهري را به قتل می آن از دکتر رابرتز که ظاهراً زن و. افتند هرگز به دام نمی
هاي  کند و به دزدي اي به او بچسباند و این هم از آن مردیث که پیرزنی را در نهایت خونسردي مسموم می وصله

  »آیا واقعاً آن مردیث بود که شیطانا را به قتل رسانید؟. حاال فقط خود شیطانا مانده. دهد خود ادامه می

ولی متعاقباً سري تکان . دنبال این حرف از سخن گفتن بازایستاد و لحظاتی در سکوت فرو رفتبازرس بتل به 
آن مردیث خیلی ترسوتر . رسد متاسفانه بعید به نظر می«: داد و با نارضایتی مشهودي به سخنانش ادامه داد و گفت

دشواري نیست و مهمتر از جابجا کردن یکی دو تا شیشه کار . از آن است که ریسک خطرناکی را قبول کند
ي منزل  از کارش مطمئن بود، چون هر یک از خدمه. همه اطمینان داشت که هیچ کس اتهامی به او نخواهد زد

توانستند این کار را انجام داده باشند، ضمن آنکه خانم بنسون هم به شخصه تا حدودي مقصر به شمار  نیز می
. ه ظاهراً این کار را نکرد و به همین خاطر جانش را از دست دادکرد ک بایست بیشتر توجه می رفت، چون می می

نامم، چون قاتل با محاسباتی که انجام داده، بدون  ها را جنایت با خوشبینی می این از آن جنایاتی است که من آن
واهد هایش اجرا خ آنکه نیازي به حضور در محل جنایت داشته باشد با حالتی از خوشبینی مطمئن است که نقشه

  .شد و طرف مورد نظر خواهد مرد

اي هم نداشته باشد که در آن صورت کسی نیز سوءظنی  هایش نیز بهم بخورد و نتیجه البته امکان دارد که نقشه
شود شخص مورد نظر را  رسد و موفق می ولی در مورد خانم بنسون قاتل به هدف خود می. به او نخواهد داشت

توزانه و  کند، ما در اینجا با جنایتی عمدي، کینه شیطانا قضیه کامالً فرق می معهذا در مورد. به قتل برساند
  ».انتقامجوئی شخصی روبرو هستیم
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نحوه و نوع این دو جنایت کامالً . من هم با شما موافقم«: پوارو نیز سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت
  ».باشند مغایر یکدیگر می

اول . شود به این ترتیب، آن مردیث هم از گردونه خارج می«: کشید و گفتبازرس بتل دستی به بینی خود 
خوب، راجع به سرگرد دسپارد چه نظري دارید مسیو پوارو؟ در مصاحبه با خانم . دکتر رابرتز و حاال این دختره

  »اي رسیدید؟ الکسمور به نتیجه

در پایان، . الً براي بازرس بتل شرح دادپوارو در جواب به این سوال جریان مصاحبه با خانم الکسمور را مفص
. دانم چطوري هستند ها قبالً برخورد داشتم و می من هم با این تیپ از زن«: اي کرد و گفت بازرس بتل خنده

اند که هرگز  ها دلبسته پرست و چنان در اوهام و خیاالت خود مستغرق و به آن پرداز و اوهام هائی خیال زن
  ».خواهند از دنیاي ساختگی و موهوم خود خارج شوند است بگویم نمی توانند و شاید بهتر نمی

پوارو به سخنان خود ادامه داد و ماجراي آمدن ناگهانی سرگرد دسپارد و داستانی را که وي در مورد مرگ 
  .پروفسور الکسمور تعریف کرده بود، براي بازرس بتل بازگو نمود

هاي ایشان را باور  یعنی شما حرف«: بازرس بتل بالفاصله سوال کرد هنوز به سخنانش کامالً پایان نداده بود که
  »کردید؟

  ».بله، حتماً«

سرگرد دسپارد از آن مردهائی نیست که مرد . کنم من هم باور می«: بازرس بتل آه کوتاهی کشید و گفت
گوید عاشق  یدیگري را به خاطر تصاحب همسرش با شلیک گلوله به قتل برساند، چون اگر اینطور که زنک م

توانست از شوهرش طالق گرفته و جدا شود، کاري که بارها شده و مرتباً هم  یکدیگر بودند، خیلی راحت می
نخیر، جریان . ها را به مخاطره بیفکند شود و لذا دلیلی نداشت کاري بکند که سرنوشت هر دوي آن تکرار می

کنم شیطانا در مورد سرگرد دسپارد  ین حساب فکر میبا ا. دقیقاً همینطور بوده که سرگرد دسپارد تعریف کرده
در حقیقت ) اولی جنایت دکتر رابرتز، دومی جنایت آن مردیث(ي سه  حدسش به خطا رفته، زیرا جنایت شماره

  ».ورد یک جنایت به شمار نمی

  »...مانیم و و حاال ما می«: با نگاهی کنجکاوانه و سوال برانگیز به پوارو نگاه کرد و گفت

  ».خانم لوریمر«: پوارو بالفاصله در جواب گفت که
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اي صحبت کرد، لحظاتی معطل  پوارو گوشی را برداشت، چند کلمه. در همین موقع زنگ تلفن به صدا درآمد
ي دیگر صحبت نمود و سرانجام گوشی را سر جاي خود گذاشت و به طرف بازرس بتل  شد، مجدداً چند کلمه

در جواب سوال بازرس بتل اظهار . رسید ر کرده، خیلی جدي و متفکر به نظر میاش کامالً تغیی حالت چهره. آمد
خیلی . خانم لوریمر بود که تلفن کرد و گفت که راجع به موضوع مهمی حتماً باید با من صحبت کند«: داشت

  ».هم زود و سریع، راستش همین االن

االخره این بازرس بتل بود که سکوت را دو مرد به یکدیگر خیره شدند و سکوتی بین آن دو برقرار شد و ب
  »اگر اشتباه نکرده باشم، مثل اینکه منتظر این تلفن و یا چیزي شبیه آن بودید؟«: شکست و گفت

  ».دانم دانم، واقعاً نمی راستش خودم هم نمی«: پوارو در جواب گفت

زودتر خود را به منزل ایشان به هر حال بهتر است هر چه «: ولی بازرس بتل با حالتی از ترغیب و اصرار گفت
  ».شاید دري به تخته خورد و سرانجام از ته و توي این معما سردربیاوریم. برسانی
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  پنجمفصل بیست و 

  دهد خانم لوریمر شرح می
رسید  اطاق خانم لوریمر هم کم نور و تا حدودي تاریک به نظر می. هوا گرفته بود و روز هم، روز زیبائی نبود

ي به دور از انتظار، ناشاد و با ا منظور تکمیل این منظره غم انگیز، چهره خانم لوریمر هم به گونهو گوئی به 
پوارو احساس کرد که نسبت به اولین باري که چند روز قبل ایشان را مالقات . نمود فروغ جلوه می نگاهی بی

کرد اعتماد به نفس خود  که سعی می معهذا با لبخند همیشگی و با حالتی ،کرده بود، چندین سال پیرتر شده است
ولی از  ،سرتان خیلی شلوغ است مسیو پوارو دانم که می« :مد گفت و اظهار داشتارا حفظ کند به پوارو خوش

  ».اینکه لطف کردید و تشریف آوردید بی نهایت متشکرم

  ».همیشه در خدمتگذاري حاضرم« :پوارو طبق معمول تعظیم کوتاهی کرد و گفت

اجازه بدهید اول دستور چاي را «: ر زنگی را که در کنار شومینه قرار داشت به صدا درآورد و گفتخانم لوریم
دوست ندارم ناگهانی و بدون مقدمه مکنونات  ولی من اصوالً ،دانم شاید شما نظر دیگري داشته باشید نمی. بدهم
لذا همواره ترجیح . ها صحبت کنم ه آنام را بیرون بریزم و بدون اطمینان از رازداري طرف مقابلم راجع ب قلبی
  ».دهم که این کار را با تانی و تفکر انجام دهم می

هاي امروز ما راجع به مکنونات قلبی مادام و رازداري من خواهد  صحبت ،اشتباه نکرده باشمر به این ترتیب اگ«
  »بود؟

خانم لوریمر که صداي زنگ را  چون در همین موقع پیشخدمت ،خانم لوریمر به این سوال پوارو جوابی نداد
شنیده بود وارد اطاق شد و پس از اینکه دستورات الزم در مورد سینی چاي را دریافت کرد خارج شد و در پی 

اولین باري که  ،اگر به خاطر داشته باشید« :آن، خانم لوریمر رو کرد به پوارو و با حالتی بسیار جدي اظهار داشت
خواهید آمد و حاال  حتماً ،هنگام خداحافظی گفتید که هر وقت سراغ شما بفرستم اینجا تشریف آوردید دم در و

فهمم که منظور خاصی از گفتن این جمله داشتید و به عبارت، دیگر مطمئن بودید که دیر یا زود این کار را  می
  ».دانستید تر از همه دلیل این کار را هم می کردم و مهم می

خوشبختانه قبل از اینکه پوارو بتواند جوابی بدهد، پیشخدمت با سینی چاي وارد شد، خانم لوریمر هم براي 
اینکه پیشخدمت بوئی از ماجرا نبرد راجع به موضوعات مختلفی شروع به صحبت کرد و هم زمان براي خودش 

لتی که معلوم بود از این استراحت لحظاتی بعد خدمتکار از اطاق خارج شد و پوارو با حا. و پوارو چاي ریخت
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شنیدم که یکی دو روز قبل دو نفري با مادمازل مردیث به « :ي بسیار خرسند شده است، اظهار داشتا چند دقیقه
  »کافه قنادي رفتید و چاي خوردید؟

  »اید؟ مگر ایشان را دیده .درست است ،بله«

  ».همین امروز بعدازظهر ،بله«

  »ما به والینگفورد رفتید؟آمده بود لندن یا اینکه ش«

  ».مادمازل آن مردیث و دوستانش قدم رنجه فرمودند و به کلبه بنده تشریف آوردند ،نه«

  ».ام من هنوز دوستش را ندیده. که با دوستش ،آها«

شما و . که این جنایت دوستی چند نفر را فراهم کرده است درس چنین به نظر می« :پوارو لبخندي زد و گفت
کند آشنائی بیشتري با آن مردیث داشته  سرگرد دسپارد هم سعی می. کنید دیث با هم چاي صرف میمادمازل مر

  ».فقط دکتر رابرتز است که سرش بی کاله مانده ظاهراً. باشد

مثل همیشه شاد و سرحال . دکتر رابرتز را هم چند روز قبل در کلوب بریج دیدم اتفاقاً« :ولی خانم لوریمر گفت
  ».بود

  »همیشه عاشق بریج؟و مثل «

  ».شود زند و جالب اینجاست که اغلب هم موفق می هاي سنگین همیشگی را می ولی کماکان همان بلوف ،بله«

بازرس بتل را هم اخیرا  ،ببینم« :شروع به صحبت کردن کرد و گفت در اینجا لحظاتی مکث کرد و مجدداً
  »اید؟ دیده

خانم لوریمر که . وقتی تلفن کردید، ایشان هم حضور داشتند راستش. ایشان هم همین امروز بعدازظهر، بله«
از صورتش که به طرف آن  صورتش از حرارت بخاري گرم شده بود دستش را باال آورد و بین شومینه و نیمی

  »کنند؟ چیزي دستگیرش شده است؟ چکار می ،خوب«: بود نگه داشت و گفت

 ،رود خیلی آهسته جلو می. بازرس بتل سریع نیست ،عزیزخانم «: پوارو با حالتی خیلی جدي در جواب گفت
  ».بدون شک ،رسد مطمئن باشید که صد در صد به اهدافش می ،ولی مادام

  ».شاید ،دانم چه بگویم نمی«: هایش را غنچه کرد و گفت خانم لوریمر با لبخند تمسخرآمیزي لب
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تمام سوابق و ! به شخص بنده دارد دانم که توجه خاصی ولی همین قدر می«: و در ادامه سخنانش گفت
با تمام . ي بیش نبودم تا به حال بارها و بارها مرور کرده اندا زندگی مرا از زمانی که دختر بچه ي تاریخچه

ها گرفته تا  از قدیمی. کردند دوستان و آشنایانم نیز راجع به من صحبت کرده و حتی با زنانی که پیش من کار می
دانم که  هنوز هم نمی. کند و دقایقی قبل هم برایمان چائی آورد ن پیش من کار میهمین پیشخدمتی که اال

من . اند ولی هر چه هست، مطمئنم  تا به حال پیدا نکرده ،گردند منظور ایشان از این کارها چیست و دنبال چه می
رسد  هذا چنین به نظر میمع ،اند برایشان گفتم و شرح دادم دانستم و هر چه که ایشان سئوال کرده هر چه که می

. به خصوص در مورد آقاي شیطانا ،باشد ي زیر نیم کاسه میا کاسه کنند که حتماً اند و فکر می که هنوز قانع نشده
به هیچ وجه آشنائی چندانی  کنم که من شخصاً آنچه که حقیقت بود به ایشان گفتم و باز هم تکرار می من واقعاً

مالقات  اولین بار یکدیگر را در مصر و در شهر لوکسور ،هم گفته بودم که قبالًبا شیطانا نداشتم و همان طور 
کردیم و بعد از آن هم هرگز همدیگر را ندیدیم و آشنائی ما همان سالم و علیکی بود که در لوکسور با هم 

دانم  و نمیزنند  هاي بازرس بتل بیهوده بوده و بی خودي سگ دو می براي همین است که مطمئنم تالش. داشتیم
  ».خواهند این موضوع را قبول کنند چرا نمی

  ».فرمائید شاید همین طور است که شما می ،دانم نمی« :پوارو در جواب گفت

  »اید؟ خود شما چطور؟ منظورم این است که آیا تحقیقاتی در این مورد انجام داده ،مسیو پوارو ،خوب«

  »یعنی در مورد شخص شما، مادام لوریمر؟«

  ».ر مورد شخص خودمد ،بله«

اگر هم « :داد، گفت خود را جمع و جور کرد و همین طور که سرش را تکان می ي پوارو هیکل ریزه میزه
  ».ي دربر نداشتا نتیجه مطمئناً ،کردم تحقیقاتی می

  ».ممکن است خواهش کنم توضیح بیشتري بفرمائید. متوجه منظورتان نشدم«

شما چهار نفر به این  ي با مقایسه ،از همان ابتداي کار. بهتر است خیلی صریح خدمتتان عرض کنم ،مادام عزیز«
. باشید ترین و خونسردترین ضلع این مربع انسانی می منطقی ،ترین عاقل ،شما مادام لوریمر نتیجه رسیدیم که

در صد اطمینان دارم که شما اگر  کند و لذا صد ضمن آنکه مغزتان نیز به مراتب از سه نفر دیگر بهتر کار می
ترین شکل آن ترتیب دهید، بدون اینکه  توانید جنایتی را با ماهرانه بخواهید، و یا بهتر بگویم تصمیم بگیرید، می
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و حاضرم با هر کسی در این مورد شرط . هیچ کس از آن بوئی ببرد و یا کمترین سوء ظنی به شما داشته باشند
  ».ببندم

البد انتظار دارید که این « :حالتی از تعجب ابروانش را باال انداخت و با لحن خشکی گفتخانم لوریمر با 
  »تلقی کنم؟ ستایشحرف شما را به صورت یک 

دلیلش هم این است که «: ولی پوارو بدون توجه به زخم زبان خانم لوریمر به سخنانش ادامه داد و گفت
ها  اول این است که تمام نکات و جزئیات آن از مدت ي رحلهآمیز در م آل و موفقیت یک جنایت ایده ي الزمه

بایست به همین ترتیب مورد مطالعه قرار گرفته و  موارد احتمالی نیز می. ریزي گردد بررسی و برنامه قبل دقیقاً
. ت شودمراعا هایش محاسبه و دقیقاً بایست، حتی ثانیه زمان اجراي کار می. ها پیش بینی شود هاي مقابله با آن راه

بایست  محل وقوع جنایت به ویژه از اهمیت خاصی برخوردار بوده، لذا با در نظر گرفتن تمام جوانب، می
دکتر رابرتز این کاره نیست و به علت اطمینان بیش از حدي که در خود دارد . ترین مکان انتخاب گردد مناسب

د دسپارد از طرف دیگر بی نهایت محتاط و سرگر. به احتمال زیاد موفق نخواهد شد و خودش را لو خواهد داد
مادمازل آن مردیث . کند که گند قضیه باال خواهد آمد دوراندیش است و لذا آن قدر این دست و آن دست می

ولی در مورد شما مادام   .آن قدر ترسو و بزدل است که همان ابتداي کار دستش رو خواهد شد که اصوالً
هائی را که ذکر کردم مرتکب  شما هیچ یک از افراط و تفریط. کند وضعیت خیلی فرق می ،لوریمر عزیز
قوي و  ضمن آنکه با داشتن عزمی. کنید شما با خونسردي و حسابگري ذاتی فکر همه چیز را می. نخواهید شد

 .گیرید ها تصمیم نمی هرگز به این سادگی ،باشد خستگی ناپذیري که از خصوصیات بارز فردي شما می ي روحیه
تواند خللی در  آن قدر مصمم خواهید بود که هیچ چیزي نمی ،وقتی در مورد به خصوصی تصمیم گرفتیدولی 

  ».جزم و خونسردي کامل نقشه خود را پیاده خواهید نمود شما به وجود بیاورد، و با عزمی ي فکر و اراده

داد، لحظاتی در فکر فرو  هاي پوارو گوش می تر به حرف خانم لوریمر که سکوت کرده و با دقت هر چه تمام
که این طور مسیو «: رفت و سپس در حالی که لبخند شیطنت آمیزي بر گوشه لبانش نقش بسته بود، اظهار داشت

آل مرتکب  توانم، جنایتی را به بهترین وجه و در حد ایده پس به نظر شما من زنی هستم که قادرم و می. پوارو
  ».ه کوچکترین اثري از خود بر جاي گذارمکنشوم بدون آ

  ».اید بینم ناراحت نشده چون می ،هاي من تا حدودي موثر بوده کنم که حرف به هر صورت احساس می«

توانستم شیطانا را  شما من تنها کسی هستم که می ي به این ترتیب به عقیده. براي اینکه به نظرم خیلی جالب آمد«
  ».قتل برسانم آمیز به این گونه موفقیت
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  ».رسد چون تا حدودي بعید به نظر می. خوب، زیاد هم مطمئن نیستم«: در جواب گفت پوارو به آرامی

  ».واجب شد که حتما براي من شرح دهید ؟جداً«

آمیز  که راجع به جنایات موفقیت هنگامی. اگر به سخنانم خوب دقت کرده باشید، حتما به خاطر خواهید آورد«
میز این است که تمام نکات و جزئیات آ آل و موفقیت یک جنایت ایده ي ر یک جا گفتم الزمهد ،زدم حرف می

جلب  ))الزمه((و حاال توجه شما را به این لغت یعنی . برنامه ریزي شود ها قبل بررسی و دقیقاً آن از مدت
نوان مثال تا حاال اتفاق افتاده به ع. آمیز وجود دارد نوع دیگري هم از جنایات موفقیت هچرا؟ براي اینک. نمایم می

خواهید دید که طرف  توانی آن شاخه درخت را با این سنگ بزنی؟ مطمئناً د ببینم مییکه ناگهان به کسی بگوی
ولی وقتی ... ولی. کند درست به همان شاخه اصابت می سنگ را پرتاب کرده و اتفاقاً مهابا و بدون فکر سریعاً بی

کند، کمتر موفق  شود و هر قدر بیشتر سعی می ار را بکند با شکست مواجه میخواهد دوباره این ک که می
کند و لذا هر قدر که به هدف  چرا؟ براي اینکه در دفعات بعد او با فکر و اندیشه به این کار مبادرت می. شود می

اه بوده و اجزاء  گآ پرتاب اول یک حرکت ناگهانی و ناخود. شود کند، احتمال اشتباهش بیشتر می بیشتر دقت می
اید مادام  متوجه منظورم شده حتماً. کنند تبعیت می که مخصوص حیوانات است از غریزه اي بدن، به گونه

العاده ماهرانه هم به این شکل و به این ترتیب به وقوع  اي از جنایات فوق منظورم این است که پاره ،لوریمر
ي تفکر و تعمق، ا تر از همه بدون لحظه تحریک آنی و مهمقاتلین در یک لحظه و بر مبناي یک . پیوندند می

نمایند و در طریقه العینی کارشان را با موفقیت به پایان  حیوانی، مبادرت به جنایت می از روي غریزه و شم صرفاً
. رسیدهبه همین ترتیبی که برایتان شرح دادم به قتل  و اینجا است که باید عرض کنم شیطانا نیز دقیقاً. رسانند می

ي را احساس ا ، خطر قریب الوقوع و بالقوهادار شیطان معنی ي تحت تاثیر یک گوشه و کنایه ،قاتل هر که بوده
و در این مرحله است که همان غریزه و شم حیوانی که خدمتتان  .نماید تحریک می او را قویاً کند که ظاهراً می

لذا بدون توجه به شرائط و موقعیت زمانی و مکانی عرض کردم، قدرت تفکر و تعمق را از وي سلب نموده، و 
العاده  مالد و با قبول ریسکی فوق همه چیز را به تنش می ي وحشتناکی جلوي او قرار داشته، پیه ي که به مثابه تنگه

  ».رساند شیطانا را به قتل می ،خطرناك، در یک لحظه و با یک ضربه کاري

و به خاطر همین «: سخنانش اظهار داشت ي مت نفی تکان داد و در ادامهپوارو در اینجا بار دیگر سرش را به عال
چون همان طور که در . تواند باشد بینم این جنایت کار شما نمی کنم می که هر چه فکر می ،است، مادام لوریمر
جناب عالی هرگز کسی را از روي یک تحریک آنی نخواهید کشت و چنان چه تصمیم به  ،اول نیز عرض کردم

نخواهید  ها اقدامی ها قبل روي آن کار خواهید کرد و به این سادگی از مدت مطمئناً ،تل کسی داشته باشیدق
  ».نمود
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در جواب  ،زد گرمش شده بود، در حالی که با دست راستش صورت خود را باد می خانم لوریمر که ظاهراً
ه چون این جنایت از نوع آنی و بدون گیریم ک و از این داستان چنین نتیجه می. که این طور«: پوارو گفت

مرتکب خواهم شد از  زیرا جنایتی که من احتماالً ،توانم شیطانا را کشته باشم پس من نمی ،ریزي قبلی بوده برنامه
درست . ریزي و به موقع نیز اجرا خواهد شد نوع جنایاتی خواهد بود که تمام نکات و جزئیات آن از قبل برنامه

  »گفتم مسیو پوارو؟

  ».درست فرمودید کامالً ،بله«: کرد و در جواب گفت پوارو همین طور که نشسته بود تعظیمی

در اینجا خانم لوریمر، که روي صندلی مقابل پوارو نشسته بود تا حدود زیادي به جلو خم شد و با لحن آرام و 
. بهتر است بدانید که شیطانا را من کشتم ،معهذا مسیو پوارو«: خیلی شمرده شمرده شروع به صحبت کرد و گفت

  ».من ،بله
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  فصل بیست و ششم

  حقیقت؟
هاي آتش شومینه  شد و در مقابل آن شعله تر می نور اطاق به تدریج کم. سکوت عمیقی اطاق را فر گرفت

  .رسید تر به نظر می تر و خیره کننده درخشان

حال و هوائی . اه کنند هر دو به شومینه خیره شده بودندخانم لوریمر و هرکول پوارو بدون اینکه به یکدیگر نگ
  .در اطاق به وجود آمده بود که گوئی زمان نیز متوقف شده است

خود  که شما شیطانا را کشتید و ما هم بی ،عجب«: سرانجام پوارو تکانی به خود داد و آه کوتاهی کشید و گفت
  »ا و به چه دلیل این کار را کردید؟حاال بفرمائید که چر ،خوب. کردیم وقتمان را تلف می

  ».کنم خودتان بدانید مسیو پوارو فکر می«

دور اتفاق  ي تقریباًا چیزي که در گذشته ،دانست خواهید بگوئید که راجع به گذشته شما چیزي می یعنی می«
  »افتاده بود؟

  ».بله«

  »مادام؟ ،البد راجع به مرگ کسی بوده است؟ بله... و این اتفاق«

  .وریمر، سکوت کرد و فقط سرش را به عالمت تائید تکان دادخانم ل

چه دلیلی داشت که این موضوع را به من بگوئید؟ منظورم این است «: پوارو با صمیمیت خاصی اظهار داشت
  »که چرا دنبال من فرستادید؟

  ».کنمتوانم روي شما حساب  براي اینکه آن روز به من گفتید هر وقت به شما احتیاج داشتم می«

فایده است و  دانستم که اعتراف گرفتن از شما بی همین قدر می ،راستش... درست است و امیدوار بودم که ،بله«
و تنها از این راه بود که امیدوار  .صبر کنم تا وقتی خودتان دلتان  بخواهد ؛تنها راه منطقی این بود که صبر کنم

براي اینکه شما از آن زنانی  ،ها آگاهی داشتید برسم دانستم به حقایقی که شما از آن می ،بودم و یا بهتر بگویم
هیچ کس قادر نیست حرفی از شما بیرون بکشد مگر همان  ،که خودتان نخواهید و مایل نباشید هستید که مادامی
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دانستم که شانس  ذا میمعه ،نیستید که خودتان را لو بدهید شما آدمی. خودتان دلتان بخواهد طور که گفتم
  ».باالخره به من رو خواهد کرد

رساند مسیو  این نهایت زرنگی و هوشیاري شما را می«: خانم لوریمر سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت
به ویژه با شناخت و آشنائی که از تنهائی و مسائل . بینی کرده بودید پوارو که این قدر بجا و حساب شده پیش

  ».هاي جان کاهی مواجه است دانید یک زن تنها با چه مسائل و نگرانی تنهائی یک زن دارید و اینکه میناشی از 

به دنبال  این سخن سکوت کرد و پوارو همین طور که با حالتی از کنجکاوي شدید به وي خیره شده بود 
دانم شما چه  و میکنم  احساسات شما را درك می ،تنهایی خیلی سخت است. فهمم می ،بله ،بله«: گفت
  ».کشید می

کسی چه . تنهاي تنها... بله تنها«: خانم لوریمر که گوئی عقده دلش باز شده بود، با حرارت زیادي گفت
کشم،  با وجدان ناراحتی مثل من، درد و رنجی را که من می ،فقط زنی تنها و مثل من .کشم داند که چه می می
  ».کند داند و درك می می

مادام  ،کنم همدردي مرا بپذیرید اگر جسارت نباشد خواهش می«: ي گفتا لحن دلسوزانه پوارو مجددا با
  ».لوریمر

  ».مسیو پوارو ،خیلی متشکرم«: خانم لوریمر سري تکان داد و گفت

رسید اظهار  لحظاتی به سکوت گذشت و سپس هرکول پوارو با لحنی که تا حدودي جدي به نظر می مجدداً
در آن شب مهمانی شیطانا مطالبی بر زبان آورد که شما به عنوان ، گر اشتباه نکرده باشمبا این حساب ا« :داشت

  »بله؟ ،تهدیدي مستقیم نسبت به خود تلقی کردید

کرد،  همان طور که صحبت می«: خانم لوریمر سرش را به عالمت تایید پائین آورد و در  جواب پوارو گفت
این جمالت دارد و روي سخنش نیز با شخص به خصوصی  ناگهان متوجه شدم که منظور خاصی از گفتن

هایش به این نکته رسید  و به خصوص وقتی که در ادامه حرف. باشد و آن شخص به خصوص هم من بودم می
دانست و  او همه چیز را می. کرد راجع به من صحبت می دقیقاً ،کنند از انواع زهر استفاده می ها معموالً که خانم
چون همان شب یک بار دیگر هم مچ  ،سابقه نبود البته این کار شیطانا بی. ته من به خوبی آگاه بوداز گذش مطمئناً

هایش ناگهان  زد، و در حین صحبت او را گرفتم و آن وقتی بود که داشت راجع به محاکمات معروف حرف می
خواست  اضح است که میپر و. دارد ي چشم از من برنمیا متوجه شدم که همین طور به من خیره شده و لحظه
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شیطانا از همه چیز . ولی به هر حال همان شب بود که مطمئن شدم ،دهم ببیند چه عکس العملی از خودم نشان می
  ».هائی را هم تهیه و تدارك دیده است اطالع دارد و برنامه

یعنی تا این حد  گذشت نیز آگاه شده بودید؟ خواهید بگوئید حتی از چیزهائی که در مغز شیطانا می یعنی می«
  »اطمینان داشتید؟

فرمائید دعوت از شما  یعنی می. این قدر مرا دست کم نگیرید مسیو پوارو«: خانم  لوریمر به خشکی جواب داد
دانید که به هیچ وجه آدم  و بازرس بتل به مهمانی آن شب از روي تصادف و شانسی بوده است؟ خودتان هم می

یدن شما دو نفر فوري متوجه شدم که شیطانا با این مهمانی و دعوت کردن آن شب به محض د. ي نیستما ساده
ها و یا بهتر بگویم شگردهاي خودش  هائی مثل شما و بازرس بتل قصد دارد یک بار دیگر یکی از حقه شخصیت

حقایقی ببرد  تواند پی به تر از همه به شما دو نفر ثابت کند که تنها شیطانا است که می و مهم. را به نمایش بگذارد
  ».ها نخواهند بود که پلیس و امثالهم به هچ وجه قادر به کشف و تشخیص آن

چه موقعی در آن شب بود که به فکر این جنایت افتادید؟ و  مادام لوریمر حاال بفرمائید که دقیقاً ،بسیار خوب«
  ».در کجا بود که تصمیم گرفتید نقشه خودتان را پیاده کنید

به یاد  راستش دقیقاً«: مردد و دودل ماند و سرانجام در جواب سئوال پوارو، اظهار داشت خانم لوریمر لحظاتی
معهذا بهتر است بگویم که وقتی همگی بلند شدیم تا براي ... ندارم که کی و کجا این فکر به مغز من خطور

بار چشمم به این دشنه قبل از اینکه از در اطاق خارج بشویم براي اولین  ،صرف شام به سالن غذا خوري برویم
دور از  ،به اطاق نشیمن بازگشتیم که همگی مجدداً بعد از صرف شام و هنگامی. افتاد که روي میز قرار داشت

آن قدر ماهرانه  ،البته. چشم همه دشنه را که کماکان در جاي خود قرار داشت برداشتم و در آستینم پنهان کردم
  ».ها متوجه چیزي نشده است یزبان و مهمانو سریع که مطمئن بودم هیچ کس اعم از م

یعنی  ،چون حتی من ،با مهارت خاصی این کار را انجام دادید مادام لوریمر مطمئنم که حقیقتاً. حتماً ،بله«
  ».هرکول پوارو هم متوجه نشدم

ر بسیار کا. فقط مانده بود کی و کجا. دانستم که چه کار باید بکنم حاال دیگر تصمیم را گرفته بودم و می«
دانستم که ارزش  معهذا مطمئن بودم و می. تري را هم به دنبال داشت خطرناکی بود و ریسک به مراتب خطرناك

  ».این ریسک خطرناك را دارد
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شما همیشه . کردم خودي از شما تعریف نمی بینید که بی می. هاي من مادام لوریمر رسیم به حرف باز هم می«
کنید و بنابراین دلیلی ندارد که در  چون با خونسردي و دوراندیشی فکر همه چیز را می ،موفق خواهید شد
  ».کارتان موفق نشوید

ي صحبت ا انم لوریمر لحظاتی مکث کرد، سپس با خونسردي و لحن عادي که گوئی درباره موضوع سادهخ
ضمن اینکه . ازي بریج مشغول شدیمسرانجام دور میز نشستیم و به ب«: کند، به سخنان خود ادامه داد و گفت می

ها جا  در یکی از دست. مدام مترصد موقعیت مناسبی بودم و باالخره موقعیتی را که در انتظارش بودم فراهم شد
کاري ندارد که انجام دهد و  ،رود دانید کسی که در بازي بریج جا می رفتم و همان طور که خودتان می
. شود از جاي خود بلند می دهد و بازیکنی که دستش را جا رفته، معموالً شریکش به تنهائی به بازي ادامه می
رود و یا دستشوئی و هیچ یک از بازیکنان  ریزد یا پشت دست شریکش می حال، براي خودش چائی یا قهوه می

چون  ،توانند داشته باشند و نمی. باشند توجهی به بازیکنی که جا رفته ندارند غرق در بازي خود می که عمیقاً
بازي بریج آن قدر دقیق و احتیاج به دقت و تفکر زباد دارد که حتی گاهی بازیکنان شریک هم از یکدیگر غافل 

به هر . بایست کمبود او را هم جبران نماید چون شریکش می ،به خصوص وقتی که کسی جا برود. شوند می
شومینه که در طرف دیگر اطاق قرار لحظاتی پس از اینکه جا رفتم از جاي خود بلند شدم و به طرف  ،حال

دیدم . لحظاتی کنار شیطانا ایستادم و نگاهی به بقیه انداختم. زد رفتم داشت و شیطانا هم در کنار آن چرت می
آهسته آهسته روي شیطانا خم شدم و سپس در یک . همگی غرق در بازي هستند و به هیچ وجه توجهی ندارند

  »...کنم بالفاصله مرد فکر می. درآوردم و محکم به قلب او فرو کردم چشم به هم زدن دشنه را از آستینم

در همان لحظه «: در اینجا صدایش به لرزه افتاد ولی بالفاصله به خود مسلط شد و به سخنانش ادامه داد و گفت
هائی پیش  کسی شکی به من نبرد و حدس سازي کنم که بعداً بایست طوري صحنه به مغزم خطور کرد که می

هاي  به همین جهت شروع کردم به حرف زدن با مرده شیطانا و تظاهر به اینکه او زنده است و به حرف. ود نزندخ
با حالتی  ،لحظاتی سکوت کردم لذا مطالبی راجع به شومینه و شوفاژ به زبان آوردم و متعاقباً. دهد من گوش می

با صداي  مطرح کرده است و سپس مجدداًهاي من، مطالبی را  که وانمود کنم شیطانا نیز در جواب  حرف
ي ا من هم به شخصه عالقه ،بله: کنم، گفتم هاي شیطانا را تائید می بلندي که همه بشنوند با حالتی که حرف تقریباً

  ».به شوفاژ و به خصوص نصب رادیاتور ندارم

ین است که حتی فریاد منظورم ا ؟کردید، شیطانا عکس العملی از خود نشان نداد وقتی که دشنه را فرو می«
  »کوچکی هم نکشید؟
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شنید البد پیش خود فکر  فقط صداي ضعیفی مثل خرخر از گلویش خارج شد که اگر هم کسی می ،نه«
  ».کرد حرفی از دهانش خارج شده و مثال آره یا نه گفته می

  »بعد چی شد؟ ،خوب«

  ».تبرگشتم سر میز و دیدم چیزي به پایان دست نمانده اس مجدداً ،هیچی«

  »؟فرمائید که دوباره سر میز بازي نشستید و به بازي ادامه دادید یعنی می«

  ».بله«

و مثل بقیه در بازي غرق شدید و آن قدر هم با دقت و با توجه بازي کردید که توانستید دو روز بعد تمام ورق «
  ».ها را از حفظ تحویل من بدهید دست

  ».بله«

  ».خوب بسیار« :پوارو در مقابل اظهار داشت

پوارو به صندلی خود تکیه داد و سرش را متفکرانه تکان داد، و پس از لحظاتی که به همین شکل گذشت تکان 
  ».بینم یک جاي قضیه اشکال دارد کنم می هر چه فکر می ،مع الوصف«: به سرش داد و گفت محکمی

  »چطور؟«

کنم، کمتر از آن  چه بیشتر سعی میهست که هر  مهمی راستش نکته، چه طوري بگویم... رسد به نظر می«
هم  همان طور که قبالً. و آن هم مغایرت اساسی است که بین گفتار و کردار شما وجود دارد ،آورم سردرمی

هاي بسیار حسابگر و دقیقی هستید که هیچ کار و عملی را بدون حساب و بدون  شما از آن خانم ،عرض کردم
لذا محال است که کاري را سرسري . کنید دلیل موجهی دارید هم که میدهید و براي هر کاري  تفکر انجام نمی

جنایتی  ،شود خانم باهوش و خونسردي مثل شما ولی سئوال اینجاست که چطور می. و بدون مطالعه انجام دهید
راي تر با موفقیت به پایان برساند که به طور قطع و یقین دلیل موجهی هم ب را با مهارت و خونسردي هر چه تمام

مشکوك  پروا به این جرم خود اعتراف کند؟ و همین موضوع مرا قویاً بی ،مهعذا دو هفته بعد. آن داشته است
  »!هاي شما حقیقت داشته باشد کنم گفته فکر نمی ز،کرده و راستش را بخواهید مادام عزی
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ن خانم لوریمر نقش لبخندي که نه ریشخند بود و نه لبخند و بیشتر به یک زهرخند شباهت داشت گوشه لبا
ي هست که جناب عالی هنوز از آن ا نکته ،بله. مسیو پوارو ،حق با شماست کامالً«: بست و در جواب گفت

  »خانم آن مردیث به شما نگفت که مرا کجا مالقات کرده بود؟ ،ببینم. اطالع هستید بی

  ».هاي منزل خانم الیور بود گفت که در نزدیکی ،اگر فراموش نکرده باشم«

 در خیابان ،بله. ولی منظور من نام آن خیابان است ،هاي منزل خانم الیور بود دانم که در نزدیکی من هم می ،بله«
  ».بود که با یکدیگر برخورد نمودیم هارلی

ترین پزشکان  ترین و سرشناس هرکول پوارو که از شنیدن نام این خیابان معروف که محل مطب معروف
حاال دارم  ،آها« :زده شده بود، به مخاطب خود با کنجکاوي زیادي خیره شد و گفتباشد، شگفت  انگلستان می

  ».فهمم می

ها قبل  از مدت مطالبی به من گفت که تقریباً. رفته بودم پیش یکی از پزشکان متخصص ،بله. زدم حدس می«
  ».خواستم مطمئن شوم که شدم معهذا می ،خودم حدس زده بودم

منتها برخالف لبخند قبلی که زهرخندي بی نهایت تلخ . لبخندي بر لبانش نقش بست در اینجا بود که مجدداً
  .بود، این بار لبخندي بسیار غمگین و دو چندان تلخ تر

البته . اعتراض نکنید مسیو پوارو ،نه. کنم که بیش از مدت کوتاهی بتوانم بریج بازي کنم راستش فکر نمی«
این  گفت که اگر مثالً به من دلداري و قوت قلب بیشتري بدهد و میفقط سعی داشت  ،این طوري نگفت کامالً

دانست من  چون خودش هم خوب می ،کار و یا آن کار را بکنم و یا نکنم چند سالی بیشتر عمر خواهم کرد
  ».توجهی به این مسائل ندارم ها از خودم مواظبت کنم و اساساً نیستم که بتوانم مثل بعضی آدمی

  ».فهمم کم کم دارم خیلی چیزها را می ،بله ،بله«: که حاکی از تفکر عمیقی بود، اظهار داشتپوارو با حالتی 

زندگی و افکار  ،گوید که حداکثر تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نیست وقتی که طبیبی به مریضش می ،خوب«
با همین  ،به هر حال .شود و از آن به بعد همه چیز براي او فرق خواهد کرد مریض دستخوش تغییرات محیطی می

وضع بود که از مطب پزشکم خارج شدم و بالفاصله خانم مردیث را دیدم و از ایشان خواهش کردم که دعوت 
  ».مرا به چاي بپذیرند

ولی مسیو پوارو، تا «: ي مکث کرد، سپس به سخنانش ادامه داد و گفتا خانم لوریمر به اینجا که رسید لحظه
تان عرض کنم که من اگر صدها عیب هم داشته باشم هرگز زن سنگدل و قسی دیر نشده اجازه بدهید خدمت
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پیش خود فکر  مرتباً ،خوردیم لذا در تمام مدتی که من و آن مردیث با هم چاي می. ام و نیستم القلبی نبوده
تنها جان نه ) کاري که شده بود و دیگر راه برگشتی هم وجود نداشت(ام  کردم که من با عملی که انجام داده می

سرگرد دسپارد و باالخره آن مردیث که  ،یعنی دکتر رابرتز ،گناه بلکه سرنوشت سه نفر بی ،ام یک نفر را گرفته
به مخاطره افکنده و آبرو و حیثیت  اند نیز شدیداً در طول زندگیشان کمترین و کوچکترین آزاري به من نرسانده

ولی این سه نفر را که  ،توانستم زنده کنم اگر شیطانا را نمی حاال. ام ها را در معرض خطر قرار داده تک تک آن
البته شاید در مورد دکتر . اند خاتمه دهم توانستم نجات دهم و به این بحرانی که ناخواسته در آن گیر کرده می

رند که هر دو جوان بوده و حق دا ها مرد هستند، گو این چون آن ،رابرتز و سرگرد دسپارد حساسیت نداشته باشم
ولی به هر حال چون مرد . که به طور طبیعی به زندگی خود ادامه داده و بیش از پیش از زندگی لذت ببرند

توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و خود را از این مخمصه نجات  هستند حتی بدون کمک من هم می
کردم متاثرتر  تر به آن مردیث نگاه میولی آن مردیث این دوشیزه جوان و زیبا چه؟ و آن روز هر قدر بیش .دهند

  ».شدم تر می و منقلب

آن مردیث خیلی جوان «: به سخنان خود ادامه داد و گفت ي مکث کرد و مجدداًا خانم لوریمر در اینجا لحظه
تر از  و هنوز خیلی جوان. و هنوز امیدها و آرزوهاي بیشماري دارد که امیدوار است روزي تحقق پیدا کنند است
. زندگی او را از هم خواهد پاشید بحرانی که احتماالً ،ست که بتواند با چنین بحرانی دست و پنجه نرم کندآن ا

غیرانسانی موجبات  توانم به خود اجازه چنین کاري را بدهم و با خودخواهی کامالً احساس کردم که هرگز نمی
همین طور که این افکار و این . کنممتالشی شدن زندگی موجود جوان و زیبائی مثل آن مردیث را  فراهم 

و در این موقع بود  .هاي آن روز شما افتادم مسیو پوارو ناگهان به یاد حرف ،گرفت احساسات در درونم قوت می
دانستید  می که به منظور شما پی بردم و فهمیدم که چرا در آن روز چنین پیشنهادي به من کردید و شما هم حتماً

براي همین بود که امروز به شما تلفن زدم و از شما خواهش کردم که . نم سکوت کنمتوا که بیش از این نمی
  ».به دیدن من تشریف بیاوردید سریعاً

  .سخنان خانم لوریمر در اینجا خاتمه یافت و بار دیگر سکوتی طوالنی فضا را فرا گرفت

  .گذشت دقایق در سکوت می

هاي خانم لوریمر  ه جلو خم شد و با نگاهی عمیق به چشمهرکول پوارو از روي صندلی خود تا حدود زیادي ب
  .داد خانم لوریمر هم به پوارو خیره شد و با خونسردي کامل جواب نگاه او را می. خیره شد
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کنم  خواهش می(آیا شما صد در صد مطمئن هستید  ،خانم لوریمر«: سرانجام پوارو به سخن درآمد و گفت
کشتن شیطانا به هیچ وجه از قبل برنامه ریزي نشده بود؟ در این مورد هیچ  ي که برنامه) فقط راستش را بگوئید

بوده نیندیشیده بودید؟ یعنی این حقیقت ندارد که نحوه اجراي این  گونه تدبیر قبلی که الزمه این جنایت می
طانا در آن به منظور کشتن شی ها قبل بررسی و طراحی کرده و لذا با آمادگی کامل و صرفاً جنایت را از مدت

  »مهمانی شرکت کردید؟

خانم لوریمر لحظاتی با چشمانی که بیش از حد باز شده بود به هرکول پوارو خیره شده سپس سرش را محکم 
  ».نه«: تکان داد و گفت

  »از قبل نگرفته بودید؟ یعنی به هیچ وجه تصمیمی ،کنم باز هم تکرار می«

  ».مطمئنا نه«

هایتان حقیقت  ي از حرفا و کلمه. گوئید خانم لوریمر کنم شما دروغ می با این حساب باید خدمتتان عرض«
  ».تواند حقیقت داشته باشد یعنی نمی. ندارد

. که مسیو پوارو واقعاً«: رسید با لحن بسیار خشک و سردي گفت خانم لوریمر که خیلی خشمگین به نظر می
  ».کنید ت و او را به دروغ گوئی متهم میخیلی باادب تشریف دارید که با یک خانم محترم این طوري صحب

سپس شروع کرد به قدم زدن و از . از جاي خود پرید و روي پاهایش ایستاد ،هرکول پوارو این مرد ریزه میزه
آورد و گاه گاهی هم آهان  هم بر لب می ضمن آنکه چیزهاي نامفهومی ،این سوي اطاق به آن سوي اطاق رفتن

  »...اجازه بدهید مادام«: ناگهان ایستاد و گفتولی . گفت و اوهو به خود می

سر جاي اولش نشست و  سپس برگشت و مجدداً ،پوارو به طرف سویچ المپ اطاق رفت و آن را خاموش نمود
حاال این سوال مطرح است که آیا امکان دارد «: همین طور که به چشمان خانم لوریمر خیره شده بود گفت

  »جهت حرف بزند؟ و بیهرکول پوارو اشتباه کرده باشد 

  ».کند هر کسی در زندگی اشتباه می« :خانم لوریمر با خونسردي در جواب گفت

اي از  به حدي که پاره ،روم کنم و هرگز به راه خطا نمی من هرگز اشتباه نمی ،اشتباه شما همین جاست. اما نه«
 ،ولی ظاهراً. باشد از همان موارد مییکی  شود و این مورد هم دقیقاً موارد باعث تعجب و شگفتی خود متهم می

ظاهر قضیه این است . کند ي است که مرا کالفه میا ام و همین مسئله رسد که من اشتباه کرده به نظر می بله ظاهراً
یعنی هرکول پوارو به مراتب  ،ولی خیلی جالب است که من ،اید کنید که جنایتی را مرتکب شده که شما ادعا می
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یعنی درست مثل اینکه خود من ! اید مراتب دقیق تر از شما بدانم که چطور این قتل را انجام دادهبهتر از شما و به 
  »آید؟ این به نظر شما عجیب و غریب نمی. ام هاي خودم مرتکب این جنایت شده و گویی با دست

  ».ضمن اینکه تا حدودي جالب هم هست. نماید به نظر  من هم عجیب و غریب می ،بله«

 ،ام ولی من نه دیوانه هستم و نه عقلم را از دست داده. بدون شک. این حساب من باید دیوانه شده باشمپس با «
خواهد که باور کنم شما  خیلی دلم می ،ام و باور کنید دانم که درست حدس زده و هرگز اشتباه نکرده فقط می

 ،و یا بهتر بگویم قبول کنم... توانم باور نمیولی . ..ولی متاسفانه هر قدر هم که دلم بخواهد. اید شیطانا را کشته
این امر از محاالت . توانید شیطانا را به ترتیبی که ذکر کردید کشته باشید چون شما مادام لوریمر به هیچ وجه نمی

این . تواند و قادر نیست کاري کند که اجراي آن مغایر با کاراکتر و شخصیتش باشد زیرا هیچ کس نمی ،است
درونی  خانم لوریمر نفس عمیقی از روي خشمی. سپس سکوت کرد ».الزم و ملزوم یکدیگر هستند یاًدو مورد قو
: هاي خود را گاز گرفت و همین که خواست لب باز کند و سخنی بگوید پوارو پرید وسط و گفت کشید و لب

ریزي  در این مورد برنامهها قبل هم  یا از قبل تصمیم به قتل شیطانا داشته و از مدت. از دو حالت خارج نیست«
  ».اید گوئید و شیطانا را هرگز شما نکشته یا اینکه دروغ می ،کرده بودید

شود که  آخر مگر می. اید به سرتان زده و عقلتان را از دست داده کنم که واقعاً راستش فکر می ،مسیو پوارو«
ندارد که من بخواهم به شما دروغ  دلیلی! به قتل کسی اعتراف کند ،آدم همین طوري و به قول شما به دروغ

مثل شیطانا؟ که جز گرفتاري و  بلکه اعترافی دروغین و در مورد قتل آدمی ،آن هم نه یک دروغ معمولی ،بگویم
  ».ابدي امتیاز دیگري ندارد بدنامی

ود از جاي خود بلند شد و دقایقی در اطاق قدم زد، ولی وقتی که برگشت و دوباره بر جاي خ پوارو مجدداً
رسید و با همین حال و احوال  تغییر یافته و خیلی دلسوز و دل رحم به نظر می اش کامالً نشست حالت و روحیه

حاال . اید شما شیطانا را نکشته ،مادام لوریمر عزیز«: گفت بود که به جلو خم شد و با لحن بسیار دوستانه و صمیمی
. کنم همه چیز جلوي چشمانم مجسم شده است میاحساس  .باور بفرمائید ،ام دیگر متوجه همه چیز شده

تر از همه  مهم ،بله ،تر از همه کس در کنار خیابان ایستاده و مهم آن مردیث کوچولو که تنها و بی ،هارلی خیابان
کس بوده و عالوه  دختر جوانی که او هم همیشه تنها و بی. بینم ي بسیار دور میا دختر جوان دیگري را در گذشته

همه  ،بله. باري را نیز گذرانیده و تحمل کرده است کسی، زندگی تلخ و پر از رنج و مرارت یبائی و بیبر این ز
. دانم چرا فهمم و نمی معهذا یک نکته را هنوز هم نمی .کنم بینم و به خوبی هم درك می چیز را االن به خوبی می

  »؟!ث شیطانا را کشته استشما به چه دلیلی این قدر مطمئن هستید که آن مردی ،مادام لوریمر
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  ».اید شورش را درآورده باید بگویم که واقعاً ،مسیو پوارو«

زیرا خودتان  ،ي نداردا نتیجه باور بفرمائید اعتراض شما مطلقاً. فایده است انکار بی ،مادام عزیز ،مادام لوریمر«
از همه  ،یعنی هرکول پوارو ،و حاال بهتر است بدانید که من .باشد دانید که اعترافتان هم دروغین می هم خوب می

دانم و باید بگویم که  می ،و به راستی حقیقت دارد آن چه که واقعاً ،چیز آگاهم و تنها من هستم که حقیقت را
آن هم  ،هارلی به محض دیدن آن مردیث دانم که آن روز در خیابان کنم و می درك می احساسات شما را کامالً

چه احساس درد و رنجی به شما دست داد و چه طوفانی از احساس همدردي ، حال و روزي که او ایستاده بود با
به  ،دیدید دکتر رابرتز را می چنانچه به جاي آن مردیث، کس دیگري مثالً مسلماً. در جسم و جان شما به پا کرد

در مورد . گرفتید نه تحت تاثیر قرار نمیداد و به هیچ عنوان این گو هیچ وجه چنین احساسی به شما دست نمی
شما با مشاهده آن مردیث . کرد ولی در مورد آن مردیث، موضوع خیلی فرق می. سرگرد دسپارد هم همین طور
دانستید  چرا؟ چون پیش خود می. حالت همدردي شدیدي در خود احساس کردید ،با آن چهره نگران و افسرده

. اید ي بسیار دور، یک بار مرتکب آن شدها در گذشته که خود شما نیزکه آن مردیث گناهی را مرتکب شده 
به چه دلیلی مبادرت به این جنایت  دانید که آن مردیث دقیقاً کنم، شما هنوز هم نمی تصور می البته من شخصاً

به نظر ولی به هر صورت چنین . ي او را وادار به این کار کرده استا و یا بهتر بگویم که چه انگیزه. نموده
در همان شبی که این  اطمینان دارید که آن مردیث مرتکب این جنایت شده است و ظاهراً رسد که شما قویاً می

جنایت به وقوع پیوسته متوجه قضیه شده بودید و در طول این مدت نیز این راز را پیش خود نگاه داشته و راجع 
علیرغم اینکه  ،تحقیقات اولیه خود را شروع نمود وقتی که بازرس بتل ،حتی همان شب. زدید به آن حرفی نمی

هایم  کنم حرف خواهش می ،نه. شناختید از افشا کردن نامش خودداري ورزیدید به حساب خودتان قاتل را می
خودي سعی نکنید که دوباره به من دروغ  دانم و بی مطمئن باشید من هم خیلی چیزها هست که می. را قطع نکنید

امیدوارم که این . گفتن و سرهم کردن مطالب و موضوعاتی جعلی کاري از پیش نخواهد رفتبا دروغ . بگوئید
  ».موضوع را درك کرده باشید

گذشت ولی لبان خانم  ها به کندي می لحظه. در اینجا سکوت کرد تا شاید جوابی از خانم لوریمر دریافت کند
با حالتی از خرسندي و رضایت خاطر،  ،ز این نداشتلذا پوارو که معلوم بود انتظاري ج. لوریمر از هم باز نشد

اید و دست از آن لجاجت و  هاي مرا درك کرده بینم که حرف خوشبختانه می«: سرش را تکان داد و گفت
البته باید اذعان کنم . رساند موردي که حسن نیت شما را هم می. اید یکدندگی بیهوده برداشته و سر عقل آمده

از خودگذشتگی شما به ویژه در مورد دختر جوانی که هیچ گونه آشنائی قبلی با وي که این حس فداکاري و 
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قاتل قلمداد کردن به راستی در خور تحسین و به حق جاي ستایش و اید و به جاي او خود را گناهکار  نداشته
  ».دارد

خانم لوریمر که در طول این مدت فقط سکوت کرده بود با لحنی آرام ولی خشک که حالتی از یک ندامت 
فراموش نکنید که من خودم هم زن  ،ولی مسیو پوارو«: کرد در جواب گفت عمیق را در شنونده تداعی می

  ».را به قتل رساندمزمانی که به سن و سال همین آن مردیث بودم شوهرم  ،ها پیش گناهی نیستم و سال بی

منظورتان را  ،بله«: لحظاتی سکوت همه جا را فرا گرفت و متعاقبا پوارو سکوت را شکست و اظهار داشت
طرف  بینم با خانمی خوشوقتم که می. این عدالت است و عدالت است که همیشه پیروز خواهد شد. فهمم می

ید که ابرها کنار خواهند رفت و حقیقت آشکار دان کند، شما خودتان هم می منطقی فکر می هستم که واقعاً
آن چه  ،بله. کفاره گناهان گذشته خودتان را بپردازید ،خواهد شد و همین است که به فکر افتادید تا با این کار

کند که چه کسی، چه کسی را بکشد و یا مقتول  جنایت، جنایت است و فرقی نمی که مسلم است این است که
بینی قابل ستایشی که از خودتان  به خاطر شهامت اخالقی و واقع ،گویم مادام لوریمر یک میبه شما تبر. کی باشد

خیلی میل دارم که بار دیگر از شما سئوال کنم و بپرسم که آیا واقعا  ،ها که بگذریم ولی از این. نشان دادید
نان داشته باشید که این توانید تا این حد اطمی مطمئنید قاتل کس دیگري به جز آن مردیث نیست؟ چطور می

  »دختر، شیطانا را کشته است؟

چون به وضوح  ،کشند ها در انتهاي بن بست می آهی که انسان ؛آهی از سر تسلیم ،خانم لوریمر آه بلندي کشید
در اینجا هم . بازگشت و قبول حقیقت ندارند جزاند، راهی  بینند که علیرغم تالش فراوانی که به خرج داده می

احساس کرد که تمام سرسختی و یکدندگی او بیهوده بوده و هرکول پوارو سرانجام او  ،یمر متوجه شدخانم لور
و در این مرحله بود که فهمید با همه وجود مغلوب  .به انتهاي بن بست ،را به بن بستی که هدفش بود کشانید

و حالتی از آن  ا با لحن آرامیپافشاري و اصرار منطقی این کارآگاه ریزه میزه بلژیکی االصل شده است و لذ
  ».براي اینکه خودم دیدم«: کنند در جواب پوارو گفت کودکانی که به حقیقتی روشن اعتراف می
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  فصل بیست و هفتم

  شاهد عینی
اش تمام اطاق را فرا گرفت و سرش را  صداي قهقه. بلند و ممتدي را سر داد هدر اینجا بود که پوارو ناگهان قهق

دستمالی از جیب درآورد و چشمانش را که از شدت خنده پر از . خورد ور تکان می ور و آن به اینبا ریتم خنده 
استدعا . خواهم مادام لوریمر خیلی معذرت می«: اشک شده بود پاك کرد و هم زمان به سخن درآمد و گفت

 .ستم خودم را کنترل کنمنتوان ،ولی باور کنید دست خودم نبود ،ادبی نفرمائید مرا حمل بر بی ي کنم خنده می
ما مشغول تحقیقات بوده و از  ي همه ،دار نیست که در تمام طول این مدت خنده آیا واقعاً ،آخر مالحظه بفرمائید

شناسی هم مورد بررسی قرار دادیم و  شد سواالتی کردیم و مسئله را حتی از نقطه نظرهاي روان هر کس که می
حال  ،سرنخی به دست آوریم که ما را به هویت قاتل راهنمائی کند تا مثالً شد انجام دادیم خالصه هر کار که می

آیا به نظر . توانست به همه این موارد خاتمه دهد وجود داشته اینکه در تمام این مدت یک شاهد عینی که می
  ».سراپا گوشم ،هاي خودتان ادامه دهید کنم به حرف به هر حال استدعا می. دار نیست شما این خنده

آن مردیث دستش را . به اواخر شب رسیده بودیم کردیم و تقریباً کنم خیلی وقت بود که بازي می فکر می ،بله«
شروع کرد به . جا رفت و از جاي خود بلند شد و رفت باالي سر شریکش ایستاد و لحظاتی به دست او نگاه کرد

دانستند نتیجه بازي چه خواهد شد و  کنان میهائی بود که همه بازی آید از آن دست یادم می ،قدم زدن در اطاق
در بازي بریج وقتی که چنین حالتی به وجود بیاید، بازیکنان . کدام تیم امتیاز بیشتري به دست خواهد آورد

دهند که این دست زودتر تمام شود تا دست بعدي شروع  توجهی به دست خود ندارند و ترجیح می معموالً
هاي دست خود نداشتم، و همچنان که  ست داده بود بنابراین توجه چندانی به ورقاین احساس به من هم د. گردد

دیدم آن مردیث روي شیطانا خم شده . اختیار سرم را به طرف شومینه چرخانیدم من بی ،شد دست داشت تمام می
به هر . من شد اسباب تعجب و شگفتی که باید بگویم شدیداً ،تر از همه دستش روي سینه شیطانا قرار دارد و مهم
ولی نگاهش  ،لحظاتی بعد کمرش را راست کرد و مستقیم ایستاد و نگاه تند و سریعی به همه ماها انداخت ،حال

معهذا در آن لحظه . زد نگاهی که حالتی از ترس و وحشت و گناه در آن موج می بلکه ،یک نگاه معمولی نبود
فقط مات و مبهوت مانده بودم که مبادا بالئی سر این  ،توانستم حدس بزنم که چه اتفاقی رخ داده هرگز نمی

  ».یعنی همان شب بود که فهمیدم ماجرا از چه قراري بوده است بعداً ،ولی خوب. دختر بدبخت آمده باشد
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دانست که شما از این موضوع  آن مردیث هرگز نمی ،ولی به هر صورت«: پوارو سري تکان داد و گفت
  »زد که شما او را دیده باشید؟ و هرگز حدس نمیمنظورم این است که ا. آگاهید

دختر . سوزد که آدم دلش می واقعاً ،بدبخت ي دختره« :خانم لوریمر با لحن حاکی از دلسوزي شدید گفت
. آیا به عقیده شما من کار اشتباهی کردم ،مسیو پوارو ،ببینم. با یک دنیا آمال و آرزو ،پول و فقیر جوان و بی

کنید که من علیرغم آگاهی از این موضوع باید از افشاء آن خودداري  منظورم این است که آیا شما فکر می
  »کردم؟ می

  ».اصالً ،نخیر ،خیر«

ز کنید که منظور خاصی از گفتن این را البد فکر می ،اید چون فکر کردم حال که از گذشته من مطلع شده«
به من چه  اصالً« :اعتنائی باال انداخت و در ادامه سخنانش گفت هایش را به عالمت بی و در اینجا شانه» .ام داشته

وظیفه اسکاتلندیارد  ،این وظیفه من نیست که بگویم کی گناهکار است و کی گناهکار نیست ،مربوط است
  ».توانم کسی را متهم کنم من که نمی. ها رسیدگی کند است که در این مورد دخالت و به آن

گوئید هیچ ارتباطی به شما ندارد،  معهذا، علیرغم اینکه می .با شما موافقم بله، حق با شماست، من هم کامالً«
  ».ها داد سخن سر دادید امروز خیلی بیش از این ولی ظاهراً

هاي  هرگز از آن زنراستش مسیو پوارو، من در زندگی « :خانم لوریمر با افسردگی محسوسی در جواب گفت
کردم که نباشم، مع الوصف مثل اینکه آدم هر قدر هم که سعی  ام و سعی هم می نازك دل و رقیق القلب نبوده

معهذا مطمئن باشید  .کنند گذارد این صفات نیز به تدریج در روحیه آدم رخنه می کند، گوئی پا به سن که می می
  ».گیرم ندرت تحت تاثیر احساساتی نظیر دلسوزي و ترحم قرار می که حتی االن و در این سن و سال هم خیلی به

معهذا خود من هم  .ام به هیچ وجه آدم سنگدل و قسی القلبی نیستم و هرگز هم نبوده مادام عزیز، من شخصاً«
ود ش کند و باعث می ها را کور می معتقدم که احساساتی نظیر ترحم و دلسوزي در خیلی از مواقع چشم انسان قویاً

صدمات جبران ناپذیري هم به دنبال خواهند داشت، و  عاجز و ناتوان بشوند که احتماالً ها که از درك واقعیت
به  هائی که بعداً ها را نام ببرم که چه گرفتاري ها و دلسوزي توانم موارد زیادي از این ترحم اگر بخواهید می
 ي جوان، زیبا، ظاهراًا زنم، بله، دوشیزه ردیث را مثال میحاال چرا دور برویم، همین دوشیزه آن م .وجود نیاوردند

باز (باشد  ، دختري که واجد تمام شرایط براي دلسوزي و ترحم می)البته ظاهراً(کمرو و خجالتی، ترسو، معصوم 
این طور نیست، منظورم این است  ، ولی، ولی، مادام لوریمر عزیز، باید به عرضتان برسانم، که اصالً)هم ظاهراً
اید که چرا آن مردیث باید  آیا تا به حال از خودتان پرسیده .کنید این طور نیست که شما فکر می که اصوالً
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 .شیطانا را بکشد؟ مطمئنا جوابی براي این سئوالتان نخواهید داشت، پس اجازه بدهید بنده به خدمتتان عرض کنم
دانست که دوشیزه آن مردیث کوچولوي معصوم شما، زن مسنی را که اربابش  یبراي اینکه شیطاناي مرحوم م

رساند، حاال چرا، براي اینکه آن پیرزن بدبخت و  کرده، با زهر به قتل می بوده و به عنوان ندیمه پیش او کار می
  ».گیرد بدشانس مچ آن مردیث را در مورد یک دزدي می

فرمائید مسیو پوارو؟  جدي می«: آمده است، با بهت و حیرت پرسید خانم لوریمر که گوئی از تعجب زبانش بند
  »یعنی این موضوع حقیقت دارد؟

اختیار پیش خود خواهد  مادام تردید نداشته باشید، هر کسی که اولین بار چشمش به آن مردیث بیفتد، بی«
باشد،  ر خوش خط و خالی میداند که چه ما داند، نمی گفت چه زیبا و چه معصوم، براي اینکه چیزي از او نمی

از آن مارهاي خوش خط و خال ولی فوق العاده خطرناك که قربانیان خود را در طریقه العینی از پاي در 
هاي روانی در جسم و جان او ریشه دوانیده و همه  آن مردیث از آن دخترهائی است که انواع عقده .آورد می

آید، به هیچ کس حتی  ا وقتی پاي منافع شخصیش به میان میلذ .خواهد و بس چیز و همه کس را براي خود می
کند، اما نه از روبرو،   نخواهد داشت و به محض احساس کمترین خطري حمله می عزیزترین کسانش نیز ترحمی

بلکه از پشت، ناجوانمردانه و خیلی خائنانه، براي شیطانی مثل آن مردیث، این دو جنایت سرآغازي براي 
بله، مادام  .کافی تجربه کسب کرده است ي خواهد بود، چون تازه خبره شده و به اندازه هاي بعدي جنایت

که شما در خیالتان ی باشد، نه آن آن مردیث زیبا و معصوم واقعی آن مردیث می ي ، این چهره لوریمر گرامی
  ».اید تصور کرده

چیزي که شما گفتید وحشتناك «: داشترسید، اظهار  خانم لوریمر با لحنی تند که تا حدودي عصبی به نظر می
  ».است، وحشتناك، مسیو پوارو

ولی استدعا دارم مطالبی که  ،شوم م اگر اجازه بدهید مرخص میاماد« :پوارو از جاي خود برخاست و گفت
  ».خدمت شما عرض کردم را به خاطر سپرده و فراموش نفرمائید

رسید، با حالتی که  از دست داده و نامطمئن به نظر میخانم لوریمر که گوئی اعتماد به نفسش را تا حدودي 
دار و مسلط به خود جلوه دهد،  معلوم بود سعی دارد این موضوع را مخفی نموده و خود را کماکان خویشتن

کنم به مراتب به نفع من خواهد  فکر می حقیقتش این است که شخصاً« :خیلی آرام ولی محکم در جواب گفت
به خاطر داشته باشید که شاهدي هم ندارید که  .وزمان را فراموش کرده و انکار کنمهاي امر بود که صحبت
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بتواند در این مورد شهادت داده و آن را تایید کند، و مطالبی را هم که در مورد مشاهداتم در شب جنایت گفتم 
  .یک صحبت خصوصی بین ما دو نفر بود و هیچ گونه ارزش قضائی ندارد صرفاً

مادام لوریمر، خیالتان راحت راحت باشد، موردي براي « :بل، خیلی جدي و قاطعانه اظهار داشتپوارو در مقا
 .از دهان من خارج نخواهد شد نگرانی وجود ندارد، مطمئن باشید بدون موافقت و تایید شما، حرفی و کالمی

وص حاال که خیلی دانید، من خودم بلدم که چه کار کنم، به خص ضمن آنکه همان طور که خود شما هم می
  ».دانم که در چه مسیري باید حرکت کنم تر از همه می دانم و مهم چیزها را می

هاي خود نزدیک کرد ولی قبل از این که ببوسد در  به دنبال این سخن، دست خانم لوریمر را گرفت و به لب
ترین بانوانی  یکی از برجسته خواهم تا صمیمانه عرض کنم که شما مادام لوریمر، اجازه می« :ادامه سخنانش گفت

ام و به خاطر همین موضوع از صمیم قلب به  ها را داشته هستید که در طول زندگانیم، افتخار مالقات و آشنائی آن
باشد،  انسان این قدر کم می واقعاً بانوانبا این همه تاسفم از این است که چرا درصد شما  .گویم شما تبریک می

زنید، چون در چنین شرایطی، نهصد و نود  دانید حداقل حدس می را حتما خودتان می شاید یک در هزار، دلیلش
ماجرا را شرح داده و همه چیز را  حتماً آوردند و دیگر اگر جاي شما بودند، بیش از این طاقت نمیزن و نه 
  ».گفتند می

  »گفتند؟ فهمم، چه ماجرائی؟ چه چیزي را می نمی«

  ».اند ها بوده و با این کار عدالت را اجرا کرده ن را کشتند، و این که حق با آنکه چرا و به چه دلیل شوهرشا«

این یک ! واقعا که مسیو پوارو«: خانم لوریمر خودش را جمع و جور کرد و با فیس و افاده مشهودي گفت
  ».شود و بس خصوصی است و دالیلی هم که براي این کار داشتم فقط به خودم مربوط می مسئله کامالً

 ،براوو«: برد، گفت هایش می کرد و به طرف لب پوارو ضمن اینکه بار دیگر دست خانم لوریمر را بلند می
  ».عالی

هواي بیرون سرد بود، پوارو نگاهی به . و به دنبال این حرف دست خانم لوریمر را بوسید و از اطاق خارج شد
ولی خبري نبود، لذا پیاده و در جهت خیابان کینگ به باال و پائین خیابان انداخت تا شاید تاکسی خالی پیدا کند، 

زد،  هم زمان افکار زیادي به مغزش هجوم آورده و شدیدا در فکر فرو رفت و همین طور که قدم می .راه افتاد
داد، گوئی با خودش به جر و بحث پرداخته و ضمن این کلنجار درونی،  گهگاه سرش را به اطراف تکان می

  .درک نکاتی را نفی میی را تائید و تنکا
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متوجه شد  .اختیار سرش را کج کرده و از روي شانه به عقب نگاه کرد داد، بی همین طور که به راه ادامه می
بیشتر دقت کرد، با اینکه فاصله تقریبا زیاد بود، معهذا به نظرش  .رود هاي خانم لوریمر باال می یک کسی از پله

از راه رفتن باز ایستاد، مردد و دودل که برگردد؟ یا  .منزل لوریمر بشود خواهد وارد آمد آن مردیث است که می
  .نه؟ و سرانجام منصرف شد و به راه رفتنش ادامه داد

به خانه که رسید، اطالع یافت که بازرس بتل به دیدار او آمده بوده ولی بدون این که منتظرش بماند و یا 
  .یادداشتی براي وي بگذارد بازگشته است

سالم مسیو «: صداي بتل از آن طرف خط بلند شد که گفت .تلفن را برداشت و شماره بتل را گرفت گوشی
  »پوارو، چیزي دستگیرتان شد؟

ما باید بدون تلف کردن وقت به تعقیب آن مردیث  .دوست عزیز، ماجرا به جاي بسیار حساسی رسیده«
  ».تر، بهتر بپردازیم، هر چه سریع

*** 

هرکول پوارو مشغول صرف صبحانه همیشگی خود، کیک و قهوه بود که زنگ تلفن به صدا درآمد، گوشی را 
  »مسیو پوارو؟«: برداشت و صداي بازرس بتل در گوشش پیچید که گفت

  »بازرس عزیز، بفرمائید؟. خودم هستم. بله«

احساس کرد  که پوارو آناًي بود ا حالت حرف زدن بازرس بتل، به خصوص مسیو پوارو گفتن وي به گونه
و همین باعث شد که نگرانی و ناراحتی شب گذشته مجددا و با شدت و حدت  بایست افتاده باشد اتفاق بدي می

خبري شده؟ اگر «: لذا قبل از اینکه بازرس بتل حرف دیگري بزند، با عجله پرسید .بیشتري وجودش را فرا گیرد
  ».وئیدبگ، کنم معطل نکنید چیزي شده، خواهش می

  ».باشد راستش راجع به خانم لوریمر می«

  »خانم لوریمر؟ بله، خوب خانم لوریمر که چی؟«

کردید؟  ولی مسیو پوارو، شما بفرمائید که امروز بعدازظهر راجع به چه موضوعی با خانم لوریمر صحبت می«
داً هم که من تلفن کردم، منظورم این است که، شما چه گفتید و ایشان چه جواب دادند و یا بر عکس، چون بع

شما حرفی به من نزدید، اگر اشتباه نکنم، طوري حرف زدید که احساس کردم این آن مردیث است که 
  ».بایست به دنبالش باشیم می
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بازرس بتل، خواهش «: پوارو که حاال دیگر تقریبا موضوع را حدس زده بود، با لحنی حاکی از بی صبري گفت
  »ط بفرمائید چه شده؟کنم فق کنم، خواهش می می

  ».خودکشی«

  »منظورتان این است که خانم لوریمر خودکشی کرده؟«

شود که روز به روز هم  بله، این طور که معلوم است خانم لوریمر از چند روز قبل دچار افسردگی روحی می«
به . سل ندیده استشده، موردي که تا به حال سابقه نداشته، چون تاکنون کسی این زن را افسرده و ک شدیدتر می

آور که ضمناً آرام بخش هم  هاي خواب هر حال، به قول معروف خیاط در کوزه افتاد و دکتر معالجش هم قرص
خورد و به خواب ابدي فرو  ها را می کند، ولی ظاهراً دیشب مقدار زیادي از این قرص باشند تجویز می می
  ».رود می

  »خودکشی بوده؟ یعنی هیچ شک و تردیدي نیست؟مطمئنید که «: پوارو نفس عمیقی کشید و گفت

  ».نه، به هیچ وجه، دقیقاً خودکشی بوده، ضمناً قبل از خودکشی سه تا نامه هم نوشته«

  »سه تا نامه؟ چرا سه تا؟«

براي سه نفر بقیه، دکتر رابرتز، سرگرد دسپارد و باالخره آن مردیث و بهتر است بدانید که هیچ مورد «
ها به چشم  اي هم به مورد و یا موارد مشکوکی نیز در آن وجود ندارند و هیچ گونه اشاره ها مشکوکی در نامه

ها یکی است و طی آن اعالم داشته که شیطانا را شخصاً به قتل رسانیده و از اینکه با  مضمون تمام نامه. خورد نمی
متاسف بوده و معذرت  ها به وجود آورده شدیداً هاي زیادي براي آن این کار خود مزاحمت و گرفتاري

دهد و امیدوار است که با این  خواهد و اکنون نیز به جبران مافات، با طیب خاطر به زندگی خود خاتمه می می
از متن نامه معلوم است که در نهایت خونسردي و . ها نیز خاتمه یابد هاي آن ها و نگرانی کار تمام ناراحتی

دانید، خانم لوریمر اصوالً خیلی  ان طور که خودتان هم میداري نوشته شده است، ولی خوب هم خویشتن
  ».خونسرد و مسلط به خود بود

که این طور، این : گفت پوارو همین طور که گوشی را نگه داشته بود، به فکر عمیقی فرو رفت، پیش خود می
ت از آن مردیث هم از خانم لوریمر، آنچه مسلم است این است که خانم لوریمر تا دم مرگ هم دست از حمای

خودکشی با مرگی مطمئن و اجتناب از . دارد و حتی پس از مرگش هم شدیداً هواي او را داشته است بر نمی
هاي آزاردهنده و پر سر و صدا، و سرانجام فداکاري نوع دوستانه، به منظور نجات جان دختر جوانی که  مرگ
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اي که از آغاز تا پایان با دقت زیاد مطالعه  برنامه. ه بودها را به یکدیگر پیوند داد سرنوشت با زنجیري نامرئی آن
خودکشی، و سپس آگاه نمودن سه نفر دیگر که در . شود رحمی خاصی به مرحله اجرا گذارده می شده و با بی

  !اند، واقعاً که عجب شیرزنی ماجرا شرکت داشته

از بانوئی مثل خانم لوریمر جز این  بله،: گفت احساس ستایش زیادي به پوارو دست داده بود، و به خود می
هایش را با دقت بررسی و در کمال خونسردي و اعتماد به  اي قوي که تمام برنامه رفت، زنی با روحیه انتظار نمی

  .نموده نفس هر چه بیشتر اجرا می

ند که در کرد، به خاطر نیز آورد که چقدر سعی کرد تا خانم لوریمر را متقاعد ک پوارو همین طور که فکر می
اي هم  فایده و خانم لوریمر حتی براي لحظه قضاوت خود تجدید نظر نماید، ولی ظاهراً تمام اصرار و ابرام او بی

این هم تاکید بیشتري بر اینکه تا چه حد مصمم و بااراده بوده . که شده دست از عقاید و افکار خود برنداشته بود
  .است

هائی کردید و چه  باالخره نگفتید که دیروز چه صحبت«: گفت صداي بازرس بتل در گوشی پیچید که می
کنم که حتماً یک چیزهائی به او گفته بودید که ایشان متوجه شدند راهی جز  چیزهائی به هم گفتید؟ من فکر می

آید شما گفتید که در پایان  بفرمائید، این هم نتیجه مصاحبه شما، معهذا تا آنجا که یادم می. خودکشی ندارند
  ».باشد هایتان به این نتیجه رسیدید که آن مردیث بیش از دیگران مورد سوءظن می حبتص

کرد که مرده خانم لوریمر هم دست  احساس می. ولی پوارو همین طور سکوت کرده و در افکار خود غرق بود
اش به  ل اینکه مردهدارد و او را شدیدا تحت فشار گذارده تا از ابراز حقیقت خودداري کند، و مث از سر او برنمی
کنم  راستش، فکر می«: در این افکار بود که باالخره در جواب گفت. تر بود اش در این کار موفق مراتب از زنده
  ».اشتباه کردم

هرکول پوارو اصوالً با لغات و جمالتی نظیر اشتباه و اشتباه کردم کامالً بیگانه بود و حاال که براي اولین بار از 
ها  کرد که نه تنها به این لغات و جمالت عادت ندارد، بلکه به هیچ وجه از آن نمود، احساس می میها استفاده  آن

  .آید نیز خوشش نمی

. که فرمودید اشتباه«: بازرس بتل که گوئی احساس پوارو را درك کرده بود، با لحن شیطنت آمیزي گفت
بیاورید، ولی به هر حال، استنباط من این است  آید که چنین لغاتی به زبان خیلی عجیب است، اصالً به شما نمی

که خانم لوریمر فهمیده بود که شما دنبال او هستید، و براي همین هم به زندگی خود خاتمه داد و ما را نیز ناکام 
  »راستش، خیلی بد شد که این جوري از دست ما فرار کرد، ولی خوب چاره چیست؟. گذاشت
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کرد، شما که هیچ، حتی تمام  دهم که اگر خودکشی نمی قول می ولی به شما«: پوارو در جواب گفت
  ».توانست علیه ایشان کاري کند اسکاتلندیارد هم نمی

معهذا هر طور که حساب کنید در نهایت به نفع ما تمام . کنم بله، حق با شما است، من هم به شخصه فکر نمی«
  »یمر قصد خودکشی داشته باشد؟زدید که خانم لور راستی مسیو پوارو، شما هیچ حدس می. شد

رسید به این سوال آخر بازرس بتل جواب منفی داد و در ادامه  پوارو با لحنی که تا حدودي عصبی به گوش می
کنم بفرمائید که دقیقا چه  ها بگذریم، حال فقط خواهش می سرکار بتل، فعال بهتر است از این حرف«: آن گفت

  »فهمیدید که خانم لوریمر خودکشی کرده؟موقع متوجه این ماجرا شدید و چطور 

رسد، پس از خواندن آن بالفاصله سوار ماشینش و به  بله، نامه دکتر رابرتز ساعت هشت صبح به دستش می«
کند که با ما در  افتد، در همین حال به خدمتکار خود نیز سفارش می طرف منزل خانم لوریمر به راه می

رسد و  به هر حال با سرعت به منزل خانم لوریمر می. را به اطالع من برسانداسکاتلندیارد تماس بگیرد و ماجرا 
شده با  ظاهراً هر وقت که بیدار می. اند شد که هنوز کسی از ساکنین منزل به سراغ خانم لوریمر نرفته متوجه می

محض ورود  رود و به به هر حال بالفاصله به اطاق خواب می. زده است فشار زنگ خدمتکار خود را صدا می
دانسته از قبیل  شود و هر فوت و فن پزشکی که می شود که بله، خیلی دیر شده، معهذا باز هم ناامید نمی متوجه می

فایده، در همین اثناء پزشک قانونی هم  تنفس مصنوعی، فشار قلب و خالصه از این کارها، به کار برده، ولی بی
هاي اولیه نظریه دکتر رابرتز را مبنی بر اینکه مدت زیادي از  رسد و پزشک قانونی ضمن تاکید بر لزوم کمک می

  ».نماید گذرد تائید می مرگ متوفی می

  »از چه قرصی استفاده کرده بود؟«

ها نیز کماکان در کنار تخت قرار  هاي خواب آور، شیشه قرص کنم ورونال، یکی از همین ترکیب فکر می«
  ».داشت

  »رد دسپارد و خانم آن مردیث هم با شما تماس گرفتند؟ببینم، آن دو نفر دیگر، یعنی سرگ«

  ».اش را دریافت نکرده است سرگرد دسپارد چند روزي است که از شهر خارج شده و تا این لحظه نیز نامه«

  »آن مردیث چطور؟«

  ».همین الساعه به او زنگ زدم«

  خوب، چی شد؟«
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رسد و لذا مثل اینکه دقایقی قبل از  دیرتر به اطراف میپست معموال . ظاهرا تازه از خواندن نامه فارغ شده بود«
  ».تلفن من نامه را دریافت کرده بود

  »خوب، چه عکس العملی از خود نشان داد؟«

خیلی طبیعی، به هر حال از طرز حرف زدنش معلوم بود که خیالش کامال راحت شده است، ولی با وصف «
  ».رسید صدایش غمزده به نظر میکنم تا حدودي هم شوکه شده بود و  این، فکر می

  »شما االن کجا هستید، دوست من؟«: پوارو لحظاتی مکث کرد و گفت

  ».در منزل مرحوم خانم لوریمر، خیابان شاین«

  ».خیلی خوب، لطفاً منتظر من بمانید، تا چند لحظه دیگر به شما ملحق خواهم شد«

. ود با دکتر رابرتز برخورد نمود که در حال رفتن بوددر بدو ور. پوارو دقایقی بعد به منزل خانم لوریمر رسید
ظاهراً تا حدودي شوکه شده بود و به . ي دکتر رابرتز فاقد شادابی و سرحال بودن همیشگی خود بود چهره

ندارد، ولی به  واقعاً که عجب ماجراي گندي، مثل اینکه تمامی«: محض دیدن پوارو لب به سخن گشود و گفت
معهذا، راستش را بخواهید تا . کنم بار سنگینی از دوشم برداشته شده است م که احساس میهر حال، باید بگوی
زدم که  نمی  کردم و حدس اي هم که شده، هرگز فکر نمی ام، براي اینکه حتی براي لحظه حدودي شوکه شده

  ».اور کردنی نیستخانم لوریمر شیطانا را کشته باشد، آن هم با این طرز وحشتناك، واقعاً که به هیچ وجه ب

  ».بله، به هیچ وجه باورکردنی نیست«

داري  توانست فکر کند و حدس بزند که خانم باشخصیت، خوش نام و به خصوص خویشتن آخر چه کسی می«
ي  ولی به هر حال، خیلی دوست دارم که بدانم انگیزه. مثل خانم لوریمر، مرتکب چنین جنایت وحشتناکی بشود

چه موضوعی خانم لوریمر را وادار به این کار کرده است، گو اینکه با خودکشی خانم این جنایت چه بوده و 
لوریمر، این موضوع احتماالً هرگر روشن نخواهد شد، ولی خوب، به هر حال خیلی کنجکاوم و میل دارم که 

  ».سر از این کار دربیاورم

  »ولی روي هم رفته، حاال دیگر خیالتان براي همیشه راحت است، نه؟«

دانید  فریب باشد که بخواهد این موضوع را کتمان کند، شما نمی اوه، بله، بله، بدون شک، آدم باید خیلی عوام«
آدم از همه . باشد چقدر سخت است وقتی آدم احساس کند که در مورد جنایت به خصوصی مورد سوءظن می
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خیلی بد و موحشی به آدم دست  رود، باور کنید احساس افتد، و دست و دلش هم به هیچ کاري نمی چیز می
  ».دانم چه بگویم، شاید به نظر خودش بهترین راه را انتخاب کرده است در مورد خانم لوریمر هم نمی. دهد می

  ».کرده خود ایشان که مطمئنا این طور فکر می«

وجدان شاید هم، احتماالً به خاطر عذاب «: رفت، گفت دکتر رابرتز همین طور که به طرف درب خروجی می
  .و به دنبال این حرف از درب خارج شد» .بوده

داند که  هرکول پوارو سرش را متفکرانه تکان داد، بله، مثل اینکه دکتر رابرتز هنوز متوجه موضوع نشده و نمی
  .معماي مرگ خانم لوریمر هیچ ارتباطی با مسئله عذاب وجدان ندارد

خواب خانم لوریمر قرار داشت روان شد، و در میان راه و در و در این افکار به طرف طبقه باال، جائی که اطاق 
ریخت  رسید و مدام اشک می وسط پلکان با خدمتکار زنی نسبتا مسنی برخورد نمود که خیلی ناراحت به نظر می

چه مصیبت بزرگی، واقعاً که آدم «: و به محض اینکه چشمش به پوارو افتاد با تاثر و تاسف زایدالوصفی گفت
دانید چه خانم خوبی بود، یک تکه جواهر، واقعا که حیف شد، همه ماها عاشق  شود، شما نمی می دلش ریش

ایشان بودیم، شما خودتان که دیروز اینجا تشریف داشتید و با خانم خدابیامرز چائی خوردید، دیدید که چه 
ه بمیرم، هرگز امروز صبح را توانم باور کنم، باور کنید ناغافل ورپرید، تا روزي ک خانمی بود، هنوز هم نمی

فراموش نخواهم کرد، تو آشپزخانه بودم که زنگ در خانه به صدا درآمد و پشت سر هم سه بار متوالی زده شد، 
کنند، با سرعت دویدم و در را باز کردم آقائی که پشت در ایستاده بود ناگهان  دیدم اگر نجنبم در را از پاشنه می
ها تا وقتی که خانم  ست؟ مانده بودم که چه جوابی به این آقا بدهم، چون صبحفریادي کشید و گفت خانم کجا

زنگ نزده بود، هیچ یک از ماها حق نداشتیم به اتاق خواب ایشان برویم و از خواب بیدارشان کنیم، این یک 
دانستم چه  یکردیم، و براي همین بود که هاج و واج مانده و نم دستور اکید بود و همه ماها شدیدا مراعات می

جوابی به این آقا که بعدا فهمیدم دکتر هستند بدهم، معهذا، ایشان باز هم فریادي کشیدند و مجددا سوال کردند 
ها باال رفتند،  که خانم کجاست؟ ولی قبل از اینکه بتوانم جوابی بدهم، خودشان پریدند داخل و به سرعت از پله

اق خواب خانم را نشان دادم، ولی ایشان حتی بدون این که در بزنند، باال که رسیدیم، اط. من هم به دنبال ایشان
در را باز کرده و به سرعت وارد اطاق شدند، ولی به محض اینکه چشمش به خانم که همین طور خوابیده بود 

اً منظورشان این بود که خانم فوت کردند، معهذا به من دستور دادند که سریع. افتاد گفتند حیف، دیگر دیر شده
بعد از آن نومیدانه خیلی سعی کردند که خانم را سرحال . یک شیشه براندي و یک ظرف آب گرم هم بیاورم

ها هم سر رسیدند، چون واقعا جاي  در همین موقع بود که متاسفانه پلیس. اي نداشت بیاورند، ولی خوب، فایده
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خوب، . که پاي پلیس به این خانه رسیده باشدتاسف دارد، شاید جناب عالی ندانید، ولی تا به حال سابقه نداشته 
دانید که، بین همسایه خوب نیست، خود خانم خدابیامرز به هیچ وجه دوست نداشت که پلیس قدم به  می
ها چه مربوط است، خانمی سهواً و از روي  دانم، چرا باید پلیس بیاید؟ به آن اش بگذارند، از طرفی اصالً نمی خانه

میرد، این یک موضوع کامالً خصوصی است و پلیس نباید  خورد و می آور می واباشتباه تعدادي قرص خ
خوب، حاال . دخالت کند، اتفاقی است که افتاده و خانم بیچاره من هم تاوان اشتباه خود را با جانش داده است

  ».جناب عالی بفرمائید که کجاي این قضیه به پلیس ارتباط دارد

هاي دیگر عادي بود، یا اینکه نه،  خانمتان در شب گذشته چطور بود؟، مثل شب بفرمائید ببینم، حال و احوال«
  »رسید؟ ناراحت و افسرده به نظر می

کنم یک جائی از بدنشان درد  فکر می. رسید نه، منظورم این است که افسرده نبود، ولی خوب، خسته به نظر می«
  ».رسید نمی ها بود که حال و روز خانم خوب به نظر کرد، راستش مدت می

  ».دانستم بله، من هم این موضوع را می«

ولی البته هرگز «: خدمتکار پیر که از اظهار همدردي پوارو ترغیب شده بود، به سخنانش ادامه داد و گفت
کشید، باز هم آن را به زبان  کشید که مطمئن بودم می ندیدم که اظهار ناراحتی بکنند، و اگر هم درد می

دانستیم که ایشان واقعاً مریض هستند و درد  معهذا من و آشپز می. ها نبود من اهل این حرفآوردند، خانم  نمی
کشند و خیلی هم نگرانشان بودیم، کامال معلوم بود که انرژي همیشگی خود را ندارند و خیلی از کارهائی را  می

ام بدهند، و اگر هم با سرسختی توانستند به تنهائی انج که اصوال خودشان دوست داشتند انجام دهند، دیگر نمی
شد، و به خاطر همین است که فکر  کرد که انجام دهد، خیلی زود و هنوز شروع نکرده خسته می سعی می

رسید، چون  کنم آمدن آن دختر جوان، به خصوص وقتی که شما تشریف بردید، تا حدودي بیجا به نظر می می
  ».راحت داشتندخانم واقعاً خسته شده بود و نیاز شدیدي به است

دختر خانم جوان؟ یعنی «: پوارو که از حرف خدمتکار پیر بر جاي خود میخکوب شده بود، سوال کرد و گفت
  »فرمائید بعد از رفتن من، دختر خانم جوانی هم به مالقات خانم لوریمر آمدند؟ می

  ».بله قربان، به محض اینکه شما رفتید، خانم آن مردیث«

  »ینجا بودند؟خانم مردیث چه مدتی ا«

  ».حدود یک ساعت«
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  »خوب، بعداً چه شد؟«: اي سکوت کرد سپس پرسید پوارو لحظه

هیچی، خانم به اطاق خوابشان رفتند و شامشان را هم در تختخواب میل کردند، چون گفتند که خیلی خسته «
  ».هستند

ریمر در شب گذشته نامه و یا آید که خانم لو یادتان می«: اي سکوت کرد و باز هم پرسید پوارو مجدداً لحظه
  »هائی نوشته باشند؟ نامه

  ».کنم قربان اگر منظورتان قبل از خواب است، نه فکر نمی«

  »هان؟ ولی مطمئن نیستید، «

بردیم پست خانه،  ها را آخر وقت می شدند، ما معموالً نامه بایست پست می هال بود که می چند تا نامه روي میز«
اي روي  ها را پائین بکشند و تعطیل کنند، ولی به هر حال مطمئنم که چند نامه د پنجرهخواستن درست وقتی که می

  ».میز بود

  »توانید بگوئید که دقیقا چند تا نامه روي میز بود؟ می«

  ».کنم سه تا بود آید، ولی فکر می دو تا یا سه تا، دقیقاً یادم نمی«

کردید  کند، هیچ وقت دقت می ال یا شما و یا آشپز فرقی نمیبردید که پست کنید، حا ها را می ببینم، وقتی نامه«
کنم از این سوال من ناراحت نشوید، هدف  باشند؟ خواهش می ها کی و چه کسانی می که گیرنده نامه و یا نامه

  ».خاصی مرا وادار به این سوال کرده و جوابی که خواهید داد از اهمیت بسیاري برخوردار خواهد بود

ي آن فورت نام و مزون  ها را به پستخانه بردم، و فقط هم پاکت روئی را خواندم که گیرنده همن خودم نام«
  ».نوشته شده بود، ولی در مورد بقیه نه، اطالعی ندارم

مجدداً «: پوارو مجددا سوال کرد و گفت. گوید از لحن و طرز گفتار خدمتکار پیر معلوم بود که حقیقت را می
  »ن هستید که بیشتر از سه تا نبود؟کنم، آیا مطمئ تکرار می

  ».بله قربان، مطمئنم«

و البد حتماً «: ها باال رفتن و هم زمان اظهار داشت پوارو سرش را متفکرانه تکان داد و شروع کرد از پله
  »کند، بله؟ آور استفاده می هاي خواب دانستید که خانمتان از قرص می

  ».تجویز کرده بود، دکتر نژ دانستیم، دکتر بله، بله قربان، همه ما می«
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  »گذاشتید؟ ها را کجا می معموالً قرص«

  ».داخل اشکاف کوچکی که در اطاق خواب خانم قرار دارد«

  .داد اش گرفته و متفکر نشان می قیافه. ها باال رفت پوارو دیگر حرفی نزد و از پله

خیلی خوشحالم که «: اظهار داشتدر هال طبقه دوم با بازرس بتل برخورد نمود که به وي خوش آمد گفت و 
  ».تشریف آوردید مسیو پوارو، اجازه بدهید شما را به دکتر دیویدسون معرفی کنم

: اي داشت، دست پوارو را به گرمی فشرد و گفت ي غم زده پزشک قانونی که مردي قدبلند بود و قیافه
آمده بودیم، حتماً او را نجات متاسفانه خیلی بدشانسی آوردیم، اگر یکی دو ساعت زودتر سر وقتش «

  ».دادیم می

هوووووم، راستش شاید صحیح نباشد که این طور حرف بزنم، معهذا «: بازرس بتل به میان صحبت آمد و گفت
بله، امکان دارد که خانم لوریمر خانم بسیار فهمیده و . کنم باید بگویم که من شخصاً تاسفی احساس نمی

ه هر حال از نظر قانون مرتکب قتل وحشتناکی شده و هیچ فرقی هم با سایر باشخصیتی هم بوده باشد، ولی ب
نفس عمل یکی است و . قاتلین ندارد، از نظر قانون، قاتل، قاتل است حاال چه با شخصیت و چه بی شخصیت

تفاوتی هم با یکدیگر ندارند، و به همین دلیل به نظر من صحیح نیست که احساسات شخصی خود را در این 
ي عدالت کار خود را خوب بلد است، تمام  ه مسائل دخالت داده و مطرح کنیم، چون تاثیري ندارد، فرشتهگون

  ».گیرد و سرانجام نیز به هر طریقی که صالح بداند، عدالت را به مورد اجرا خواهد گذاشت مسائل را در نظر می

توانست در دادگاه حضور یابد،  کل میماند مش ولی فراموش نکنید که اگر هم زنده می«: پوارو در جواب گفت
  ».اي داشت و چیزي هم به پایان عمرش باقی نمانده بود براي اینکه بیماري پیشرفته

من هم با نظر مسیو پوارو کامالً «: دکتر دیویدسون پزشک قانونی نیز سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت
  ».به مراتب به نفع خود متوفی شد کنم که روي هم رفته موافقم و به همین جهت فکر می

  .ها و به سمت پائین سرازیر شد و به دنبال این حرف به طرف پله

  ».دکتر دیویدسون، یک لحظه تامل بفرمائید«: اي به او کرد و گفت بازرس بتل با دست اشاره

رس بتل نگاه پوارو که در همین موقع دستش را روي دستگیره  اطاق خواب خانم لوریمر گذارده بود به باز
  »اجازه دارم که داخل بشوم؟«: گفت کرد و با لحن مالیمی
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کنم بفرمائید، ما دو نفر دیگر کاري در  خواهش می«: بازرس بتل سرش را به عالمت تصدیق تکان داد و گفت
  ».آن اطاق نداریم

جان خانم لوریمر  روح و بی پوارو وارد اطاق شد و در را نیز به آرامی در پشت سر خود بست و به چهره بی
  .خیره شد

  .سواالت متعددي افکار او را شدیداً مغشوش و متشتت کرده بود. رسید پوارو بسیار ناراحت به نظر می

آیا خودکشی خانم لوریمر صرفاً به خاطر نجات آن مردیث از طناب دار بوده؟ یا اینکه نه، ماجرا اساساً به 
اي کامالً پیچیده و  ي دیگر مورد بررسی قرار گیرد؟ زاویه زاویه بایست از ي دیگري بوده و مرگ ایشان می گونه

  .غیرقابل توضیح و توصیف، معهذا حقایقی باید وجود داشته باشد

ي بسیار کوچکی در بازوي خانم  در اینجا بود که چشمان دقیق و تیزبین و گربه صفت پوارو، متوجه لکه
بالفاصله خم شد و با دقت هر چه بیشتر به آن . ده بودلوریمر شد، لکه بسیار کوچکی که اطراف آن کبود ش

  .خیره شد و به بررسی آن پرداخت

لحظاتی بعد مجدداً راست ایستاد، با این تفاوت که حالت افسردگی و نگرانی لحظاتی کامالً از بین رفته و به 
ش نیز کامالً گرد و جاي آن هیجان شدید و زایدالوصفی تمام وجود وي را فرا گرفته بود، ضمن آنکه چشمان

اي که از موضعی بو برده و کامال براق  شبیه به دو اخگر درخشان سبز رنگ شده بود، درست شبیه چشمان گربه
هائی که کامالً با وي آشنا بودند از معنی آن آگاهی  حالت نگاهی که دوستان نزدیک پوارو و آن. شده است
  .وضوع بسیار مهمی پی برده استاي است که پوارو به م دانستند لحظه داشته و می

بازرس بتل کنار تلفن ایستاد و یکی از مامورینش . ي پائین آمد متعاقباً به سرعت از اطاق خارج شد و به طبقه
  ».قربان، هنوز برنگشته«: مامور گوشی تلفن را گذاشت و گفت. پاي تلفن بود

اش رسیده ولی هنوز خودش دریافت  ردم، نامهگ دنبال دسپارد لعنتی می«: بازرس بتل رو به پوارو کرد و گفت
  ».نکرده است

ها ندارد، سوال کامالً عجیب و غریبی کرد  پوارو با حالتی که معلوم بود کمترین توجهی به دسپارد و این حرف
  ».سرکار بازرس بتل، امروز صبح وقتی دکتر رابرتز به اینجا رسید، صبحانه خورده بود یا نه«: و گفت

نه، «: آمد، به پوارو زل زد و گفت چشمانی که از شدت تعجب تقریباً داشت از حدقه بیرون می بازرس بتل با
  ».آید خودش به این موضوع اشاره کرد و گفت که هنوز صبحانه نخورده است چون یادم می
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  ».توانیم به او تلفن بکنیم پس باید االن در منزلش باشد، می«

  »ه؟ولی چرا؟ براي چه، باز دوباره چی شد«

ولی پوارو بدون توجه به سواالت بتل گوشی تلفن را برداشت و شماره مورد نظر را گرفت و لحظاتی بعد 
دکتر رابرتز؟ خودتان هستید؟ بله هرکول پوارو هستم، راستش سوال کوچکی «: شروع به صحبت کرد و گفت

اي را به شما نشان دهند،  گر نامهشناسید؟ منظورم این است که ا داشتم، ببینم شما خط خانم لوریمر را خوب می
  ».توانید با اطمینان بگوئید که خط خانم لوریمر است شما می

خط خانم لوریمر؟ من؟ راستش چطوري بگویم، منظورم «: دکتر رابرتز از آن طرف خط جواب داد و گفت
  ».کنم تا به حال خط خانم لوریمر را دیده باشم این است که نه، فکر نمی

و به دنبال این حرف گوشی تلفن را » .ببخشید از اینکه مزاحمتان شدم و وقتتان را گرفتمخیلی ممنون، «
  .سرجایش گذاشت

آورم، هیچ  من که سردرنمی«: بازرس بتل همین طور که به پوارو خیره شده بود، با حالتی از تعجب زیاد پرسید
  »کنید مسیو پوارو؟ معلوم است که چه کار می

هایم خوب گوش کنید، دیروز بعدازظهر، لحظاتی پس از خروج من، دوشیزه  حرفخوب، بهتر است که به «
هاي خودم دیدم، گو اینکه در  نه، حدس و گمان نیست، خودم با چشم. آن مردیث وارد منزل خانم لوریمر شد

نم به هر حال، بر طبق اظهارات خدمتکار پیر خا. کردم آن مردیث باشد، ولی حاال مطمئنم آن لحظه فکر نمی
خوابد و باز هم، طبق  رود و می لوریمر، بعد از رفتن آن مردیث، خانم لوریمر بالفاصله به اطاق خواب خودش می

نویسد و بعد از آن هم ننوشته است و حاال  اي نمی اظهارات خدمتکار پیر، خانم لوریمر در آن موقع هیچ نامه
تعریف کنم، خود شما نیز متوجه خواهید شد که خانم وقتی که ماجراي مصاحبه خودم را با خانم لوریمر برایتان 

حاال سوال اینجاست، که خانم لوریمر این سه نامه را . ها را قبل از مصاحبه با من هم ننوشته بوده لوریمر این نامه
  »کی، کجا و چه موقعی نوشته است؟

خواب بودند، و بعداً هم وقتی البد وقتی که ساکنین منزل در «: هایش را باال انداخت و گفت بازرس بتل شانه
  ».کند ها را پست می خیزد، خودش به تنهائی نامه که از خواب برمی

بله، احتمال دارد، ولی یک احتمال دیگر هم وجود دارد، که البته احتمال نیست، چون مطمئنم که هیچ یک از «
  ».این سه نامه را خانم لوریمر ننوشته
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  »...خداي من، منظورتان این است که«

مامور تحت فرمان بازرس بتل، گوشی را برداشت و دقایقی گوش . در اینجا بود که صداي زنگ تلفن بلند شد
کند و به  قربان، گروهبان اوکانور از منزل سرگرد دسپارد تلفن می«: داد و سپس رو کرد به بازرس بتل و گفت

ویالي خانم آن مردیث در والینگفورد رساند که بر طبق قرائن و شواهد موجود، سرگرد دسپارد به  اطالع می
  ».رفته است

ترسم  باید عجله کنیم دوست من، می«: پوارو بالفاصله بازري بتل را گرفت و با حرارت و هیجان زیادي گفت
دیر برسیم، ما باید سریعاً و هر چه زودتر خودمان را به ویالي وندون در والینگفورد برسانیم، خیلی نگرانم، باور 

البته . کنم اتفاق خیلی بدي خواهد افتاد، احساس که چه عرض کنم، بلکه صد در صد مطمئنم س میکنید احسا
باز هم فکر نکنید که ماجرا به همین جا خاتمه خواهد یافت، نخیر، باز هم ادامه خواهد داشت، یادتان هست، 

  ».مه جهات خطرناك استچند بار به شما گفتم که باید مواظب این دختره باشیم، چون واقعا موجودي از ه
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  فصل بیست و هشتم

  حادثه
  »آن؟«: رودا دیوز همین طور که نشسته بود گفت

  »هوووووم؟«

زنم  گویم، دوست دارم وقتی حرف می آن، ترا به خدا یک دقیقه آن جدول لعنتی را کنار بگذار و ببین چه می«
  ».حواست شش دانگ به من باشد

  »خوب حاال حواسم به تو است، بگو؟«: و راست نشست و گفتآن مردیث روزنامه را کناري گذاشت 

  »...بله، حاال درست شد، ببین آن«

خواهم  راستش می«: رودا دیوز به دنبال این حرف لحظاتی مردد ماند و سپس به سخنانش ادامه داد و گفت
  ».مدانم، همین یاروئی که قرار است امروز اینجا بیاید صحبت کن راجع به این یارو، چه می

  »گوئی؟ فهمیدم، بازرس بتل را می«

بینم بهتر است که ماجرا را براي او تعریف  کنم، می بله، درست است، بازرس بتل، ببین آن، هر چه فکر می«
  ».باشد کنی، منظورم خانه بنسون و خانم بنسون می

  »سر بیاندازم؟خودي تو درد باز هم این مزخرفات را شروع کردي، آخر چه دلیلی دارد که خودم را بی«

آورند، وقتی  ها که ول کن معامله نیستند، باالخره ته و توي قضیه را در می آخر، چطوري بگویم، این آدم«
دانستی و از افشاء آن  شوي که موضوعی را که می بفهمند، براي تو خیلی بد خواهد شد، چون متهم به این می
را شرح بدهی وضعیت خیلی فرق خواهد کرد و به تعمداً خودداري کردي، در صورتی که اگر خودت ماجرا 

  ».مراتب به نفع خودت هم خواهد بود

اي نخواهد داشت، چون  ولی به هر حال اگر هم بخواهم بگویم ، فایده«: آن با سردي خاصی در جواب گفت
  ».خیلی دیر شده

  ».اي کاش همان روزهاي اول همه چیز را گفته بودي«

  ».حاال دیگر دیر شده، لذا فکرش را هم نباید بکنیم بله، ولی همانطور که گفتم ،«
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آره، مثل اینکه همین «: رودا دیوز سري تکان داد و با لحنی که معلوم بود هنوز کامالً متقاعد نشده است گفت
  ».گوئی طور است که تو می

: مشهودي گفتبا ناراحتی . دانست که هنوز هم متقاعد نشده است آن مردیث که متوجه حالت رودا شده و می
بایست به این موضوع اشاره  فهمم تو چرا این قدر اصرار داري؟ اساساً چرا و به چه دلیل می دانم و نمی اصالً نمی«

  ».کردم؟ ماجراي منزل بنسون که ارتباطی به قتل شیطانا ندارد می

  ».نه، به نظر من هم ارتباطی به قتل شیطانا ندارد«

خواست که از سوابق من آگاه  ش خانم بنسون بودم، بازرس بتل هم فقط میدر ثانی، من فقط مدت دو ماه پی«
  ».شود، حاال دو ماه این ور و آن ور که تفاوت چندانی به وجود نخواهد آورد

دهم، ولی  دانم، شاید هم تا حدودي احمقانه روي این موضوع حساسیت به خرج می نمی. دانم بله، من هم می«
کنم که بهتر است این موضوع را هم با  دانم چه طوري بگویم، ولی احساس می یبه هر حال خیلی نگرانم، نم

بازرس در میان بگذاري، چون همانطور که قبال گفتم، اگر خودشان به این موضوع پی ببرند، احتماالً 
کنند که البد چیزي  هائی پیش خودشان خواهند کرد که هر چه باشد به نفع تو نخواهد بود، و فکر می حساب

  ».ها بگوئی خواستی به آن بوده که تو نمی

ها چیزي بفهمند و یا بخواهند چیزي حدس بزنند، چون جز تو هیچ کس دیگري از این  دلیلی ندارد که آن«
  ».موضوع خبر ندارد

با حالتی از تردید و ) چون خودش به او گفته بود(دانست خانم الیور هم از این موضوع خبر دارد  رودا که می
  ».بله، یعنی، نه«: ه احتماال ناشی از ناراحتی وجدان بود، در جواب گفتدودلی ک

ببینم، «: ولی آن مردیث که بالفاصله متوجه حالت شک و تردید رودا شده بود ، بالفاصله سوال کرد و پرسید
  »مگر کس دیگري هم هست که از این ماجرا اطالع داشته باشد؟

ها همه از این  ست، اهالی کامب ایکر را فراموش کردي؟ آنخوب، معلوم ا«: رودا مکث کرد و سپس گفت
  ».موضوع اطالع دارند

ها  آهان، آن«: اعتنائی باال انداخت و گفت هایش را با بی آن که ظاهراً معلوم بود خیالش راحت شده است، شانه
ود و یا اینکه با کسی گوئی؟ فکرش را هم نکن، اساساً احتمال خیلی ضعیفی دارد که بازرس بتل به آنجا بر را می
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از اهالی کامب ایکر برخورد کند، مگر اینکه به قول معروف ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به 
  ».دست هم بدهند و تصادفاً با شخصی از اهالی آن منطقه برخورد کند

  ».که این اتفاق بیفتد ولی به هر حال، احتمال هر قدر هم که ضعیف باشد باز احتمال است، و لذا امکان دارد«

رودا، هیچ معلوم است که چی به سرت زده؟ واقعاً که شورش را درآوردي از صبح تا حاال همین طور غر «
  ».زنی، غر، غر می

ولی خوب، ... خواهم عزیزم، باور کن که به هیچ وجه قصد ندارم تو را ناراحت کنم، ولی خیلی معذرت می«
ها یک چیزهائی را بفهمند و  تی و نگرانی من این است که اگر این پلیسدانی، تنها ناراح خودت که خوب می

  »...هائی پیش خودشان بکنند بعدش هم حساب

ها بگوید، آخر چند دفعه  فهمند و نخواهند فهمید، کسی نیست که چیزي به آن ها هیچ چیزي را نمی آن«
  ».بگویم، جز تو کسی از این موضوع اطالعی ندارد

آورد، ولی این بار تغییر محسوسی در لحن و طرز  ود که آن مردیث جمله آخر را به زبان میاین دومین بار ب
گفتارش وجود داشت که بدیهی است از نظر رودا دیوز مخفی ماند، لیکن اگر به جاي روداي معصوم و 

شد و  میخیال، هرکول پواروي باهوش و دقیق حضور داشت، وي بدون تردید متوجه این تغییر لحن و صدا  بی
فهمید که این تغییرات همین طوري و خود به خود ادا نشده بلکه، کامالً حساب شده و از روي منظور  آناً می

  .خاصی بوده است

هاي من گوش  آمدي و به حرف کاشکی؛ فقط کاشکی سر عقل می«: رودا آهی از روي نومیدي کشید و گفت
  ».کردي می

لیکن آن مردیث صورتش به طرف دیگري بود و . ه آن مردیث انداختآلودي ب و به دنبال جمله آخر نگاه گناه
اش حالت کسی را داشت که عمیقاً در خود فرو رفته و مورد  متوجه نگاه رودا نشد، ابروانش گره خورده و چهره
  .خاصی فکر و ذکر او را به خود مشغول کرده است

ي سرگرد دسپارد پیدا  ي کاش سر و کلها«: رودا براي اینکه صحبت را عوض کند، سکوت را شکست و گفت
  ».گذشت خندیدیم مطمئنم که خیلی هم خوش می گذاشتیم و یک خرده می شد، سر به سرش می می

  ».چی، سرگرد دسپارد؟ اوه، بله«
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دانی که واقعاً  کنم خودت را به نفهمی نزن و این قدر هم تظاهر نکن، خودت هم خوب می آن، خواهش می«
حاال هم اگر واقعاً دوستش نداري، خواهش . شود آن مردهائی که هر دختري عاشقش می مرد جذابی است، از

  »کنم خودت را ناراحت نکن، و حتماً او را به من واگذار کن، باشد؟ می

بینی، حاضرم شرط ببندم که یک پول سیاه هم براي من ارزش  این قدر احمق نباش رودا، مگر کوري و نمی«
  ».قائل نیست

خواهد، تو حالت دخترهاي جوانی را داري  آید اینجا؟ خوب معلوم است، براي اینکه ترا می تباً میپس چرا مر«
هائی است که دوست دارد  سرگرد دسپارد هم از آن آدم. اند که دچار گرفتاري شده و تو مخمصه بزرگی افتاده

حاال شاید هم . برد لذت می ها کمک کند، و از این کارها هم شدیداً با چنین دخترهائی آشنا شده و به آن
  ».رسی خودت خبر نداشته باشی، ولی تو در حال حاضر واقعاً ناراحت و ناامید به نظر می

خواهی بگو، ولی اگر دقت کرده باشی حالت سرگرد دسپارد به هر دوي ماها همیشه یکسان و  هرچه می«
  ».یکنواخت بوده است

خواهی، من  باشد، به هر حال اگر تو واقعاً او را نمی بامحبت میاین هم دلیل بهتري از این که چقدر بالطف و «
. هاي خودم آن را بند بزنم اش را التیام بخشم و با دست همیشه براي فداکاري حاضرم، و حاضرم قلب شکسته

  ».داند، شاید با این کار عاشق من هم بشود کسی چه می

سرگرد دسپارد و این هم شما، من که از خیرش بفرمائید عزیزم، این «: خندید گفت آن همین طور که می
  ».شود گذشتم و عطایش را به لقایش بخشیدم، دو دستی به جناب عالی تقدیم می

  ».هائی از آهن پشت گردنش را دیدي؟ مثل آجر فشاري قرمز و محکم و با عضله«: رودا آهی کشید و گفت

  »!بزنی، آجر فشاري و آهن، واقعاً کهتوانستی مثال بهتري  واقعاً که چقدر بد سلیقه هستی، نمی«

  »ببینم آن، راستش را بگو، دوستش داري یا نه؟«

  ».خوب معلوم است، بله، خیلی هم زیاد«

بینم به من  کنم، می خوب، ما دو نفر هم که چیزي کم و کسر نداریم، این طور نیست؟ ولی حاال که فکر می«
عالقمند است، البته به تو قدري بیشتر، ولی به هر حال مثل اینکه  مثل اینکه واقعا به هر دوي ما. توجه نیست هم بی

  ».عالقه نیست به من هم بی
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  ».ولی روداي عزیز اشتباه نکن، سرگرد دسپارد ترا هم خیلی دوست دارد«: معهذا آن با حرارت زیادي گفت

شد که  مردیث احساس میدر اینجا بود که بار دیگر آن حالت تغییر لحن و تغییر صدا در نحوه سخن گفتن آن 
  .خیال مخفی ماند و متوجه آن نشد بدیهی است این بار هم از نظر روداي معصوم و بی

خوب باالخره نگفتی که این دوست کارآگاهمان کی تشریف «: رودا مجددا صحبت را عوض کرد و گفت
  »خواهند آورد؟

  ».ظهر 12ساعت «: آن در جواب گفت

است و تا آمدن ایشان  10:30خوب، ساعت تازه «: مکث کرد و سپس گفتاي  و به دنبال این حرف لحظه
  »خیلی وقت داریم، چطور است برویم تا لب رودخانه و گشتی بزنیم، موافقی رودا؟

آید، بهتر نیست همین جا بنشینیم و این چند دقیقه  می 11ولی اگر یادت باشد، سرگرد دسپارد گفت که ساعت «
  »را هم صبر کنیم؟

سپریم تا هر وقت که آمد به او بگوید رفتیم و او هم به ما  هوده منتظرش بشویم، به خانم آست ول میچرا بی«
  ».ملحق شود

  ».هان؟ باشد راه بیفت برویم  ها، خودمان را دست کم نگیریم، به قول مادربزرگ«: اي کرد و گفت رودا خنده

  .او به دنبال این حرف از اطاق خارج شد و آن مردیث هم به دنبال

حدود ده دقیقه بعد بود که سرگرد دسپارد به ویالي وندون رسید و از اینکه خانه را خالی از اغیار دید خیلی 
تعجب کرد، چون به حساب خودش زودتر از موعد مقرر آمده بود، به هر حال پس از آگاهی از اینکه دخترها 

  .اي باغ به طرف رودخانه رهسپار گردیدي باغ آمد و از طریق در انته اند، به محوطه لب رودخانه رفته

خانم آست ول خدمتکار نیمه وقت کارهاي خود را رها کرد و به تماشاي سرگرد دسپارد مشغول شد و 
  :کرد، با خود به صحبت پرداخت و گفت همینطور که از پشت او را نظاره می

آن باشد، ولی باز هم مشکل است، دانم، شاید خانم  اگر غلط نکنم عاشق یکی از دخترها شده، کدام یک نمی«
باشد، ولی به هر حال  ها کامالً یکسان می شود فهمید چون برخوردش با هر دوي آن از رفتارش که چیزي نمی

طرف هر کدام برود پایان دوستی این دو دختر خواهد بود، هیچ عاملی مثل یک مرد جوان و خوش تیپ ، 
  ».یداً شکرآب کندتواند رابطه دوستی دو دختر جوان را شد نمی
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و از دیدن آن نیز بسیار . براي خانم مسنی مثل خانم آست ول مشاهده این ماجرا خیلی هیجان انگیز و جالب بود
ها را نیز تمیز کند که  با همین افکار مجدداً وارد منزل شد تا میز صبحانه را جمع و جور و ظرف. برد لذت می

اي از صدا  لعنت به این در که لحظه«: ول با عصبانیت زیادي گفتصداي زنگ در دوباره بلند شد و خانم آست 
  ».تواند باشد، البد باز هم یک بسته آورده اند و یا یک تلگراف افتد، این دفعه دیگر کی می نمی

هائی  دو مرد با لباس. هاي آهسته به طرف در منزل رفت و آن را باز کرد و به دنبال این حرف با اکراه و قدم
ها ریزه میزه و وجناتی که از چند فرسخی داد  یکی از آن. تب و خیلی شق و رق جلوي در ایستاده بودندبسیار مر

زد خارجی است، دیگري برعکس مردي چهارشانه و درشت اندام و کامالً انگلیسی که خانم آست ول  می
ه باالخره سکوت را شکست یادش آمد قبالً یک بار دیگر این آقا را دیده است، و همین مرد درشت اندام بود ک

  »خانم آن مردیث تشریف دارند؟«: و گفت

  ».نخیر، همین الساعه رفتند بیرون«: خانم آست ول سرش را به عالمت نفی تکان داد و در جواب گفت

  »جدا؟ از کدام طرف رفتند که ما ندیدیمشان؟«

ت این دو مرد خیلی با هم فرق هاي پوارو خیره شده بود، پیش خود گف خانم آست ول همین طور که به سبیل
ها بگوید و در این راستا قبل از  داند به آن دارند که دوست یکدیگر باشند، معهذا تصمیم گرفت آنچه که می

  ».راستش به طرف رودخانه رفتند«: اینکه با سوال دیگري مواجه شود گفت

دختر خانم دیگر «: خاصی پرسید در اینجا مرد ریزه میزه خارجی براي اولین بار به سخن درآمد و با ژست
  ».گویم چطور؟ خانم رودا دیوز را می

  ».هر دو با هم رفتند«

خیلی متشکرم خانم، حاال لطفاً بفرمائید که ما نیز از کدام طرف برویم تا به جاده «: بازرس بتل در جواب گفت
  »کنار رودخانه برسیم؟

که رسیدید، دست چپ بروید و قدري که ادامه به انتهاي کوچه «: خانم آست ول بالفاصله در جواب گفت
بدهید، به جاده کنار رودخانه خواهید رسید، مطمئنم که کنار رودخانه رفتند، چون همین طور که داشتم کار 

  ».رسید ها می شود که رفتند و اگر عجله کنید حتما به آن هایشان را شنیدم، حدوداً یک ربع می کردم حرف می

  .ون معطلی بیشتر به راه افتادندبازرس بتل و پوارو بد
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خانم آست ول که گوئی تمایل زیادي به ادامه صحبت با این دو مرد غریبه را داشت با حالتی از نارضایتی در را 
خواست سر از  خواستند، ولی خیلی دلم می دانم این دو مرد کی بودند و چی می بست و پیش خود گفت نمی

و در این افکار وارد آشپزخانه شد تا کارهاي نیمه کاره خود را تمام . تندآوردم، حیف شد زود رف کارشان درمی
  .کند

قدري که جلوتر رفتند . در همین موقع نیز بازرس بتل و پوارو به انتهاي کوچه رسیده و به سمت چپ پیچیدند
افزود و بازرس  در اینجا بود که پوارو با هیجان زیادي به سرعت خود. سرانجام به جاده کنار رودخانه رسیدند

کنید؟ مگر چیزي  چرا اینقدر عجله می«: بتل که از این شتاب زدگی پوارو شدیدا متعجب شده بود گفت
  »نگرانتان کرده؟

  ».بله، بله دوست من، نگرانی تمام سراپاي وجودم را فرا گرفته«

  »اید؟ از مورد بخصوصی نگران شده«

  ».از موارد احتمالینه، نه، چطوري بگویم، صرفاً به خاطر یک سري «

مطمئنم . نخیر، این حرفتان را باور ندارم«: معهذا بازرس بتل که معلوم بود مجاب نشده است در جواب گفت
خودي روي  دانم که شما بی دانم، فقط همین قدر می تان زده، حاال چه هست و کی هست نمی که چیزي به کله

وز صبح با چه حدت و شدتی اصرار داشتید که هر چه ورزید، حتما یادتان هست که امر موضوعی اصرار نمی
دیدید که چنان به پدال گاز فشار  خواست که پاي پاسبان ترنر را می دلم می! زودتر اینجا برسیم، خداي من

ترسید و از چه موضوع  خوب، حاال بگوئید ببینم از چه می. داد که چیزي نمانده بود از کف ماشین بیرون بزند می
چون آخرین تیرش هم . موردي است اگر ترستان از این دختره است که باید بگویم ترس بی. اید هزده شد وحشت

  ».از ترکش رها کرده و دیگر کاري از دستش ساخته نیست

گوئید که از چه  باالخره می«: پوارو سکوت کرد و جوابی نداد و بازرس بتل مجدداً با اصرار بیشتري گفت
  »ترسید یا نه؟ می

  »ترسد؟ هائی آدم معموالً از چه می اینکه سوال ندارد، در چنین موقعیت عزیز من،«

  »...بله، فهمیدم، حق با شما است، ولی هنوز تو فکرم که«

  ».تو فکري که چی؟ دوست من«
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راستش تو فکرم که آیا آن مردیث خبر دارد که «: در جواب اظهار داشت بازرس بتل با لحن بسیار آرامی
  ».جراي حانم بنسون را به خانم الیور گفته است یا خیردوستش رودا دیوز ما

دوست من، دوست من، باید «: پوارو به جاي جواب سرش را با تاکید زیادي به شدت تکان داد و سپس گفت
  ».مورد نیست عجله کنیم، حاال فهمیدید که نگرانی من بی

قایقی از دور روي . رودخانه به راه افتادندو به دنبال این حرف به سرعت و تقریباً به حالت دو، در جاده کنار 
. خورد، ولی همین که از اولین پیچ گذشتند پوارو ناگهان به جاي خود میخکوب شد رودخانه به چشم می

  »سرگرد دسپارد؟«: چشمان بازرس بتل نیز بی کار نبود و او هم متوجه دیدگاه پوارو شد و گفت

در . داد هاي بلند و مطمئن به راه خود ادامه می ها بود و با قدم سرگرد دسپارد حدود دویست قدم جلوتر از آن
ها یعنی  شدند که در قایق پارویی نشسته و یکی از آن اي جلوتر از سرگرد دسپارد، دو دختر جوان دیده می فاصله

توجهی خندید، هیچ یک از این دختر  آن مردیث دراز کشیده و به رودا می. رودا دیوز به پارو زدن مشغول بود
  .ها بودند نداشتند هائی که در ساحل متوجه آن به ساحل و آدم

اي که  اتفاقی که پوارو با شم خاص خارق العاده. افتاد ناگهان افتاد در این لحظه بود که اتفاقی که نباید می
بعد رودا  هاي آن مردیث ناگهان به جلو دراز شد و به دنبال آن، لحظاتی دست. داشت دقیقاً پیش بینی کرده بود

دیوز که معلوم بود تعادل خود را کامالً از دست داده است به طرف رودخانه متمایل شد و در حالی که آستین 
لباس آن مردیث را محکم به چنگ گرفته بود به درون رودخانه سقوط کرد و در پی آن قایق نیز برگشت و دو 

  .ور شدند دختر جوان در آب غوطه

دیدید چطور شد؟ این دختره آن مردیث، پاهاي رودا دیوز را از قوزك پا «: تبازرس بتل فریاد زد و گف
  ».گرفت و پرتش کرد تو آب، خداي من، این هم جنایت چهارم

  .و به دنبال این حرف به سرعت به طرف جلو و به طرف رودخانه دوید

رکز کرده و سعی داشتند هر ها یعنی پوارو و بازرس بتل تمام قدرت خود را در پاهایشان متم حاال هر دوي آن
ها و  ولی ظاهراً یک نفر دیگر که او هم حاضر و ماجرا را دیده بود، جلوتر از آن. چه زودتر به لبه رودخانه برسند
  .دوید با سرعت به مراتب بیشتري می
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هر حال،  به. ها با فن شنا آشنائی ندارند از دست و پا زدن دو دختر جوان کامالً معلوم بود که هیچ یک از آن
دوید، سرانجام به نقطه مناسبی از لب رودخانه رسید و بدون معطلی  سرگرد دسپارد که جلوتر از پوارو و بتل می
  .ها شنا کرد شیرجه زد تو آب و به سرعت به طرف آن

خداي بزرگ، چه شانسی، ضمناً چقدر هم جالب، حاال فکر «: هرکول پوارو بازوي بتل را گرفت و گفت
  »سراغ کدام یک خواهد رفت؟ کنید اول می

دسپارد . زدند متري از یکدیگر در آب دست و پا می 10اي حدود  مغروقین جوان نزدیک هم نبوده و در فاصله
  .شد کرد، ولی در مسیري که مستقیما به رودا دیوز ختم می با قدرت و مهارت زیادي شنا می

سرگرد دسپارد باالخره موفق شد . میان آب شیرجه زدبازرس بتل هم باالخره به لب رودخانه رسید و او نیز به 
که به موقع به رودا برسد و با آشنائی کامل به فنون غریق او را به راحتی به طرف ساحل کشانید و پس از اینکه 

در همین . زد شنا کرد اي که آن مردیث دست و پا می کنار رودخانه خوابانید، مجدداً به آب زد و به طرف نقطه
  .مردیث ناگهان به زیر آب رفت و از نظر ناپدید شد لحظه آن

  ».هاي کف رودخانه گیر نکنید مواظب باشید، تو علف«: بازرس بتل که متوجه این ماجرا بود فریاد زد و گفت

اي که آن مردیث زیر آب رفت رسیدند و به  به هر حال، بازرس بتل و سرگرد دسپارد هر دو هم زمان به نقطه
  .را از زیر آب بیرون آورده و بین خودشان به طرف ساحل کشانیدند هر زحمتی بود او

هایش هنوز  رودا حاال دیگر نشسته، ولی نفس. هرکول پوارو نیز بیکار نمانده و به مداواي رودا دیوز مشغول بود
  .رسید تا حدودي نامیزان و نامرتب به نظر می

تنها راه نجاتش تنفس مصنوعی است، «: و بتل گفتدسپارد و بازرس بتل آن مردیث را روي ساحل خوابانیدند 
  ».کنم براي این کار هم دیر شده، چون کامالً مرده مع الوصف فکر می

پوارو . ولی به هر حال علیرغم حال و روز آن مردیث، با حرارت زیادي به اجراي تنفس مصنوعی مشغول شد
  .کار شرکت کند نیز کنار او ایستاد تا در صورتی که خسته شد، او نیز در این

  »حالت خوبه عزیزم؟«: سرگرد دسپارد کنار رودا نشست و با لحن حاکی از نگرانی زیاد گفت

  ».و صد درصد نجات دادي تو مرا نجات دادي، از یک مرگ حتمی«: رودا دیوز به آهستگی در جواب گفت
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هاي  سرگرد دسپارد دستهایش را به طرف سرگرد دسپارد دراز کرد و همین که  و به دنبال این حرف دست
هاي رودا ناگهان سرازیر شد و با شدت  کوچک و ظریف او در دستان درشت و مردانه خود گرفت، اشک

  .زیادي شروع کرد به گریه کردن

اوه، رودا، «: کرد، گفت سرگرد دسپارد با لحن و حالتی که دریائی از احساسات درونی را در شنونده تداعی می
  ».رودا، روداي عزیزم

هاي سبز و خرم و وحشی آفریقا،  اي از دشت اش مجسم شد، منظره ي زیبا و جالبی در مخیله و هم زمان منظره
تر از همه رودا دیوز نیز مسرور و  زارها و مهم لباس مخصوص شکار بر تن و مشغول گشت و گذار در میان علف

  .خوشحال از این زندگی پر از ماجرا در کنار او
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  فصل بیست و نهم

  نایتج
رودا دیوز سکوت را شکست و با لحن و . همگی در اتومبیل بازرس بتل نشسته و به طرف لندن روان بودند
خواهید بگوئید که آن عمداً و از  یعنی می«: طرزي که معلوم بود هنوز هم ماجرا را کامالً باور نکرده است گفت
اس را داشتم و به نظر خودم هم این طور روي قصد مرا تو آب هل داد؟ البته خودم هم تا حدودي همین احس

توانم باور کنم که او  دانست که من اصالً شنا بلد نیستم، مع الوصف هنوز هم نمی آمد، ضمن اینکه آن می می
  »آخر چرا؟ چرا و به چه دلیل؟. عمداً چنین کاري را کرده باشد

هاي متعددي، آن مردیث  رد که انگیزهک پیش خود فکر می. پوارو سکوت کرد و به این سوال رودا پاسخی نداد
ها را تقویت نموده  توانست این انگیزه نمود و به موازات آن عوامل متعددي نیز می را وادار به از بین بردن رودا می
. یکی از این عوامل، همین تنها نشستن با رودا دیوز در آن قایق لعنتی بوده است. و اجراي آن را به جلو بیاندازد

و حاال خانم رودا دیوز، لطفاً «: اش را صاف کرد و گفت اي سینه این افکار بود که بازرس بتل یا سرفهپوارو در 
حتماً به خاطر دارید که دوست شما آن مردیث مدتی را هم پیش . خودتان را براي شنیدن خبر بدي آماده کنید

ید عرض کنم که مرگ خانم بنسون میرد، ولی با کرده، تا اینکه این خانم می خانمی به نام بنسون کار می
کردند طبیعی طبیعی هم  برخالف آنچه که در افواه شایع بوده و همه اهالی آن منطقه مرگ طبیعی تصور می

زنم، نخیر، چون دالیل مستدلی در  البته فکر نکنید که همین طوري و از روي حدس و گمان حرف می. نبوده
  ».کند دست داریم که این مورد را ثابت می

  »فهمم جناب بازرس بتل؟ منظورتان را نمی«

راستش تحقیقاتی که در این مورد به خصوص انجام گرفته، ثابت «: در اینجا پوارو جواب رودا را داد و گفت
کند که منجر به مرگ خانم بنسون  ها را عوض می کند که این دوشیزه آن مردیث بوده که جاي شیشه می
  ».شود می

خداي من، چقدر وحشتناك، ولی این غیر ممکن است، آن مردیث؟ آخر . حقیقت ندارداوه، نه، نه، نه، این «
  ».چرا، چطور توانسته که چنین عمل موحشی را انجام داده باشد
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خوب مطمئناً از نظر خودش دالیلی براي این کار داشته، ولی نکته اساسی اینجا «: بازرس بتل در جواب گفت
. توانستید اطالعاتی در اختیار ما بگذارید این موضوع آگاهی داشتید و می است که شما تنها کسی بودید که از

  »هایتان با خانم الیور، چیزي به آن مردیث گفته باشید، این طور نیست؟ کنم راجع به صحبت فکر نمی

  ».دانستم که از دست من خیلی عصبانی خواهد شد نه، چون می«: رودا با تحکم خاصی در جواب گفت

شد، ولی به هر حال از نظر  بله، حتماً هم خیلی ناراحت و عصبانی می«: با حالت غم انگیزي گفتبازرس بتل 
رفتید، لذا همین بود که سرانجام  اي براي او به شمار می آن مردیث خطر اصلی شما بودید که تهدید بالقوه

  ».تصمیم گرفت سر شما را زیر آب کرده و براي همیشه خیال خودش را راحت کند

آدم چقدر باید پست فطرت و نمک نشناس . ر مرا زیر آب کند؟ من که این قدر به او کمک و محبت کردمس«
لغت . توان گفت ها دیگر انسان نمی به اینجور آدم. ترین دوستش بنماید باشد که چنین فکري را در مورد نزدیک

  »...اصالً باورکردنی نیست. تر خواهد بود حیوان وحشی به مراتب برازنده

در هر صورت آن مردیث مرد و خطري هم دیگر شما را «: بازرس بتل مجدداً به سخنانش ادامه داد و گفت
آنچه مسلم است این است که، . کند و بهتر است که این ماجرا و آن مردیث را به کلی فراموش کنید تهدید نمی

  ».اشدتوانست ب آن مردیث به هیچ وجه و هرگز دوست خوبی براي شما نبوده و نمی

خوب، رسیدیم به «: بازرس بتل گفت. در همین موقع اتومیبل از حرکت ایستاد و جلوي درب منزلی توقف کرد
توانیم  کنیم بهتر می هایمان را در می حاال بهتر است برویم منزل ایشان و ضمن اینکه خستگی. منزل مسیو پوارو

  ».صحبت کنیم و گپ بزنیم

ئی منزل پوارو شدند و مورد استقبال خانم الیور قرار گرفتند که مشغول لحظاتی بعد همگی وارد سالن پذیرا
  .پذیرایی از دکتر رابرتز بود که ظاهراً لحظاتی قبل وارد شده بود

هاي عجیب و غریب خود را که از مخمل بود پوشیده که نقش کمان  خانم الیور طبق معمول یکی دیگر از لباس
به انضمام کاله بسیار بزرگی که کلی از . ان سیب درشتی آویزان بوداش داشت و به این کم بزرگی به سینه

  .فضاي اطاق را اشغال کرده بود

به به، بفرمائید تو، بفرمائید، به «: خانم الیور با شور و شعف بسیار زیادي که گویی صاحبخانه یا دزد است گفت
کتر رابرتز زنگ زدم و خواهش کردم که گردید، به د محض اینکه تلفن کردید و گفتید که همگی به اینجا برمی
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البته امکان دارد که تعدادي از بیمارانش رو به . ماندند نصیب می ایشان هم تشریف بیاورند حیف بود که ایشان بی
  »!مرگ باشند، ولی مهم نیست، شاید حتی به نفعشان باشد

  ».ه زودتر بقیه ماجرا را بشنومکنم که کامالً گیج شدم و دوست دارم هرچ بله، درست است، چون احساس می«

بله، حق با شماست، و خوشوقتم به اطالع همه برسانم که باالخره معما حل «: پوارو لب به سخن گشود و گفت
  ».و سرانجام قاتل شیطانا نیز شناسائی شد

. بله، خانم الیور گفت و گفت که کار آن دختره آن مردیث بوده«: دکتر رابرتز با وجد و شعف خاصی گفت
  ».ترین قاتل دنیا توانم بگویم که غیرقابل قبول فقط می. توانم باور کنم من که به شخصه هنوز نمی

مطمئناً اگر ما . ي درخشان سه جنایت مع الوصف یک قاتل تمام عیار با سابقه«: بازرس بتل در جواب گفت
  ».کرد ه میکردیم، بدون شک چهارمین ستاره را هم به سوابق درخشان خود اضاف دخالت نمی

  ».العاده است واقعاً که خارق«: دکتر رابرتز زیر لب گفت

چون همیشه اینطور بوده، منظورم این . العاده هم نیست نخیر، همچین خارق«: خانم الیور پرید وسط و گفت
رسیدند و همین موضوع نشان  اند که از بقیه بعیدتر به نظر می است که قاتلین حقیقی، همیشه اشخاصی بوده

پیوندند، تفاوت چندانی وجود  هاي جنائی به وقوع می هایی که در داستان هاي حقیقی و قتل دهد که بین قتل می
  ».ندارد

اول صبح خانم . به هر حال عجب روز پرماجرائی«: دکتر رابرتز مجدداً شروع به حرف زدن کرد و گفت
  ».جعلی بوده گویند لوریمر و سه تا نامه که ظاهراً اینطور که مسیو پوارو می

  ».دقیقاً، جعلی و در سه نسخه«: پوارو بالفاصله جواب داد و گفت

  »به این حساب یکی را هم براي خودش نوشته بوده؟«

ها با چنان دقت و مهارتی جعل شده بود که  اوالً که نامه. خوب بدیهی است«: پوارو مجدداً در جواب گفت
دوماً احتمال بسیار . ي دقیقی ارائه نمایند توانستند نظریه و نمی زد ترین کارشناسان خط را هم گول می حتی خبره

منظورم . شود ها به رم ختم می ضعیفی وجود داشت که دنبال کارشناس بفرستند، چون به قول معروف همه راه
  ».این است که تمام شواهد و قرائن حاکی از این بود که خانم لوریمر خودکشی کرده
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خواهم مسیو پوارو، ولی ممکن است از شما سوال کنم  معذرت می«: تعجب زیاد پرسید دکتر رابرتز با حالتی از
  »که چه چیزي باعث شد تا شما به این فکر بیفتید که مرگ خانم لوریمر در اثر خودکشی نبوده است؟

  ».ها داشتم همان چند دقیقه صحبتی که با خدمتکار پیر خانم لوریمر در سر پله«

  »آن مردیث بعد از ظهر روز قبل به دیدن خانم لوریمر آمده بود؟ البد به شما گفت که«

ها  من از مدت. البته اشتباه نکنید. هاي دیگري هم مطرح شد و گفته شد ها و صحبت بله، ضمن آنکه حرف«
دانستم مجرم  کردم می پیش به نتیجه رسیده بودم و لذا همان موقع که با خدمتکار پیر خانم لوریمر صحبت می

منظورم اینست که قاتل شیطانا را شناسائی کرده و از هویت وي کامالً آگاه و مطمئن بودم که قاتل، . کیست
  ».خانم لوریمر نیست

  »خوب، حاال بفرمائید که چطور و چگونه به آن مردیث مظنون شدید؟«

اجازه بدهید که کنم هولم نکنید و  خواهش می. لطفاً یک دقیقه صبر کنید«: پوارو دستش را باال آورد و گفت
دانید،  همان طور که می. مطمئن باشید همه چیز را برایتان تعریف خواهم کرد. ي معمول خودم شرح دهم به شیوه
باشد و در این ماجرا هم از همین شیوه همیشگی استفاده  ي تحقیقاتی من همیشه بر مبناي تئوري حذفی می شیوه

و با کمال شرمندگی . شیطانا نه خانم لوریمر بود، نه سرگرد دسپاردکردم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که قاتل 
  ».خدمتتان عرض کنم نه دوشیزه آن مردیث

و به دنبال جمله آخر به جلو خم شد و صدایش را نیز تا حدودي بم کرد و در حالی که مجدداً شبیه یک گربه 
ر رابرتز، تظاهر بیفایده است، بله، این شما بودید اید دکت احتماالً تا بحال متوجه شده«: کامالً براق شده بود گفت

که شیطانا را به قتل رساندید و مجدداً باز هم این شما بودید که خانم لوریمر را خونسردانه کشتید تا به حساب 
  ».خودتان این مانع عظیم را از سر راه خود برداشته باشید

رفت، صداي راه  اي روي زمین راه می ر پشهآنقدر سنگین که اگ. سکوت سنگینی تمام سالن را فراگرفت
اي شیطانی که حالت و  قهقهه. ي بلندي را سر داد ولی ناگهان دکتر رابرتز قهقهه. رسید رفتنش مسلماً به گوش می

. اید مسیو پوارو، مسیو پوارو، شما حتماً دیوانه شده«: و در همین حال گفت. صداي مخوفی در آن نهفته بود
و به خصوص خانم لوریمر . امکان ندارد که شیطانا را من کشته باشم. خیالتان راحت باشد. تانمطمئنم زده به سر

  ».آید که اساساً به عقل هم جور درنمی
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ي آخر نگاهی به بازرس بتل انداخت و در حالی که سعی داشت خود را از تک و تا نیندازد و  و به دنبال جمله
فکر . دهید همینطور ساکت ایستاده و به این چرندیات گوش می سرکار بتل، شما هم«: با ژست مخصوصی گفت

  »!کنید موقعش رسیده که خدمت این مرتیکه دیوانه برسید نمی

اي عاري از هرگونه احساسی به او نگاه کرد و  ولی بازرس بتل خونسردانه و مثل یک تکه سنگ و با قیافه
  ».هاي مسیو گوش بدهید یه حرفها بهتر است به بق دکتر رابرتز، به جاي این حرف«: گفت

بله، همان طور که خدمتتان عرض کردم، «: مجدداً سکوت برقرار شد و پوارو نیز به سخنانش ادامه داد و گفت
ها پیش متقاعد شده بودم که قاتل شیطانا جز شخص شما آقاي دکتر رابرتز، کس دیگري  از خیلی وقت

اما در مورد خانم لوریمر . نبود که بتوانم به راحتی ثابت کنماي  ولی خوب، این موضوع ساده. تواند باشد نمی
  ».کرد وضعیت خیلی فرق می

چرا؟ براي اینکه در مورد خانم لوریمر نیازي به «: ي آخر مجدداً قدري به جلو خم شد و گفت و به دنبال جمله
. ن ارتکاب جرم دیده استچون شاهد عینی حی و حاضري وجود دارد که دقیقاً شما را در حی. اثبات قضیه نبود

بله، مثل اینکه خیلی تعجب کردید، با وجود این مطمئن باشید که این شخص دقیقاً دیده که شما دکتر رابرتز چه 
  ».بالئی به سر این زن بیچاره آوردید

 حالت جسارت و گستاخی لحظاتی قبل، جایش را به حالتی از افسردگی شدید و. دکتر رابرتز واقعاً وارفته بود
مع الوصف باز خودش را تا . زد فقط چشمانش بود که از وحشت و ترس برق می. سکوت تلخی داده بود

  ».ام ي کافی به مزخرفات شما گوش داده کنم به اندازه فکر می«: حدودي جمع و جور کرد و با لحن تندي گفت

اي از  ه جانم، باور کنید که کلمهمثل اینکه خیلی از خود راضی تشریف دارند، ولی ن. اوهو، اوهو، آقا را ببین«
پس حاال اجازه بدهید که بیشتر توضیح دهم و یا بهتر است که . سخنانم آن طور که شما گفتید مزخرف نیست

رسانید و با  اول صبح است، شما سریعاً خودتان را به منزل خانم لوریمر می. اساساً ماجرا را دوباره بازسازي کنم
متعاقباً به . کنید دن خدمتکار بیچاره را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و مرعوب میداد و هوار و نقش بازي کر

آور که شب قبل  هاي قوي خواب ورید که متاسفانه تحت تاثیر قرص سرعت به اطاق خواب خانم لوریمر می
ري در اینجا هم باز با مهارت نقش خود را خوب بازي کرده و طو. باشد خورده هنوز در خواب عمیقی می

خبر هم که حاال سخت تحت تاثیر ادا و  خدمتکار بینواي از همه جا بی. کنید که خانم لوریمر مرده وانمود می
. هاي زیادي خورده که باعث مرگش شده کند که بله، خانمش اشتباهاً قرص اطوارهاي شما قرار گرفته، باور می

پیر، او را به دنبال براندي و ظرفی آب گرم  باوري خدمتکار شما نیز با استفاده از موقعیت و به خصوص خوش
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خدمتکار پیر هم که فقط . حاال دیگر تک و تنها در اطاق مانده و ظاهراً کسی مزاحم شما نیست. فرستید می
خوب، . شود نگاهی سرسري به خانمش انداخته و لذا از شرایط بدنی او کمترین اطالعی ندارد از این بهتر نمی

  .رسیم به جاهاي حساس حاال کم کم داریم می

ها  کنی که برطبق درخواست خانواده هاي شیشه پاك دانید که تعدادي از بنگاه بله، آقاي دکتر، شما احتماالً نمی
کنند و در مورد منزل خانم لوریمر هم  هاي خیلی زود شروع می روند، کار خود را معموالً صبح ها می به منزل آن

کن هم با نردبان مخصوص خود وارد  با ورود شما به منزل متوفی، شیشه پاكلذا همزمان . به همین ترتیب بوده
کند، ولی از بخت بد شما،  گذارد و کار خود را شروع می شود و بدون معطلی نردبان خود را به دیوار می می

که به و همین طور . ي اطاق خواب خانم لوریمر بوده کند که مربوط به پنجره هایی شروع می کارش را با شیشه
ولی آن قدر . کنید بیند که شما چکار می افتد و می کار خود مشغول بوده، ناگهان چشمش به داخل اطاق می

اي بشوید، به سرعت از نردبان پایین  حواسش جمع بود که قبل از اینکه شما حدس بزنید و متوجه آدم غریبه
معهذا، او حاال همه . شود هاي دیگر مشغول می هدهد و به پاك کردن پنجر آید و نردبان را نیز تغییر مکان می می

چیز را دید و از همه چیز هم اطالع دارد، االن هم حی و حاضر اینجا تشریف دارند و از زبان خودشان ماجرا را 
: پوارو به دنبال این حرف به طرف در اطاق رفت و پس از اینکه در را باز کرد گفت. براي همه شرح خواهند داد

  ».استفان بیایید تو،«

لباس . هیکل و کارگرمآبی با موهاي قرمز و درهم ریخته وارد اطاق شد و به دنبال آن مرد جوان درشت و قوي
با » هاي چلسی اتحادیه شیشه پاکن«ي آن برچسب  کار بر تن داشت، کاله کاري در دستش بود که روي لبه

  .کلمات درشت دوخته شده بود

  .حرکت ایستاد اي رفت و بی ه گوشهکارگر جوان پس از ورود به اطاق ب

  »کسی در این اطاق هست که قبالً دیده باشی؟«: پوارو از او سوال کرد و گفت

کن نگاهی به دور و بر خود انداخت و سرانجام با حالتی از شرمندگی و خجالت سرش را در  مرد شیشه پاك
  ».ایشان«: جهت دکتر رابرتز تکان داد و گفت

  »گویید که این آقا را کی و کجا دیدید و به چه کاري مشغول بودند؟خوب، حاال براي ما ب«

اي در خیابان شایر رفتم، نردبان را بیخ دیوار  ساعت هشت صبح امروز بود، از طرف اتحادیه براي کار به خانه«
م هنوز باشد و خانم خانه ه معلوم بود که اطاق خواب خانم خانه می. گذاشتم و باال رفتم و به کار مشغول شدم
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راستش به نظرم آمد که شاید مریض باشند، چون یکی دو بار سرش را به این طرف و آن طرف . در خواب بود
کنم دکتر بودند وارد اطاق شدند، رفتند سروقت خانم که  همین موقع بود که این آقا که فکر می. چرخاندند

دانم چه بود، ولی هر  ان تزریق کردند، نمیهنوز در خواب بودند، آستین خانم را باال زدند و یک چیزي به ایش
در اینجا بود که پیش خودم فکر کردم . حرکت ماند چه بود سر خانم مثل یک تکه سنگ افتاد رو متکا و بی

خوب نیست به اطاق مردم نگاه کنم و به خاطر همین موضوع، به سرعت از نردبان پایین آمدم و رفتم سراغ یک 
  ».که دست خودم نبود، امیدوارم کار خالفی نکرده باشمخدا شاهد است . پنجره دیگر

» .به هیچ وجه دوست من، اتفاقاً برعکس، کار بسیار قابل ستایشی انجام دادید«: پوارو بالفاصله در جواب گفت
  »خوب، دکتر عزیز، حاال چی؟«: و متعاقباً رو کرد به دکتر رابرتز و با لحن آرامی گفت

آورد  به کلی بند آمده بود، در حالی که معلوم بود فشار زیادي به خود میدکتر رابرتز که گویی زبانش 
حالشان ... حا... چطور بگویم... دواي تقویتی بود که فکر کردم شاید... د... هیچی، یک د«: کنان گفت من من

  »...من. ام زنید انگار جنایت وحشتناکی مرتکب شده بهتر شود ولی شما طوري حرف می

متیل  –منظورتان این است که ماده ان . که گفتید دواي تقویتی«: ر رابرتز را قطع کرد و گفتپوارو حرف دکت
باشد؟ ماده قوي که  شود یک ماده تقویتی می آ که اصطالحاً اویپان نامیده می سایکلو هگزنیل متیل مالونیل یوره

چنانچه به مقدار زیاد در رگ گیرد و  هاي کوچک مورد استفاده قرار می به منظور بیهوشی موضعی در جراحی
آور و  تزریق شود، موجب بیهوشی آنی نیز خواهد شد، به ویژه چنانچه به کسانی که تحت تاثیر داروهاي خواب

من به محض مشاهده . هاي قوي هستند تزریق شود، خطر مرگ حتمی را به دنبال خواهد داشت بخش یا آرام
خانم لوریمر بود، آناً متوجه شدم که آمپولی به او تزریق  ي کبود رنگ خیلی کوچکی که در روي بازوي لکه
اي که مورد  اي که از خون متوفی به عمل آمد، ماده مراتب به مقامات پلیس اطالع داده شد و با تجزیه. شده

 ي تجزیه و تحقیق را هم ضمناً بهتر است بدانید که برنامه. استفاده قرار گرفته بود دقیقاً مشخص و معلوم گردید
اي هم در  پروفسور عالیمقام سر چارلز ایمفري انجام دادند که از شهرت جهانی برخوردار بوده و شک و شبهه

  ».گزارش ایشان وجود ندارد

کنم راه فراري  مسیو پوارو، من که به شخصه فکر می«: در اینجا بازرس بتل نیز وارد صحبت شد و اظهار داشت
ي قتل آقاي کراداك و به احتمال  ه قتل شیطانا را نادیده بگیریم، مسئلهبراي دکتر باقی نمانده، چون به فرض ک

  ».قوي همسر ایشان براي دستگیري دکتر رابرتز کافی خواهد بود
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اي بود که گوئی تمام امید و آرزوهاي دکتر را درهم ریخت  ي قتل آقا و خانم کراداك ضربه برمال شدن مسئله
براي اولین بار متوجه شد واقعاً راهی براي او نمانده و تمام درها به روي و نقش برآب نمود و در اینجا بود که 

فایده است،  مثل اینکه به آخر خط رسیدم، انکار بی«: وي بسته شده، لذا با حالتی از یاس و نومیدي اظهار داشت
کنم آن شیطاناي  می البته فکر. بینم، شما از همه چیز اطالع دارید اینطور که می. بهتر است خودم را تسلیم کنم

کثیف و پست فطرت که امیدوارم روحش آتش بگیرد، ماجرا را براي شما تعریف کرده، چون هیچ کسی از این 
و حتماً هم همان شب و قبل از اینکه آن مهمانی لعنتی شروع بشود، از موقعیت استفاده . موضوع اطالعی نداشت

کردم با کشتن شیطانا همه چیز تمام  خام بودم و فکر می مرا ببین که چقدر. کرد و شما را در جریان گذاشت
  ».هایم شروع شد شود، نگو که تازه بدبختی می

. بیخودي پاي شیطانا را به میان نکشید، او هیچ کاري نکرد«: بازرس بتل حرف دکتر رابرتز را قطع کرد و گفت
ا هوش و ذکاوت زبانزد خود، معماي این ماها همه باید از مسیو پوارو متشکر باشیم که طبق معمول بار دیگر ب

متعاقباً به طرف در . جنایات را به بهترین وجهی حل کردند و افتخار کشف این ماجرا هم از آن ایشان خواهد بود
اطاق رفت و در را باز کرد و دو مامور پلیس وارد اطاق شدند، لحظاتی بعد، بازرس بتل با حالتی خیلی جدي و 

اتهامات دکتر رابرتز را مطرح کرد و در پایان دکتر رابرتز در معیت دو مامور از اطاق رسمی علل دستگیري و 
ها بسته شد، خانم الیور با خوشحالی زایدالوصفی شبیه  خارج شدند و به محض اینکه در اطاق در پشت آن

  ».من که از اول گفتم، این مرتیکه قاتل است«: کودکی که به آرزوي خود رسیده است گفت
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  ام ل سیفص

  کند پوارو دستش را رو می
تمام کسانی که در اطاق حضور داشتند چشم به دهان . حال دیگر دور، دور پوارو بود و میدان هم در اختیار او

  .او دوخته و منتظر سخنان وي بودند

مرا کنم بیش از این  خواهش می«: پوارو طبق معمول با حالتی از غرور و خودستائی لبخندي زد و شروع کرد
چه کار . کنم دانید که در این گونه مواقع چقدر احساس خوشحالی می شرمنده نفرمائید، ولی خوب شما همه می

. باشم، ولی به هر حال من هم یکی دیگر از این پیرمردهاي مغرور و از خود راضی می. کنم، دست خودم نیست
انگیزترین معماهایی  ترین و هیجان یکی از جالبقبل از هر چیز باید به اطالعتان برسانم که ماجراي قتل شیطانا 

منظورم این است که هیچ چیزي که . چرا؟ براي اینکه هیچ چیزي وجود نداشت. ام بود که تا به حال حل کرده
صرفاً چهار متهم که بدیهی است یکی از . اي براي تحقیقات بعدي باشد مطلقاً وجود نداشت بتواند سرنخ و اشاره

هیچ چیزي که بتواند این موضوع را ثابت . تر از همه با چه دلیل و مدرکی ولی کدام یک؟ و مهم .ها قاتل بود آن
فقط چهار . کند وجود نداشت، اصال و ابدا، نه کاغذي، نه مدرکی، نه یادداشتی، نه اثر انگشتی، هیچی و هیچی

تواند  پیش خود فکر کردم می تنها چیزي که وجود داشت امتیازات بازي بریج بود که. آدم، چهار موجود زنده
  .شروع خوبی براي تحقیقات بعدي باشد

دادم که مطمئنم باعث  ي زیادي به این امتیازات نشان می اگر به خاطر داشته باشید از همان ابتداي کار عالقه
ها مسیر ها نه تن ي نوشتن آن حاال چرا؟ براي اینکه این امتیازات و به خصوص نحوه. ي شماها شده بود تعجب همه

و باالخره همین . کرد بلکه تا حدود زیادي هم گویاي روحیه و طرز فکر این چهار نفر بود بازي را مشخص می
ي مهم  بله، این نکته. ي مهم در حل این معماي غامض را در برابر چشمان من قرار داد امتیازات بود که اولین نکته

ي امتیازات،  با مطالعه. ست به خصوص کسب شده بودحالت دست سوم و امتیازات باالیی بود که در این د
یعنی اینکه تمام . امتیاز شده است 1500متوجه شدم که در دست سوم از بازي این چهار نفر، تیم برنده صاحب 
هایی که با بازي بریج آشنایی  آن. نامند امتیازات را از آن خود کرده بودند که اصطالحاً آن را گرند اسلم می

باشد که بازیکنان  دانند که وقتی دستی حالت گرند اسلم را پیدا کند، بازي آن قدر مهیج و دقیق می دارند، می
خوب حاال از بازي . توانند داشته باشند جز به بازي و دست خود به هیچ چیز دیگري توجهی نداشته و اساساً نمی

خواست شیطانا را در چنین شرایط و  یاالصول کسی که م علی. ي شیطانا رویم سراغ مسئله گذریم و می بریج می
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اول . موقعیت نامناسب و نامتعارفی به قتل برساند، با دو ریسک بسیار خطرناك و قویاً محتمل مواجه بوده است
دوم . آید اینکه امکان داشت شیطانا هر آن فریادي از گلویش خارج کند که خوب بدیهی است گند قضیه درمی

گذارید، شیطانا کوچکترین فریادي از گلویش  ل و یا هر چه که اسمش را میشانسی قات اینکه گیرم از خوش
کرد و ماجرا را  هوا و ناگهان سرش را باال می اما این امکان وجود داشت که یکی از بازیکنان بی. شد خارج نمی

  .دید به چشم خود می

حاال یا . مار خطرناکی زده بوداو دست به ق. در مورد ریسک اول به هیچ وجه کاري از دست قاتل ساخته نبود
ولی در مورد ریسک دوم . شد، این موضوع صرفاً و فقط و فقط به شانس او بستگی داشت شد و یا نمی می

  .کرد، به این معنی که این امکان وجود داشت که خطر آن را به میزان فاحشی کاهش داد وضعیت خیلی فرق می

رسد، بازیکنان نیز آن قدر سرگرم  وقتی بازي به اوج هیجان می همان طور که قبالً عرض کردم، در بازي بریج
ها منفجر شود، متوجه نخواهند شد،  شوند که اگر توپی هم کنار آن بازي و بخصوص بازي تیم مقابل می

خصوصاً وقتی که بازي حالت گرند اسلم را هم پیدا کرده باشد و تیمی احساس کند که چیزي نمانده تا تیم 
تر معموالً در این مواقع بازي را دوبل هم  ضمن اینکه تیم قوي. متیازات را براي خود کسب کندمقابل تمام ا

در چنین شرایطی امکان ندارد بازیکنی حتی به چپ و راست خود نگاه کند، چه رسد به اینکه سرش . نماید می
شود و همان طور که  ار میدر دست سوم هم دقیقاً همین قضیه تکر. را باال آورده و به اطراف خود نگاه کند

رود، به  ماند، چون یک نفر دستش را جا می دانید در این گونه مواقع از بازي بریج فقط سه بازیکن باقی می می
گیرد و این شریک اوست که با  کند و خود از بازي کناره می هایش را در روي میز رو می این صورت که ورق

ها  حاال فقط سه بازیکن باقی مانده که آن. دهد ها به بازي ادامه می آنهاي وي به جاي هر دوي  استفاده از ورق
هاي بیشتري دارد سعی  تیمی که حکم. باشد نیز تمام هوش و حواسشان به دست خود و بازي دو نفر دیگر می

نند تا آنجا ک هاي خود حداکثر استفاده را ببرند و بازیکن تیم مقابل نیز با تمام قوا سعی می کند از تمام کارت می
خوب، به این ترتیب به این نتیجه رسیدم که احتمال اینکه . ها را خنثی نمایند ي آن هاي برنده که امکان دارد برگ

و سرانجام همین موضوع بود که . شیطانا در این مواقع و در حین دست سوم به قتل رسیده باشد خیلی زیاد است
مع الوصف براي شروع . طه تحقیقات خود را شروع و به جلو بروممرا ترغیب نمود تا از همین راه و از این نق

و طولی نکشید . الزم بود که نحوه و جریان بازي در دست سوم را مجدداً بازسازي و متعاقباً دقیقاً بررسی نمایم
این موضوع را به خاطر سپردم . که متوجه شدم کسی که در این دست بخصوص جا رفته، دکتر رابرتز بوده است

اجراي این برنامه . هاي روانشناسی نیز بررسی و مورد مطالعه قرار دهم متعاقباً بر آن شدم تا ماجرا را از جنبه و
  .مستلزم آشنایی و اطالع دقیق از روحیات و خصوصیات فردي تک تک این چهار نفر بود
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به نفس این را داشت که جنایتی  از بین این چهار نفر، تنها خانم لوریمر بود که به نظر من توانایی فکر و اعتماد
چرا؟ چون خانم لوریمر آدمی نبود که ناگهانی و بدون . را به بهترین وجه انجام دهد، ولی نه در مورد قتل شیطانا

معهذا رفتار و کردار و بخصوص برخورد این . فکر قبلی و تحت تاثیر یک احساس ناگهانی اقدام به جنایت نماید
اي بود که حتی مرا هم تا حدود زیادي مشکوك نمود، چون از  از جنایت، به گونه خانم در اولین مالقات پس

شد که یا خود ایشان مرتکب این جنایت شده و یا اینکه حداقل از  ي برخوردشان چنین استنباط می رفتار و نحوه
رابرتز نیز هر یک به البته سه نفر دیگر، یعنی سرگرد دسپارد، دوشیزه آن مردیث و دکتر . هویت قاتل اطالع دارد

ي کافی براي از بین بردن  ها نیز انگیزه توانستند مرتکب این جنایت شده باشند و مطمئنم هر یک از آن تنهایی می
در این موقع از فرد . ي اجرا بگذارم همین مورد مرا واداشت که دومین آزمایش خود را به مرحله. شیطانا داشتند

آورند براي  فشار به مغزشان، هر چیزي را که از اطاق پذیرایی شیطانا به یاد میفرد این چهار نفر خواستم که با 
اول از همه از دکتر رابرتز شروع کردم، چون . با این کار، به اطالعات بسیار ذیقیمتی دست یافتم. من بازگو کنند

ان نیز به یاد بیاورد، ي بخصوص توجه کرده و بهتر از دیگر توانست به این دشنه به نظرم آمد تنها کسی که می
هایی است که به همه چیز  اید که دکتر رابرتز اصوالً از آن آدم مطمئناً شما نیز متوجه شده. همین آقاي دکتر بود

ولی جالب اینجاست که . دود و همه کس توجه دارد، به قول معروف از آن مردهایی است که چشمشان دایم می
گو اینکه خود من هم به شخصه . آورد چ چیزي از بازي بریج به خاطر نمیگر، تقریباً هی این آدم دقیق و نظاره

ي بازي بریج داشت، حقیقت دیگري را مطرح  انتظار دیگري نداشتم، زیرا این فراموشی مطلقی که او در زمینه
او را  نمود که مرا قویاً به فکر واداشت، و آن این بود که هنگام بازي بریج، موضوع خاصی چنان فکر و ذکر می

و در اینجا بود که باز هم . توانسته توجهی به چیزي و یا کسی داشته باشد به خود مشغول کرده بود که نمی
ولی برعکس در مورد خانم لوریمر، . احساس کردم عقربه قدري بیشتر به طرف دکتر رابرتز متمایل شده است

و خارق العاده بود، موردي نبود که به خاطر  ي این زن در یادآوري بازي بریج و لحظات آن باور نکردنی حافظه
ي قوي و یادآوري تمام لحظات و جزئیات بازي بریج حاکی از آن بود که خانم لوریمر به  این حافظه. نیاورد

هیچ چیز دیگري توجه نداشته و صرفاً غرق در بازي و تمام هوش و حواسش نیز متمرکز در بازي خود و سایر 
گرفته توجهی به اطراف خود  اي هم که جنایت صورت می هی است در لحظهبدی. بازیکنان بوده است

دانست که چه مورد مهمی را به اطالع من  با وصف این، شاید خود خانم لوریمر نمی. توانسته داشته باشد نمی
که از (کند  هاي خانم لوریمر، فهمیدم این دکتر رابرتز بوده که گرند اسلم را اعالم می رسانید، زیرا بر طبق گفته

و مجدداً این دکتر رابرتز بود که جا ) انصافی بود نظر خانم لوریمر شریک دکتر رابرتز در دست سوم، کامالً بی
  .ها بازي کند کند تا شریکش یعنی خانم لوریمر به جاي هر دوي آن رود و دستش را رو می می
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رکاً انجام دادیم و اطالعات زیادي هم به رسیم به آزمایش سوم که من و بازرس بتل مشت بعد از این مرحله می
دست آوردیم، و آن تحقیق در سوابق چهار نفر و آگاهی از جنایاتی بود که با توجه به متدهاي مورد استفاده، 

هایی که در این مورد بخصوص  در اینجا باید بگویم که تمام موفقیت. کم و بیش وجه تشابهی با یکدیگر داشتند
ولی . باشد زحمات و تالش سرکار بازرس بتل، خانم الیور و جناب سرهنگ ریس می داشتیم، صرفاً مدیون

کردیم، دوست عزسزم بتل تا حدودي ناراضی و ناراحت به نظر  متعاقباً وقتی که نتایج این تحقیقات را بررسی می
بود با قتل شیطانا ي وي هیچ وجه تشابهی بین این جنایاتی که در گذشته اتفاق افتاده  رسید، چون به عقیده می

بینیم اتفاقاً برعکس شباهاتی  در صورتی که به هیچ وجه این طور نبود و اگر خوب بنگریم می. وجود نداشت
باشد، زیرا  به خصوص در مورد جنایت آقا و خانم کراداك که از اتهامات دکتر رابرتز می. حتماً وجود دارد

عنوان آلت قتاله مورد استفاده قرار گرفته، از نقطه نظر  صرف نظر از چگونگی و متد جنایت و چیزهایی که به
روانشناسی هیچ تفاوتی بین این دو جنایت و جنایت شیطانا وجود ندارد و در یک مورد جنایت با استفاده از 

اي  گیرد و در مورد دیگر با استفاده از واکسن تیفوئید آلوده و در مورد آخر با دشنه ي آلوده صورت می فرچه
شویم که انگیزه جنایت در هر سه مورد دقیقاً مشابه یکدیگر  ولی خوب که نگاه کنیم، متوجه می. و تیز باریک

در این . باشد، نه مسئله مالی مطرح بوده و نه مسئله حسادت و یا نه مسئله رسیدن به موقعیت بهتر و باالتري می
بست خطرناکی رسیده و اگر  کند به بن یماجرا با قاتلی مواجه هستیم که مستاصل و درمانده است، احساس م

در اینجاست . مهاجمین خود را نکشد و از بین نبرد، راه فراري نخواهد داشت و براي همیشه از بین خواهد رفت
شود و از هر چیزي که در اختیارش هست براي از بین بردن موانع زندگیش استفاده  مهابا وارد عمل می که بی

از . شوید و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است ی خونسرد دست و صورتش را هم میخواهد کرد و متعاقباً خیل
بینید که دکتر رابرتز در  توان شناخت و حاال اگر خوب دقت کنید می ها را سر قمار می اند که آدم قدیم گفته

م موانع را از سر راه زند سعی دارد تما هاي سنگین که مرتب می بازي بریج هم همین روحیه را دارد و با بلوف
باشد و در هر  براي دکتر رابرتز تفاوتی بین زندگی و بازي بریج نمی. خود بردارد و بازي را به نفع خود تمام کند

هایش نهایت استفاده را ببرد و همین بود که در یک فرصت  دو مورد باید از کار نمایش بسازد و از موقعیت
دهد و خیال خودش را  ردي ذاتی با یک ضربه کاري ترتیب شیطانا را میاي با مهارت و خونس مناسب چند ثانیه

  .کند براي همیشه راحت می

حاال درست در موقعی که من تقریباً به نتیجه رسیده و مطمئن شده بودم که قاتل جز دکتر رابرتز کس ... حاال
کند به من  کند سعی می هم می هایی که سر خواند و با دروغ تواند باشد، خانم لوریمر مرا فرامی دیگري نمی

دانم  هاي او را باور کنم، نمی باور کنید چیزي نمانده بود که حرف. بقبوالند شخص ایشان شیطانا را کشته است
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هاي خاکستري من بالفاصله به فعالیت افتادند و با  ولی خوشبختانه سلول. شاید براي لحظاتی واقعاً باور کردم
تواند شیطانا را کشته  جام دادند ثابت کردند که نخیر، اینطور نیست و خانم الیور نمیتجزیه و تحلیلی که در جا ان

  .باشد

  .ولی بدبختانه به موضوعی اشاره کرد که مرا بیش از پیش گیج و منگ نمود

اند که چه کسی شیطانا را به قتل رسانیده است  ایشان با اطمینان راسخی به من گفتند که با چشم خودشان دیده
  .ین شخص کسی جز دوشیزه آن مردیث نبودو ا

ولی باالخره امروز صبح که داخل اطاق خواب خانم لوریمر شدم و بر بالینشان ایستادم، ناگهان متوجه شدم بله، 
  .گفتم، ولی او هم واقعاً آن مردیث را دیده بود درست است که من راست می

. شود که شیطانا مرده رسد متوجه می ر شیطانا میرفته، ولی وقتی که باالي س آن مردیث به طرف شومینه می
. کند ي مرصع دشنه را که در قلب او فرو رفته بوده لمس می شود و دستش را دراز کرده و دسته روي او خم می
افتد و  هاي شیطانا در سر میز شام می گشاید تا فریادي بکشد و یا حرفی بزند، ولی ناگهان یاد حرف دهانش را می

ولی از طرفی آن مردیث . گوید به من چه، به درك که مرد دهد و پیش خود می حرفش را قورت می فریاد و یا
کرده که البد این سوابق در  مطمئن بود که شیطانا سوابق همه را دارد، منجمله خود او، و پیش خود فکر می

ي او را خواهند  ن شک یقهاش پنهان است، لذا اگر بقیه نفهمند که شیطانا به قتل رسیده، بدو جائی در خانه
شدند که آن مردیث دالیل قوي  گرفت و او را متهم به قتل خواهند کرد، و با مراجعه به سوابق هم مطمئن می

براي کشتن شیطانا داشته، لذا بدون آنکه حرفی به زبان بیاورد و یا صدایی از گلویش خارج کند، ترسان و لرزان 
  .نشیند ش میگردد و سر جای به سر میز بازي برمی

اي که او دید، براي هر  با این حساب، خانم لوریمر حق داشت که آن مردیث را قاتل بنامد، براي اینکه منظره
آورد، ولی خوب، همان طور که گفتم، آن مردیث وقتی باالي  کس دیگري هم این شک و شبهه را به وجود می

ش نکنیم که اگر دکتر رابرتز ماجرا را طوري ترتیب رسد که کار از کار گذشته بوده، ولی فرامو سر شیطانا می
توانستیم این موضوع را  داد، به احتمال قوي هرگز نمی رفت و به بازي ادامه می داده بود که در این دست جا نمی

شد کارهایی کرد، حاال با بلوف زدن و کارهاي دیگر، ولی خوب به  البته حتی در این صورت هم می. ثابت کنیم
  .بود ها هم نمی یاین سادگ

زند و با  هاي بیخودي می ولی آنچه که معلوم است، او در ادامه بازي ظاهراً تا حدودي عصبی بوده و بلوف
آنچه که مسلم است این است که . دهد هاي ضعیفی هم که داشته امتیازات زیادي را از دست می توجه به ورق
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برده، به خصوص از اینکه  ی عمیق و دائمی به سر میدکتر رابرتز بعد از این ماجرا در ناراحتی و اضطراب
کرد که این ماجرا  بینی می او پیش. اي هم آرام نخواهد نشست دانست بازرس بتل ول کن قضیه نیست و لحظه می

ي تحقیقاتشان شانسی به مواردي  ها در ادامه حاال حاالها ادامه خواهد داشت و از این واهمه داشت که مبادا پلیس
لذا به این فکر افتاد که به طریقی ماجرا را سریعاً خاتمه دهد تا . د که جنایات قبلی وي را برمال کندبربخورن

اي ماهرانه  براي این کار نیاز به یک قربانی داشت تا با دسیسه. اسکاتلندیارد نیز دست از تعقیب موضوع بردارد
موفقیت براي همیشه از شر پلیس و بدیهی است در صورت . طوري وانمود کند که قاتل همین شخص بوده

ها داشت، متوجه شد که خانم لوریمر بهترین قربانی  با نبوغی که در این زمینه. شد اسکاتلندیارد راحت می
ها قبل پی برده بود که خانم لوریمر  هاي تیزبینی که داشت از مدت او یک پزشک حاذق بود و با چشم. باشد می

بدیهی است که خودکشی بین این . دت زیادي به پایان عمرش نمانده استالعالجی بوده و م دچار مرض صعب
کند و طبق معول  گونه از بیماران به کرات سابقه داشته، مهمتر از همه اینکه جامعه هم به راحتی آن را قبول می

 کشید، خودش را راحت کرد و چه بهتر که در حین خودکشی به همه خواهند گفت خدا بیامرز خیلی درد می
  .این جنایت اعتراف کرد

آورد و با تمرین و  هاي خانم لوریمر را به چنگ می در اجراي این نقشه، با هر کلکی که شده دستخطی از نوشته
نویسد و به سه نفر باقیمانده، منجمله خودش پست  ي کذائی را می کند و سه نامه مهارت، خط او را دقیقاً جعل می

. اندازد بازي را راه می آید و آن سیاه لتی نگران و آشفته به منزل خانم لوریمر میمتعاقباً صبح زود با حا. کند می
خوب، سرانجام به . البته قبالً هم به کلفتش سپرده که مراتب را به اطالع بازرس بتل در اسکاتلندیارد برساند

. دهد مهارت انجام می اش را هم با ماند و بقیه نقشه رسد و در اطاق خواب خانم لوریمر تنها می آرزویش می
رسد و دکتر رابرتز با داستانی که از قبل آماده کرده، نتیجه اقدامات و  دقایقی بعد پزشک قانونی هم سر می

رساند و ایشان هم تائید  نتیجه بوده، به اطالع پزشک قانونی می هاي اولیه و تنفس مصنوعی را که بی کمک
  .رسد ه سر میکنند، و باالخره قضیه به خوشی و خوبی ب می

هاي دکتر رابرتز، همین آخرین تلفنی بود که در حضور بازرس بتل به او کردم و از او  یکی دیگر از بدشانسی
کردم اشتباه بزرگی  بینی می چون همان طور که پیش. پرسیدم که آیا با دستخط خانم لوریمر آشنائی دارند با نه

بایست  ها ثابت شده بود، او نمی ي جعل نامه نکه مسئلهحاال به فرض ای. کرد و جواب درست و حسابی نداد
گفت هرگز  کرد و می بایست قویاً انکار می داد، زیرا اگر زرنگ و زود متوجه شده بود، می جواب سرباال می

البته سعی داشت که متوجه منظور من بشود، ولی مثل اینکه دیگر دیر شده . دستخط خانم لوریمر را ندیده است
  .بود
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رسیدیم به والینگفورد، به خانم الیور تلفن کردم و از ایشان خواهش کردم که طوري دکتر رابرتز را وقتی 
اي نبرد و به چیزي مظنون نشود و الحق و االنصاف که ایشان نیز نقششان را به  دعوت کنند که هیچ شک و شبهه

اي که دکتر رابرتز  درست در لحظه دقایقی بعد،. نحو احسن بازي کردند و متعاقباً همه ماها نیز وارد شدیم
خندید، ضربه را وارد  زد و به ریش همه نیز می کرد و دلش از خوشی غنج می خودش را روي ابرها احساس می

کنم و حاال این قمارباز  شوم و به موقع ضربه را وارد می بله، من، یعنی هرکول پوارو، به موقع ظاهر می. کردم
اي در چنته ندارد که  دو دستش رو شده و حقه. کنان را به بازي بگیرد از این بازياي دیگر قادر نیست بیش  حرفه

  ».تمام. بخواهد رو کند

  :م رودا دیوز سکوت را شکست و گفتلحظاتی سکوت برقرار شد و سرانجا

بود  کن بود، چون اگر او نمی ولی قبول کنید بزرگترین شانسی که آوردید، وجود این کارگز شیشه پاك«
  ».بود بتوانید ثابت کنید محال

 :پوارو با هیجان زیادي در جوب گفت

نخیر مادوازل، به هیچ وجه، این نتیجه تالش و . کنید موفقیت من شانسی بود چی، گفتید شانس، یعنی فکر می«
  »...هاي خاکستري مغز من بود و حاال تا یادم نرفته کوشش سلول

 :صدا زدو در تعاقب این حرف به بیرون از اطاق رفت و 

  ».دوست عزیز بفرمائید تو، شما واقعاً نقش خودتان را عالی بازي کردید«

مرد جوان هنوز مشغول شانه کردن موهاي . کن وارد اطاق شد لحظاتی بعد در معیت همان کارگر شیشه پاك
انداخت و  پوارو بادي در غبغب. کن قبلی نداشت قرمز و پرپشتش بود و به نظر هیچ شباهتی با کارگر شیشه پاك

 :گفت

ي جوانی که به زودي از معروفیت به سزائی  آقاي جرالد همینگوي، هنرپیشه. کنم دوست عزیزم را معرفی می«
  ».برخوردار خواهد شد

 :رودا فریادي کشید و گفت

  ».کنی در کار نبود و هیچ کس دکتر رابرتز را ندیده بود پس به این حساب اصالً شیشه پاك«

 :در جواب گفت ولی پوارو به آرامی
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بیند، به  آدم با چشم وجدان خیلی چیزها را به مراتب بهتر از چشم اصلی می. ولی من دیدم، با چشم وجدانم«
  ».خصوص وقتی که چشمانتان را هم بگذارید و راجع به موضوع و یا شخص به خصوصی فکر کنید

تواند ما را  قو پوارو را بکشیم، ببینم روح او میرودا، یاهللا بیا با چا«: کنان و با حالتی از شوخی گفت دسپارد خنده
  ».پیدا کند و انتقام بگیرد
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