
که اصاًل به  شــب قبل از این که ريچارد می هیو راهی لندن شــود، شــبی بود 
او خوش نمی گذشت.

که برايش فرستاده  کارت های خداحافظی را  دم غروبی خوش می گذراند: 
بودنــد می خوانــد و از محضــر این عزیز مهربان به حضــور آن يکی می رفت. 
کــه در مــورد بدی ها و  کــه بد هــم نبودنــد. از اخطارهایی  همــه هــم از آشــنا و فامیلــش 
که نقشــه ی مترو  گرفتن چتر ســفیدی  خطــرات لنــدن بــه او می دادند، حظ می برد و از 
کیف می کرد.  کــرده بودند و دوســتانش برايش دونگی خريده بودند،  را روی آن چــاپ 
کــه بعــدش بــاال  از يکــی دو پیمانــه ی اول لــذت بــرد. ولــی بعــد از آن بــا هــر پیمانــه ای 
کافه ای در  کــه بیرون  کمتر دارد حال می کند. تا حاال  می انداخــت حــس می کــرد خیلی 
کرده بود و داشت مزايای  کوچکی در اسکاتلند روی پیاده رو نشسته بود و لرز هم  شهر 
جانبی برگرداندن همه چیز و برنگرداندن را به نسبت با هم مقايسه می کرد و اصاًل هم 

خوش نمی گذراند.
گرفتن  کافه دوســتان ريچارد با چنان جديت و شــور و شــوقی مشغول جشن  توی 

]پیش درآمد[ 
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کم کم داشت برای ريچارد بودار می شد.  که ديگر قضیه  عزيمت قريب الوقوع او بودند 
که  روی پیاده رو نشســته و چتر بســته را محکم چســبیده بود و ســبک ســنگین می کرد 

رفتن به جنوب و لندن اصاًل فکر خوبی هست يا نه.
گفت: »بهتره حواست باشه. تا بخوای چشم به هم بزنی لختت  صدای پیِر تیزی 
کاری ســرت درمیــارن. حواســت باشــه. تو اصــاًل حالت  کــرده ن. يــا می ِکشــنت تــو يــه 

خوبه؟«
کثیف با دماغی عقابی به ريچارد خیره شده بودند. دو چشم تیز از صورتی 

گفت: »بله. ممنون.« ريچارد 
که بیشتر قیافه اش به پسربچه ها می خورد. موهايش  ريچارد جوانی ترگل ورگل بود 
 مجعــد، چشــم هايش هم درشــت و میشــی. قیافــه ی به هم ريخته و 

ً
تیــره بــود و تقریبــا

که او را برای جنس مخالف بیشــتر از این که بتواند بفهمد يا  خواب آلودی هم داشــت 
کرده بود. کند، جذاب  باور 

کثیــف نــرم شــد. پیــرزن يــک پنجــاه پنســی در آورد و توی دســت ريچارد  صــورت 
گفت: »بیا طفلکی. چند وقته تو خیابون موندی؟« گذاشت و 

که خجالت زده شده بود، ضمن این که سعی می کرد سکه ی پیرزن را به او  ريچارد 
گفت: »من بی خانمان نیستم. بفرمایین... سکه تون. من  پس بدهد محض توضیح 
کرد: »فردا دارم  کنم.« بعد اضافه  کم هوا عوض  حالــم خوبــه. فقط اومدم بیرون يک 

می رم لندن.«
گرفــت و آن را در اليه هــای  پیــرزن بــا بدگمانــی بــه او زل زد. بعــد ســکه اش را پــس 

کرد. که خودش را در آن ها پیچیده بود، ناپديد  کت ها و شال هایی 
گفت: »من قباًل لندن بودم. تو لندن عروســی  کند،  پیــرزن انــگار بخواهد اعتــراف 
کن.  گفت نرو شــهر غريب عروســی  کــرده بــودم. ولــی مرتیکــه آدم بی شــرفی بود. ننه م 
ولی اون موقع جوون بودم، خوشگل بودم _  آره، االن اصاًل هیچیش نمونده _ و رفتم 

دنبال دل خودم.«
گفت: »آره. معلومه.« ريچارد 
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محکومیت او به دل آشوبگی داشت آرام آرام محو می شد.
گفت:  »شوَوره خیلی به من حال داد اروا عمه ش. من بی خانمون بودم. آره  پیرزن 
می دونم چطوريه. واسه همین فکر کردم تو هم بی خونمونی. واسه چی می ری لندن؟«

گیر آوردم.« کار  گفت: »اون جا  ريچارد با غرور 
کنی؟« پیرزن پرسید: »که چی کار 

گفت: »هوم... بورس و اوراق بهادار.« ريچارد 
کرد ناشــیانه تلوتلو خــوردن دور  گفــت: »ُخب مــن بازيگر1 بــودم.« و بعد بنا  پیــرزن 
که  کــردن. بعد انــگار  پیــاده رو و همین طــور بــدون وزن و آهنــگ بــرای خــودش زمزمــه 
کرد این ســو و آن ســو تاب  ســتاره ی اصلــی باشــد و بخواهــد در رأس قرار بگیرد، شــروع 
گفت: »دستت رو بگیر تا فالت بگم.« کرد و  خوردن و بعد باالخره ايستاد. رو به ريچارد 
گفته بود انجام داد. پیرزن دســت پیرش را روی دســت  کــه بــه او  کاری را  ريچــارد 
که  کــرد. جغدی  گرفــت و بعــد چنــد بــار چشــم هايش را مثــل جغد باز و بســته  ريچــارد 

بخواهد موشی را ببلعد و موش هم با خورده شدن مخالف باشد.
گفت: »راه درازی داری بری...« گیج و مات  پیرزن 

گفت: »لندن.« ريچارد به او 
که من بشناسم.«  کرد و ادامه داد: »نه اون لندنی  »نه فقط لندن...« پیرزن مکثی 

گرفته بود.  باران به آرامی باريدن 
گفت: »ببخشیدا. با درها شروع می شه.« پیرزن 

»درها؟«
کــرد. بــارش بــاران شــديدتر شــد و روی بام هــا و آســفالت خیابان  زن بــا ســر تأییــد 

تپ تپ راه انداخته بود.
گه من جات بودم حواسم رو به درها می دادم.« »ا

که مانده بود با اطالعاتی از این دســت  کمی می لرزيد. او  ريچارد ايســتاد. بدنش 
. ممنون.«

ً
گفت: »ُخب. باشه. حتما کند،  چطور تا 

1. ن.ک. دهخدا. م
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در پشت سر ريچارد باز شد و نور و همهمه به درون خیابان ريخت.
»ريچارد؟ حالت خوبه؟«

»آره خوبم. االن میام.«
پیرزن تلوتلو خوران به ســمت پایین خیابان راه افتاده بود و داشــت زیر باران نم نم 
کاری بکند. هرچند نمی توانست به پیرزن  کرد بايد برای او  خیس می شد. ريچارد حس 
کوچه ی تنگ و تاريــک دنبال پیرزن دويد. باران ســرد صورت و  پــول بدهــد. تــا پایین 

گفت: »بیا. بگیر.« لباسش را خیس می کرد. ريچارد 
کند. صدای دکمه  ريچــارد با دســته ی چتــر ور رفت تا دکمه ی باز شــدن آن را پیدا 
آمد و چتر به صورت نقشــه ی ســفیدی از شــبکه ی مترِو لندن شکفت. هر خط مترویی 
گذاشته و اسمشان را  کشیده بودند و همه ی ايستگاه ها را هم عالمت  را با رنگی جدا 

کنارشان نوشته بودند. هم 
گفــت: »تو دل  کرد و  گرفت و با لبخندی تشــکر  پیــرزن بــا ســپاس چتــر را از ريچــارد 
کی داری. بعضی وقتا همین بسه واسه آدم. هر جا می ری سالمت باشی به حق این  پا

 این طور نیست.« 
ً
گفت: »ولی بیشترا ساعت.« بعد سری تکان داد و 

بــاد تندی وزيد و داشــت چتر را از دســت پیــرزن بیرون می کشــید و نزديک بود آن 
کرد و  کنــد. پیــرزن چتــر را محکم چســبید. دســت هايش را دور آن حلقه  را پشــت و رو 
که نزديک بود ســرش به زمین بخورد. ســپس  در مقابــل بــاد و باران به قدری خم شــد 
گم شــد. هیأتی پوشــیده در نام های  ِگــرد و ســفید در میان باران و شــب  ماننــد هیأتــی 
ايســتگاه های متــرِو لنــدن از بــارگاه ارل1 بگیــر تا تاق مرمر و راهبان ســیاه و شــهر ســفید و 

کسفورد۲... ويکتوريا و فرشته و سیرک آ
که آيا در ايستگاه سیرک  گهان دريافت مشغول تعمق درباره ی این است  ريچارد نا
 ســیرکی وجــود دارد: ســیرکی واقعــی بــا دلقــک، زیبارويــان و حیوانات 

ً
کســفورد واقعــا آ

که در سایر اروپا استفاده می شد. ريشه ی اسکانديناويایی دارد و پایین تر  1. لقبی اشرافی از مجموعه ی پیريج سلطنتی بريتانیا. هم ارز کنت 
از مارکی و باالتر از ويکنت قرار می گیرد. م

که  کرد. این ضرورت از آن جا ناشی می شود  که نام های خاص را برنگردانیم، اما این بار به اســتثناء چنین خواهیم  گرچه ســنت اســت  ۲. ا
که نام محله ها و ايستگاه های مترِو لندن هستند، در این داستان با معنی نام خود تفسیر می شوند. زیرنويس های فارسی  اسامی خاصی 

که پس از این می آيد به همین منظور افزوده شده اند. م زیر آوانويسی هایی 
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کافه يک بار ديگر باز شد: شلیکی از صدا بود. انگار يکی درجه ی  ک. دِر  وحشی خطرنا
صدای آن جا را به سمت زياد چرخانده باشد.

گرفتیم ها! بعد تو برداشــتی  گوســفند! ایــن مهمونِی وامونده رو بــرای تو  »ريچــارد! 
رفتی بیرون همه ش رو از دست می دی.«
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کافــه برگشــت. تمايلــش بــه عــق زدن در مقابــل ایــن همــه چیزهــای  ريچــارد بــه 
غیرعادی از بین رفته بود. 

گفت: »موش آب کشیده شدی!« يکی 
گفت: »چی می گی!؟« ريچارد 

گرمت  گفــت: »بیا. ایــن رو بنداز بــاال.  کرد و  يکــی ديگــر يــک لیــوان بــزرگ بــه او رد 
گیرت نمی ياد.« که اون جا تو لندن چیز حسابی  می کنه. حواست هست 

کشــید،  که  آب از موهــای ريچــارد بــه درون لیــوان می ريخــت. ريچــارد همراه آهی 
گیــر می آد. تــو لنــدن همه چــی دارن.« و بعد پیالــه را باال رفــت و بعد  گفــت: »نــه بابــا. 
يکــی ديگــر برايــش آوردنــد و بعــد شــب تــار شــد و در قالــب خاطره هــای خرده ریــزه 
کوچک  که دارد يک جای  شکســت: بعدها او تنها این احساســش را به خاطر داشــت 
معقــول و درست وحســابی را رهــا می کند تا بــه جایی بزرگ و بی حســاب وکتاب برود و 
که آب  این کــه يــک وقتــی در ســاعت های اول صبح بی وقفــه و بی پايان در جــوی آبی 
کــه روَيــش عالمت هایی با  بــاران در آن راه افتــاده بــود، بــاال مــی آورد و هیکلــی ســفید 
کوچک اســت، زیــر بــاران از او دور  گــرد   رنگ هــای عجیــب دارد و مثــل يــک سوســک 

می شود.
گوتیک  کرد و به مناره ها و تاق های غريب  صبح روز بعد شش ساعتی با قطار سفر 
که برای سفرش  ايستگاه سنت پانکراس رسید. مادرش به او کیک فندقی کوچکی داد 
کــرده بــود. به عالوه ی يک ترمــوس پر از چای و ريچارد می هیو بــا حالی زار و نزار  آمــاده 

به لندن رفت.


