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شخصیت های داستان 

موش کارآگاه انگلیسی بازیل خیابان بیکر 
همکار و دوست بازیل دکتر دیوید. ک. داوسون 
فرمانده پلیس مرزی فرانکو ِسالدا 
دا همسر نگران فرمانده ِس تِرزا 
سس سراپد ه ی م اس النگ ِفلو 
ن ِفلو نوه ی  ِوردی 
پوست موش سر تام درخت  قامت 
همسر تام ِوُنونا 
یان سردسته ی قاچاق ج. ج 
دست  راست ج. ج  پیت ِبالو 
نتر  موش ک ِبِنت شاو 
امی موش ن سرهنگ گیلن 

جانور 
صاحب های هتل آیوی و ایان ثوربریج 
ان های هتل نگه پیت مارتین و مایک مالین 
فکار سردسته ی موش های  مانِتری جک 
افراد گروه مانِتری جک گیدی و َگبی 



کیتس، ییتس، روسینی،
ه های سراپد  اس ِتروبینی، ِاسپونتینی، 

پوچینی، هامپردینک
ِدبورا و آگوست برگر،

فاطیما دومیاتی،
مهمان های عثمان دوراک، 
ِوی ِ هتل ه آلفرد و لین گیلمور، 

ماری آن گود،
دونالد ریکسون،

ُکنِتس

( ه ی دیگر (و صدها موش و اس
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لِب مرز  ۱۱

مـن و بازیـل، سـوار بـر االغ، با پنجـه  چشـم هایمان را از آن آفتاب سـوزان 
پوشانده بودیم و به دور دست ها نگاه می کردیم. 

ره به مرز آریزونا رسیدیم. کنجکاوم بدانم در این غرِب  کارآگاه گفت: »با
ار ماست.« وحشِی شگفت انگیز چه چیزی در انت

ضربـه ا ی آرام بـه گـردن پشـمالوی ا زد و گفـت: »ما این جـا از هم جدا 
می شویم. یک دنیا ممنونم که ما را از مکزیکو سیتی تا این جا رساندی. دلمان 

یلی برایت تن می شود.«
یلـی برایت تن می شـود، کارِمنسـیتای  یلی  مـن هـم گفتـم: »دل ما 

عزیز.«
ره های  کارمنسیتا سرش را برگرداند و با مهربانی و احترام به ما نگاه  کرد. ق
ریـز اشـک در چشـم های درشـِت قهـوه ای اش بر مـی زد. گفـت: »دلم برای 

لِب مرز
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هر دوِی شـما تن می شـود. تا  به  حال مسـافر انی به شهرت شما نداشته ام؛ 
یابان بیکر، و شـما دکتر داوسـون،  شـرلو هولمـزِ دنیـای موش هـا، بازیِل 

نویسنده ی کتاب های بازیل، بهترین کارآگاه دنیا.«
کارآگاه گفت: »من دومین نفر بهترین ها هستم، ا عزیز. در اصل آقای 
یابـان بیکر مانند یک شـاگرد از ایشـان یاد  هولمـز بهتریـن اسـت. مـن در 
رنامه هـا و چمدان ها یمان را  ـب، این هم کسـی که قرار اسـت گ می گیـرم. 

 » بازرسی کند. می شود زانو بزنی
ر شـد تا ما  کارمنسـیتا، با آن گوش های دراز و افتاده اش، زانو زد و منت

خندی زد و رفت.  پیاده شـویم. بعد ل
اطرات ماجراجویی  پر هیجانمان  همین طور که به سمت جنوب می رفت، 

در مکزیک را به یاد می آوردم... 
من موش پزشـک، دکتر دیوید داوسـون هستم. من و بازیل، در زیرزمین 
انه هسـتیم؛ همان جایی که آقای هولمز  یابان بیکر هم  شـماره ی ۲۲۱ب، 

یه  غر و صورتی ش و دکتر واتسون زندگی می کنند. بازیل با قِد بلند، هیکلی 
اهت زیـادی به آقای هولمز دارد. کمتر مـوش و آدمی این قدر به  عقـاب، شـ

یه اند.  هم ش
شـتیم و به مکزیک رسـیدیم. نقاشـی معرو  در سـال ۱۸۹۵، ما از مرز گ
موشـا لیزا۱ را دزدیده  بودند و بازیل در تعقیب دزد و آن شـاهکار هنری بود. 

واست کل  بعد اِل  بروتو و پروفسور راتیگان، دشمن قدیمی بازیل که می 
ـود بگیرد، من را گروگان گرفتنـد؛ اما بازیل من را  مکزیـک را تحـت کنترل 

ت.  نجات داد و آن ها را به زندان اندا
واسـته بود در  ِوی، از بازیل  ِ موش سـفیر انگلیـس در مکزیـک، لـرد ه
هتـِل موش هـا در گرنـد کنیـون۲ معمایـی را حـل  کنـد. صاحـب آن هتـل، 
وی بودنـد. بازیل پرونده  لـِی لرد ه وربری هـا، آشـپز و سرپیشـخدمت ق

ول کرد.  را ق
دا،  قات کنیم. فرمانده سـ دا م نزدیـک آریزونـا، قـرار بود با فرمانده ِسـ
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یه  غر و صورتی ش و دکتر واتسون زندگی می کنند. بازیل با قِد بلند، هیکلی 
اهت زیـادی به آقای هولمز دارد. کمتر مـوش و آدمی این قدر به  عقـاب، شـ

یه اند.  هم ش
شـتیم و به مکزیک رسـیدیم. نقاشـی معرو  در سـال ۱۸۹۵، ما از مرز گ
موشـا لیزا۱ را دزدیده  بودند و بازیل در تعقیب دزد و آن شـاهکار هنری بود. 

واست کل  بعد اِل  بروتو و پروفسور راتیگان، دشمن قدیمی بازیل که می 
ـود بگیرد، من را گروگان گرفتنـد؛ اما بازیل من را  مکزیـک را تحـت کنترل 

ت.  نجات داد و آن ها را به زندان اندا
واسـته بود در  ِوی، از بازیل  ِ موش سـفیر انگلیـس در مکزیـک، لـرد ه
هتـِل موش هـا در گرنـد کنیـون۲ معمایـی را حـل  کنـد. صاحـب آن هتـل، 
وی بودنـد. بازیل پرونده  لـِی لرد ه وربری هـا، آشـپز و سرپیشـخدمت ق

ول کرد.  را ق
دا،  قات کنیم. فرمانده سـ دا م نزدیـک آریزونـا، قـرار بود با فرمانده ِسـ

لِب مرز  ۱۳
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هایی را بازرسـی  مور ارشـِد گمر بود و کا موش پلیسـی در مرزِ مکزیک و م
ارج می شدند.  می کرد که به مکزیک وارد یا از آن 

ار داشـتم  (در  ضمـن، در حیـن اتفا هایی که برایتان تعری کردم، انت
نان  راتیـگان، کـه اسـتاِد فـرار بود، از راه برسـد و انتقـام بگیرد، امـا او هم
پشـت میله هـا بـود. پرونده هـای این داسـتان فقـ مربو بـه مجرم های 

است.) آمریکایی 
انه ی بی دروپیکر  ت و به سمت  دا به مح دیدن، ما را شنا فرمانده س

اسپانیایی اش راهنمایی مان کرد. 
راندِن چند شب در راه  ودتان است بعد از گ او گفت: »اِسو کاسا ۳ منزل 

واهش   می کنم امشب را مهمان ما باشید.«  سته اید.  حتما 
دا برایمان یک سینِی پر از انواع  انم س ول کردیم. بعد از شام،  ما هم ق
پنیر آورد؛ آسـاِدرو۴ از مکزیک، لیپتو۵ از مجارسـتان، ِفتا۶ از یونان، دومیاتی۷ 
از مصـر، آسـیاگو۸ از ایتالیـا، پنیـر رگه آبی۹ از فرانسـه، آناتولیـان۱۰ از ترکیه و 

انواع دیگر. 
ر۱۲ اسـم پنیری  ِ ون۱۱ به یاد شـهر کامام بازیل تعری کرد: »امپراتور ناپِل
اشـته   بـود؛ جایـی  کـه برای اولیـن  بار ایـن پنیر را  ـر گ ِ را طعمـی از کامام

امتحان کرد.«
دا پرسـیدم تا   ت کردیم و من از سـ پس از آن درباره ی جرم قاچا صح

به  حال قاچاقی اتفا افتاده است یا نه. 
ی ها همیشـه دارند نقشـه   او هم آهی کشـید و گفت: »می دانم که قاچاق
ات آن ندارم. تمام  ندند، اما من هی مدرکی برای ا می کشند و به ما می 
مرز را از ِتگزاس تا نیومکزیکو، آریزونا و کالیفرنیا گشتیم و از همه ی موش ها 
بازجویـی کردیـم، اما حتی نتوانسـتیم یکی از آن ها را دسـتگیر کنیم. همه ی 
موش پلیس هـای مـرزی را به بازی گرفته اند. گاهی در مکزیک اشـیایی پیدا 

ا مدفون بوده اند.  می شوند که سال ها زیر 
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ار باستانِی  ا بوده اند و جز آ ی از آن ها بیشتر از هزاران سال زیرِ  بع
ارج کردنشان از مکزیک  قانون است. با وجود این،  با ارزش هستند. 
ی هستند که این یادگاری  های قدیمی  ارج از کشور، مجموعه دارهای متقل

رند.« ی ها می  را از سردسته ی قاچاق
بازیل با شو نشست. چشم هایش بر  زد. گفت: »فرمانده، هفته هاست 
فا  تـه ام. کمی طول می کشـد تـا راه بیفتد. ل هنـم را به کار نیندا کـه مـن 

یاِن زیر بیشتر توضی دهید.« درباره ی پرونده ی این قاچاق
یات را برای بازیل تعری کن. اگر چیزی جا  فا جز دا گفت: »ِتِرزا، ل س

افتاد من یادآوری می کنم.«
ما هم نشستیم و به او گوش دادیم. 
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تـرزا برایمـان تعریـف کـرد: »در مکزیـک، موش دانشـمندان همیشـه از 
ِ با شکوه  ت می کنند که بخشـی از میرا عتیقه های قدیمی و با ارزشـی مراق
ل  ی، چون این اشیا حتی ق ماست. به آن ها می گوییم عتیقه های پیشا کلم
از این کـه کریسـت کلمـب آمریکا را کشـ کند، آن جا دفـن بوده اند. گاهی 
هم به طور اتفاقی پیدا می شدند. م شاید کشاورزی زمینش را شخم بزند 
ی پیـدا کنـد که قدمتش به بیش  از چند قرن برسـد؛ پس دسـت از  و شـی
ر می دهد.  شـخم  زدن برمـی دارد و به موش پلیتن، یا همـان موزه ی ملی 
کارشناسـان بـه آن زمیـن می روند، با دقت زمین را حفر می کنند تا اشـیای 
ت دسـتمزدی ناچیز به یابنده، آن اشـیا  ینند. بعد از پردا ی ن با ارزش آسـی
یلی از همین اشیای با ارزش هم به طور  را به موزه می برند، اما افسوس که 

ارج می شـوند.« غیر قانونی از مکزیک 
یس باهوش تمام  تش را ق کرد: »شـکی نیسـت که یک  ر بازیل صح
این نقشـه ها را کشـیده. برایم توضی دهید که این موش ها چرا از مرزهای 

» رند شما می گ

پرونده ی قاچاقچیان زیرک

ِت متحده  . مکزیکی هایـی که در ایـا یل مختلـ فرمانـده گفـت: »بـه د
وانند یا کار می کنند، اهالی آمریکای شمالی که در مکزیک درس  درس می 
وانند و گردشگر هایی که از همه  جای دنیا به این جا می آیند. همه ی آن ها  می 
ارجی  به کسب و کار ما کمک می کنند. هتل ها و رستوران ها پر از مسافرهای 
می شوند. فروشگاه های سوغاتی هر روز هزاران مشتری دارند. ما هم از آن ها 
دیل شده ام به  ی  هستند من که ت ال می کنیم، اما کدامشـان قاچاق اسـتق
اطر  ر است. ممکن  است به   ی، دمدمی و نگران. آبرو یم در  موشی عص

، شغلم را از دست بدهم.« یاِن زیر این قاچاق
دا کردم و گفتم: »برایت دارویی در نسـخه می نویسـم، اما  نگاهـی بـه سـ
اطر این ماجرای قاچا به هم ریخته است،  سفانه برای اعصابت که به   مت

کاری از دستم برنمی آید.«



یان زیر  ۱۷ پرونده ی قاچاق

ِت متحده  . مکزیکی هایـی که در ایـا یل مختلـ فرمانـده گفـت: »بـه د
وانند یا کار می کنند، اهالی آمریکای شمالی که در مکزیک درس  درس می 
وانند و گردشگر هایی که از همه  جای دنیا به این جا می آیند. همه ی آن ها  می 
ارجی  به کسب و کار ما کمک می کنند. هتل ها و رستوران ها پر از مسافرهای 
می شوند. فروشگاه های سوغاتی هر روز هزاران مشتری دارند. ما هم از آن ها 
دیل شده ام به  ی  هستند من که ت ال می کنیم، اما کدامشـان قاچاق اسـتق
اطر  ر است. ممکن  است به   ی، دمدمی و نگران. آبرو یم در  موشی عص

، شغلم را از دست بدهم.« یاِن زیر این قاچاق
دا کردم و گفتم: »برایت دارویی در نسـخه می نویسـم، اما  نگاهـی بـه سـ
اطر این ماجرای قاچا به هم ریخته است،  سفانه برای اعصابت که به   مت

کاری از دستم برنمی آید.«

یان زیر  ۱۷ پرونده ی قاچاق



۱۸  معمای ھتل

بازیل بلند گفت: »اما از دست من برمی آید. روش من و آقای هولمز مشاهده، 
لی ژاپنی می گوید دانستِن ندانسته ها،  بررسـی و نتیجه گیری اسـت. ضرب الم

وبی دقت کارآگاه را حین کار توصی می کند.« یافتن نیافته هاست، که به 
ا نـود درصِد  ـود فکـری کـرد و بعـد گفـت: »فرمانـده، تقری ـه ای بـا  لح

یاِن زیر حل  شده است.« پرونده ی قاچاق
فرمانده با تعجب فریاد زد: »واقعا «

رگوشـی را از  ده بازی هسـتی که  ل شـع من هم گفتم: »براوو۱۳ بازیل، م
ل نشـین،  ه بیرون می آورد، اما همیشـه پرونده ها را به روش کارآگاهاِن م ک

یلی سری تر حل می کنی.«
» ل نشین دیگر چیست دا پرسید: »کارآگاه م س

یم کردم.  به بازیل چشمکی زدم و تع
اش ه ن »ای کارآگاه، با ما غری

حقیقت را بکن فاش.«
وبی نیسـتی داوسـون، اما  انی گفت: »شـاعر  بازیـل هـم بـا حالتـی عص

ر نداری. دکتر باشی بهتر است.«  ودت 
ودم برایتان توضی می دهم.« دا و گفت: » بعد رو کرد به س



ل نشین  ۱۹ کارآگاه م

واهند پرونـده ای را به عهده  بازیـل توضیـح داد: »وقتـی از کارآگاهی می 
بگیـرد، ابتـدا تمام اتفا های ر داده را بـرای او تعری می کنند. ط عادت 
ره بین، وسایل  ل  معمول، او می رود به صحنه ی جرم و به کمک تجهیزاتی م
ال سـر ن می گردد. از افراد مشـکو پرس و جو  اندازه گیری و لوازم دیگر دن
می کند، نگاهی به روزنامه های محلی می اندازد و به شایعه های محلی گوش 
یات  ـوب می داند که با قرارگرفتـن کوچک ترین جز می دهـد. یک کارآگاه، 
ل قرار  گرفتن تکه های پازل کنار هم.  کنار هم، ماجرا قابل در تر می شود. م
ارند آن قدر  تیار کارآگاه می گ یاتی که ابتدای کار در ا گاهـی وقت هـا جز
ه، بدون بلند شـدن از  هنش مرتب چیده می شـوند که پرونده را در لح در 
لش حل می کند. به  ل شما، این اتفا همین حا برای من افتاد.  روی م
اشتید.« تیار من گ زم را در ا از هر دوی شما ممنونم که تمام سر ن های 
میازه ای کشید و گفت: »داوسون، وقتش است که کمی استراحت کنیم.«
واهش  فا ما را از این گمراهی بیرون بیاور.  بـا ناراحتـی گفتم: »بازیل، ل

می کنم بیشتر برایمان توضی بده.«

کارآگاه مبل نشین



۲۰  معمای ھتل

فرمانده هم با نگرانی گفت: »بازیل، التماس می کنم.«
واهش  می کنم، بازیل.« الش ترزا گفت: » به دن

ـ موِش  ب، م ـول کـرد و برایمـان توضیـ داد: »بسـیار   بازیـل هـم ق
کشاورزی را تصور کنید به اسم کارلوس که برای سیر کردن شکم زن و شش 

فرزندش درآمد کافی ندارد. 
ات لیمویی و چوبی می دهد و  ه ها آبن ه ای از راه می رسد. به ب روزی غری

وبی برای او دارد.  ر  به کشاورز می گوید که 
ه می گوید: شنیده ام مجسمه ای از  انه، غری ل  بعد از این که می روند دا

ا پیدا کرده ای که بیشتر از ششصد سال قدمت دارد.  زیر 
کارلوس هم می گوید: سی سینیور۱۴. حفاری را متوق  کردم و به موزه ی 
ـا بیرون آوردند.  ـر دادم. متخصصـان مـوزه آمدند و آن را از زیر  ملـی 

ود بردند.  تند و مجسمه را با  دستمزد من را پردا
ـه می پرسـد: دسـتمزدت چند پزو۱۵ بـود و وقتی جـواب کارلوس را  غری
ود. من با  می شـنود با چهره ای پریشـان می گوید: حی دسـتمزدت کافی ن
روتمند موزه ی جدیدی کار می کنم که حاضرند بابت آن مجسمه دو  ان  صاح
ار هنری قدیمی  برابر دستمزد موزه ی ملی را به تو بپردازند. ما مجموعه دار آ
یی که می پردازیم، بیشـتر کشاورزانی که این  اطر دسـتمزد با هسـتیم. به  

اشیا را پیدا می کنند حاضر شده اند با ما همکاری کنند. 
ع دهم.  کارلوس می گوید: اما به من گفته اند اول باید به موزه ی ملی اط
ه جواب می دهد: عجب اگر از این به بعد با ما همکاری کنی، همین  غری

ت کار را می گیری.« حا پیش پردا
اس نو؛  وردن دارند و نه ل ایی برای  و بازیل ادامه داد: »فرزندان او نه غ
ه  این می شـود که کارلوس و همسـر ش با پیشـنهاد او موافقت می کنند. غری

ت را به آن ها می دهد و می رود.« پیش پردا
بازیل از جایش بلند شد، راه رفت و راه رفت. 

ورده اند.  ر ندارند که فریب  بعد ادامه داد: »کارلوس و بقیه ی کشاورزان 
ارجـی ندارد. این  ماجـرای مـوزه ی جدید درو بـوده. چنین موزه ای وجود 
مور هسـتند، آن قدر بـرای قان  یان م ه هـای زیـر کـه از طـر قاچاق غری
ی را که  ش می کنند تا کشـاورزان آن عتیقه های پیشا کلم  کردن کشـاورزان ت
ت متحده ی  پیـدا کرده انـد بـه آن هـا بفروشـند. پـس از آن، عتیقه ها به ایـا
یان می رسـند که  یـس قاچاق آمریـکا قاچـا می شـوند. آن جـا به دسـت ر
احتمـا در ایالتـی در جنـوب غربی آمریـکا زندگی می کنـد. مجموعه دارهای 
بدجنـس بـه دیـدن او می روند و با این که می دانند این کار غیرقانونی اسـت، 
الی بابت عتیقه  ها قیمت هایی نجومی می پردازند.« بدون پرسیدن هی س

دا پرسـید: »اما بازیل، من متوجه نشدم. آن ها چه طور این عتیقه ها را  سـ
» ارج می کنند از مرز 


