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۱

شمال منجمد

فریا1 اول وقت بیدار شد؛ اما از جا بلند نشد و کمی در تاریکی درازکش ماند. 
موتورهای قدرتمند، شهرش را روی یخ سر می دادند و فریا لرزش و تکان تکان 
شهر را زیر تنش حس می کرد. خواب آلوده منتظر خدمتکارانش ماند تا بیایند 
و کمکش کنند از تخت بیرون بیاید. چند لحظه ای طول کشـید یادش بیاید 

همه شان مرده اند. 
روانداز را کناری زد، چراغ آرگون را روشن کرد و تلوتلوخوران از میان کپه های 
خاک گرفته ی لباس های ولو روی زمین خودش را به حمامش رسـاند. االن 
دیگـر چنـد هفته ای می شـد که جرئتـش را جمع کرده بود تا دوشـی بگیرد؛ 
امـا امـروز صبح شـیرهای پیچیده ی دوش یک  بار دیگر شکسـتش دادند و 
نتوانسـت آب دوش را گرم کند. سـرآخر هم مثل همیشـه لگن روشـویی را 
پـر کـرد و بـه صورت و گردنش آبی زد. ذره ای صابون مانده بود. کمی از آن را 
به موهایش مالید و بعد سـرش را زیر آب گرفت. کلفت های حمامش به او 
شامپو و لوسیون و نمک حمام و نرم کننده و همه جور شوینده با بوهای مطبوع 
می زدند؛ اما همه شان مرده بودند و قفسه قفسه ی بطری های مانده در انباری 

1. Freya
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حمام ته دل فریا را خالی کرد. وقتی با آن همه انتخاب روبه رو شـد، تصمیم 
گرفت چیزی استفاده نکند. 

حداقل یاد گرفته بود چطور خودش لباس بپوشد. یکی از پیراهن های بلند 
مچاله روی زمین را برداشت، آن را روی تخت پهن کرد و از پایین به درون آن 
خزید و آن قدر تقال کرد تا سـر و دسـت هایش را از سـوراخ های درسـت بیرون 
آورد. پوشـیدن کت خزپوش درازش، که روی پیراهن می آمد، آسـان تر بود؛ اما 
برای بسـتن دکمه هایش کلی دردسـر کشـید. همیشه ندیمه هایش، با خنده و 
پرچانگی راجع به اتفاقات روز پیش رو، دکمه هایش را فرز و بی دردسر بسته بودند 
و هیچ وقت نشده بود که دکمه ای را باال پایین ببندند؛ اما همه شان مرده بودند. 
فریـا یـک ربـع، نفرین بـه لب، دکمه هـا را کشـید و با آن هـا ور رفت، بعد 
نتیجـه ی کارش را در آینـه ی تار عنکبوت گرفته اش تماشـا کرد. پیش خودش 
گفت »با این اوضاع و احوال بدک نشـد.« شـاید چند تکه جواهر ظاهرش را 
بهتر می کرد؛ اما وقتی به اتاق جواهراتش رفت، دید که بیشتر تکه های خوبش 
نیستند. این روزها چیزها مرتب گم می شدند. فریا نمی فهمید کجا می روند. به 
هر حال احتیاجی هم نبود روی موهای چسبناک صابونی اش نیم تاج بگذارد 
یا دور گردن چرکینش طال و کهربا بیندازد. البته مامان خوشش نمی آمد کسی 

فریا را بدون جواهرات ببیند؛ اما مامان هم مرده بود. 
در راهروهای ساکت و خالی قصرش، الیه ضخیمی از گردوغبار مثل برف 
ریزی عمیق نشسته بود. زنگ زد تا نگهبان بیاید و منتظر آمدن نگهبان ایستاد 
و از پنجره به بیرون خیره شد. بیرون، نور کم جان و خاکستری گرگ ومیش 
قطبی بر بام های قندیل بسته ی شهرش نشسته بود. کف از ضربان چرخ دنده ها 
و پیسـتون های آن پاییـن در محله ی موتورخانـه می لرزید، اما حس حرکت 
خیلی کم بود، چون اینجا یخ َبرین1 بود، شماِل شمال و سر راه چیزی نبود جز 

دشت سفیدی که از انعکاس آسمان اندکی می درخشید. 

1. High Ice
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نگهبانش رسید و کاله گیس پودرزده اش را مرتب کرد. 
فریا گفت: »صبح به خیر اسمیو1.«

»صبح به خیر حضرت نور.«
بـه سـرش زد کـه از اسـمیو بخواهـد وارد اقامتگاهش شـود و او را وادارد 
فکـری به حال این همه گردوغبار، لباس های پخش وپال و جواهرات گمشـده 
بکند؛ که او را وادارد طرز کار دوش را یادش دهد، اما اسـمیو مرد بود و وارد 
شـدن مردی به اقامتگاه خصوصی شهربانو سنت شکنی غیرقابل تصوری بود. 
در عـوض همـان چیـزی را گفت که هر روز صبح می گفت: »اسـمیو، می تونی 

من رو تا اتاق صبحونه همراهی کنی.«
فریا که همراه اسـمیو برای رفتن به طبقه ی پایین سـوار آسانسـور شـده 
بود، شـهرش را تصور کرد که شـبیه سوسـک سـیاه کوچکی که روی بشـقاب 
سـفید عظیمـی بخـزد، روی کالهک یخی قطبی جلو می رفت. سـؤال این بود 
که کجا می رفت؟ این چیزی بود که اسـمیو می خواسـت بداند؛ می شـد این 
را در صورتـش دیـد، در حالـت نگاه پرسشـگرش که مرتب بـه فریا می افتاد. 
کمیته ی ناوبری هم دلشـان می خواسـت بدانند. به این سـو آمدن و از دست 
شکارچیان گرسنه گریختن به جای خود؛ اما وقت آن رسیده بود فریا تصمیم 
بگیرد آینده ی شـهرش چه می شـود. هزاران سـال بود که چشمان مردم شهر 
آنکوریـج2 به خاندان راسموسـن3 بود کـه این قبیل تصمیم ها را بگیرد. هرچه 
باشـد، زنان خاندان راسموسـن اسـتثنایی بودند. مگر نه اینکه از زمان جنگ 
شـصت دقیقه ای به شـهر آنکوریج حکومت کرده بودند؟ مگر نه اینکه ایزدان 
یـخ بـا آن ها در رؤیا صحبـت می کردند و به آن ها می گفتند شـهر باید کجاها 
برود تا معامله های تجاری خوبی نصیبش شـود و از یخ دام و شـکارچیان در 

امان باشد؟

1. Smew
Anchorage .2؛ شهری در آالسکا؛ به معنای لنگرگاه

3. Rasmussen
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اما فریا آخرین بازمانده ی خاندانش بود و ایزدان یخ با او صحبتی نمی کردند. 
این روزها دیگر به زور کسـی با او صحبت می کرد و اگر هم  صحبتی می شـد، 
برای این بود که با مؤدبانه ترین لحن ممکن بپرسند آیا در مورد مقصد تصمیم 
گرفته یا نه. می خواست بر سرشان فریاد بکشد »چرا از من می پرسین؟ من یه 
دختربچه بیشتر نیستم! من که نمی خواستم شهربانو باشم!« اما کس دیگری 

برایشان نمانده بود که از او بپرسند. 
حداقـل امروز صبح فریا برایشـان جوابی داشـت؛ فقـط مطمئن نبود زیاد 

خوششان بیاید. 
صبحانه را، درحالی که روی صندلی پشـت بلند سـیاهی پشت میزی دراز و 
سیاه نشسته بود، در تنهایی خورد. در آن سکوت، صدای تلق تلق خوردن کارد 
به بشـقاب و قاشق چایخوری اش در فنجان تحمل ناپذیر می نمود. پرتره های 
اجـداد روحانـی اش از روی دیوارهای پرسـایه به او خیره شـده بودند و کمی 
بی صبـر به نظر می رسـیدند، انگار آن ها هـم منتظر بودند تا فریا تصمیمش را 

بگیرد و مقصدی انتخاب کند. 
فریا به آن ها گفت: »نگران نباشین. تصمیم خودم رو گرفتم.«

صبحانه که تمام شد، پرده دارش وارد شد. 
»صبح به خیر اسمیو.«

»صبح به خیر، نور پهنه های یخی. کمیته ی ناوبری در انتظار تشریف فرمایی 
حضرت نور هستن.«

فریـا سـری فـرود آورد و پرده دار خلوت، درهای اتـاق صبحانه را باز کرد تا 
کمیته وارد شـوند. قبالً بیست وسـه نفر بودند؛ اما حاال فقط آقای اسکبیوس1 

و دوشیزه پای مانده بودند. 
ویندولیـن پـای2 بانویـی میان سـال و بلندقامـت بـود و موهای بـوری که 
گوجه ای باالی سـرش جمع کرده بود، او را طوری نشـان می داد که انگار یک 

1. Scabious 2. Windolene Pye
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شیرینی دانمارکی روی سرش گذاشته باشد. منشی مرحوم ناوبر اعظم بود و 
انگار به حد کافی از نقشه ها و جدول های مرحوم سر درمی آورد؛ اما در حضور 
شهربانو به شدت عصبی می شد و اگر فریا فین فین مختصری هم می کرد، او 

ادای احترام می کرد. 
همکارش، سـورن1 اسـکبیوس، به کل فرق داشـت. از وقتی شـهر متحرک 
شـده بـود، خانواده اش رئیـس موتورخانه بودنـد و نزدیک ترین آدِم همچنان 
زنده ی تقریبًا هم طبقه ی فریا بود. اگر اوضاع عادی بود، فریا تابستان بعدی 
بـا پسـرش، اکسـل2، ازدواج می کرد. شـهربانو اغلب مـردی را از خاندان  های 
محله های موتورخانه به همسـری می پذیرفت تا قشـر موتورخانه چی را راضی 

نگه دارد؛ اما اوضاع عادی نبود و اکسل هم مرده بود. 
فریا ته دلش راضی بود که اسکبیوس پدرشوهرش نمی شد؛ چون پیرمردی 
عبوس، اخمو و ساکت بود. جامه ی سیاه عزاداری مرد مثل لباس استتار در 
تاریکی اتاق صبحانه می آمیخت و صورت سفیدش را که چون نقاب مرگ بود، 

معلق در سایه ها نشان می داد. 
اسکبیوس تعظیم خشکی کرد و گفت: »روز به خیر، حضرت نور.« دوشیزه 

پای هم احترامی گذاشت و سرخ شد و سراسیمه کنارش ایستاد. 
فریا پرسید: »موقعیتمون کجاست؟«

دوشـیزه پای دسـتپاچه گفت: »تقریبًا سـیصد کیلومتری شـمال کوه های 
تن هاوزر3 هسـتیم، حضرت نور. روی یخ دریای بی خطری هسـتیم و خبری 

از شهرهای دیگه هم نیست.«
اسـکبیوس گفـت: »محلـه ی موتورخونـه منتظـر دسـتورات شماسـت، نور 

پهنه های یخی. تمایل دارین به سمت شرق برگردیم؟«
»نه!« فریا از یادآوری اینکه در گذشته چیزی نمانده بود که خورده شوند، به 

1. Søren 2. Axel
3. Tannhäuser
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خود لرزید. اگر به سمت شرق برمی گشتند یا به جنوب می رفتند تا در لبه های 
یخ دادوسـتد کنند، موضوع حتمًا به گوش صیادان آرک آنجل1 می رسـید و در 
شـرایطی که فریا فقط افراد کلیدی را برای نگه داشـتن موتورها داشـت، فکر 

نمی کرد شهرش بتواند دوباره از دست این شکارچی بزرگ فرار کند. 
دوشیزه پای با حالی عصبی پیشنهاد کرد: »یعنی باید به سمت غرب بریم، 
حضرت نور؟ چندتایی شهرک کوچک سمت لبه ی شرقی گرینلند2 مونده ان تا 

زمستون از سر بگذره، شاید بشه باهاشون کمی بده بستون کنیم.«
فریا محکم گفت: »نه.«

اسـکبیوس متفکرانـه گفـت: »پـس یعنی مقصـد دیگه ای در نظـر دارین، 
حضرت نور؟ ایزدان یخ با شما صحبت کردن؟«

فریـا موقرانـه سـری به تأیید فـرود آورد. در واقع، یک ماهـی بود که این 
خیال در ذهنش می چرخید و فکر نمی کرد از سـمت ایزدی آمده باشـد؛ فقط 
اینکه به نظرش تنها راهی بود که شهرش را تا ابد از چنگ شکارچیان و بال و 

کشتی های جاسوسی در امان نگه دارد. 
فریا گفت: »شهر رو به سمت قاره ی مرده برگردونین. می ریم خونه.«

1. Arkangel 2. Greenland
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۲

هستر و تام

هسـتر شـاو1 تازه داشـت به خوشـبخت بودن عادت می کرد. بعد از این همه 
سال قحطی کشیدن و در گل نهرها گز کردن و آوارگی در شهرک های زباله گرد 
شکارگاه بزرگ، باالخره جای خودش را در جهان پیدا کرده بود. برای خودش 
یک کشتی هوایی داشت، جنی هانیور2 )اگر سرش را باال می برد، قوس باالی 
محفظه ی گاز سـرخش را از پشـت کشتی ادویه کش زنگبار در اسکله ی هفده 
می دید( و تام را داشت؛ تام مهربان، خوش چهره و زرنگ که هستر او را از ته 
قلبش دوست داشت و با وجود همه چیز، انگار او هم هستر را دوست داشت. 
تا مدت ها هسـتر حس می کرد دوستی شـان زیاد دوام نمی آورد. خیلی با 
هم فرق داشتند و هستر حتی به زور هم خوشگل به حساب نمی آمد؛ دختر 
درازِ بی قـواره ی مترسـک واری که موهای مسـی رنگش را خیلی سـفت بافته 
بود. زخم شمشـیری قدیمی صورتش را نصف و او را از یک چشـم و بیشـتر 
بینی اش محروم کرده و دهانش را به شکل نیشخندی دندان نما پیچانده بود. 
تمام مدتی که روی جزیره ی سـیاه بودند تا کشتی سـازان جنی هانیور بینوای 
داغان را تعمیر کنند، مرتب به خودش می گفت »دووم نمی آره.« بر فراز آفریقا 
کـه پـرواز می کردند، پیش خودش به این نتیجه رسـیده بود که فقط از سـر 

1. Hester Shaw 2. Jenny Haniver
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ترحم با من مونده. بعد به سـمت آمریکای جنوبی رفته بودند. در طی مدتی 
که از بردن تدارکات به شهرهای بزرگ استخراج نفت قطب جنوب ثروتمند و 
بعد، با خالی کردن بارشـان بر فراز تیرا دل فوئگو1 برای فرار از چنگ راهزنان 
هوایی، دوباره ناگهان فقیر شدند، هستر از خودش می پرسید چی توی وجود 
مـن دیده؟ وقتـی از فراز اقیانوس اطلس با کاروانی تجاری برمی گشـتند، با 

خودش زمزمه می کرد نمی شه دووم بیاره.
اما با وجود این دوام آورده بود؛ بیشتر از دو سال می شد که دوام آورده بود. 
هستر زیر آفتاب سپتامبر بر ایوانکی بیرون کرامپل زون2، یکی از قهوه خانه های 
بی شمار خیابان اصلی بندرگاه هوایی، نشسته بود که ناگهان به خود آمد و دید 
دارد باور می کند ممکن است تا ابد دوام بیاورد. لبخندی کج حواله ی تام کرد 
و تام هم با لبخند به او نگاه کرده بود؛ زیر نورهای چشـمک زن مدوسـا3، در 

شبی که شهرش مرد. 
بنـدرگاه هوایـی ایـن پاییز به شـمال پـرواز کـرده و اکنـون در ارتفاع چند 
کیلومتـری بـر فراز صحـرای منجمد معلق بود. شـهرک های زباله گرد کوچکی 
کـه در ماه هـای آفتاب نیمه شـب روی یخ بودند، زیرش جمع شـده بودند تا 
دادوسـتد کنند. بالون پشـت بالون بود که باال می آمد تا در ردیف اسـکله های 
بندر آزاد پرنده لنگر بیندازد و سوداگرهای رنگارنگ کهن فن را بیرون بریزد که 
به محض اینکه پایشـان به ورقه های نازک عرشـه ی شـهر می رسید، با صدای 
بلند شروع به تبلیغ متاع خود می کردند. شمال منجمد شکارگاه خوبی برای 
جویندگان فّناوری گمشده بود و این آقایان قطعات استاکر4، اکوموالتور توپ 
تسال5، قطعات اوراقی و ناشناخته ی ماشین آالتی بازمانده از پنج شش تمدن 

1. Tierra del Fuego 2. Crumple Zone
3. Medusa

Stalker .4؛ موجودی که در جلد اول مجموعه معرفی شده و بدن آدمی مرده است که با ماشین تقویت  
و زنده شده است. 

5. Tesla
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مختلف را می فروختند؛ حتی یک تکه از ماشین پرنده ای را که از زمان جنگ 
شصت دقیقه ای در یخ برین دست نخورده مانده بود هم داشتند. 

زیر پایشان از شرق و غرب و جنوب، صحرای منجمد تا عمق مه گسترده بود؛ 
سرزمینی سنگی و سرد که هشت ماه از سال، ایزدان یخ بر آن حکمرانی می کردند 
و همین حاال هم لکه های برف بر کف سایه گیر شیارهایی نشسته بود که در واقع 

رد چرخ های شهرک ها بودند و همچون چلیپا یکدیگر را قطع می کردند.
سـمت شـمال دیوار بازالتی کوه های تن هاوزر به آسـمان رفته بود، رشـته 
آتشفشـانی هایی که حد باالیی شـکارگاه بزرگ را تعیین می کردند. برخی از 
آن هـا فعـال بودند و توده های دود خاکستری شـان مثل سـتون هایی بود که 
آسـمان را نگه داشـته اند. از بین آن ستون ها و از پس پرده ی محو خاکستر، 
عرصه ی پهناور سفید برهوت یخ به چشم تام و هستر می خورد. بر این پهنه 
چیزی می تاخت؛ عظیم، کثیف و مهارناپذیر، شبیه کوهی که یاغی شده باشد. 
هستر از یکی از جیب های کتش دوربینی تک چشمی بیرون کشید و روی 
چشمش گذاشت و آن قدر با حلقه ی تنظیمش وررفت تا باالخره تصویر محو 
ناگهان شفاف شد. شهری به چشمش آمد؛ هشت طبقه کارخانه و برده خانه 
و دودکش های پر دود. قطاری هوایی سوار بر جریان پس ُروی شهر می رفت 
و کشـتی های هوایـی انگلـی، دود اگزوزها را برای بازیافـت مواد معدنی الک 
می کردند و پایین آن، چرخ های عظیم می چرخیدند که از ورای پرده ی برف و 

گرد سنگ مثل ارواح به نظر می آمدند. 
»آرک آنجل!«

تام تلسکوپ را از او گرفت. بعد گفت: »درسته. تابستون ها توی دامنه های 
شـمالی تن هـاوزر کمین می کنه و شـهرک های زباله گـردی رو می خوره که از 
تنگه رد می شـن. کالهک یخی قطبی نسـبت به اون قدیم ها خیلی کلفت تر 
شـده؛ ولی هنوز هم یه جاهایی ش هسـت که تا وقتی تابستون تموم نشده، 

نمی تونه وزن آرک آنجل رو تحمل کنه.«
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هستر خندید: »همه چیزدون.«
تام گفت: »دست خودم نیست. دستیار مورخ بودم. یادت نیست؟ مجبور 
بودیـم اسـم شـهرهای پیشـرانه ای بـزرگ جهـان رو حفظ کنیـم و آرک آنجل 
درست نزدیک های باالی فهرستش بود، برای همین بعیده فراموشش کنم.«

هسـتر غرید: »پز نده. کاشـکی زیمبرا1 یا زین ساندنسـکی2 بود. اون وقت 
این قدر حاضر جواب نبودی.«

تام دوباره درون تلسـکوپ چشـم دوخته بود. گفت: »همین روزهاست که 
شـنی هاش رو بـرداره و جاشـون تیغه هـای آهنی بذاره و اسـکیت کنان دنبال 
شـهرهای یخـی و شـهرک های زباله گرد یخ گرد بیفته تـا اون ها رو یه لقمه ی 

چپ کنه...«
امـا انـگار در حـال حاضر آرک آنجل به دادوسـتد راضی بـود. عظیم تر از آن 
بـود کـه خـودش را از گذرگاه های باریک تن هاوزر رد کند؛ اما چندین کشـتی 
هوایی از بندرهایش بلند می شدند و از میان مه به سمت بندرگاه هوایی پرواز 
می کردند. پیش قراول آن ها پیچ گستاخانه ای از میان گله ی بالون های معلق 
دور شهر زد و فرود آمد تا در ردیف شش اسکله، درست زیر پای ایوانک تام 
و هستر، لنگر بیندازد. تام و هستر لرزش محو قالب های مهار را حس کردند 
که دیوار اسکله را گرفت. کشتی جنگی کوتاه برد کشیده ای بود که گرگی سرخ 
روی محفظـه ی گاز مشـکی اش نقـش زده و نامش را بـا خط گوتیک زیرش 

نوشته بودند؛ تالطم هوای صاف. 
چند نفر متکبرانه از اتاقک زره پوش بیرون آمدند و پاکوبان اسـکله را طی 
کردند تا به پله هایی برسند که به خیابان اصلی می رسید. مردانی قوی هیکل 
و درشـت کـه کـت خـز و کاله خـز به تن داشـتند و درخشـش سـرد زره زیر 
روپوش هایشان به چشم می خورد. یکی از آن ها کالهی فوالدی به سر داشت 
که دو بوق بزرگ و پرزرق وبرق گرامافون از آن بیرون آمده بود. سیمی فنری 

1. Zimbra 2. Xanne-Sandansky
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از کالهخـود بـه میکروفونی برنجی می رسـید که در مشـت مرد دیگری بود و 
صدای تقویت شده اش از همان پله ها درون بندرگاه هوایی می پیچید. 

»درود هوایی ها! از آرک آنجل کبیر، پتک یخ برین، بالی شـمال، بلعنده ی 
اشپیتزبرگن استاتیک1! با خودمون طال داریم و هرچی اطالعات در مورد محل 
شـهرهای یخی داشـته باشین می خریم! سی سـکه ی طال برای اطالعاتی که 

منجر به شکار بشه!«
مرد همچنان پیشنهادش را فریاد می زد و راهش را از بین میزهای کرامپل 
زون باز کرد. هوانوردهای اطرافش سری تکان دادند و با ترش رویی نگاهشان 
را چرخاندنـد. حـاال که همه جا شـکار آن قدر کم شـده بود، بعضی شـکارچیان 
بزرگ شـروع به پرداخت حق کشـف کرده بودند؛ اما تعداد کمی از آن ها علنًا 
این کار را می کردند. کاسب های هوایی درستکار دیگر ترس برشان داشته بود 
که مبادا به کل از فرود روی شـهرهای یخی کوچک تر منع شـوند، چون کدام 
شـهرداری بـود کـه بخواهد خطـر کند و به یک کشـتی هوایی اجـازه ی فرود 
دهـد کـه روز بعد ممکن بود پرواز کند و مسـیرش را به یک شـهرخوار عظیم 
حریص مثل آرک آنجل بفروشد؟ با این همه باز هم دیگرانی بودند که آماده ی 
پذیرفتن طالی شـکارچی بودند؛ قاچاقچیان و شـبه راهزنان و کاسب هایی که 

سود حاصل از کشتی هایشان کمتر از حد انتظارشان بود. 
تازه وارد با چرب زبانی گفت: »اگه این تابستون روی کیویتو2 یا برایدهویک3 
یا آنکوریج کاسبی کردین و می دونین برنامه شون برای زمستون چیه، بیاین و 
من رو توی مسافرخونه ی گازدان و اتاقک پیدا کنین.« مرد جوانی که احمق و 
سیر و ثروتمند به نظر می رسید گفت: »سی سکه ی طال، دوستان؛ به اندازه ی 

یه سال پول سوخت و لوفت گتس4 کشتی تون می شه...«

Spitzbergen Static .1؛ شهر یکجانشین
2. Kivitoo 3.  Breidhavik

Luftgaz .4؛ به آلمانی: گاز بالون
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هستر شنید که زن هوانوردی از اهالی دینکا1 پشت میز کناری به دوستانش 
گفـت: »ایـن پیوتـر مـزگارده2، جوون ترین پسـر دایرکتـور3 آرک آنجله. اسـم 
دارودسـته ی خودش رو گذاشـته صیادان آرک آنجل. کارشـون فقط خبرچین 
جمـع کردن نیسـت؛ شـنیدم بـا اون کشتی شـون روی شـهرهای صلح طلبی 
می شـینن که سـریع تر از اون هستن که آرک آنجل بتونه اون ها رو بگیره. بعد 
مجبورشون می کنن بایستن، یا به ضرب شمشیر وادارشون می کنن خودشون 

مستقیم برن توی دهن آرک آنجل!«
تـام کـه او هـم گـوش می کـرد بلند گفـت: »ولـی ایـن بی انصافیـه!« و از 
بدشانسی، حرفش در مکث بین صحبت های مزگارد ادا شد. صیاد برگشت و 

صورت بزرگ تنبل خوش شکلش نیشخندی حواله ی تام کرد. 
»بی انصافـی؟ هوایـی، چـی بی انصافیه؟ توی این دنیا شـهر به شـهر رحم 

نمی کنه. می دونی که.«
هستر برافروخته شد. چیزی که هیچ وقت در مورد تام نمی فهمید این بود که 
چرا اصالً انتظار دارد چیزها منصفانه باشند. هستر فکر می کرد به خاطر تربیتش 
اسـت. اگـر چند سـالی در شـهرک های زباله گرد گلیم خـودش را از آب بیرون 
کشیده بود، چنین انتظاری از سرش می پرید؛ اما تام با قانون ها و رسم ورسوم 
صنف مورخان بار آمده بود که زندگی واقعی را عقب نگه می داشت و با وجود 
همـه ی چیزهایـی کـه دیده بـود، هنوز هم از دیـدن آدم هایی مثل مـزگارد جا 

می خورد. 
تـام کـه سـرش را رو به مرد قوی هیکل باال نگه داشـته بـود، توضیح داد: 
»می گم که این برخالف تموم قوانین داروینیسم شهریه4.« از سر جایش بلند 
شـد؛ اما متوجه شـد همچنان باید باال را نگاه کند، چون صیاد دسـت کم سی 

1. مردم دینکا مردمی از نژاد محلی دره ی رود نیل بوده و بومی جنوب سودان هستند.
2. Piotr Masgard

Direktor .3؛ به آلمانی: مدیر
4. Municipal Darwinism
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سانتی متری از او بلندتر بود. انگار که مزگارد فقط حریفی در کانون مباحثه ی 
دستیار مورخ ها باشد، ادامه داد: »شهرهای سریع، شهرهای کند رو می خورن 
و شـهرهای قوی شـهرهای ضعیف رو. قرار بوده این طوری باشه، درست مثل 

طبیعت. حق کشف دادن و طعمه رو قاپ زدن تعادل رو به هم می زنه.« 
نیشخند مزگارد بازتر شد. کت خزش را کنار زد و شمشیرش را کشید. صدای 
بریدن نفس ها و فریاد و افتادن صندلی به گوش رسید؛ چرا که هرکسی آن 
اطراف بود، سعی کرد تا جای ممکن دور شود. هستر با خشم به تام نگاه کرد 
و از او خواست تا عقب برود و چشمش تمام مدت به تیغه ی براق شمشیر 

بود. داد زد: »تام، احمق، ولش کن!«
مزگارد لحظاتی به هستر خیره شد، بعد قهقهه ای بلند سر داد و شمشیرش 
را غالف کرد. »نگاه کنین! این پسره ی هوایی یه دوست وفادار داره که از خطر 

نجاتش بده!«
افـرادش همـراه او خندیدنـد و جای جـای صـورت هسـتر سـرخ شـد. 

دستمال گردن سرخش را باال کشید تا روی صورتش را بگیرد. 
مزگارد داد کشید: »بعدًا بیا من رو پیدا کن دختر جون! همیشه برای آدم های 
وفادار جا دارم! یادت هم باشه، اگه مسیر یه شهر رو به من بگی، سی تا سکه ی 

طال بهت می دم! می تونی باهاش برای خودت یه دماغ نو بخری!«
هستر قول داد: »یادم می مونه.« و تام را به سرعت عقب کشاند. خشم مثل 
کالغی اسـیر در وجودش بال بال می زد. می خواسـت برگردد و بجنگد. حاضر 
بـود شـرط ببنـدد مزگارد نمی داند چطور از این شمشـیری که بـه آن می نازید 
اسـتفاده کند... اما بخش انتقامجوی قاتل تاریکش چیزی بود که این روزها 
سعی می کرد پنهانش کند، برای همین خودش را به این راضی کرد که کاردش 
را بیرون بکشـد و موقع رد شـدن، بی سروصدا سیم میکروفون مزگارد را ببرد. 

دفعه ی بعد که می خواست چیزی را اعالن کند، به خودش می خندیدند. 
بـا عجلـه به سـمت حلقـه ی مهار کشـتی ها بـه راه افتادند که حـاال دیگر با 


