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چه کسی تا حاال اسم شرلوک هولمز را نشنیده است؟ آدم ها او را بزرگ ترین 
کارآگاه دنیا می دانند. 

موش هـا هـم از بازیـل، کارآگاه خصوصی خودشـان، با افتخار یـاد می کنند. 
پرونده ای نیسـت که آن قدر سـخت یا خطرناک باشـد که این کارآگاه جسـور از 
پس آن برنیاید. تبهکاران به محض شنیدن اسم او فرار را بر قرار ترجیح می دهند. 
من دکتر دیوید داوسون هستم. من و بازیل در شماره ی 221 ب خیابان بیکر 
زندگی می کنیم؛ درسـت همان جایی که آقای شـرلوک هولمز و دکتر واتسـون 
زندگی می کنند. آن ها طبقه ی باال سـاکن هسـتند و ما موش ها طبقه ی پایین، 

در شهرکی زیرزمینی که بازیل اسمش را شهرک هولمز گذاشته. 
دوستم معلومات کارآگاهی اش را با نشستن پای صحبت های قهرمانش به 
دسـت می آورد؛ مخصوصًا زمانی  که موضوعِ گفت وگو مسائل علمی ـ کارآگاهی 
باشـد. بازیل پشـت پایه ی صندلی مخفی می شـود و با آن پنجه های کوتاهش 
همه ی مطالب را یادداشت می کند. ممکن است بپرسید شرلوک متوجه حضور 
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بازیل می شـود؟ این طور که من فهمیدم، بله و می شـود گفت شیفته ی طرفدار 
ریزه میزه اش با آن کالِه شکارش است. 

اگـر بخواهم از هوش و ذکاوت دوسـتم برایتـان بگویم، باید تعریف کنم که 
چه طـور در عرض یک سـاعت معمای پرونـده ای را حل کرد؛ آن هم پرونده ای 

که کارآگاهاِن موش لند یارد1 را هفته ها سردرگم کرده بود. 
یک روز بسیار سرد، در ماه اکتبر سال 1894، خانم جادسون، کدموش بانوِی 
ما، برایمان صبحانه  آورد. قرار بود نیمه شب برای انجام یک مأموریت محرمانه 

با کشتی به مکزیک برویم. 
بازیل دومین سوفله ی پنیرش را  خورد. 

گفت: »خانم جادسون عزیز، ما فردا صبحانه  را در کشتی می خوریم. دلمان 
برای دست پخت معرکه ی شما و البته خوِد نازنینتان تنگ می شود.«

»البتـه مـن هـم دلم برای هر دوی شـما تنگ می شـود، امـا رئیس جمهوِر 
موش هـای مکزیک شـخصًا برایتان نامه نوشـته و دعوتتان کـرده. این افتخار 

بزرگی است، آقای بازیل.«
بازیـل به نشـانه ی تأیید سـرش را تکانـی داد و به روزنامـه ی موش تایمز 

نگاهی انداخت. 
گفـت: »داوسـون، پرونـده ی پنیرهای قالبی هنوز حل نشـده! صدها موش 
با دندان های شکسـته به  سـمت دندان پزشـکی ها روانه شـده اند و معطل اند. 
عطر و شـکِل ظاهری این پنیرها درسـت مثل پنیر واقعی اسـت. موش ها در 
گذرگاه های تاریک در جسـت وجوی پنیر بو می کشند و به  محض پیدا کردنش 
شـروع می کننـد به جویـدن. نتیجه اش چه می شـود؟ صدای دلخـراش ُخرد 
شـدن دندان هایشـان! هیچ مدرکی هم وجود نـدارد. موش پلیس  ها پنیرهای 
قالبی را جمع می کنند، اما باز یک ِسـری پنیر دیگر ظاهر می شـود. داوسـون! 
پرونـده ی موش های گم شـده و پرونـده ی تپه ی پنیر طالیـی را یادت می آید؛ 

همانی که یک تله موش مرگبار را داخلش مخفی کرده بودند؟«
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یک دفعه به خودم لرزیدم. گفتم: »اگر به من هشـدار نداده بودی حتمًا ُمرده 
بودم! پروفسور راتیگان، رئیس موش های خالفکار لندن آن وسیله را اختراع کرده 
بود. شاید این هم یکی دیگر از نقشه های او باشد! هر چند تنها کسانی که از این 
ماجرا سود می برند دندان پزشک ها هستند. هفته ی قبل سری به دندان پزشکم 
زدم. مطب دکتر تاچَمن غلغله بود! به شوخی به  او گفتم دارد پول پارو می کند، اما 

حتی لبخند هم نزد، پنجه هایش هم تیک  عصبی داشت و می لرزید.«
»که این طور. خانم جادسون، دندان پزشک شما چه طور؟«

»آقای بازیل، دکترِ من هم از تعداد زیاد بیما رها دل خوشی نداشت. من را 
ببخشید که این را می گویم اما مثل گربه عصبی بود.« بازیل به فکر فرو رفت. 
»دندان پزشـک من، دکتر ریچاردسـون، از آن دسـته دکترهای آرام و بی خیال 
اسـت، امـا دیـروز مثل کانگـورو بی قرار بـود. پنجه هایش  طـوری می لرزید که 
ترسـیدم نکند اشـتباهی یک دنـدان دیگرم را پر کند! عصبـی بودن یک دکتر 

می تواند اتفاقی باشد اما سه تا...؟ داوسون، این قضیه حتمًا دلیلی دارد!«
یک دفعه از جایش پرید. »ای وای! ممکن است که...«
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صـدایَ تق َتق در آمد و بعد خانم جادسـون، بـازرس هالِیر از اداره ی پلیس 
را به اتاق راهنمایی کرد. 

»بازیل به کمکت احتیاج داریم! سـربازرس بیِگلو خواسـته سـفرت را عقب 
بیندازی و در حل پرونده ی پنیرهای قالبی به ما کمک کنی.«

»مأموریتـم بـه مکزیـک را عقـب بیندازم؟ امـکان ندارد! امـا از آن جایی که 
خودم نسبت به این پرونده کنجکاوم، تمام تالشم را می کنم تا قبل از تاریکی 
شب این پرونده را حل کنم و بعد هم به سفر دریایی  شبانه ام برسم. بازرس! 

هر چه می دانید برایم بگویید.«
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بـازرس هالِیـر حرف جدیـدی برای گفتن نداشـت، جز این کـه موش لندیارد از 
سی ودو موش دندان پزشِک لندن بازجویی کرده بود. 

گفـت: »همـه ی آن هـا عصبی بودند. مـا فکر کردیم دلیلـش اضافه کاری تا 
دیروقت و درست  کردن دندان های شکسته باشد.«

بازیـل فریـاد زد: »اضافـه کاری؟ بی معنـی اسـت! ماجـرا پیچیده تـر از این  
حرف هاسـت. داوسـون، لطفًا راهنمـای تلفن موش دندان پزشـک های لندن را 

به من بده.«
کتـاب را از قفسـه آوردم و بـه بازیل دادم. کتـاب را ورق می زد و با خودش 

صحبت می کرد. 
آهان! دکتر اِسـَتنلی ریچاردسـون. مدارس اسـپرینگ ویو، مدرسه ی ابتدایی 
برایلـی، دانشـکده ی دندان پزشـکی و همسـرش خانم سـیمونه ورنـه. َالکس، 
پسرشـان، در مدرسـه ی برایلی درس می خواند. پسـرهای تاچمن و ِبرنارد هم 
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همان مدرسه می روند. پسر ِ آدام مدرسه ی برایلی. ن.  ِسنت  ِکِلر، و. ِتِرِور؛ ِجی. 
ویندیَبنک... فهمیدم؛ پسرها ی همه شان به مدرسه ی برایلی می روند.«

کتاب را محکم بست. بعد گفت: »هالِیر، به سربازرس بیِگلو بگو که سرنخی 
از پرونده ی پنیرهای قالبی پیدا کرده ام. داوسـون، دنبالم بیا. باید همین حاال 

دکترم را ببینم.«
دکتر ریچاردسون را در مطبش مالقات کردیم. 

بازیل زود رفت سـر اصل مطلب و گفت: »کسـی شـما را تهدید کرده و من 
می دانم چرا. محض رضای خدا حرف بزنید.«

ریچاردسون سرش را پایین انداخت و گفت: »افسوس که جرئتش را ندارم!«
همان موقع همسر دکتر وارد اتاق شد و فریاد زد: »عزیزم، عزیزم! از پسرمان 

خبری نشد؟«
دکتر هشدار داد: »سیمونه، ادامه نده!«

سیمونه برگشت، بازیل را دید و چشم هایش برقی زد. 
»جناب بازیل، شـما تنها امید ما هسـتید! فقط شـمایید که می توانید از پس 
پروفسور راتیگان شیطان صفت بربیایید. دیگر ساکت نمی مانم و همه چیز را فاش 
می کنم. مدرسه ی برایلی فقط پسرهای موش دندان پزشک های لندن را ثبت نام 
می کند. اکتبر هر سال مدرسه تعطیل می شود و بچه ها همراه یک راهنما به اردو 
و تور دوچرخه سواری می روند. آن ها هر روز برای خانواده هایشان نامه می نویسند، 
اما این بار چهار روز گذشته، بدون این که نامه ای به دستمان برسد. بچه ها همیشه 
دوچرخه  سواری شان را از شهر موش های برایلی  ِگِلن شروع می کنند، اما شهردار 
گفـت هیچ کـس آن هـا را ندیده! ما پـدر و مادرها خیلی نگران  شـدیم و روز بعد 

همگی تصمیم گرفتیم پلیس را باخبر کنیم، اما آن وقت...«
خانم سیمونه از شدت نگرانی می لرزید. »درست همان شب، من و استنلی 

بیدار شدیم و پروفسور راتیگان را دیدیم که کنار تختمان ایستاده.« 
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پروفسـور مغرورانـه گفـت: »من ایـن پنیرهای قالبی را اختـراع کردم، پس 
پولـی که از درسـت کـردن دندان های شکسـته در می آورید مال من اسـت. از 
ایـن بـه بعد افرادم برای جمع کردن پول  می آیند. اگر به پلیس یا به آن بازیِل 

فضول حرفی بزنید دیگر بچه هایتان را نمی بینید!« 
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بعـد هـم غیبش زد! از آن به بعد افرادش هـر روز می آیند و پول ها را جمع 
می کنند اما وقتی دکترها درباره ی بچه هایشـان سؤال می کنند، آن موش های 

بدجنس فقط پوزخند می زنند. تو را به خدا کمکمان کنید!«
بازیـل پنجه ی او را گرفت و گفت: »خیالتان راحت باشـد، خانم! نجاتشـان 

می دهیم! اما االن باید از این جا برویم.«
به سـرعت از خیابان های لندن   گذشتیم. قدم های بزرگ و عجوالنه ی آدم ها 
درست مثل رژه ی هیوالها بود. از آن جایی که احتماِل له ولورده شدِن موش های 
شـهری زیر پای آدم ها زیاد اسـت، ما همیشه حواسـمان را جمع می کنیم. در 
ایستگاه  راه آهن ِچرینگ  کراس2، بازیل دزدکی سوار قطار مسافربری به مقصد 
چاِتم شد. قصد داشت از آن جا پاِی  پیاده به شهرِ موش ها در برایلی  ِگِلن برود. 
تنهایی رفتم خانه. بازیل هم ساعت ُنه شب برگشت و بعد هالِیر خوشحال 

و هیجان زده از راه رسید. 
»سـربازرس بیِگلو از شـما تشـکر کردند، آقا! بعد از این که آدرس کارخانه ی 
پنیرهای قالبی را اطالع دادید سریع خودمان را به آن جا رساندیم و چند نفری 
را دستگیر کردیم، اما راتیگان و همدست های اصلی اش فرار کردند. به  هر حال 

کارخانه را پلمپ کردیم.«
بازیل گفت: »کارتان عالی بود! بیِگلو هم قاضی عاقلی است و حتمًا رتبه ی 
شـما را بـاال می برد. حاال برایتان می گویم کـه نقش من در این ماجرا چه بود. 
در برایلی  ِگِلن دوچرخه ای کرایه کردم و به مدرسه ی برایلی رفتم. آن جا پرنده 
پر نمی زد و فقط من آن جا بودم. تمام سـاختمان های مدرسـه از جاده فاصله 
داشـتند، به جز انبارِ دوچرخه  که درسـت جلوی دروازه ی ورودی بود. از زیرِ در 
به زور وارد انبار شدم. دوچرخه های کثیف و خاکی، پخش وَپال و روی هم تلنبار 

شده بودند. آن جا بود که آخرین نشانه را پیدا کردم!«
هالِیر ملتمسانه گفت: »برایمان بگو، آن نشانه چه بود؟«

»فهمیدنش سـاده بود، موش های عزیزم! پسـربچه ها، چه آدم باشـند چه 
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مـوش، بـه لباس ، اتاق  و کتاب هایشـان توجهی نمی کنند. ممکن اسـت یقه ی 
لباسشـان کثیـف باشـد یا حمـام نرفته باشـند، امـا هیچ وقت بـه دوچرخه ی 
محبوبشان بی توجهی نمی کنند. ساعت ها دوچرخه شان را تمیز می کنند و برق 

می اندازند تا مثل طال بدرخشد!
کامـاًل واضح اسـت کـه هیچ پسـربچه ای دوچرخـه اش را این طوری جایی 
رهـا نمی کنـد؛ ایـن کارِ تبهکارها بوده! و چه جایی بهتر از مدرسـه ای متروک با 
انباری پر از غذا! برگشتم و به موش پلیس های شهر خبر دادم و با هم رفتیم 
سـمت مدرسـه. خیلی از تبهکارها تسلیم شـدند. آن ها بچه ها را گیر انداخته و 

مجبورشان کرده بودند که به مدرسه برگردند.«
هالِیـر خندیـد و گفـت: »آقا، شـما معرکه ایـد! امیدوارم در انجـام مأموریت 

محرمانه تان به مکزیک هم موفق باشید.«
بازیل گفت: »البته مأموریتی که هنوز برای خودم هم سّری است. دارد دیر 

می شود داوسون، بهتر است هرچه زودتر راه بیفتیم.«



20  محرمانه در مکزیک

آن بیرون هر سی ودو دندان پزشک برای قدردانی از بازیل جمع شده بودند 
و بـه او پـاداِش قابـل  توجهی دادند. وقتی در هوای مه آلـود لندن، با عجله در 
امتـداد خیابان بیکر می دویدیم برایمان دسـت تـکان  می دادند و قول دادند تا 

آخر عمر خدمات دندان پزشکی مان را رایگان ارائه بدهند. 
قصد داشتیم با کشتی عازم مکزیک شویم! 


