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یـک کارآگاه معمولی هیچ وقت نمی توانسـت از ماجرای گم شـدن دو قلوها 
سردربیاورد. 

اما�بازیل�کارآگاهی�معمولی�نبود،�چون�حتی�قبل�از�دیدن�پیغام�بچه�دزدها،�
با�تیز�هوشـی�ماجرا�را�تجزیه��و�تحلیل�کرده�بود�و�می�دانسـت�تبهکارها�دقیقًا�

چه�می�خواهند.�
بنابرایـن�بـه�مـن�گفـت:�»یـادت�باشـد،�گم�شـدن�آنجـال�و�آگاتا�تـازه�اوِل�

ماجراست.�آن�ها�برای�همه�مان�نقشه�کشیده�اند!«
حـق�بـا�او�بـود.�امـا�برای�حـل�کردن�معمـا�راهـی�دراز�و�پر�خطـر�پیش��رو�

داشتیم.�
چه��کسـی�نقشـه�ی�این�ماجرا�را�کشـیده�بود؟�انگیزه��ی�آن�ها�از�این�کار�چه�

بود؟�چه�طور�دوقلوها�فریبشان�را�خورده�بودند؟
و�بازیل�چه�جور�کارآگاهی�بود؟

بازیل سربازرس پلیس
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برای�روشن�شدن�موضوع،�اول�چیزهایی�را�از�زندگی�شگفت�انگیز�پلیسی�
او�تعریـف�می�کنـم�و�بعـد�هم�از�اتفاق�هایی�برایتان�می�گویم�که�به�این�ماجرا�

منجر�شد.�
شهر�لندن،�سال�1885... 

در�ابتـدا�بگذاریـد�خـودم�را�معرفی�کنم؛�من�دکتر�دیوید�داوسـون�هسـتم.�
بازیل�دوست�و�همکار�من�است.�

بازیل�در�دنیای�ما�کارآگاهی�سرشـناس�بود؛�درسـت�به��اندازه�ی�شـرلوک�
هولمز�در�دنیای�آدم�ها.�

او�در�اتاق�های�خانه�ی�آقای�هولمز�که�در�خیابان�بیکر�شماره�ی��221ب�واقع�
شده�بود،�سرک�می�کشید،�پای�صحبت�هایش�می�نشست�و�چیز�های�زیادی�

از�او�یاد�می�گرفت.�

من�هم�معموالً�همراهش�بودم.�به�طبقه�ی�باال�می�رفتیم�تا�به�اتاق�نشیمن�
مشترِک�آقای�هولمز�و�دکتر�جان�واتسون�َسَرک�بکشیم.�مخفی�می�شدیم�و�
با��دقت�به�حرف�های�آقای�هولمز�گوش�می�دادیم.�او�مو��به�مو��برای�دوسـتش�

توضیح�می�داد�که�چه�طور�معماهایش�را�حل�می�کند.�
بازیل�هم�تمام�ریزه�کاری�های�کارآگاهی�را�از�بهترین�مربی�دنیا�یاد�گرفت.�
آقای�هولمز�الغر�و�قد�بلند�بود،�با�نگاهی�تیز�و�نافذ�و�اگر�می�شـد�موشـی�



بازیل�سربازرس�پلیس  13

شبیه�یک�انسان�باشد،�بازیل�همان�موش�بود!
او�حتی�به�برکت�وجوِد�خیاط�کوچولوی�باهوشی�که�دقیقًا�از�روی�لباس�های�
توی�کمد�شرلوک�خیاطی�می�کرد،�درست�مثل�قهرمانش�لباس�می�پوشید.�
امـا�از�طرفـی�سـفرهای�طوالنـی�بـه�خیابـان�بیکـر،�در�شـرایط�آب�وهوایی�
مختلف،�خسته�کننده�و�معموالً�پرخطر�بود.�خیلی�وقت�ها�تا�رسیدن�به�مقصد�

با�برف�و�بوران�و�کوالک�دست�و�پنجه�نرم�می�کردیم.�

یک�شب�که�داشتیم�از�راه�زیرزمین�برمی�گشتیم،�بازیل�یک�دفعه�میخکوب�
شد،�طوری�که�نزدیک�بود�به�او�برخورد�کنم.�

با�عصایش�اطراف�را�نشان�داد�و�گفت:�»ببین،�دکتر�جان!�ببین�چه�زیرزمین�
دلباز�و�تمیزی�است.�چه�قدر�با�خانه�ی�دلگیر�و�شلوغ�ما،�در�شرق�لندن�فرق�دارد!«
چشم�هایش�برقی�زد�و�گفت:�»می�توانیم�یک�شهر�این�جا�بسازیم.�یک�ردیف�
خانـه�ی�دنـج�را�روی�طاقچه��هـای�خالی�نزدیک�پنجـره�تصور�کن؛�به��اضافه�ی�
چند�فروشـگاه�و�یک�مدرسـه،�کتابخانه،�عمارت�شـهرداری�و�سـاختمان�های�

دیگر.�اسم�شهرمان�چه�باشد؟�آهان،�فهمیدم:�شهرک�هولمز!«
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»بازیل،�چه�فکر�بکری!��تازه�می�توانیم�هر��وقت�دوسـت�داشـتیم�یواشـکی�
برویم�طبقه�ی�باال�و�حرف�های�شرلوِک�عزیز�را�بشنویم.«

رفیقم�لبخندی�زد�و�گفت:�»دقیقًا.«
»می�توانیم�در�جلسه�ی��بعدی�شورای�شهر�در�این�باره�رأی�گیری�کنیم.«

چهل��و��چهار�خانواده�ی�حاضر�در�انجمن�موافقت�کردند.�
بازیل�نقشـه�ی�همه�جا�را�طراحی�کرد.�نجارها�شب�به�شـب�به�خیابان�بیکر�

می�آمدند�و�در�عرض�دو�هفته�کارِ�بی�وقفه،�شهر�ساخته�شد.�
شـهرک�هولمـز�نمونـه�ی�کامِل�یک�شـهر�بود�و�همه�ی�موش�هـای�لندن�از�

دیدن�آن�انگشت�به�دهان�می�ماندند.�
اتاِق�مشترک�من�و�بازیل�رو�به�خیابان�بود�و�می�توانستیم�مالقات�کننده�ها�

را�قبل�از�ورود�به�ساختمان�ببینیم؛�درست�مثل�آقای�هولمز.�
بازیـل�اغلـب�زمـان�زیـادی�را�صـرف�گـوش�دادن�به�حرف�هـای�معلمش�
می�کـرد�و�طولـی�نکشـید�که�بـه��نظر�می�آمد�هیـچ�معمایی�برایـش�آن�قدرها�

پیچیده�نیست.�
موش�ها�راه�زیادی�را�طی�می�کردند�تا�با�او�مشورت�کنند،�حتی�موش�های�
فرانسوی�با�عبور�از�تونل�مانش�1به�دیدنش�می�آمدند.�بازیل�دست�هر�موشی�

را�که�کمک�می�خواست�می�گرفت؛�چه�ثروتمند�و�چه�فقیر.�
او�پای�جنایتکاران�زیادی�را�به�دادگاه�کشـاند،�تبهکارانی�که�حتی�شـنیدن�

اسمشان�هم��لرزه�بر�اندام�همه�می�انداخت.�
امـا�یـک�ماه�بعد�از�نقـل�مکانمان�به�خیابان�بیکـر،�عجیب�ترین�پرونده�ی�

پلیسی�بازیل�اتفاق�افتاد.�
همسایه�های�دوقلو�و�خردسال�ما،�آنجال�و�آگاتا،�مثل�یک�قطره،�آب�شدند�

و�رفتند�توی�زمین!�
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آخر شب که پدر و مادرِ دوقلوها برای درخواست کمک به دیدن بازیل آمده بودند، 
ما�هنوز�طبقه�ی�باال�بودیم.�

دور�از�چشم�دیگران،�در�مخفیگاه�خودمان�نشسته�و�سراپا�گوش�بودیم.�
ماجرای�سـرقت�از�جواهرفروشـی،�اسـکاتلند�یارد�2را�به�کلی�سـردرگم�کرده�
بود.�آقای�هولمز�داشت�مو�به�مو�برای�دکتر�واتسون�تعریف�می�کرد�که�چه�طور�

این�معما�را�حل�کرده.�
بازیـل�بالفاصلـه�دفترچـه�ی�یادداشـتش�را�بیـرون�آورد�و�بـا�دسـت�های�
کوچکـش�یـا�بهتر�بگویم،�پنجه�هـای�کوچکش،�از�هر�کلمه�تند�تند�یادداشـت�

بر�داشت.�
زیر��لب�گفت:�»عجب�نابغه�ای�اسـت.�چه�هوش�و�ذکاوتی!�می�دانم�روزی�
داسـتان�نبـوغ�ایـن�آدم�تبدیـل�به�افسـانه�ای�خواهد�شـد�و�شـهرتش�زبانزد�

همه�ی�مردم�جهان.«

دوقلوها کجا هستند؟
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گفتم:�»خودت�هم�که�یک�پا�افسانه�ای.«
»شـاید�این�طور�باشـد،�داوسـون،�اما�هنوز�خیلی�چیزها�مانده�که�یاد�بگیرم�

و�چه�سعادتی�باالتر�از�این�که�شاگرِد�شرلوک�هولمز�هستم!«
در�جوابـش�گفتـم:�»و�بـرای�مـن�هم�چه�سـعادتی�باالتـر�از�این�که�همکار�

شرلوک�هولمزِ�دنیای�موش�ها�هستم.«
بازیل�به�نشانه�ی�احترام�تعظیمی�کرد�و�نوشتن�را�از��سر��گرفت.�

حدود�یک�سـاعت�بعد،�شـرلوک�هولمز�ویولنش�را�از�جعبه�درآورد،�سـیم�
اول�3آن�را�عوض�کرد�و�سیم�قدیمی�را�توی�سطل�آشغال�انداخت.��

بعد�آرشه�را�برداشت�و�قطعه�ای�از�پاگانینی�4را�اجرا�کرد.�بی�نظیر�می�نواخت�
و�ما�سرا�پا�گوش�بودیم.�

بازیل�که�کامالً�ازخودبی�خود�شده�بود،�فریاد�کشید:�»آفرین!«
بعد�هم،�به�درخواسـت�دکتر�واتسـون،�قطعه�ای�از�ِمنِدلسون�5را�شنیدیم�تا�

این�که�باالخره�هر�دویشان�دست�از�کار�کشیدند�و�به�رختخواب�رفتند.�
بعد�از��آن�که�بازیل�سـیم�قدیمی�ویولن�را�از�توی�سـطل�برداشـت،�خیلی�
بی�صدا�و�با��عجله�از�کف�اتاق�رد�شدیم�و�به�طرف�گذرگاه�مخفی�مان�دویدیم.�
بایـد�یـادآوری�کنم،�رفیقم�بـه��هیچ��وجه�دلش�نمی�خواسـت�کوچک�ترین�
مزاحمتـی�برای�قهرمان�خود�درسـت�کند.�بـرای�همین�از�وقتی�که�به�خیابان�

بیکر�آمدیم،�تأکید�زیادی�بر�اجرای�یک�قانون�داشت.�
طبـق�ایـن�قانـون�فقط�من�و�بازیل�اجازه�داریم�به�طبقه�ی�باال�برویم؛�هیچ�
موشی�جرئت�نداشت�حتی�به�گذرگاه�مخفی�ما�نزدیک�شود.�بنابراین�وقتی�
دیدیـم�یـک�نفر�بـا�عجله�به�طرفمان�می�آید،�خیلی�تعجب�کردیم�و�او�کسـی�

نبود�جز�خانم�جادسون،�کد�موش�بانو.�
کامالً�معلوم�بود�چه�قدر�ناراحت�است.�با�گریه�و�زاری�گفت:�»ای��وای،�آقای�
بازیل،�می�دانم�قانون�شـما�را�زیر�پا�گذاشـته�ام�اما�شـرایطی�اضطراری�پیش�
آمده!�یک�ساعتی�هست�که�همسایه�تان،�خانواده�ی�ِپرادفوت،�در�اتاق�منتظر�
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شـما�هسـتند�و�خانم�ِپرادفوت�از�وقتی�که�آمده�یک�ریز�گریه�می�کند.�چاره�ی�
دیگری�نداشتم!«

بازیل�با�مهربانی�گفت:�»لطفًا�آرام�باشید.�ماجرا�چیست؟«
»آنجال�و�آگاتا�ناپدید�شده�اند.«

گفتم:�»عجیب�اسـت!�البته�دوقلوها�به�بازیگوشـی�معروف�اند.�شک�ندارم�
یکی�دیگر�از�شیطنت�های�بچگانه�شان�گل�کرده.«

بازیـل�گفـت:�»بعیـد�به�نظر�می�رسـد،�چـون�خیلی�دیروقت�اسـت�و�گمان�
نمی�کنم�شیطنتی�در�کار�باشد.�بهتر�است�کمی�عجله�کنیم.«

شـما�هسـتند�و�خانم�ِپرادفوت�از�وقتی�که�آمده�یک�ریز�گریه�می�کند.�چاره�ی�
دیگری�نداشتم!«



خانم�جادسـون�جوری�با��عجله�جلوی�ما�می�دوید�که�بندهای�پیشـبندش�
این�طرف�و�آن�طرف�می�پریدند.�

چند�دقیقه�بعد�در�اتاقمان�بودیم.�
از�دیدن�صورت�خانم�پرادفوت�جا�خوردم؛�موش�سفید�و�جذابی�که�بیشتر�
وقت�هـا�شـاداب�و�جـوان�بود،�با�پلک�هـای�قرمز�و�صورت�َورم�کرده�از�شـدت�

اشک�و�زاری،�خیلی�پیر�به�نظر�می�آمد.�
به�محض�آن�که�بازیل�پایش�را�توی�اتاق�نشـیمن�گذاشـت،�خانم�پرادفوت�

از�جایش�پرید�و�دست�به�دامِن�او�شد.�
»دوقلوهـای�نازنینـم�گـم�شـده�اند!�تـوی�راه�مدرسـه�غیبشـان�زده.�چـه�
بالیـی�سرشـان�آمده؟�نکنـد�توی�تله�موش�افتاده�باشـند؟�ای��وای!�نمی�دانم�

کوچولوهای�دلبندم�کجا�رفته�اند!کوچولوهای�دلبندم�کجا�رفته�اند!«



��20تبھکاران�خیابان�بیکر

بعـد،�هق�هق�کنـان�روی�مبـل�افتـاد.�من�شیشـه�ی�نمـک�بویـا�6را�از�کیف�
کوچک�سیاهم�بیرون�آوردم�و�زیر�دماغش�گرفتم.�

پدر�دوقلوها�در�سکوت�و�با�قیافه�ای�بی�نهایت�غم�زده�کنارش�ایستاده�بود.�
بازیل�دفترچه�ی�یادداشـتش�را�باز�کرد.�»همسرتان�به�قدری�ناراحت�است�

که�نمی�تواند�حرف�بزند.�شما�می�توانید�هرچه�می�دانید،�تعریف�کنید؟« 
آقـای�پرادفوت�بر�خود�مسـلط�شـد.�»سـعی�خـودم�را�می�کنـم،�آقا.�آنجال�
و�آگاتـا�همیشـه�قبـل�از�سـاعت�چهـار،�از�مدرسـه�بـه�خانه�برمی�گشـتند.�اما�
االن�سـاعت�از�یازده�شـب�گذشـته�و�برنگشـته�اند،�دیگر�عقلمان�به�جایی�قد�
نمی�دهـد.�می�دانیـد،�دوقلوهـا�بچه�هایـی�شـاد�و�راضی�انـد�و�بچه�هایـی�که�از�

زندگی�شان�راضی�باشند،�از�خانه�فرار�نمی�کنند.«
»حـق�بـا�شماسـت،�آقـای�پرادفـوت.�از�هم�کالسی�هایشـان�هـم�سـراغی�

گرفته�اید؟«
»بلـه.�گفتنـد�دوقلوهـا�قصـد�داشـته�اند�در�راه�برگشـتن�به�خانه،�سـری�به�
مغازه�ی�شکالت�فروشـی�بزنند.�چون�آن�ها�عالقه��ی�خاصی�به�شـکالت�دارند،�
اغلب�این�کار�را�می�کنند.�در�واقع،�بیشـترین�پول��تو�جیبی�شـان�را�آن�جا�خرج�
می�کنند.�اما�وقتی�از�صاحب�شکالت�فروشـی�پرسـیدیم،�گفت�دوقلوها�امروز�

بعد�از�ظهر�آن�جا�نرفته�اند.«
بازیل�پرسید:�»به�شکالت�فروش�اطمینان�دارید؟«

»آقای�هیوم�یکی�از�شریف�ترین�موش�هایی�است�که�می�شناسم.«
»خب...�پس�نمی�توانیم�به�او�مظنون�باشیم�و�آخرین�سؤال:�دوقلوها�چه�

لباسی�پوشیده�بودند؟«
»این�را�باید�از�همسرم�بپرسید.«

خانم�پرادفوت�با�چشم�هایی�پر��از�اشک�گفت:�»پیراهن�های�خوشگل�صورتی.�
آخر�عزیز�دردانه�های�دلبندم،�همیشه�با�لباس�صورتی�خیلی�دوست�داشتنی�تر�

می�شوند،�با�آن�صورت�های�کوچولو�و�سفیدشان...« 


