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بالــِن باري فرســوده از 
دل باراني ســیل آسا بر 
فراز دریاي سپید بیرون 
آمد، ارتفاعش داشت به سرعت کم 
مي شــد و در باِد شدیِد شمال غرب 
به نوسان درآمده بود، در این حین 
هوانورد داشــت بادنماهــا را مرتب 
مي کرد و ســعي داشــت شیر گاز 
را تنظیم کنــد. او مردي الغراندام 
با کالهي بــزرگ، خلــق و خویي 
کم حرف و سبیلي باریک بود، و در 
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آن لحظه داشــت به ســمت ایستگاه شــرکت دریاي بارنتس1 مي رفت که 
موقعیتش روي تکه کاغذ پاره اي به ســبِد بالن ســنجاق شده بود. ایستگاه 
را مي دیــد که در اطراف بندر کوچِک جلو روي اش گســترده بود ـ ردیفي 
از ســاختمان هاي اداري، یک آشــیانه ي هواپیما، یک انباري، چند کارگاه، 
مخزن هاي ذخیره ي گاز و ماشــین آالِت مربوطه؛ همه داشــت با ســرعت 
نزدیک مي شــد، و او باید فوري کنترل هــاي الزم را انجام مي داد تا به بام 

آشیانه برخورد نکند و به فضاي باِز پشت انباري برود.
شــیر گاز گیر کرده بود. نیاز به آچار داشت، اما تنها ابزار دِم دست یک 
تپانچه ي قدیمــي بود که هوانورد به زحمت از جلــدش که به کمر او بود 
بیرون کشــید، با آن به شیرگاز زد تا ُشــل اش کند، و گازي که خارج شد 
بیشتر از آن بود که او مي خواست. بالن ُشل و ناگهان ارتفاعش کم شد و با 
سرعت به سمت زمین رفت، گروهي مرد را که دور تراکتوري فرسوده جمع 
شــده بودند پراکند. سبِد بالن به زمیِن سخت خورد و جهید و بالِن در حاِل 
خالي شــدن را در فضاي باز دنباِل خود کشید تا آن که باالخره در فاصله ي 

تنها چند متري مخزن گاز توقف کرد. 
خلبــان با احتیاط انگشــت هایش را از طنابي که گرفتــه بود باز کرد، 
مســیري را که آمده بود نگاه کرد، جعبه ابزار را از روي پاهایش برداشــت، 

آب روغن را از چشم هایش پاک کرد و به زحمت سرپا ایستاد.
گفت: »خب، ِهسِتر2، انگار قلق اش دارد دستمان مي آید.« شیتانش که 
شبیه یک خرگوش صحرایي کوچک و از خودراضي بود، درحالی که در میان 
توده ي ابزارآالت، لباس هاي زمســتاني، وسایل شکسته و طناب خود را باال 

مي کشید گوش هایش را تکان داد. همه چیز خیِس آب بود.
شیتان گفت: »احساساتم عمیق تر از آن است که بتوانم ابراز کنم، لي.«

1. Barents Sea Company  2. Hester
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لي کالهش را پیدا کرد و قبل از این که آن را بر سر بگذارد آِب باران را 
از آن بیرون ریخت.

بعد متوجه حاضران شد: مردان کنار تراکتور، دو کارگر ماشین گاز، یکي 
که بعد از نجات از برخورد با بالن دودستي سرش را گرفته بود، و کارمندي 
با لباس رســمي از ساختمان اداري که در آســتانه ي دري باز نفسش بند 

آمده بود.
لي با سرخوشــي برایشان دست تکان داد و برگشت تا بالن را سرکشي 
کند. به بالن اش مي نازید. شــش ماه پیش آن را در رقابتی در تگزاس برده 
بود. بیست وچهارســاله بود، آماده ي ماجراجویــي، و باد هر جا او را مي برد 
سرخوش بود. باید این طور مي بود، چرا که هستر به او یادآوري مي کرد؛ قرار 

نبود جاي دیگري برود.
پــس با وزش بادهاي تقدیر و کمي کمک از نیمه ي اول کتابي کهنه به 
نام عناصر جهت یابي هوایي که رقبایش در میز قمار مجاني به او داده بودند 
)نیمه ي دوم کتاب گم شده بود(، به مناطق قطبي شمال کشیده شده بود، 
هر جا کاري پیدا مي شــد توقف مي کرد، و حاال باالخره در این جزیره فرود 
آمده بود. ناوي اودنز1 به جایي مي مانســت که در آن کار پیدا مي شــد، و 

جیب هاي لي تقریبًا خالي بود. 
یکي دو ســاعت کار کرد تا همه چیــز را مرتب کند، بعد با فرض این که 
بي اعتنایي با روحیه ي شــاهزاده ي آســمان ها متناسب بود، سالنه سالنه به 

طرف ساختمان اداري رفت تا هزینه ي انبارداري بالن را بپردازد. 
کارمند پشت میز گفت: »براي نفت آمده اي؟«

مردي که کنار اجاق گاز نشســته بود و داشــت قهــوه مي خورد گفت: 
»براي درس پرواز به این جا آمده.«

1. Novy Odense  
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کارمند گفت: »اوه، بله، فرودت را دیدیم. تاثیرگذار بود.«
لي گفت: »منظورت چه جور نفتي بود؟«

کارمند چشمکي زد و گفت: »اوه، خب، داري شوخي مي کني. فهمیدم. از 
من چیزي درباره ي هجوم براي نفت نشنیدي. معلوم است آدم گردن کلفتی 

هستي، اما حرفي نمي زنم. براي الرسن منگنز1 کار مي کني؟«
لي گفت: »من هوانوردم. براي همین بالن دارم. براي این به من رســید 

مي دهي؟«
کارمند روي رسید ُمهري زد و درحالی که آن را مي داد گفت: »بیا.«

لي آن را در جیب جلیقه اش چپاند و گفت: »الرسن منگنز چه هست؟«
»یک شرکت ثروتمند استخراج معدن. تو پولداري؟«

»این طور به نظر مي آید؟«
»نه.«

لي گفت: »خب، درست فهمیدي. قبل از این که بروم تمام پولم را خرج 
کنم، کار دیگري هست که انجام بدهم؟«

کارمند گفت: »گمرک. کنار دِر اصلي.«
لي به راحتي دفتر امور مالي و گمرک را پیدا کرد و با راهنمایي افسري 

جوان و جدي فرمي را پر کرد. 
افسر گفت: »مي بینم که اسلحه داري.«

»خالِف قانون است؟«
»نه. براي الرسن منگنز کار مي کني؟«

»فقط پنج دقیقه است به این جا رسیده ام و در عرض این پنج دقیقه دو 
نفر این را از من پرسیده اند. قبل از فرود آمدن در این جا هرگز اسم الرسن 

منگنز را نشنیده بودم.«

1. Larsen Manganese
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افسر گمرک گفت: »شانس آوردي. لطفًا کیسه انفرادي ات را باز کن.«
لي آن را باز کرد تا افســر محتویات اندکش را کنترل کند. فقط حدود 

پنج ثانیه طول کشید.
افســر گفت: »ممنون، آقاي اسکورسبي. بهتر است یادتان باشد که تنها 
موسســه ي برحق و قانوني در ناوي اودنز دفتر امور مالي و گمرک اســت.
هیچ نیروي پلیســي وجود ندارد. یعني اگر کسی قانون را زیر پا بگذارد، با 
ما ســروکار خواهد داشــت، و بدانید که ما بدون تردید وظیفه مان را انجام 

مي دهیم.«
لي گفت: »خوشحالم که این را مي شنوم. حاال مي خواهم یک روِز قانوني 

را در مکاني قانوني سپري کنم.«
بعد کیسه انفرادي اش را روي شانه انداخت و راهي شهر شد. اواخر بهار 
بود و برف کثیف و جاده پر از چاله بود. ســاختمان هاي شــهر اغلب چوبي 
بود، که حتمًا وارد شــده بود، چرا که در آن جزیره درختان کمي مي رویید. 
تنها اســتثناهایي که مي دید از ســنگي سیاه ساخته شــده بود که حالتي 
دلگیر به مرکز شــهر مي داد: نمازخانه اي دلگیر که وقِف ســن پترونیوس1 
شــده بود، عمارت شــهرداري و یک بانک. علیرغم باد شــدید، شهر پر از 
بــوي محصوالت صنعتي اش بود: تصفیه خانه های روغن ماهي و روغن ُفک، 
دباغ خانه، کارخانه ي ترشــي ماهي، و باد بوي تند همه ي این ها را به دماغ 

لي مي رساند و چشم هاي او را مي سوزاند.
جالب ترین چیــز خرس ها بودند.اولین بار که لي یکي شــان را دید که 
داشــت با بي اعتنایي از کوچه اي خارج مي شد، آنچه را به چشم مي دید باور 
نمي کرد. غول آسا، با پشم شــیري رنگ، بي صدا: حالِت چهره ي آن موجود 
غیرقابل خواندن بود، اما بي شــک در آن دســت و پا، در آن پنجه       ها قدرت 

1. ST. Petronius
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فراواني نهفته بود، اعتماد به نفســي فراانســاني. در شهر تعداد بیشتري از 
آن ها دیده مي شــدند که در دسته هاي کوچک در گوشه ي خیابان ها جمع 
شــده بودند، در کوي ها خفتــه بودند، و گه گاه ســرگرم کار بودند: گاري 

مي کشیدند، یا در کارگاه ساختماني تخته سنگ جابه جا مي کردند.
اهالي شــهر به آن ها توجهي نداشتند، فقط در پیاده رو از آن ها دوري 

مي کردند. لي متوجه شد که حتي نگاهشان هم نمي کنند. 
هستر گفت: »مي خواهند وانمود کنند آن ها حضور ندارند.«

در اکثــر موارد خرس ها هم مردم را نادیده مي گرفتند، ولي یکي دو بار 
لي برق خشمي نامهربانانه را در چشم هاي سیاه، کوچک و پرشورشان دید، 
یا هنگامي که خانمي خوش لباس با حالتي منتظر ایســتاد تا برایش راه باز 
کنند غرشي کوتاه، سریع و فروخورده را شنید. اما وقتي دو مرِد با یونیفورِم 
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1. Van Breda

آلبالویي در مرکز پیاده رو پرســه زنان از راه مي رسیدند، هم خرس ها و هم 
آدم ها خود را کنار مي کشیدند. تپانچه و باتوم داشتند، و لي حدس زد باید 

افسر گمرک باشند. 
روي هم رفته فضاي شهر پر از تنش و اضطراب بود.

لي گرســنه بود، پس کافه اي به نظر ارزان را انتخاب کرد و نوشیدني و 
قدري ماهي ترش ســفارش داد. کافه شلوغ بود و هوا پر از بوي تند تنباکو 
بود، و از آن جا که اهالي آن شــهر به طرز غریبي تحریک پذیر بودند بحثي 
که در جریان بود ماهیتي عجیب داشت. در گوشه ي سالن صداها باال رفت، 

یکي داشت روي میز مشت مي کوبید. 
لي مي دانســت اگر خیلي زود به دردسرســازي بقیه توجه کند حتمًا 
خودش هــم توي دردســر خواهد افتاد. پس به ســمتي کــه صداها باال 
رفته بــود فقط نگاه ســریعي انداخت، اما از طرفي کنجــکاو بود، و وقتي 
 ســرگرم خوردن ماهي ترش شد به متصدي بار گفت: »آن بحث در باره ي 

چیست؟«
»آن موســرِخ وامانده َون بــردا1 نمي تواند کشــتي اش را ببرد. هلندي 
است، کشــتي اش در بندر گیر کرده و اجازه نمي دهند محموله اش از انبار 
ترخیص شــود. با غرغرهایش دارد کفر همــه را درمي آورد. اگر خفه خون 

نگیرد مي اندازمش بیرون.«
لي گفت: »اوه، چرا محموله را ترخیص نمي کنند؟«

 »نمي دانــم. شــاید هزینــه ي انبــارداري را نپرداخته. کــي اهمیت 
مي دهد؟«

لي گفت: »خب، فکر کنم براي خودش مهم است.«
بعد بدون عجله چرخید و آرنجش را روي پیشــخوان که حاال پشــت 
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سرش بود گذاشت. مرد موسرخ حدودًا پنجاه ساله بود، خپل و برافروخته، و 
وقتي یکي دیگر از مرداِن ســر میز خواست دستش را روي بازوي او بگذارد 
با خشــونت دستش را پس زد و لیواني را واژگون کرد. مرد هلندي با دیدن 
کار خود سرش را دودستي گرفت، با حالتي که بیشتر شبیه استیصال بود تا 
خشم. بعد آمد مردي را که لیوانش واژگون شده بود آرام کند، اما آن جا هم 
کار خراب شــد و مرد دوُمشتي روي میز کوبید و در میان آن جاروجنجال 

فریاد سرداد. 
صدایي از کنار لي گفت: »عجب جنوني! کاري مي کند که دچار حمله ي 

قلبي بشود، مگر نه؟«
لي برگشــت و مردي الغراندام و به ظاهر گرسنه را دید که کت و شلوار 

سیاه رنگ و رو رفته اي که کمي برایش بزرگ بود به تن داشت. 
گفت: »شاید.«

»شما این جا غریب هستید، آقا؟«
»تازه با بالن آمده ام.«

»یــک هوانورد! چه هیجان انگیز! خب، اوضــاع در ناوي اودنز دارد واقعًا 
بهتر مي شود. دوراِن پرشوري است!«

لي گفت: »شنیده ام نفت کشف کرده اند.«
»درســت است. شهر به طرز مثبتي غرق هیجان است. در ضمن همین 
هفته انتخابات شهرداري برگزار مي شود. سال    ها بود در ناوي اودنز این همه 

خبر در یک هفته نداشتیم.«
»انتخابات، ها؟ چه کساني نامزد هستند؟«

»شــهردار کنوني، که برنده نخواهد شــد، و یک نامزد قابل به نام ایوان 
دیمیتروویچ پولیاکف1، که برنده خواهد شد. او در آستانه ي کاري بزرگ است. 

1. Ivan Dimitrovich Poliakov  




