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تیری که عالئم عجیب وغریبی رویش حک شده بود، سرنخی شد تا بازیل، 
ساکن خیابان بیکر، به تکاپو افتد و برای پیدا کردن کلونی  گم شده به سوئیس برود. 
بعضـی موش هـا معتقدند که معمـای پیچیده ی النه ی  موش هـا اوج نبوغ 
بازیـل را نشـان می دهـد، ولی من مخالفم؛ بی گمان پرونده ی کلونی  گم شـده 

بهترین نمونه از ذکاوت بازیل در میان سابقه ی درخشان شغلی اش بود. 
مگر همین پرونده نبود که او را به کشور دیگری کشاند تا مأموریت سی  و دو
مـوش را بـر فراز کوهـی بلند فرماندهی کند؟ مگر بازیـل نبود که تحت تعقیب 

پروفسور راتیگان، رئیس بدجنس موش های تبهکار قرار گرفت؟
درباره ی موِش پشمالو چه بگویم؟ اگر بازیل نبود جانور غول پیکر هیچ وقت 

نمی توانست... 
می ترسم پایان داستان را لو بدهم... 

همه ی این ماجراها بعدازظهر یک روزِ خنک از ماه آوریِل سـال 1891 و در 
لندن شروع شد. 

من، دکتر دیوید داوسـون، تک وتنها جلوی شـومینه نشسته بودم. آپارتمان 
دنج من و بازیل، در شـهرِ موش های شـهرک هولمز، روی طاقچه ی بلندی در 
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زیرزمین خانه ی شماره ی 221 ب، در خیابان بیکر قرار داشت. 
قهرماِن بازیل، آقای شرلوک هولمز، طبقه ی باال زندگی می کرد. در همین خانه بود 
که وقتی شرلوک، این مرِد بزرگ، درباره ی پرونده هایش با همکارش، دکتر واتسون 
صحبت می کرد، رفیقم، بازیل، دانش و فوت وفن کارآگاهی را از او یاد گرفت؛ پس 

اصاًل جای تعجب ندارد که به بازیل بگویند شرلوک هولمز دنیای موش ها. 
درست همان بعدازظهر بود که بازیل در خیابان های لندن  دنبال دارودسته ی 
جنایتکار پروفسـور راتیگان می گشـت. او همه ی اعضای این گروه را دسـتگیر 
کـرده  بـود، به جـز پروفسـور و دوتـا از دسـتیارانش. ناگهـان صـدای قدم های 
بی حالی را که سالنه سالنه روی زمین کشیده می شد در راه پله شنیدم ـ ممکن 

است بازیل باشد؟ ـ با عجله در را باز کردم؛ خودش بود!
با صورتی زخمی و لباس های پاره ، تلوتلوخوران وارد خانه شد. 

»تله بود! یک گربه ی الغر چشم آبی غافلگیرم کرد!« 
سـبیل هایش می لرزیـد. برایـم تعریـف کـرد: »در میـدان سـیلتون به طرف 
خیابانی پیچیدم و یکهو دو چشِم آبی جلویم سبز شد. صدایی گفت: فکر کنم 

تو بازیِل خیابان بیکر باشی! با سر تأیید کردم. 
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گربه زمزمه کرد: منتظرت بودم. 
ناگهان به  طرفم پرید، ولی من با زرنگی پریدم داخل شیار پیاده رو. بچه گربه 
باالی سر من پنجه هایش را این طرف  و آن طرف می کرد. به خودم گفتم: ماجرا 
چیز دیگری است. این یک موش و گربه بازی ساده نیست. به زیرِ زمین دویدم 
و در خیابان جیمز باال آمدم. گربه من را می پایید! دکتر عزیز، تا به حال چنین 
تجربـه ای داشـته ای کـه بچه گربـه ای به  طرفت هجـوم بیاورد؟ دلـم می خواهد 

هرچه زودتر این صحنه را فراموش کنم!«
آهی کشید و روی صندلی اش لم داد. 

»بازیل، من را یک لنگه پا در هوا نگه ندار، چه طور فرار کردی؟«
چشمکی زد. »فرار نکردم که، گربه من را خورد.«

»شوخی نکن بازیل، آخرش چه کار کردی؟«
»داوسون، من همیشه برای اتفاق های غیرمنتظره آماده ام؛ توی جیبم یک 
بسته سنبل الطیب داشتم؛ بسته را باز کردم و انداختم جلوی غول بی شاخ ودم 
و فـرار کـردم. معلوم اسـت که گربه سـنبل الطیب را به یـک ذره موش ترجیح 

می دهد؛ وگرنه من االن این جا نبودم که ماجرا را تعریف کنم.«
بـه َتـَرک دیـوار زل زد. »ایـن تلـه از قبـل برنامه ریـزی شـده بـود. در تمام 
انگلسـتان فقـط یک موش هسـت کـه بدون این که در خطر باشـد بـا گربه ها 
رفت وآمد می کند و معامله دارد. فقط یک موش هست که لباس  زرهی به تن 

می کند، و او کسی نیست جز پروفسور راتیگان خبیث!«
گفتم: »زره را از موش موزه ی بین المللی بریتانیا دزدیده. جای تأسـف دارد 
که این موش تحصیل کرده ی باهوش اهل َرتکلیف، زندگی شـرارت باری برای 
خودش انتخاب کرده. چندهفته ای است که به دنبال پروفسور و دارودسته اش 
هسـتی، حسـابی از پا افتاده ای. اجازه بده پلیس این پرونده را به سـرانجام 
برساند. انجمن بین المللی موش کوهنوردان هفته ی آینده در سوئیس منتظرت 

هستند. کوهنوردی در کوه های آلپ حالت را سر جایش می آورد!«
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»حتمًا همین طور اسـت، داوسـون. اما این پرونده ی قدیمی باید حل شـود. تا 
راتیگان را به زندان نفرستم، از لندن نمی روم. فعالً باید استراحت کنم. آقای هولمز 
با تمریِن تیراندازی در خانه استراحت می کند، اما من تیروکمان را ترجیح می دهم.«

سـیبل تیراندازی اش، نقاشـِی رنگ روغن جغدی شـاخ دار بود. او عالوه  بر 
مهارت در تیراندازی، دانشنامه ی متحرک تاریخ تیراندازی هم بود. 

تق! 
تیری مثل برق از بیخ  گوش راستم رد شد. تق!
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تیر دیگری از کنار  گوش چپم رد شد. تق! تق!
تیرها تندتر و تندتر مثل برق از کنارم عبور می کردند؛ طوری  که حس کردم 
بـه جای جغد من سـیبِل تیراندازی شـده ام. می ترسـیدم سـر جایـم بمانم و 

جرئت هم نداشتم از صندلی  بلند شوم. 
»راستی بازیل! چرا نمی خواهی مثل ویلیام ِتل بیرون از خانه تمرین کنی؟ 
ذله ام کردی! آخرش هم می خواهی یک سیب روی کله ی بینوای من بکاری 

و به آن تیراندازی کنی!«
»فکر محشریه، داوسون. دفعه ی بعد این  کار را می کنم.«

کمانش را زمین گذاشت و با نهایت دقت از پنجره به بیرون خیره شد. 
گفت: »مراجعه کننده ای آمده. به نظر می آید موش ُمَوّجهی باشد. به  هر حال، 
اگر به پرونده ی پروفسور ربط نداشته باشد، قبول نمی کنم؛ هیچ چیز نباید مانع 

تعقیب کردن راتیگان بی رحم شود!«

 
 


