
کارآگاه بازیل موش نابغه ۲

بازماندگان کشتی ِسملو

خدا جون سالم به روی ماهت...







- www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
کارآگاه بازیل موش نابغه؛ ۲

بازماندگان کشتی ِسملو
نویسنده: ایو تایِتس
تصویرگر: پل گالدون

دبیر مجموعه: فرزاد فربد
مترجم: شیوا قره باغی
ویراستار: مینا قنواتی

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: محمدجواد جمشیدی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / فریبا دولت آبادی ـ سجاد قربانی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۴۴۴-۲
نوبت چاپ: اول - ۹۸

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی: تخت جمشید

چاپ: نقش پارسا
صحافی: تیرگان

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

Titus, Eve  .سرشناسه: تایتس، ایو، ۱۹۲۲ - ۲۰۰۲ م
عنوان و نام پديدآور: بازماندگان کشتی ِسملو / ایو تایتس؛ تصویرگر: پل گالدون؛ مترجم: شیوا قره باغی؛ ویراستار: مینا قنواتی

مشخصات نشر: تھران: نشر پرتقال، ۱۳۹۷
مشخصات ظاھری: ۹۵ ص.: مصور؛ ۲۱/۵×۱۴/۵ س م

فروست: کارآگاه بازیل موش نابغه
شابک: دوره: ۴-۴۳۷-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸ ؛ ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۴۴۴-۲ 

وضعیت فھرست نویسی: فیپا
 Basil and the cave of cats. :يادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان ھای کودکان (آمریکایی) -- قرن ۲۰ م.
  Children's stories, American -- 20th century :موضوع

شناسه ی افزوده: گالدون، پل، ۱۹۰۷ - ۱۹۸۶ م.، تصویرگر
Galdone, Paul, 1907 - 1986 :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: قره باغی، شیوا، ۱۳۵۳ -، مترجم

PS ۳۵۵۵/رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۲ب ۲۵ ی
رده بندی دیویی: ۸۱۳/۵۴ [ج]

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵۵۰۳۱۳۷
۷۰۹۳۸۰۱



تقدیم به پرنده ی کوچک خوشبختى،
پرستوی عزیزم

ش. ق

تقدیم به پرنده ی کوچک خوشبختى،
پرستوی عزیزم

ش. ق





فهرست
 

۱۱ یی  1. راز جام ط
۱۷ 2. پیش به سوی مشر زمین 
۲۲ ال  3. در سیاه
۲۸ 4. تونل 
۳۲ شمگین  اهرات موش های  5. ت
۳۷ 6. شورش 
۴۲ ی دوسرِ دریایی  7. هیو
۴۶ 8. گربه ماهی مقدس 
۵۳ 9. کتیبه ی سنگی 
۵۹ 10. جزیره ی کاتار 
۶۳ 11. حفر می کنیم 
۶۹ 12. گربه های کوتوله 
۷۸ 13. منشور ِسملو 
۸۵ 14. آتشفشان 
۹۰ 15. آتش بِس ده روزه 



شخصیت های داستان 

موش کارآگاه انگلیسی بازیل 
دوست و همکار بازیل دکتر داوسون  
کَدموش بانو خانم جادسون 
کبوتر خبرچین پلیس سیریل 
موشی با یک سرنخ دکتر سینگ ال 
رئیس گروه تبهکاران پرفسور راتیگان 
معاون تبهکار ناخدا دوران 
ستاره ی ُاپرا بانو ِرلدا 
نظامی  فرانسوی ژنرال گارمیز 
فرمانروای بنجیستان مهاراجه ی بنجیستان 
دریانورد ارتش بریتانیا ناخدا پیتر ِبَلک 
هیوالی دوسر دریایی جیانی 
موجودی که به هفت زبان صحبت می کند گربه ماهی مقدس 
رئیس گربه های کوتوله کالوا 



دریان  لرد 
ربو  نتوتی 

رتور هاوارد  دکتر 
ری کویی  تی
ارد  یانگ ری

نزو استاِرتی وین
دکتر جولیان ول

اران                    ملوانان ه مو های خاور دور             ت

گربه های انگلیسی گربه های کوتوله  

(و هزاران شخصیت دیگر)

و  موش های ع
ت اعزامی  هی





یی  ۱۱ راز جام ط

گربه های کوتوله! آیا در تمام دنیا موشـی پیدا می شـود که با شـنیدن این 
دو کلمه به دلهره نیفتد؟

هـای کوتوله وجود داشـتند موش دانشـمند های حرفه ای مان  واقعـا هیو
ال در مشر زمین  ن نبودند، اما همگی اعتقاد داشتند که جواب این س م م

پیدا می شود. 
یابان ِبیکر معما  ر، بازیل، شرلو هولمزِ دنیای موش ها، ساکن  دست آ
رج داد تا از اسرار بزر و  قیت زیادی به  را حل کرد. مانند یک کارآگاه ماهر 
ان پرده بردارد، اسراری قدیمی  که هی موشی نتوانسته بود آن ها را کش کند.  پن
ر،  فـکار همه جا دنبال او بود  یس موش های  پروفسـور راتیـگان، ر
همراِه همیشگِی بازیل بود. جاسوس های راتیگان  همه جا بودند؛ در مرزها، در 

جنگل، روی کشتی و... . 
ارید برایتان تعری کنم که ماجرا از چه قرار بود... . بگ



انه ای  یابان بیکر، شماره ی ۲۲۱ ب،  سال ۱۸۹۴؛ مکان: انگلستان، لندن، 
که آقای شرلو هولمز و دوستش، دکتر جان واتسون، توی آن زندگی می کردند. 
ترین کارآگاه  آقای هولمز بزر ترین کارآگاه دنیای آدم هاسـت و بازیل ب

دنیای موش ها. من هم، دکتر دیوید داوسون، دوست بازیل هستم. 
ر هولمـز زندگی می کنیم.  ر موش های شـ مـا در انباری ۲۲۱ ب در شـ
اشته بود. بیشتر وقت ها دوستم،  رمانش نام گ رکی که بازیل آن را به یاد ق ش
رگاه های مخفی اتا های آقای هولمز عبور می کرد و وقتی آقای  بدوبدو از گ
یده اش را حل  کارآگاه به دکتر واتسون توضی می داد چه طور پرونده های پی
کرده، بازیل سـری یادداشـت برمی داشـت. می توان گفت بازیل در کنار یک 

کارآگاِه شگفت انگیز آموزش  دیده بود. 



یی   راز جا 

ه  و کنار پنهان  دار کوچکش را می دید که در گوش رف ای هولم این  ا آ آی
ن که متوجه او شده و خوشحا بود که روش هایش را به یک  م می شد م

ا داده است  موش انت
انتی متر اما  دود  س ی دار  د متوس ی من  ن موش آن  ه چنی

بازیل یک سروگردن از من بلندتر است 
له ای  ت من دکتر پرم ارش پرونده های اوس ر از گ ت پ ر یادداش دفت
یت های بازیل  و و از موف ل می ش ت به  ت اما تا جایی که بتوان دس هس

ت باشد که همه ی آن ها را تعری کن در و می نویس کاش آن 
اسی مربو می شد که رئیس بانک بود او در صبحی  ماجرا به موش کله 
د  رش خار و ناپدید ش ک از دفت ای بان ادی از پو ه دار زی ا م ود ب مه آل
ت بازیل  ا نتیجه ای نداش تند ام ش می گ ارد دنبال ان موش لندی کارآگاه
ی بر  ه گیس تعار و ک ا مس ا ن ل را ب دار ک رد و بانک ی ک رنخ ها را بررس س
ورده بودند چون  ت ن تی دس ر تر پو های س ر در ادینبر پیدا کرد بی س

خر کردن آن همه پو در اسکاتلند توجه  زیادی جل می کرد 
ه ی   هندی بود موش های  روه تبهکاران خوک ده ی بعدی مربو به گ پرون
ل زیرکانه  ا این که بازی رون بیایند ت تند ش بی تکار لندن جرئت نداش درس

فیگاه تبهکاران را ک کرد و همه را به زندان انداخت  م
ار گربه ها  ه ی پرونده هایش ماجرای  ی بازیل جدا از هم ه ی ش
نایی  و دانش بسیار باالی  است او مانند یک کارآگاه از توانایی و مهار است

باستان شناسی اش استفاده می کند 
ای  ای موش ه ود او راکهن ویرانه ه ی ب ل باستان شناس رگرمی  بازی س

دیکی لندن ک کرد  باستان را در ن
مت  س ترین  ه  با روزنامه ی موش ها گفت »هیجان انگی ب ا ل در م بازی
فاری سرنخ ها  له ی  ت در مر ی آن اس ش باستان شناس کارآگاه بودن ب
دیمی جا های شکسته هر یک یا همه  ه ها س های  اهر می شوند سرنی



بل تاریخ باشند به  با ه می توانند سرنخ هایی از دوران زندگی موش های ما
بل  ابت کرد که موش ها  ویمی سنگی که در راکهن پیدا کرد  ا ت نوان  م  
نا باستان شناسی مهی ترین  م روزه داشته اند م وی کامل  از انسان ها ت
ته آموخته ای به آینده ی  ش ت در هایی که از گ ودن اس ش کارآگاه  ب ب

روشن و بهتر موش ها کمک می کند
ود ما را به نیمه ی دیگر جهان یعنی  ار گربه ها ب ه مربو به  رنخ هایی ک س

خاور دور برد 
ت  ر زمین چی دیگری بود این که تا وت فرمان به م در ابتدا دلیل س

انونی  مهاراجه ی بنجیستان را به او برگردانی 
ا آورد که دشمنمان پروفسور راتیگان  سیریل کبوتر خبرچین پلیس پی
فرمانروایی  هندوستان  دیکی  ن در  موش ها  لمرو  در  یعنی  بنجیستان  در 

« می کند
ر تر از آن بود که بتواند داخل شود برای همین ه همان جا  این کبوتر ب



یی  ۱۵ راز جام ط

برهایی را برایمان تعری کرد که شنیده بود.  جلوی پنجره ایستاد و 
فـکارش در عملیاتـی غافلگیرکننده، بـه قصر یورش  پروفسـور و گـروه 
برده و آن را اشغال کرده بودند. آن ها روز و شب در مرزها کشیک می دادند. 
اراجه آسیبی ندیده بود، اما در اتا های بزر و مجلل شخصی اش زندانی  م
اشـته بود، حتی پنیر موش های   شـده بود. راتیگان روی همه چیز مالیات گ
یلی فقیر مالیات می دادند و گرسـنگی می کشـیدند و تمام پول مالیات به 

جیب راتیگان می رفت
بازیــل گفــت: »متشــکرم ســیریل، انعامتــان را از پشــت پنجــره برداریــد. 
انــم جادســون امــروز تــارتِ  شــاه توت  انــه ی مــا،  کدموش بانــوی 

درســت کــرده.»
وشحالی لبخندی زد و در یک  چشم به هم زدن پرید و رفت.  سیریل با 

چشـمان بازیـل برقـی زد. »که این طـور راتیگان تاج وتخت دوسـتمان را 
ارم. صب زود به سمت مشر زمین  می دزدی نمی توانم دست روی دست بگ
حرکت می کنیم. آیا می توانید با دکتر دیگری هماهن کنید تا به بیمارانتان 

« رسیدگی کند
تـا شـب ترتیب ایـن کار را دادم. بعد باروبنه مان را بسـتیم و روی صندلی 
انم جادسون،  راحتی جلوی آتش استراحت کردیم. زن در به صدا درآمد و 
دکتـر ادوارد هِگـرآپ، دانشـمند نروژی مـوزه ی موش موپلیتـِن بریتانیا را به 

ل راهنمایی کرد.  دا
یی را بـا گرفت که  بعـد از آن کـه همـه  با هم دسـت دادیـم، او جامی ط

طرحی باستانی داشت. این پایین عکسش را برایتان می کشم. 
دای مـن اِلوتانا، ایزدبانوی  ندید. » بازیـل جـام را ورانداز کرد و ریزریز 
وبی ها هزاران سال پیش، موش های اروپایی او را می پرستیدند. نگاه کنید 
گربه های کوچولویی که به زور هم قد موش ها می شوند در مقابل او زانو زده ا ند. 

« جام را از کجا پیدا کردید



۱۶  بازماندگان کشتی ِسملو

ابت می کند که گربه های کوتوله وجود  یه  هگرآپ گفت: »در ترکیه. این ق
میدیم که شما قصد دارید به  داشته اند. ما از طری سازمان موش موپلیتن ف
ا موشی هستید که می تواند این معما  مشر زمین بروید. فکر کردیم شما تن

« را حل کند. این کار را می کنید
بازیل به نشانه ی موافقت سری تکان داد. »با کمال میل البته بعد از آن که 
وری می گفت: این یک رقابت  راتیگان را دسـتگیر کردم. باستان شـناس مش
شته ا ست  کام درست است این جنجالی ترین پرونده ی  میان آگاهی و گ

« واهد بود من 
بازیل به سـرعت طرحی از نقش روی جام کشـید و دانشمند نروژی هم با 

جام اصلی راهی شد. 
وابم رژه می رفتند و از ترس دیدن من از جا  آن شب گربه های کوتوله در 

وب ببینم واب های  می پریدند. کم پیش می آید 



پیش به سوی مشر زمین  ۱۷

ی سرتاسـر لنـدن را فراگرفته بود؛ طوری که چشـم،  صبـ بـود و مه غلی
ودمان را به دِور رساندیم،  چشم را نمی دید. بدون این که کسی متوجه شود، 

شتیم.  ز۲ گ بعد مخفیانه سوار کشتی بخار شدیم و از کانال سو
ار شدیم و به سمت پاریس حرکت کردیم.  به فرانسه که رسیدیم، سوار ق
یس شـد. به سازمان موش  پلیس ها  در پاریس باران گرفت و سـرتاپایمان 

زن زدیم و سرا بازرس آنتونی چربو را گرفتیم. 
ور  طب برنامه ی عملیات، قرار بود بازرس آنتونی چربو و ژنرال گارمیزِ مش

به ما ملح شوند. 
ار نفرمان در  ار سری السـیر سـیمپلون پاریس را تر می کرد و هر چ ق
یات سفرمان را موبه مو گزارش می دادند.  آن بودیم. کبوترهای نامه رسـان جز
ار  اشـتیم، از شـکافی به شـکا دیگر ق به سـرعت اروپا را پشـت سـر می گ

ور زیادی به ما ملح می شدند.  سری السیر می رفتیم و موش های مش



۱۸  بازماندگان کشتی ِسملو

بیشـتر اتا هایـی کـه در آن ها اقامت داشـتیم مجلل بودنـد، اما به مح 
ار فرار کنیم.  وارد شدن آدم ها، مجبور بودیم به قسمت بار ق

و انجمن موش هـای کوهنورد  لـرد آدریـان، تاری نویـس بین الملل کـه ع
بود، در ژنو به ما پیوسـت. او به شـکارچی کوسـه ها معرو بود؛ کوسـه هایی 
ری کویین،  کـه در اقیانوس هـا وحشـت ایجـاد می کردنـد. بـا آمـدن او، تیـ



پیش به سوی مشر زمین  ۱۹

 ، نویسـنده و ماجراجـو، دکتر آرتور هاوارد، زمین شـناس، و دکتـر جولیان ول
موش  پزشک، هم به ما ملح شدند. به  این  ترتیب گروهمان بیست نفره شد.
وری  واب بودند. برای هوا شب به ترکیه رسیدیم. همه به جز من و بازیل 

بیرون رفتیم. 
، باستان شـناس، روی  ارد، دانشـمند آمریکایی و دکتر سـین  یان ری
ـر بودنـد. دو موش کارگـر تر پشـت سـر آن ها ایسـتاده بودند و  سـکو منت
بسـته ی بزر و سـنگینی را حمل می کردند. آن ها بسته را باز کردند و گلدان 

نقاشی شده ای نمایان شد. 
دکتر سین  گفت: »سرنخی از گربه های کوتوله هنگام حفاری در ترکیه 

« پیدایش کردم
یره کننده ا ست گی کننده و حیرت آور گربه های کوتوله  بازیل فریاد زد: »
مانی بر سرشان روی آن نقاشی شده  اند. همه ی  ه ع با لباس های گشاد و ک
آن ها دارند صندلی ای از جنس چوب بامبو را حمل می کنند که پادشاه الیاد 
و ملکه نرودا، فرمانروایان موش های باستان روی  آن نشسته اند. اما عجیب 

است الیاد و نرودا که اروپایی بودند.»
مـن هـم گی شـده بودم. هر مـوش تحصیل کرده ای می دانسـت که الیاد 

موش فو العاده ای بود. 
او دو هـزار سـال پیـش در یوفوریـا فرمانروایـی می کرد؛ جایـی در قلمرو 
پادشـاهی آتن، در یونان. دربارش مرکز آموزش و یادگیری بود و موش های 

نخبه در آن جا دور هم جم می شدند. 
انگردها و بازرگان هایی بودند که با کشـتی های  مردم یوفوریای باسـتان ج

نه چندان محکمشان به دوردست ها سفر می کردند. 
روزی الیـاد بادبان هـا را بـا بـرد تـا در جسـت وجوی یک مسـیر کوتاه به 
هندوستان برود. شصت موش از جمله پسر پادشاه، شاهزاده ِسملو که شاعر 

بود، ملکه و تعدادی از نجیب زادگان سوار کشتی شدند.



۲۰  بازماندگان کشتی ِسملو

فریاد شادی جمعیتی بلند شد که روی اسکله برای فرمانروای محبوبشان 
ی بود؛ هی کدام  داحاف رین  دست تکان می دادند. اما افسوس که این آ

از موش هایی که آن روزِ شوم سوار کشتی شدند دیگر برنگشتند
ن بودند که توفان شـدیدی باع شکسـتن کشـتی و  م تاری نویسـان م

غر شدن همه ی مسافران شده بود. 
یال بیرونم آورد. »آیا ممکن است موش ها غر نشده  صدای بازیل از فکر و 
« باشند و جریان آب آن ها را به ساحل جزیره ای در اقیانوس هند برده باشد

بازیل این طر و آن طر می رفت و حسابی توی فکر بود. 
»فر کنیم در جزیره، گربه های کوتوله ای زندگی می کرده اند که به عمرشان 
موشـی ندیده بودند. آیا از بازماندگان کشـتی  شکسـته اسـتقبال نمی کردند 
شـت بود.  ل یک ب در رویـای الیادشـاه، ماننـد هـر موش دیگـری جزیره م


