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کــرد و بــا صدایــی  گلویــش را صــاف  صبحانــه تمــام شــد. قاضــی وارگریــو 
هــم  بــا  کــه  باشــد  مناســب  می کنــم  »گمــان  گفــت:  مقامــات  صــدای  شــبیه 
کنیــم. نیــم ســاعت بعــد در اتــاق  جلســه ای داشــته باشــیم تــا وضعیــت را بررســی 

موافقیــد؟« پذیرایــی. 
ــود. ویــرا شــروع  کــه نشــانۀ تأییــد ب ــروز دادنــد  ــا رفتــاری ب همــه از خــود صــدا ی
گفــت: »مــن صبحانــه را جمــع می کنــم و  کــرد و  کــردن بشــقاب ها  بــه تلنبــار 

می شــویم.« را  ظرف هــا 
یم.« فیلیپ لومبارد گفت: »ما ظرف ها را برای شما به انبار کنار آشپزخانه می آور

»متشکرم.«
گفت: »اوه، عزیزم!« امیلی برنت در حالی که ایستاده بود دوباره نشست و 

گفت: »دوشیزه برنت، مسأله ای پیش آمده؟« قاضی 
گفــت: »متأســفم. دوســت دارم بــه دوشــیزه  امیلــی بــا حالتــی از پوزش طلبــی 
احســاس  اندکــی  نــه.  یــا  کنــم  کمــک  نمی دانــم  ولــی  کنــم،  کمــک  کِلیثــورن 

دارم.« ســرگیجه 
کامــًا  گفــت: »احســاس ســرگیجه؟  دکتــر آرمســترانگ بــه ســمت او آمــد و 
افتــاده اســت. می توانــم  تأخیــر  بــه  اندکــی  کــه  طبیعــی اســت. شــوکی اســت 

کــه...« چیــزی بــه شــما بدهــم 
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کلمــه مثــل انفجــار بمــب از لبــان امیلــی خــارج شــد و همــه عقــب  »نــه!« ایــن 
کامــًا  کامــًا ســرخ شــد. تــرس و شــک در چهــرۀ آن زن  رفتنــد. دکتــر آرمســترانگ 
پدیــدار بــود. دکتــر بــا لحــن محکمــی گفــت: »هر طــور که مایلیــد، دوشــیزه برنت.«
ــا  ــز. همین ج ــچ چی ــم... هی کن ــرف  ــزی مص ــم چی ــت: »نمی خواه گف ــی  امیل

ــود.« ــرف ش ــرگیجه ام برط ــا س ــینم ت آرام می نش
کارهــای خانــه را  گفــت: »مــن  کردنــد. بلــور  ظرف هــای صبحانــه را جمــع 

کِلیثــورن.« کنــم، دوشــیزه  کمــک  بلــدم. می توانــم بــه شــما 
گفت: »متشکرم.« ویرا 

تــا مدتــی صــدای همهمــه  تنهــا مانــد.  اتــاق غذاخــوری  برنــت در  امیلــی 
ضعیفــی را از انبــار آشــپزخانه می شــنید. ســرگیجه اش داشــت برطــرف می شــد. 
بخوابــد.  راحتــی  بــه  می توانســت  و  می کــرد  خواب آلودگــی  احســاس  کنــون  ا
گوشــش بــود، ولــی آیــا واقعــًا در اتــاق صــدای وزوز می آمــد؟ بــا  صــدای وزوزی در 

ــل.«  ــور عس ــت، زنب ــور اس ــبیه زنب ــرد: »ش ک ــر  ــودش فک خ
کــه از شیشــۀ پنجــره بــاال مــی رود. امــروز صبــح ویــرا  حــاال زنبــور را می دیــد 

کِلیثــورن دربــارۀ زنبورهــا حــرف زده بــود. زنبورهــا و عســل...
کیســه پارچــه ای  کــه در  امیلــی برنــت عســل دوســت داشــت. عســل مــوم دار 

بریــزی و فشــار دهــی و قطره قطــره بریــزد...
کــه آب از او می چکید...بیتریــس  شــخصی در اتــاق بود...شــخصی خیــس 

ِتیلــور از رودخانــه آمــده بــود...
را  نتوانســت ســرش  ولــی  ببینــد،  را  او  تــا  برمی گردانــد  را  بایــد ســرش  فقــط 
ــاد بزند...هیچکــس در  ــاد بزند...ولــی نتوانســت فری برگرداَند...می خواســت فری
ی  کــه آرام رو خانــه نبــود. او تنهــای تنهــا بود...صــدای پــا شــنید... صــدای پایــی 
گام های لرزاِن یک دختِر  کشیده می شد و از پشت سرش نزدیک می شد.  زمین 
ی پنجــره،  غرق شــده...امیلی در بینــی اش بــوی رطوبــت احســاس می کــرد...رو
زنبور وزوز می کرد...آنگاه احساس سوزش کرد... زنبور گردنش را نیش زده بود...
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گفــت:  کِلیثــورن  همــه در اتــاق پذیرایــی منتظــر امیلــی برنــت بودنــد. ویــرا 

بیــاورم؟« را  او  و  بــروم  »می خواهیــد 
گفت: »یک لحظه لطفًا.« بلور به سرعت 

کردنــد. او  ویــرا بــار دیگــر نشســت. همــه بــا حالتــی پرسشــگرانه بــه بلــور نــگاه 
کنیــد، نظــر مــن ایــن اســت: دیگــر نیــازی نیســت در جــای  گفــت: »همگــی توجــه 
دیگــری غیــر از اتــاق غذاخــوری بــه دنبــال عامــل ایــن قتل هــا بگردیــم. قســم 

ــه دنبالــش هســتیم!« ــه ب ک ــی اســت  می خــورم آن زن همان
کار چیست؟« گفت: »انگیزۀ او برای این  آرمسترانگ 

»دیوانگی! نظر شما چیست، دکتر؟«
»کامــًا احتمــال دارد. چیــزی نمی توانــم برخافــش بگویــم! ولــی مــا هیــچ 

یــم.« ســند و مدرکــی ندار
بودیــم،  کــردن صبحانــه  آمــاده  گفــت: »وقتــی در آشــپزخانه مشــغول  ویــرا 

یــد. بــه خــود لرز بــود. چشــمانش...« ویــرا  خیلــی غیرعــادی 
کــرد. در ایــن شــرایط همــه  گفــت: »نمی تــوان او را اینگونــه قضــاوت  لومبــارد 

یختــه!« کمــی مغزمــان بــه هــم ر مــا 
کــه بعــد  کســی اســت  گفــت: »نکتــۀ دیگــری هــم وجــود دارد. او تنهــا  بلــور 
گرامافــون، هیــچ توضیحــی نــداد. چــرا؟ چــون هیــچ توضیحــی  از آن صــدای 

نداشــت.«
گفــت: »ایــن درســت نیســت... او بعــدًا بــه  ی صندلــی اش چرخیــد و  ویــرا رو

مــن توضیــح داد.«
کِلیثورن؟« گفت، دوشیزه  گفت: »او به شما چه  وارگریو 

کــرد. قاضــی وارگریــو نظــر داد: »داســتان  ویــرا داســتان بیتریــس ِتیلــور را بازگــو 
ــدارم. دوشــیزه  کردنــش ن ــرای قبــول  کامــًا سرراســتی اســت. شــخصًا مشــکلی ب
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گنــاه یــا احســاس پشــیمانی بــه خاطــر  کِلیثــورن، بــه مــن بگــو آیــا او دچــار احســاس 
نقــش خــود در آن خودکشــی نبــود؟«

گفت: »نه، به هیچ وجه! او اصًا تحت تأثیر قرار نگرفته بود.« ویرا 
گفــت: »ایــن پیردخترهــا قلبشــان ماننــد ســنگ اســت، اغلــب بــه خاطــر  بلــور 

حسادت!«
گمــان می کنــم  ــازده اســت.  ــه ی کنــون پنــج دقیقــه ب گفــت: »ا ــو  قاضــی وارگری

ــا بــه جمــع مــا بپیونــدد.« بایــد دوشــیزه برنــت را فــرا بخوانیــم ت
کاری نمی خواهید انجام بدهید؟« گفت: »آیا هیچ  بلور 

کــرد. مــا فعــًا فقــط بــه او مظنــون هســتیم،  گفــت: »نمی تــوان اقدامــی  قاضــی 
ــه  ــت را ب ــیزه برن ــار دوش ــت رفت ــم خواس ــترانگ خواه ــر آرمس ــه از دکت ــن. البت همی

یــم.« دقــت زیــر نظــر بگیــرد. حــاال بیاییــد بــه اتــاق غذاخــوری برو
ی همــان صندلــی قبلــی نشســته بــود. از پشــت ســر هیــچ چیــز  امیلــی برنــت رو
غیرعــادی دیــده نمی شــد بــه جــز اینکــه بــه نظــر می رســید صــدای وارد شــدن 
کــه غــرق در خــون بــود،  آنهــا بــه اتــاق را نشــنیده اســت. آنــگاه صورتــش را دیدنــد 

کــه از حدقــه بیــرون زده بــود. کبــود و چشــمانی  لب هایــش 
گفت: »خدای من، او مرده است!« بلور 

3
گفــت: »یکــی دیگــر از مــا از اتهــام قاتــل ناشــناس  قاضــی بــا صــدای آهســته 

بــودن تبرئــه شــد، امــا چقــدر دیــر!«
کشــید، ســرش را تــکان داد  ی جســد خــم شــد. لبهایــش را بــو  آرمســترانگ رو

و بــه پلک هایــش خیــره شــد. 
لومبــارد بــا بی صبــری پرســید: »دکتــر، او چگونــه مــرده اســت؟ وقتــی او را در 

کامــًا خــوب بــود!« کردیــم، حالــش  اینجــا تــرک 
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گردنــش  ی ســمت راســت  کــه رو توجــه آرمســترانگ بــه عامتــی جلــب شــد 
گفــت: »ایــن نقطــه جــای تزریــق ســرنگ زیرپوســتی اســت.« بــود و 

کنیــد، یــک  صــدای وزوز از پنجــره شــنیده می شــد. ویــرا فریــاد زد: »نــگاه 
گفتــم!« یــد امــروز صبــح چــه  زنبــور... زنبــور عســل. بــه خاطــر دار

گفــت: »زنبــور او را نیــش نــزده اســت! یــک  آرمســترانگ بــا لحــن خشــنی 
کــرده.« انســان چیــزی بــه او تزریــق 

قاضی پرسید: »چه سّمی تزریق شده؟«
آرمســترانگ پاســخ داد: »حــدس می زنــم یکــی از انــواع ســیانیدها بــوده اســت. 
کــه آنتونــی مارســتون هــم بــا آن بــه قتــل رســید. احتمــااًل  شــاید ســیانید پتاســیم، 

بافاصلــه بعــد از تزریــق در اثــر خفگــی مــرده اســت.«
ویرا فریاد زد: »ولی آن زنبور؟ این نمی تواند یک تصادف باشد.«

ــه، تصــادف نیســت! ایــن روشــی اســت  گفــت: »ن ــا لحــن خشــنی  لومبــارد ب
ــوی محلــی بدهــد! یــک هیــوالی  ــه قتل هایــش رنگ وب ــل مــا می  خواهــد ب کــه قات
کــه می خواهــد تــا حــد ممکــن خــود را بــا شــعر مهدکودکــش  یگــوش اســت  باز
هماهنــگ ســازد!« بــرای اولیــن بــار صدایــش نامتعــادل و تقریبــًا شــبیه جیغ شــد. 
گویــی حتــی او هــم بــا اینکــه مــدت زمــان طوالنــی بــه خاطــر شــغلش بــه خطرهــا و 
کــرده، در نهایــت خــود را باختــه اســت. بــا خشــونت  ک عــادت  اقدامــات خطرنــا
کامــًا دیوانگــی اســت... همــه مــا دیوانــه هســتیم!« گفــت: »دیوانگــی اســت... 
بــرای اســتدالل داشــته  قــدرت  گفــت: »امیــدوارم هنــوز  آرامــی  بــه  قاضــی 

بــه ایــن خانــه آورده اســت؟« کســی یــک ســرنگ زیرپوســتی  آیــا  باشــیم. 
کــه خیلــی مطمئــن بــه نظــر  کــرد و بــا لحنــی  دکتــر آرمســترانگ خــودش را جمــع 

گفــت: »بلــه، مــن آوردم.« نمی رســید 
چهــار جفــت چشــم بــه او خیــره شــد. خــود را در برابــر تردیدهــا و دشــمنی 
گفــت: »همیشــه در ســفر بــا خــود ســرنگ می بــرم. اغلــب  کــرد و  عمیــق آنهــا آمــاده 

کار را می کننــد.« پزشــکان ایــن 



https://yushita.com/product/%d9%88-%d8%a2%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%db%8c%da%86%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af/
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