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پیشگفتار

نوشتهی:رابیناستیونز

ادبیات داستانی جنایی برای کودکان در حال حاضر دوران طالیی بی نظیری 
را تجربه می کند. امروزه، داسـتان های هیجان انگیز و ماهرانه ی بسـیار زیادی 
نوشـته می شـوند، اما الزم است یادمان باشد که شـیوان داْود پیش از همه ی 
ما به این نقطه رسید. معمای چشم لندن اولین بار در سال ۲۰۰۷ منتشر شد 
و همچنان به عنوان یکی از خیره کننده ترین و جسـورانه ترین رمان های جنایی 
جایگاهش را حفظ کرده اسـت. این یک معمای هوشمندانه با شخصیت های 
فراموش نشـدنی و گره گشایی بسـیار رضایت بخش است؛ کتابی سرگرم کننده 
که در عین حال توانسـته چند موضوع بسـیار عمیق و حساس را مطرح کند و 
همچنین شـبیه نامه ای عاشـقانه به لندن مدرن امروزی است. کتاب داستان 
پسر دوازده ساله ای به نام تد اسپارک را روایت می کند که پسرخاله اش سلیم 
در چرخ وفلک چشم لندن گم می شود. بزرگ ترها -پلیس ها و پدر و مادرها- 
حیران مانده اند و تد و خواهرش کت احساس وظیفه می کنند که معما را حل 

کنند و سلیم را نجات دهند.
داسـتان های معمایی خوب -معمای چشـم لندن یکی از بهترین هاست- 
مثـل نمایش هـای شـعبده بازی هسـتند. حواسـتان پرت می شـود و نگاهتان 



را می چرخانیـد و همـان موقع تردسـتی دور از چشـم شـما اتفـاق می افتد. باید 
می دیدیـد، البتـه به شـرطی که در لحظه ی مناسـب حواسـتان بود. امـا خودتان 
اینطـور فکر نمی کنید. نویسـنده ی داسـتان های معمایی باید بـازی جوانمردانه را 
رعایت کند، اما ضمنًا حقه هایی هم سوار کند: همه ی سرنخ ها باید جلوی چشم 
باشـند و در عیـن حال خواننده قانع شـود آن ها را نادیـده بگیرد تا زمانی که دیر 
شـده باشـد. این همان کاری است که شیوان داْود به شکل دلپذیری در معمای 
چشـم لندن انجام داده اسـت؛ حتی یکی از سـرنخ ها که تد اسـتفاده می کند تا 
به حقیقت برسد، از کتاب جا نمانده، یک کلمه هدر نرفته و یک قدم هم حذف 
نشده است. همه ی خوانندگان باید بتوانند معما را حل کنند اما تعداد بسیار کمی 
در اولیـن نوبت خواندن موفق می شـوند. کتـاب را دوباره بخوانید؛ آن وقت متوجه 

می شوید چه معمای بی نقصی است.
همچنین این کتاب نمونه ی واقعی و درسـت داسـتان خانواده ای درگیر بحران 
اسـت کـه در کنار عنصر معما به عنوان کلیـد موفقیت کتاب عمل می کند. اعضای 
خانواده ی اسپارک به هم ریخته و با یکدیگر دچار اختالف اند. هرکدام با مشکالت 
خودشـان گالویزند که هریک از این مسـائل مانعی بر سـر راه  حل کردن معمای 
ناپدیـد شـدن سـلیم ایجاد می کند. شـیوان مـردم را آن قدر خوب می شناسـد که 
همه ی شـخصیت هایش از دل صفحات کتاب زنده می شـوند. من اگر کت، خاله 
گلو و سـلیم را در خیابان ببینم، آن ها را به جا می آورم و دوسـت دارم با آنها آشـنا 
شـوم. امـا هیچ کـدام به اندازه ی خود تد واقعی نیسـتند. شـما به عنـوان خواننده 
درست پشت چشم های او قرار می گیرید؛ درون ذهن منحصربه فرد و درخشانش 
بـا او همـراه می شـوید و نقاط ضعف و قوت چیـزی را می بینید که خودش به آن 
»سندرم« می گوید. همه ی کارآگاه های درست و حسابی باید متفاوت باشند؛ باید 
از آدم هـای دوروبرشـان فاصلـه بگیرنـد تا ُبعـد جدیدی از معمـا را ببینند و تد به 
اندازه ی هولمز یا پوآرو، کارآگاهی متفاوت و به یادماندنی است. از آدمی که برای 
درک احساسات دیگران مشکل دارد، به سختی می توان شخصیتی دوست داشتنی 



خلق کرد و همین نشـان می دهد شـیوان چه نویسنده ی خوبی بوده که بی دردسر 
موفق به انجام چنین کاری شده است. 

شیوان داْود به شکل غم انگیزی در سال ۲۰۰۷ درگذشت و داستان های بسیاری 
از جمله داستان خودش را ناتمام گذاشت. به سختی می توان به گرد پای او رسید، 
نویسنده ای که به همان اندازه که باهوش بود، خونگرم هم بود. او در معمای چشم 
لندن متر و معیار برای این ژانر ادبی و برای ادبیات کودک خلق کرد. این داستانی  

است که جاودان می ماند، درست مثل خود نویسنده که الیق ماندگاری است.
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فصل اول

چرخ غول آسای دوچرخه در آسمان

کار مورد عالقه ی من در لندن پرواز با چشم است.
در یـک روز آفتابـی می توانیـد تا حدود چهـل کیلومتر را از هـر طرف ببینید 
چون روی بزرگ ترین چرخ وفلکی هسـتید که تابه حال در دنیا سـاخته شـده 
اسـت. در یکی از سـی و دو اتاقک چرخ وفلک، همراه با غریبه هایی که کنارتان 
در صـف بودنـد، حبس می شـوید و وقتـی درها را می بندند، صـدای همهمه ی 
شـهر قطع می شـود. باال رفتن آغاز می شـود. اتاقک ها از جنس شیشه و فوالد 
و از لبـه ی چرخ وفلـک آویزان اند. وقتی چرخ وفلـک می چرخد، نیروی جاذبه 

اتاقک ها را عمود نگه می دارد. یک دور کامل سی دقیقه طول می کشد.
کـت می گویـد لنـدن از بـاالی چرخ وفلک مثل شـهر اسـباب بازی اسـت و 
ماشین ها در خیابان  شبیه مهره های چرتکه چپ و راست می روند و می ایستند 
و حرکت می کنند. من فکر می کنم لندن شـبیه لندن اسـت و ماشین ها شبیه 

ماشین اند، فقط کوچک تر شده اند.
بهترین چیزی که از آن باال می توان دید رودخانه ی تیمز1 اسـت. می توانید 

1. Thames



1۲

ببینیـد کـه پیچ وتاب دارد درحالی کـه وقتی روی زمین هسـتید، فکر می کنید 
صاف است.

پره ها و ریسمان های فلزِی خوِد چشم دومین منظره ی دیدنی است که از 
آن باال می توان دید. به تنها سازه ی شکل گرفته با ستون سرآزاد از نوع خودش 
در دنیا نگاه می کنید. مثل یک چرخ غول آسـای دوچرخه در آسـمان طراحی 

شده که قابی مثلثی شکل آن را نگه داشته است.
تماشـای اتاقک های دو طرفتان هم جالب اسـت. می بینید که غریبه ها مثل 
خودتان دارند بیرون را تماشا می کنند. اتاقکی که باالتر از اتاقک شماست پایین تر 
از اتاقک شما می آید و اتاقک پایین تر از شما باالتر می رود. باید چشم هایتان را 
ببندید چون دیدن این روند باعث می شـود حس عجیبی از گلویتان باال بیاید. 

خوشحال می شوید که حرکت چرخ وفلک نرم و آهسته است.
بعـد اتاقـک شـما پایین تر مـی رود و غمگین می شـوید چـون نمی خواهید 
سـواری تمـام شـود. دوسـت دارید یک دور دیگر هم سـوار باشـید امـا اجازه 
نمی دهند. پس در حالی پیاده می شـوید که حسـی شبیه فضانورد بازگشته از 

فضا دارید، سبک تر از قبل شده اید.
ما سلیم را بردیم سوار چشم شود چون قباًل هیچ وقت سوارش نشده بود. 
در صف که بودیم، غریبه ای آمد و به ما یک بلیت مجانی داد. آن را گرفتیم و 
به سـلیم دادیم. نباید این کار را می کردیم ولی کردیم. او به تنهایی در سـاعت 
11:۳۲ روز بیست وچهارم ماه مه باال رفت و باید ساعت 1۲:۰۲ همان روز پایین 
می آمـد. وقتی سـوار می شـد، چرخید و برای من و کت دسـت تـکان داد، اما 
صورتش را نمی شـد دید، فقط سـایه اش بود. درِ اتاقک را روی او و بیست نفر 

دیگر که نمی شناختیمشان بستند.
من و کت اتاقک سلیم را در حال چرخش دنبال کردیم. وقتی به باالترین 
نقطـه رسـید، هـر دو هم زمان گفتیـم: »حاال!« و کت خندیـد و من هم بعدش 
خندیدم. این طوری بود که فهمیدیم اتاقک او را درست دنبال می کردیم. وقتی 



1۳

اتاقک پایین می آمد، سرنشینان را دیدیم که جمع شدند و برای گرفتن عکس 
یادگاری رو به شـمال شـرق، به سـمت دوربین خودکار، چرخیدند. آن ها فقط 

هاله های تیره ی کت ها، پاها، لباس ها و آستین ها بودند.
بعد اتاقک به پایین رسـید. درها باز شـدند و سرنشـین ها در گروه های دو 
و سـه نفره پیاده شـدند. هرکدام به سـمتی رفتند. لبخند روی صورتشـان بود. 

احتمااًل دیگر گذرشان به هم نمی افتاد.
اما سلیم بینشان نبود.

مـا منتظـر اتاقـک بعـدی ماندیـم و بعـدی و اتاقک بعـد از آن. اما سـلیم 
نیامد. او طی آن سـی دقیقه سـوار شـدن بر چشـم، در همان اتاقک دربسته، 
به شـکل نامعلومـی از صحنـه ی روزگار محو شـده بود. این طوری شـد که مغز 
عجیب وغریـب من، که سیسـتم عاملش با بقیه ی مردم فـرق دارد، کمکم کرد 

سر دربیاورم چه اتفاقی افتاده است.
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فصل دوم

خبر تندباد

همه چیز از روزی شروع شد که نامه ی خاله گلوریا1 رسید.
خاله گلوریا خواهر مامان اسـت. مامان او را ِگلو۲ و کت او را خاله جان گلو 
صـدا می زنـد. بابـا به او می گوید تندباد گلوریا، چون بـه اعتقاد او خاله ردی از 
ویرانی پشت سرش به جا می گذارد. از بابا پرسیدم یعنی چه. یعنی مثل من 
دسـت وپاچلفتی اسـت؟ بابـا گفت او چیزهای زیـادی را واژگـون نمی کند، که 
اتفاق بدی هم نیست؛ بلکه بیشتر به آدم ها و احساسات لطمه می زد. پرسیدم 
ایـن یعنـی او بدذات اسـت؟ بابا گفـت او از روی عمد این کار را نمی کند، پس 
نه، بدذات نیست، فقط َچموش است. پرسیدم معنای چموش چیست؟ و او 
گفت یعنی پرهیاهو. وقتی خواسـتم بپرسم پرهیاهو یعنی چه، بابا دستش را 

روی شانه ام گذاشت و گفت: »االن نه، ِتد.«
آن روز صبح که نامه ی خاله گلوریا رسید مثل سایر روزها بود. مثل همیشه 
صدای افتادن پاکت های نامه را روی پادری شـنیدم. داشـتم گندم برشـته ی 
شـماره ی سـه را می خـوردم و برنامه ی پیش بینـی آب وهـوای رادیو می گفت 
هوا صاف اسـت و فقط خطر رگبار در جنوب شـرقی وجود دارد. کت ایسـتاده 
1. Gloria 2. Glo
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نـان تسـت گاز مـی زد و وول می خـورد. کک نداشـت، البته ظاهر امـر این طور 
نشان می داد. داشت با هدفون موسیقی عجیبی گوش می داد. یعنی برنامه ی 
هواشناسـی را نمی شـنید و بارانـی نمی پوشـید یـا بـا خودش چتر به مدرسـه 
نمی برد. یعنی او خیس می شد و من خیس نمی شدم و این اتفاق خوبی بود.
بابا داشت با یک جوراب لی لی می کرد و غر می زد که ماشین لباس شویی 
همه ی جوراب هایش را می بلعد و دیرش شده. مامان داشت سبد رخت چرک ها 

را می گشت تا جوراب اضافی پیدا کند.
مامـان گفـت: »تـد، نامه هـا رو بیـار.« لبـاس فـرم پرسـتاری تنـش بـود و 
می دانسـتم وقتـی آن طـور تندوتیـز و کوتاه حـرف می زد یعنی بایـد حرفش را 
گوش کنم، ولی بدم می آمد گندم برشته هایم را رها کنم تا در شیر خمیر شوند.

با شش پاکت برگشتم. کت من را دید و از دستم قاپشان زد و یک پاکت 
قهوه ای بزرگ و یک پاکت سـفید کوچک را برداشـت. ُمهر مدرسـه مان را روی 
پاکت سفید می دیدم. شبیه یک X خرد و خمیر شده بود که باالیش کاله اسقف 
داشـت که به آن کاله َمطرانی می گفتند. کت سـعی کرد پاکت مدرسـه را زیر 

پاکت بزرگ قهوه ای مخفی کند ولی مامان او را دید.
مامـان گفـت: »زیـاد عجله نکـن، کترینـا1.« وقتی مامان کـت را کترینا صدا 

می زد، یعنی دردسر در راه بود.
کـت لب هایش را به هم فشـرد. نامه ها را داد، همـه را به جز پاکت قهوه ای، که 
آن را باال نگه داشت تا همه ببینند برای او آمده و رویش نوشته شده است کترینا 
اسپارک۲. آن را باز کرد و کاتالوگی بیرون آمد. رویش نوشته شده بود زیبایی مو. 

کت، درحالی که به نشانه ی رضایت سر تکان می داد، به سمت در رفت.
من گندم برشته های شماره ی هفت تا هفده را خوردم.

بابا آهنگ اصلی لورل و هاردی۳ را به آرامی با دهانش می زد، برنامه ی مورد 
عالقـه اش در تلویزیـون بود. لنگه ی جوراب را پیدا کرده بود و داشـت کره روی 
1. Katrina 2. Spark
3. Laurel and Hardy
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نان تسـتش می مالید و موهایش سـیخ شـده بود. االن بود که مامان بگوید 
»جخ مثل« استن1 شده. منظورش از »جخ مثل« همان »درست شبیه« بود اما 
دلیلـش را از من نپرسـید. به هرحال موهای اسـتن قهوه ای بـود و موهای بابا 

مثل من بور بود، پس اصاًل شبیه استن نبود.
مامان نعره زد: »کترینا !«

هجدهمین گندم برشته از قاشقم افتاد.
»چیه؟«

»این نامه از مدرسه ت...«
»کدوم نامه از مدرسه؟«

»این نامه. همون که سعی کردی قایمش کنی.«
»حاال چی شده؟«

»نوشته هفته ی پیش نرفتی، گواهی مریضی هم نبردی. سه شنبه ی پیش.«
»اوه، آره.«
»خب؟«

»خب چی؟«
»کجا بودی؟«

من گفتم: »غبا۲ بوده.« مامان و کت به من خیره شدند. توضیح دادم: »توی 
ارتش می گن غبا. غایب بدون اجازه۳.«

کـت با خشـم گفـت: »تو خفه خون بگیر موزمار.« بیرون رفت و در را پشـت 
سرش به هم کوبید.

برنامه ی رادیو دوباره روی اخبار برگشته بود.
مامان گفت: »خاموشش کن، تد.« من با پیچ رادیو ور رفتم ولی مامان آن را 
از برق کشید. سکوت شد. شنیدم بابا داشت نان تست را خرت خرت می خورد.

Stan .1؛ منظور استن لورل در فیلم کمدی لورل و هاردی است. ـ م.
2. AWOL 3. Absent Without Leave
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مامان به بابا گفت: »داره از ریل خارج می شه، ِبن.«
من، درحالی که به تصادف قطارها فکر می کردم، تکرار کردم: »از ریل خارج 
می شـه.« حدس زدم مامان داشـت درباره ی غبا شدن کت حرف می زد. شاید 
»از ریـل خـارج شـدن« راه دیگری برای اشـاره بـه »از زیـر کار دررفتن« بود که 
یعنی آدم وقتی باید برود مدرسه، از زیرش دربرود. ولی جرئت نکردم بپرسم، 

به خصوص وقتی مامان آن طور عصبانی بود.
مامان گفت: »داره از ریل خارج می شه و هیچ کس عین خیالش نیست.«

بابا گفت: »منم وقتی همسـنش بودم، از مدرسـه درمی رفتم. کل روز سـوار 
اتوبوس می شـدم و توی پارک سـیگار می کشـیدم.« بیسـتمین گندم برشـته 
نزدیک بود به گلویم بپرد. تصور کردن بابا که سـیگار در دسـت داشـت خیلی 
عجیب بود  . حاال اصاًل سـیگار نمی کشـید. بابا روی شـانه ی مامان زد و وقتی 
مامان سرش را بلند کرد و نگاهش کرد، وسط پیشانی مامان را بوسید. صدای 
مـوچ عجیبـی داد که تقریبًا باعث شـد بی خیال گندم برشـته هایم بشـوم. بابا 
گفـت : »بـذار امشـب حـرف بزنیم، فیـت1. باید بـدوم برم. بـرای منفجر کردن 

سربازخونه۲ جلسه داریم.«
لب های مامان کمی باال رفت. »باشه، عزیزم. تا بعد.«

الزم اسـت توضیـح دهـم که بابا تروریسـت نیسـت کـه ول بچرخد و محل 
زندگـی سـربازها را منفجر کند. او متخصص تخریب بناهاسـت و سـربازخانه 
نـام محلـی برینگتـن هایتـز۳ اسـت، بلندترین بـرج در بخش جنوبـی لندن؛ 
مـا در ایـن  بخـش زندگی می کنیـم. آنجا قبـاًل محل زندگی کسـانی بود که از 
زندگی اجتماعی طرد شـده بودند. طرد شـدن اجتماعی کمی شبیه طرد شدن 
از مدرسـه اسـت. به جـای اینکه معلم به شـما بگویـد باید بروید، این شـکلی 
است که افراد جامعه طوری رفتار می کنند که انگار شما وجود خارجی ندارید. 
1. Faith 2. Barracks
3. Barrington Heights
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درنهایـت با بقیه ی کسـانی که نادیده گرفته شـده اند یک جـا زندگی می کنید. 
آن قدر از این برخورد جامعه با خود خشـمگین می شـوید که برای انتقام سراغ 
دله دزدی و تشکیل دارودسته های خیابانی می روید. آدم های ساکن برینگتن 
هایتـز همـه ی ایـن کارهـا را می کردند. بابـا می گفت آدم ها از اول این شـکلی 
نیسـتند. می گفـت سـاختمان مریض بوده و آن ها را هم مریـض کرده، تقریبًا 
مثـل ویـروس. پس او و شـورا تصمیـم گرفته بودند آن آدم هـا را به خانه های 

جدید بفرستند و ساختمان را بکوبند تا از نو ساخته شود.
بابا کتش را پوشید. به من گفت: »خداحافظ، تد.« و بیرون رفت. بعد مامان 
دوباره نشست و بقیه ی نامه ها را باز کرد. به آخری رسید که یک پاکت یاسی 
کم رنگ بود . دیدم که آن را جلوی بینی اش گرفت و بو کرد، انگار خوردنی بود. 
بعـد لبخنـد زد. لب هایـش باال رفت اما چشـم هایش خیس شـده بود. یعنی 

هم زمان هم خوشحال و هم غمگین بود.
زیـر لـب گفـت: »از طـرف گلوریه.« بـاز کرد و نامـه را خواند. من سـه گندم 
برشته ی آخر را خوردم، شماره ی سی و پنج تا سی و هفت را. مامان کاغذ یاسی 
را روی میـز گذاشـت و بـا دسـتش موهایم را به هـم ریخت. گاهی ایـن کار را 

می کرد که باعث می شد دستم خودبه خود بلرزد.
گفت: »سفت بشین، تد. تندباد داره می آد.«

گفتـم: »نـه، نمـی آد. مـا توی یـه واچرخـه ی هوایی بـزرگ هسـتیم.« من 
هواشناسـم یا وقتی بزرگ شـدم، هواشناس می شوم. پس می دانم. تندبادها 
در میانـه ی اقیانـوس اطلـس از نفس می افتند. به ندرت به بریتانیا می رسـند. 
حتی چیزی که در سـال 1۹8۷ آمد عماًل تندباد نبود. هواشناسـی که اسـمش 
مایکل فیش1 بود و برای اشتباهاتش شهرت داشت، این یکی را درست گفته 
بود. فقط یک طوفان بدجور بود و اسـم نداشـت. تندباد واقعی همیشـه اسـم 
نصیبـش می  شـود. مثـل هانـا که در سـال 1۹5۷ بـا سـرعت ۲5۷ کیلومتر در 
1. Michael Fish
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سـاعت رسـید یا هوگو1 که در سـال 1۹8۹ در آمریکا نصف کارولینای جنوبی را 
با خاک یکسـان کرد. یا تندباد کترینا، یک طوفان رده پنج، که در سـال ۲۰۰5 
نیواورلئـان را نابـود کـرد. )مطمئنـم اتفاقی نیسـت که یکـی از مصیبت بارترین 

طوفان های تاریخ همنام خواهرم بوده.(
مامـان، درحالی کـه ظرف خالی گندم برشـته را از جلوی من برمی داشـت، 
گفـت: »منظـورم به معنای واقعی کلمـه نبود. تندباد گلوریـا در راهه. خواهرم. 

یادت می آد؟ قراره با پسرش، سلیم، بیاد پیش ما.«
»همون ها که توی منچستر زندگی می کنن؟«

»آره. پنج سال بیشتره که ندیدیمشون، تد. نمی دونم زمان کجا رفت.«
انگار فکر می کرد زمان چیزی مثل شـرایط جوی بود که می آمد و می رفت. 
سـرم را بـه نشـانه ی مخالفت تـکان دادم و توضیـح دادم: »نه، مامـان. زمان 

جایی نمی ره.«
»توی این خونه می ره، تد. از یه حفره ی سیاه لعنتی پایین می ره.«

مـن رو به او پلک زدم و سـعی کـردم منظورش را بفهمم. او خندید و گفت 
داشته شوخی می کرده و دوباره موهایم را به هم ریخت. »بلند شو، تد. وقتشه 

بری مدرسه.«
پـس مـن در پـارک زیگـزاگ راه رفتـم و دربـاره ی زمان، حفره های سـیاه، 
نظریه ی نسـبیت انیشـتین۲ و هشـدارهای طوفان فکر کردم. تندبـاد گلوریا را 
در خیالم دیدم که هرچه نزدیک تر می شـد، قدرت بیشـتری می گرفت و پشت 
سـرش ردی از ویرانـی بـه جا می گذاشـت. افکارم آن قدر قـوی بودند که گذرم 
به نزدیکی دریاچه در سـمت مخالف پارک افتاد و درسـت قبل از اینکه زنگ 
بخـورد، به مدرسـه رسـیدم. وقتـی به دو از زمیـن بازی می گذشـتم، به خودم 
گفتـم: »از یـه حفـره ی سـیاه پایین مـی ره.« دسـتم خودبه خود لرزیـد. »از یه 

حفره ی سیاه لعنتی پایین می ره.«
1. Hugo 2. Einstein




