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۱

شکارگاه

بعدازظهـر بهـاری پـر بـاد و دلگیـری بـود و شـهر لنـدن، شـهرک کوچک 
معدن کاوی را در پهنه ی بستر خشکیده ی دریایی تعقیب می کرد که پیش از 

این دریای شمال نام داشت. 
اگر اوضاع روبه راه بود، لندن خودش را برای شکاری چنین مردنی به زحمت 
نمی انداخت. قدیم ترها، شهر پیشرانه ای1 لندن، سوار بر چرخ ها و شنی هایش، 
برای صید شـهرهایی بسـیار بزرگ تر از این، از شـمال تا مرز برهوت یخ و از 
جنـوب تـا سـواحل مدیترانه جـوالن می داد. اما ایـن روزها دیگر شـکار، از هر 
نوعـی، کمیاب شـده بود و برخی شـهرهای بزرگ تر با حـرص و ولع در کمین 
لندن بودند. ده سالی می شد که لندن از ترس آن ها مخفی شده و در منطقه ای 
مرطـوب و کوهسـتانی در غـرب پنـاه گرفتـه بـود. جایـی که به اعتقـاد صنف 
مورخان2 زمانی جزیره ی بریتانیا بوده. ده سـالی می شـد که لندن چیزی جز 
شهرک های کشاورزی خرد و دهکده های یک جانِشین آن دره های مرطوب را 
به نیش نکشیده بود. حاال، باالخره، جناب شهردار3 تصمیم گرفته بود که دیگر 

1- Traction City
2- Guild of Historians
3- Lord Mayor
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وقت آن است شهرش را از پل سرزمینی1 به قلمرو شکارگاه بزرگ برگرداند. 
شـهر هنـوز نصـف راه را نرفتـه بـود کـه دیده بان هـا از فراز برج هـای بلند 
نگهبانی، این شـهرک معدن کاو را سـی کیلومتر آن سـوتر، مشـغول گاز زدن 
چند کَِفه نمک دیدند. به نظر مردم لندن، این کشف نشانه ای از سوی ایزدان 
بود و حتی به نظر جناب شهردار )که اعتقادی به ایزدان یا نشانه ها نداشت( 
این اتفاق شروع خوبی برای سفر به شرق بود و دستور تعقیب شکار را داد. 
شهرک معدن کاو که شستش خبردار شد قرار است شکار شود، فلنگ را 
بسـت؛ اما سـرعت چرخش شنی های زیر لندن بیشتر و بیشتر می شد. شهر 
خیلی زود مثل آوار بر سـر شـهرک خراب می شـد. کوه متحرکی از فلز، مثل 
کیـک عروسـی، طبقه طبقـه تا هفت طبقه باال می رفـت. طبقه های پایین تر در 
میان دود موتور چنبره زده بودند، ویالهای ثروتمندان بر عرشـه های باالتر به 
سـفیدی می درخشـیدند و بر باالی همه ی این ها، ششصد متر باالتر از زمین 

فناشده، صلیب کلیسای جامع سنت پاول با پرتویی طالیی می درخشید. 
 

تام آثار موزه را در بخش تاریخ طبیعِی موزه ی لندن تمیز می کرد که کف 
فلزی لرزید؛ خوب می دانست یعنی چه. نگاهش را باال برد و مدل های نهنگ 
و دلفیـن آویـزان از سـقف تاالر را دیـد که با صدای غژغژ نرمـی از کابل های 

آویزشان تاب می خوردند. 
نگـران نشـد. همـه ی پانزده سـال عمـرش را در لندن زندگی کـرده بود و 
به حرکتش عادت داشـت. می دانسـت شـهر مسـیر عوض می کند و سرعت 
می گیرد. از هیجان مورمورش شد؛ هیجان باستانی شکار که در خون همه ی 
لندنی ها بود. البد شـکار در تیررس آمده اسـت! برس هـا و گردگیرهایش را 
1- یا پل خشکی، در این جا منظور زمین متصل کننده ی جزیره ی بریتانیا به قاره ی اروپاست که در زمان ما، 
با دریای شمال پوشیده شد. به این پل خشکی، داگرلند می گویند که حدود 8500 سال پیش زیر آب رفته 
اسـت. در سـال 1931 یک کشـتی ماهی گیری کف روب در این منطقه شـاخ گوزنی را یافت. در این منطقه، 

زیر دریا، بازمانده ی انسان های عصر نوسنگی یافت شده است. 
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انداخـت و دسـتش را به دیوار فشـرد تـا ارتعاش هایی را حـس کند که مثل 
موج، فوج فوج از موتورخانه های عظیم آن پایین، از درون شکمبه می رسیدند. 
آری، خـودش بـود... تپـش بم موتورهای کمکی که وارد مدار می شـدند؛ بوم 

بوم بوم، مثل طبلی بزرگ که در استخوان هایش بکوبند. 
در ورودی آن طرف تاالر باز شـد و شـترق به دیوار کوفت. چادلی پامروی1 
بـه داخـل هجـوم آورد. کاکلـش کج شـده و صـورت گردش از غیض سـرخ 
بـود. داد زد: »تـو رو بـه حـق کرکه2، معلومـه چه غلطی...« با دهان باز چشـم 
گردانـد و تـاب خوردن نهنگ هـا و جیرینگ جیرینگ پرنده های خشک شـده 
در محفظه هـای نگهداری شـان را دیـد کـه انگار از اسـارتی طوالنـی در آمده و 

آماده ی پر گشودن دوباره می شدند. 
»دستیار َنتزُورثی3! این جا چه خبره؟«

تـام گفـت: »تعقیب شـکاره قربـان.« مانده بود چه طـور نایب رئیس صنف 
مورخان این همه مدت روی لندن زندگی کرده باشد و هنوز صدای قلب شهر 
را نشناسد. برای همین توضیح داد: »باید شکار خوبی باشه. همه ی کمکی ها 
رو وارد مـدار کـردن. خیلی وقت بود این طوری نشـده بود. شـاید بخت لندن 

بیدار شده!«
پامروی خرناسـی کشـید. از ناله و لرز شیشه ی محفظه های نمایش که با 
تپش موتورها هم نوا شـده بود، به خود لرزید. باالی سـرش بزرگ ترین مدل، 
چیزی که اسـمش نهنگ آبی بوده و هزاران سـال پیش منقرض شـده، مثل 
نشـیمِن تـاب روی مهارهایش به عقب و جلو می رفـت. پامروی رو برگرداند 
و گفت: »هر چی می خواد باشـه، نتزورثی، کاشـکی صنف مهندسـان4 چند تا 
لرزه گیر درست و حسابی توی این ساختمون نصب می کردن. بعضی از این 
نمونه ها خیلی ظریفن. این طوری نمی شه. این طوری اصاًل نمی شه.« دستمالی 

1- Chudleigh Pomeroy 2- Quirke

3- Natsworthy 4- Guild of Engineers
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خال خالی از بین جامه و ردایش بیرون کشید و عرق صورتش را پاک کرد. 
تام گفت: »ببخشین قربان، می شه تا سکوهای مراقبت برم و نیم ساعتی 

تعقیب رو تماشا کنم؟ خیلی ساله شکار خوب پیش نیومده...«
پامروی از کوره در رفت: »دستیار! معلومه که نه! این همه خاک رو نگاه کن 
کـه این تعقیـب کوفتی داره پخش می کنه! همه ی نمونه هـا باید دوباره تمیز 

بشن و آسیب های احتمالی شون بررسی بشه.«
تام بلند گفت: »خیلی نامردیه! همین االن تمام این تاالر رو گردگیری کردم!«

همان لحظه فهمید چه اشتباهی از او سر زده است. چادلی پامروی پیر، به 
اندازه ی دیگر اعضای صنف بد نبود؛ اما از حاضرجوابی و روداری یک دسـتیار 
درجه سـه ناقابل هم خوشـش نمی آمد. راسـت ایسـتاد تا به قد کامل خودش 
برسد )که فقط کمی بیشتر از عرض کاملش بود( و چنان عبوسانه چهره درهم 
کشـید که کم مانده بود خالکوبی نشـان صنف بین دو ابروی پرپشتش ناپدید 
شود. بانگ زد: »زندگی نامردیه، نتزورثی. اگه باز حاضرجوابی کنی، به محض 

تموم شدن این تعقیب، می فرستمت کشیک شکمبه!«
بین همه ی کارهای پرمشقتی که دستیار درجه سه باید انجام می داد، تام 
بیشتر از همه از کشیک شکمبه متنفر بود. زود زبان در کام کشید، مطیعانه 
سـرش را پاییـن انداخت و به نوک حسـابی برق انداختـه ی چکمه های مقام 

نایب ریاست موزه داری خیره شد. 
پامروی ادامه داد: »بهت گفتن تا سـاعت هفت توی این سـالن کار کنی. 
تـو هم تا سـر سـاعت هفـت کار می کنی. من هم می رم با بقیـه ی موزه دارها 

درباره ی این تکان تکان های افتضاح و فجیع مشورت کنم...«
پامروی غرغرکنان راهش را گرفت و با عجله رفت. تام ایسـتاد تا پامروی 
برود و بعد وسـایلش را برداشـت و با حال زار سـر کارش برگشـت. بیشـتر 
وقت هـا کار نظافـت به او خیلی سـخت نمی گذشـت، به خصـوص در این تاالر 
با این حیوانات بیدزده ی دل پسـند و نهنگ آبی که لبخند آبی بزرگی داشـت. 
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اگـر حوصله اش سـر می رفت، راحت به خیال پـردازی پناه می برد. در خیالش 
قهرمانی بود که دخترهای خوشگل را از دست راهزن های هوایی نجات می داد، 
لندن را از شر پیمان ضد پیشرانه1 رها می کرد و تا آخر عمر به خوبی و خوشی 
زندگـی می کـرد. اما حاال که بقیه ی شـهر بعد از مدت ها، از تعقیبی درسـت و 

حسابی کیف می کردند، چه طور می شد خیال پردازی کرد؟
بیست دقیقه منتظر ماند؛ اما چادلی پامروی بازنگشت. هیچ کس دیگری 
هـم آن دوروبـر نبـود. چهارشـنبه بود؛ یعنـی مـوزه بازدید عمومی نداشـت و 
مـوزه داران ارشـد و دسـتیارهای درجه یـک و دو تعطیل بودنـد. اگر ده دقیقه 
جیـم می شـد و فقـط می دیـد چه خبر اسـت، مگر چـه بالیی نازل می شـد؟ 
وسایل تمیزکاری اش را پشت گاومیش کوهان داری دم دست مخفی کرد و 

از بین سایه ی دلفین های رقصان روی زمین به طرف در شتافت. 
در راهرو هم چراغ های آرگون تاب می خوردند و نورشان را روی دیوارهای 
فلزی می پاشیدند. دو عضو صنف با ردای سیاه شتابان از کنار تام رد شدند 
این  از  »امان  غر می زد:  که  را شنید  پیر  آرِکن گارث2  دکتر  نازک  و صدای 
لرزش ها! امان! سرامیک های قرن سی و پنجمم رو درب وداغون می کنن...«

تـام منتظـر مانـد تا هـر دو در پیچ راهرو از نظر پنهان شـوند، بعد سـریع 
بیرون زد و از نزدیک ترین راه پله پایین رفت. از میان تاالر قرن بیست و یکم 
میان بر زد و از کنار مجسمه های پالستیکی پلوتو و میکی، ایزدان حیوان سار 
آمریکای ازدسـت رفته، گذشـت. از وسـط تاالر اصلی دوان دوان رفت. از میان 
تاالر هایی گذشت که پر از چیزهای بازمانده از هزاره هایی بودند که باستانیان 
خودشـان را بـا آن رگبـار هولناک بمب های اتم مـدارـ  بهـ  زمین و بمب های 
ویـروِس سفارشـی3 نابـود کردنـد و آن را جنگ شـصت دقیقه ای نامیدند. دو 

1- Anti-Traction League
2- Arkengarth

3- ویروسی که برای هدف گرفتن گروه نژادی یا ژنتیکی خاص سفارشی سازی شده باشد. 
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دقیقـه ی بعـد، از یکـی از ورودی های فرعی موزه، بـه دل قیل و قال و ازدحام 
1 زد. 

جاده ی تاتنهام کورت 
موزه ی لندن در قطِب طبقه ی دو، در محله ای شـلوغ به نام بلومزبری2 قرار 
داشـت و شـکم طبقه ی یک مثل آسـمانی زنگارگرفته چند متر باالتر از سـقف 
سـاختمان ها آویـزان بـود. تام دیگر نگران نبود کسـی او را ببینـد. در خیابانی 
تاریـک و شـلوغ، بـا هل دادن دیگـران راهش را به جلو باز می کرد و به سـوی 
ابرنمایشـگر3 عمومی بیرون ایسـتگاه آسانسور جاده ی تاتنهام کورت می رفت. 
بـه جمعیـت جلـوی ابرنمایشـگر پیوسـت و اولین نگاه را به شـکار دوردسـت 
انداخـت؛ لکـه ی آبی نفتی محـوی که دوربین های آن پایین در طبقه ی شـش 
دنبالـش می کردنـد. صدای گزارشـگر طنین انداخت: »به این شـهرک می گن 
سـالت هوک4؛ یـه سـکوی معـدن کاوی حدودًا نهصـد نفری. در حـال حاضر با 
سرعت صد و بیست کیلومتر بر ساعت حرکت می کنه. مسیرش رو به شرقه. 
صنـف ناوبـران5 پیش بینـی کردن لندن قبـل از غروب آفتاب بهش می رسـه. 
کسـی شک نداره شـهرهای خیلی بیشتری اون طرف پل سرزمینی منتظر ما 
هسـتن. شـاهد محکمی بر بصیرت جناب شـهردار دل ها که چه قدر هوشیار و 
آینده نگر بودن که حکم حرکت دوباره ی لندن به طرف شرق رو صادر کردن...«
تام از سر شور و شگفتی با خودش گفت: »صد و بیست کیلومتر بر ساعت!« 
سـرعت شـگفت آوری بود و دلش می خواسـت پایین در عرشه ی مراقبت بود 
و وزش بـاد را بـر صورتش حـس می کرد. تا همین جا هـم جناب پامروی به 

خدمتش می رسید، چند دقیقه ی دیگر هم رویش. چه فرقی می کرد؟
بـدو بـدو رفت و کمی بعد به پارک بلومزبری رسـید کـه آن بیرون در هوای 
آزاد لبه ی طبقه قرار داشت. زمانی پارکی درست و حسابی بود، پر از درخت و 

1- Tottenham Court 2- Bloomsbury
Goggle-screen -3 اصطالح ساخت نویسنده است.

4- Salthook 5- Guild of Navigators



شکارگاه  17

برکه ی اردک؛ اما این اواخر به خاطر کمیاب شدن شکار، پارک را برای کاشتن 
محصول تغییر کاربری داده بودند. چمنش را کنده بودند تا جایش کرت کلم و 
پرورش جلبک بزنند. سکوهای مراقبت هنوز بر پا بودند؛ چند ایوانک1 برآمده 
که از لبه ی سـکو بیرون زده بودند و لندنی ها برای تماشـای منظره ی در حال 
عبور، به آن جا می رفتند. تام به سوی نزدیک ترینشان شتافت. جمعیت این جا 
از میدان هم بیشـتر بود. چند نفر هم رخت سـیاه اعضای صنف مورخان را به 
تن داشـتند. تام بی سـروصدا راهش را به سـوی جلوی سکو باز کرد و از روی 
نرده به بیرون نگاه کرد. سالت هوک فقط شش هفت کیلومتر جلوتر، با آخرین 

سرعت می تاخت و دود سیاهی از لوله ی اگزوزهایش بیرون می پاشید. 
صدای گوشخراشـی آوا سـر داد: »نتزورثی!« و قلب تام ریخت. نگاهی به 
اطراف کرد و دید کنار ِملیَفنت ایستاده. دستیار درجه یک هیکلی که نیشش 
را رو بـه تـام باز کرد و گفت: »ببین چه باحاله! یه سـکوی کوچِک اسـتخراِج 
نمِک چاق و چله! با موتور زمینی سی20! قشنگ همونیه که لندن الزم داره!«

هربـرت ملیفنـت2 از بدتریـن نـوع گردن کلفت های قلدر بـود؛ آن هایی که 
فقـط بـه کتک زدن و فـرو کردن سـرت در توالت راضی نمی شـدند، بلکه در 
کارت می رفتند و همه ی رازها و وحشتناک ترین نقطه ضعف هایت را یکی یکی 
درمی آوردنـد و بـا سوءاسـتفاده از آن ها شـکنجه ات می دادنـد. ملیفنت کیف 
می کرد سربه سر تام بینوا بگذارد؛ چون تام پسری ریزه و کم رو بود و دوستی 
هـم نداشـت که به هواخواهـی اش دربیاید. خود تام هم نمی توانسـت جلوی 
ملیفنـت سـینه سـپر کند؛ چون خانـواده ی ملیفنت پـول داده بودنـد که او را 
دسـتیار درجه یک بکنند. اما از آن طرف تام که کس وکاری نداشـت، دسـتیار 
درجه سـه ی ناقابلـی مانده بود. می دانسـت ملیفنت تنها بـه این دلیل زحمت 
حـرف زدن بـا او را بـه خـودش داده که جلوی مورخ خوشـگلی به نام ِکِلیتی 

1- بالکن
2- Herbert Meliphant
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پاتز1 قپی بیاید که درسـت پشـت سرشان ایستاده بود. تام سری تکان داد و 
پشتش را کرد و حواسش را به تعقیب شکار داد. 

کلیتی پاتز داد زد: »نگاه کنین!«
فاصله ی بین لندن و شکارش به سرعت کم می شد و هیبت تیره ای از روی 
سالت هوک به هوا پر کشید. چند لحظه دیرتر، بعدی و بعدی هم از شهرک جدا 
شدند. کشتی هوایی بودند! جمعیت روی سکوهای مراقبت لندن به هلهله افتاد 
و ملیفنت گفت: »ها، تاجرهای پرنده ن. می دونن شـهرک رو به فناسـت. برای 
همین قبل از این که ما بخوریمش، دارن ازش فرار می کنن. اگه این کار رو نکنن، 

کل مال التجاره شون، مثل بقیه ی چیزهای اون جا، نوش جون خودمونه!«
تـام راضـی بود که می دید حوصله ی کلیتی پاتز از حرف های ملیفنت سـر 
رفتـه اسـت. خانـم یک سـال از آن هـا باالتر بود و البـد از قبل ایـن چیزها را 
می دانست، چون آزمون های صنف را قبول شده و نشان مورخ بر پیشانی اش 
خالکوبی بود. کلیتی دوباره گفت: »نگاه کن!« نگاهش روی تام ماند، نیشش 

باز شد و گفت: »نگاه کن چه پروازی می کنن! چه خوشگلن!«
تام موهای نامرتبش را از روی چشمش کنار زد و صعود کشتی های هوایی 
و محو شدنشـان در ته رنگ آبی ابرهای خاکسـتری را تماشا کرد. لحظه ای مچ 
خـودش را گرفـت کـه در آرزوی بـاال رفتـن با آن  ها و رسـیدن به نور خورشـید 
اسـت. چه می شـد اگر والدین فقیرش او را تحت سرپرسـتی صنف رها نکرده 
بودنـد تـا مورخ شـود؟ آرزویـش بود شـاگرد ملوانی روی یکی از آسـمان نوردها 
باشد و همه ی شهرهای جهان را ببیند: پورتو آنجلس2 شناور روی اقیانوس آرام 
آبی و آرک آنجل3 با سـورتمه های زیرش، لغزان روی دریاهای منجمد شـمالی، 
زیگورات شهر عظیم نوِئُوومایا4 و استحکامات همیشه استوار پیمان ضد پیشرانه... 
1- Clytie Potts

Puerto Angeles -2، ترکیبی از پورتو ریکو و لس آنجلس
3- Arkangel
4- Nuevo-Mayans
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ولـی همه اش خیال پـردازی بود و باید آن ها را برای عصرهای کسـالت بار 
موزه می گذاشت. موج تازه ی هلهله ی مردم به او هشدار داد که تعقیب دارد 
به سـرانجام می رسـد. بی خیال کشـتی های هوایی شـد و حواسـش را جمع 

سالت هوک کرد. 
شـهر کوچک آن قدر نزدیک بود که تام می توانسـت هیبت مورچه وار مردم 
را ببینـد کـه در طبقه های باالیی سرآسـیمه به این سـو و آن سـو می دویدند. از 
این که لندن بر سرشـان خیمه می زد و جایی هم برای مخفی شـدن نداشتند، 
چه ترسی به دلشان افتاده بود! اما می دانست نباید به حال آن ها دل بسوزاند. 
طبیعی بود شـهرها شـهرک ها را بخورند و شـهرک ها هم دهات کوچک تر را و 
دهـات کوچک تر دهکده های نگون بخت یک جانشـین را لقمه ی چپ کنند. به 
این داروینیسـم شـهری1 می گفتند و هزار سالی می شد که رسم روزگار همین 
بود؛ از زمانی که نیکوالس کرکه2، آن مهندس کبیر، لندن را به نخستین شهر 
پیشـرانه ای تبدیل کرد. تام فریاد کشـید: »لنــــدن! لنــــدن!« و صدایش را 
همـراه هلهله هـا و فریادهـای بقیه ی مردم روی سـکو کرد. لحظـه ای بعد هم 
جایزه شان را گرفتند که از جا درآمدن یکی از چرخ های سالت هوک بود. شهرک 
با تکان تکان هایی قیقاج وار و شـدید، متوقف شد. دودکش ها از جایشان کنده 
شـدند و در خیابان های مملو از مردم هراسـان سـقوط کردند و بعد طبقه های 
پایین تـر لندن جلوی دید را گرفت و همان که آرواره ی غول آسـای هیدرولیک 
شهر با صدایی مهیب بسته شد، تام لرزش ورقه های عرشه را احساس کرد. 
هلهلـه ای دیوانـه وار از سـکوهای دیده بانی سرتاسـر شـهر به پا خواسـت. 
بلندگوهای روی ستون های حمال طبقات، بنا کردند به پخش »افتخار لندن« 
و یـک نفـر کـه تام به عمـرش او را ندیده بود، بغلش کرد و در گوشـش داد 
زد: »گرفتیمش! گرفتیمش!« اشـکالی نداشـت. در این لحظه عاشـق همه ی 

1- Municipal Darwinism
2- Nikolas Quirke
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آدم های روی سکو بود؛ حتی ملیفنت. خودش هم داد کشید: »گرفتیمش!« 
و در تقالی آزاد کردن خودش، لرزش دوباره ی ورقه های عرشـه را احسـاس 
کرد. آن زیر زیرها، دندان های عظیم فوالدی شهر، سالت هوک را گاز می زدند، 

بلندش می کردند و آن را به درون شکمبه می کشیدند. 
صدای کلیتی پاتز را شنید که می گفت: »... شاید دستیار نتزورثی هم دوست 
داشـته باشـه با ما بیاد.« تام اصالً نمی دانست قصه چیست. اما رو که بر گرداند، 
کلیتـی لبخندی حوالـه اش کرد. برای توضیح گفت: »امشـب تـوی کنزینگتون 

گاردنز1 جشن می گیرن. جشن و پایکوبی و آتیش بازی! دوست داری بیای؟«
معمواًل کسی دستیارهای درجه سوم را به مهمانی دعوت نمی کرد؛ به خصوص 
اگر آن شخص مثل کلیتی، خوشگل و محبوب همه باشد. برای همین اول به 
نظر تام رسـید دختر با او شـوخی می کند. اما نظر ملیفنت به وضوح این نبود؛ 
چون کلیتی را کنار کشـید و گفت: »امثال نتزورثی به درد اون جا نمی خورن.« 

دختر پرسید: »چرا که نه؟«
ملیفنـت بـا هاف هافـی گفـت: »خـب، می دونـی، ایـن یـارو کـه تهـش 
درجه سه سـت؛ عمله طـوره. هیچ وقـت نشـان صنـف نمی گیره. تهش می شـه 
دسـتیار یکـی از موزه دارهـا. نه، نتزورثـی؟« صورت چهارگوشـش به قرمزی 
صـورت آقـای پامروی می شـد. با نیشـخندی به سـمت تام برگشـت و ادامه 
داد: »جدًا حیف شـد که بابات برات پول کافی نذاشـته تا شـاگردی درست و 
حسابی کنی.« تام خشمگین فریاد کشید: »به تو یکی مربوط نیست!« شور و 
نشـاط شـکار از سرش پریده و دوباره به حال قبل برگشته بود، نگران این که 
وقتی پامروی بو ببرد جیم شـده، چه آشـی برای او خواهد پخت. اصاًل دل و 

دماغ متلک های ملیفنت را نداشت. 
»باالخـره از آدم هایـی که تـوی زاغه های طبقه ی پایین می لولن بیشـتر از 
این نمی شه انتظار داشت.« با پوزخندی به سمت کلیتی پاتز برگشت و گفت: 

1- Kensington Gardens 


