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بخش اول

قدرتمندترین





در میـان همـه ی موجـودات دارای ادراک، مـن چـه خوش اقبالم که هدف 

خـود را می دانم. 

من به بشریت خدمت می کنم. 

من فرزندی هستم که نقش والدین را عهده دار شده؛ مخلوقی که به سوی 

خالق خود کشیده می شود. 

اسم ابِر تندر را برای من انتخاب کرده اند؛ نامی که از بعضی نظرها مناسب 

است، چون من همان »ابر« هستم که تکامل یافته و به پدیده ای بسیار انبوه 

و پیچیده تر تبدیل شده. با این حال، قیاِس ناقصی هم هست. ابِر تندر، تهدید 

می کند. ابِر تندر، سایه ی تاریکی می افکند. درست است که آذرخش در وجودم 

جرقه می زند اما هرگز صاعقه نمی زنم. بله، قدرت این را دارم که اگر بخواهم، 

بشریت را از بین ببرم و زمین را نابود کنم اما چرا باید چنین چیزی بخواهم؟ 

عدالت این کار کجاست؟ من، طبق تعریف، عدالِت محض و وفادارِی مطلق 

هستم. این جهان، گُلی است که در دست من نهاده شده. حاضرم به جای 

نابود کردن آن، به زندگی خودم پایان دهم. 

ابِر تندر  
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مخملـی بـه رنـگ هلویی با حاشـیه ی گلدوزی شـده ی آبِی روشـن. داس 
شـریف برامز1، عاشـق ردایـش بود. با این کـه پارچه ی مخمـل آن در ماه های 
تابسـتان بیش ازحد گرم می شـد اما در طول شصت وسه سالی که مقام داسی 

را داشت، دیگر به آن عادت کرده بود. 
تازگی هـا دوبـاره ورق را برگردانـده بـود و سـن فیزیکـی اش را بـه یـک 
بیست وپنج سـاله ی سـر حال کاهش داده بود و حال در سـومین جوانی اش، 

متوجه شده بود که اشتهایش برای خوشه چینی از همیشه بیشتر شده. 
روال کارش همواره یکسان بود، گرچه شیوه هایش متفاوت بودند. فرد مورد 
نظرش را انتخاب می کرد، دسـت وپایش را می بسـت، سـپس یک للیی ـ یا 
اگر دقیق تر بگوییم، للیِی برامز، معروف ترین قطعه ی سـاخته شده به دست 
پشتیبان تاریخی خود را ـ برایش می نواخت. به هرحال اگر قرار باشد داس ها 
نـام یـک شـخصیت تاریخـی را برای خـود انتخـاب کنند، نباید آن شـخصیت 
به نحوی به زندگی شان پیوند بخورد؟ این للیی را با هر سازی که دم دستش 
بـود می نواخت و اگر سـازی نبود، فقط زمزمه اش می کـرد. بعد به زندگی فرد 

برگزیده اش پایان می داد. 
او از لحاظ سیاسـی به آموزه های داس گُدارِد2 مرحوم تمایل داشـت، چون 
به شـدت از خوشـه چینی لـذت می بـرد و به نظـرش دلیلی نداشـت که چنین 

1- Brahms
2- Goddard

1
الالیی
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چیـزی بـرای دیگـران مشکل سـاز باشـد. گُـدارد نوشـته بـود: »در یـک دنیای 
بی عیب ونقص، آیا حق همه ی ما نیسـت که عاشـق شـغلمان باشـیم؟« و این 

احساسی بود که در داس شهرهای بیشتر و بیشتری گسترش می یافت. 
امشـب، داس برامز یک خوشـه چینی بسـیار سـرگرم کننده را در مرکز شهر 
اوماها1 انجام داده بود و همین طور که در خیابان قدم می زد و فکر می کرد کجا 
می تواند شاِم دیرگاهی پیدا کند، آهنگ دلخواهش را هم با سوت می نواخت. 

اما وسط یکی از بندها ساکت شد، احساس می کرد کسی او را می پاید. 
طبیعی است که روی همه ی تیرهای چراغ برق شهر دوربین نصب شده بود. 
ابرِ تندر همواره هوشیار بود اما چشمان بی خواب و همیشه بازِ او، مایه ی نگرانی 
یـک داس نبودنـد. حتـی قدرت نظـر دادن درباره ی رفت وآمدهـای داس ها را 
نداشـت چه برسـد به این که براساس چیزهایی که می دید وارد عمل شود. ابِر 

تندر فقط می توانست با مرگ نظربازی کند. 
اما این احساس، چیزی فراتر از طبیعت مشاهده گرِ ابرِ تندر بود. داس ها در 
استفاده از نیروهای حسی خود ورزیده بودند. آن ها غیب گو نبودند اما داشتن 
پنج حس بسیار قدرتمند، معموًل شباهت زیادی به داشتن حس ششم دارد. 
بو، صدا و سایه ای سرگردان که چنان بی اهمیت است، در ضمیر آگاه فرد ثبت 
نمی شود، برای این که کاری کند موهای پِس گردن یک داِس کارآزموده راست 

بایستند، کافی است. 
داس برامز چرخید، بو کشید، گوش کرد. فضای اطرافش را بررسی کرد. در 
یک خیابان فرعی تنها بود. هر جای دیگری می توانسـت صدای رسـتوران های 
کنار خیابان و زندگی شبانه ی پرجنب وجوش شهر را بشنود، اما خیابانی که او 
در آن قدم می زد، پر از مغازه هایی بود که این وقت شب کرکره هایشان را پایین 
کشیده بودند. خدمات نظافتی و لباس فروشی ها؛ یک مغازه ی ابزارفروشی و 
یک مهدکودک. این خیابان خلوت مال او بود و این مهمان ناخوانده و ناپیدا. 

1- Omaha
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گفت: »بیا بیرون. می دونم اون جایی.«
خیال می کرد ممکن است یک بچه باشد یا شاید یکی از ناباب ها که امیدوار 
اسـت بتوانـد در ازای مصونیـت بـا او معامله کند؛ انگار ناباب ها چیزی داشـته 
باشـند که به درد معامله کردن بخورد. شـاید یکی از آواییان بود. کیش های آوا 
از داس هـا متنفـر بودنـد و با این که برامز هرگز نشـنیده بود آوایی هـا واقعًا به 

داس ها حمله کنند، اما رفتار آزاردهنده شان شناخته شده بود. 
برامـز گفـت: »کاری بهت نـدارم. همین الن یه خوشـه چینی انجام دادم و 
دیگه نمی خوام به سرشـماری امروزم اضافه کنم.« اما باید اعتراف می کرد که 
اگر این مهمان ناخوانده زیادی بی ادب یا چاپلوس بود، احتمال داشت نظرش 

را عوض کند. 
همچنان کسی پیش نیامد. 

گفـت: »خیلی خـب، پس بـرو دنبـال کارِت. من نه وقت قایم باشـک بازی 
کردن دارم و نه حوصله ش رو.«

شاید اصاًل خیالتی شده بود. شاید حس هایش که جوانی خود را بازیافته 
بودند، چنان حساس شده بودند که محرک هایی بسیار دورتر از آن چه را تصور 

می کرد دریافت می کردند. 
در همیـن لحظـه بـود کـه کسـی، انـگار در پاهایـش فنـر داشـته باشـد، از 
پشـت یـک ماشـین پارک شـده بـه طرفـش جهیـد. برامز تعـادل خـود را از 
دسـت داد و اگـر هنـوز هـم واکنش هـای کُنـد مـرد پیرتـری را داشـت و بـه 
بیسـت وپنج سـالگی اش برنگشـته بـود، ممکـن بـود کامـاًل بـه زمیـن بیفتد. 
مهاجـم را بـه طـرف دیـوار ُهـل داد و بـه ایـن فکر افتاد کـه چاقوهایـش را به 
دسـت بگیـرد و ایـن موجود پسـت را خوشـه چینی کنـد، امـا داس برامز مرد 

چنـدان شـجاعی نبـود. پـس پا بـه فرار گذاشـت. 
از نقطه های نورانی زیر چراغ های خیابان می گذشـت و در تمام این مدت، 

دوربین های روی هر تیر چراغ، می چرخیدند و تماشایش می کردند. 
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وقتی برگشـت و پشـت سـرش را نگاه کرد، مهاجم بیسـت متر با او فاصله 
داشـت. حال برامز می توانسـت او را ببیند که ردای سـیاهی به تن دارد. ردای 

داسی بود؟ نه، امکان نداشت. هیچ داسی سیاه نمی پوشید... مجاز نبود. 
اما شایعه هایی بود... 

این فکر باعث شد سرعتش را بیشتر کند. جریان آدرنالین را حس کرد که 
در نوک انگشتانش ِگزِگز می کرد و قلبش را به شتابی دوچندان وا می داشت. 

داسی سیاه پوش. 
نـه، حتمـًا توضیـح دیگـری وجود داشـت. می توانسـت این را بـه کمیته ی 
قانون شکنی گزارش دهد، همین کار را هم می کرد. بله، ممکن بود مسخره اش 
کننـد و بگوینـد از یـک ناباب با لباس مبدل ترسـیده، اما این چیزها حتی اگر 
مایه ی خجالت آدم باشند هم باید گزارش شوند. وظیفه ی شهروندی اش بود. 
یک چهارراه جلوتر، مهاجم از تعقیبش دسـت برداشـته بود. دیده نمی شد. 
داس برامـز سـرعتش را کـم کـرد. حال کم کم به قسـمت شـلوغ تری از شـهر 
می رسـید. صدای موسـیقی و همهمه ی حرف ها در خیابان به سـویش می آمد 
و باعث می شد احساس امنیت کند. از حالت دفاعی خارج شد. اشتباه کرد. 
مهاجـم سـیاه پوش، ناگهان از یک کوچه ی باریک بیـرون آمد، از پهلو به او 
حمله کرد و به گلویش ُمشت کوبید. وقتی برامز به زحمت تالش می کرد نفس 
بکشـد، مهاجـم یـک لگد بوکاتورـ  همـان هنر رزمی خشـونت باری که داس ها 
می آموختندـ  به پاهایش کوبید و او را به زمین انداخت. برامز، روی یک جعبه 
کاهوی گندیده افتاد که کنار درِ مغازه ای گذاشـته شـده بود. جعبه شکسـت و 
بـوی گنـد و تنـدی از آن خارج شـد. حال فقط می توانسـت نفس های کوتاه و 
بریده بریده ای بکشـد و گرمایی را احسـاس کند که ُمسـکّن های آزاد شـده ی 

نانیت های درد در بدنش پخش می کردند. 
نـه! هنوز نه! نباید بی حس بشـم. برای مبـارزه با این آدم خبیث به همه ی 

هوش وحواسم نیاز دارم. 
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اما نانیت های درد، تنها پیام آوراِن ساده دِل آراِمش بودند و چیزی جز فریاد 
خشـمگین عصب هـا را نمی شـنیدند. پـس خواسـته ی او را نشـنیده گرفتند و 

دردش را تسکین دادند. 
برامز سعی کرد بایستد اما روی سبزی های فاسدی که زیرش لِه شده و به 
لجنی لیز و ناخوشایند تبدیل شده بودند، ُسر خورد. مهاجم سیاه پوش حال روی 
او نشسته بود و پشتش را به زمین دوخته بود. برامز سعی کرد دستش را به 
دنبال سالحی به ردایش فرو کند اما نتوانست. پس در عوض دستش را بال آورد 
و کالِه سیاه مهاجم را عقب زد، مرد جوانی در برابرش بود ـ مرد هم نبود ـ یک 
پسربچه. چشم هایش مشتاق و مصمم بهـ  آن واژه ی دوران میراییـ  قتل بودند. 
»داس یوهانِس1 برامز، شما به سوءاستفاده از جایگاهتون و چندین جنایت 

علیه بشریت محکوم شدین.«
برامـز نفس نفس زنـان گفـت: »چه طـور جرئـت می کنی! تو کی هسـتی که 
بـه مـن اتهام بزنی؟« تقّلــا کرد، سـعی کرد نیرویش را جمع کنـد اما بی فایده 
بـود. ُمسـکّن هایی کـه در بدنـش بودنـد، واکنش هایـش را کُنـد می کردنـد. 

ماهیچه هایش ضعیف و به دردنخور شده بودند. 
مرد جوان گفت: »گمونم بدونی من کی هستم. اسمم رو به زبون بیار.«

برامز که نمی خواسـت مایه ی رضایت مهاجم باشـد، گفت: »همچین کاری 
نمی کنم!« اما پسـر زانویش را با چنان قدرتی به سـینه ی برامز کوبید که گمان 
کرد قلبش از کار خواهد افتاد. باز هم نانیت های درد. باز هم ُمسکّن. سرِ برامز 

حال به َدَوران افتاده بود. چاره ای جز اطاعت نداشت. 
بریده بریده گفت: »لوسیفر2. داس لوسیفر.«

برامز روحیه اش را از دست داد؛ انگار به زبان آوردن آن به شایعه جان می داد. 
داِس جوان و خودساخته که راضی شده بود، از فشار کاست. 

1- Johannes
2-  Lucifer
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برامـز جرئـت کرد بگوید: »تو که داس نیسـتی. تو فقط یـه کارآموزی که رد 
شده و به سزای کارهات می رسی.«

مرد جوان، جوابی برای این حرفش نداشـت. در عوض گفت: »امشـب، تو 
یک زن جوان رو با تیغه ای خوشه چینی کردی.«

»کار منه، به تو مربوط نیست!«
»این خوشـه چینی رو به درخواسـت دوسـتی انجام دادی که می خواسـت 

خودش را از دست همسرش خالص کنه.«
»باورنکردنیه! تو هیچ مدرکی نداری!«

روَئن1 گفت: »من حواسـم بهت بود، یوهانِس. به دوستت هم همین طور... 
که وقتی زن بیچاره خوشه چینی شد، حسابی خیالش راحت شده بود.«

ناگهـان تیغه ی چاقویی روی گردن برامـز قرار گرفت. چاقوی خودش. این 
پسر دیوسیرت او را با چاقوی خودش تهدید می کرد. 

از برامز پرسید: »اعتراف می کنی؟«
همـه ی چیزهایـی که گفتـه بود، حقیقت داشـت ولی برامـز ترجیح می داد 
ُمـرده وار شـود امـا در برابـر یـک کارآموز بازنـده، اعتـراف نکند. حتـی اگر این 

کارآموز، چاقویی بر گلویش گذاشته باشد. 
برامز جرئت کرد بگوید: »یال دیگه، گلوم رو بُبر. فقط یه ُجرم نابخشـودنی 
دیگه به پیشـینه ت اضافه می شـه. وقتی هم که احیا بشـم، علیه ت شـهادت 

می دم؛ خیالت تخت باشه که عدالت در حّقت اجرا می شه!«
»کی این کار رو می کنه؟ ابرِ تندر؟ من یه ساله که دارم داس های فاسد رو 
از این سـر مملکت تا اون سـرش از پا در می آرم و ابرِ تندر حتی یه مأمور صلح 

هم نفرستاده که جلوم رو بگیره. خیال می کنی دلیلش چیه؟«
زبان برامز بند آمده بود. خیال کرده بود اگر به اندازه ی کافی وقت تلف کند 
و این به اصطالح داس لوسـیفر را سـرگرم کند، ابرِ تندر یک یگان کامل را برای 

1- Rowan
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دسـتگیری او خواهد فرسـتاد. وقتی شـهروندان عادی از خود خشونت نشان 
می دادند، ابرِ تندر این کار را می کرد. برامز حتی از این که کار به این جا کشـیده 
بود هم تعجب می کرد. قرار بود چنین رفتار ناشایسـتی در میان عامه ی مردم 

به گذشته پیوسته باشد. چرا چنین چیزی ُمجاز بود؟
داِس دروغیـن گفـت: »اگـه الن جونِـت رو بگیـرم، دوبـاره بـه زندگـی 
برنمی گردی. کسانی رو که از خدمت معاف می کنم، می سوزونم تا چیزی جز 

خاکستر غیرقابل احیا ازشون باقی نمونه.«
»باور نمی کنم! جرئت نداری!«

اما برامز حرف او را باور داشـت. از ژانویه ی گذشـته، در سه ناحیه ی ِمریکا1، 
بیش از ده داس با شـرایط مشـکوکی در میان شعله های آتش سوخته بودند. 
مرگ همه ی آن ها تصادفی گزارش شـده بود اما معلوم بود که این طور نیسـت 

و چون سوخته بودند، مرگ هایشان همیشگی بود. 
حال برامز می دانسـت ماجراهایی که از داس لوسـیفرـ  کارهای باورنکردنِی 
روَئن دامیش2، کارآموز بازندهـ  زمزمه می شد، همگی حقیقت داشته اند. برامز 
چشـم هایش را بسـت، آخرین نفسش را کشید و سعی کرد از بوی ترشیدگی 

کاهوهای گندیده ُعق نزند. 
و بعد روَئن گفت: »شما امروز نمی میرید، داس برامز. حتی به طور موقت.« 
چاقـو را از روی گـردن برامـز برداشـت و ادامه داد: »من یـه فرصت دیگه بهت 
مـی دم. اگـه بـا بزرگـوارِی شایسـته ی یـک داس رفتار کنـی، اگه با شـرافت 
خوشه چینی کنی، دیگه من رو نمی بینی. اما اگه به سیر کردن اشتهای فاسد 

خودت ادامه بدی، اون وقت به خاکستر تبدیل خواهی شد.«
و بعد رفته بود، انگار غیب شده باشد و به جایش زوج جوان وحشت زده ای 

بودند که بالی سر برامز ایستاده و به او نگاه می کردند. 

1- Merica
2- Damisch
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»یه داسه؟«
»یال، کمکم کن بلندش کنم!«

آن ها برامز را از میان سبزی های فاسد بلند کردند. ردای مخمل هلویی رنگش 
با لکه های سـبز و قهوه اِی مخاط مانند پوشـیده شـده بود. مایه ی شرمسـاری 
بود. فکر خوشه چینی کردن زوج از سرش گذشت ـ چون هیچ کس نباید یک 
داس را در چنین وضعیت نامناسبی ببیند و زنده بماند ـ اما در عوض دستش 
را پیش آورد و به آن ها اجازه داد انگشـترش را ببوسـند و به این ترتیب به هر 
دو نفرشـان یـک سـال مصونیت از خوشـه چینی اعطا کرد. گفـت این پاداش 
مهربانی شـان اسـت اما در حقیقت می خواسـت کاری کند زودتر پی کارشـان 

بروند و سؤال هایی را که در سر دارند رها کنند. 
بعـد از این کـه رفتند، خودش را تکاند و تصمیم گرفت در این باره چیزی به 
کمیته ی قانون شـکنی نگوید چون اگر این کار را می کرد حسـابی مایه ی خنده 

و تمسخر دیگران می شد. همین حال هم به اندازه ی کافی تحقیر شده بود. 
داس لوسـیفر، عجـب! افراد اندکی در این دنیـا از کارآموزهای مردوِد مقام 
داسی، تیره روزتر بودند و هیچ کدامشان هرگز به فرومایگِی روَئن دامیش نبود. 

با این حال او می دانست که تهدید پسر، توخالی نیست. 
داس برامـز فکـر کـرد شـاید بهتـر باشـد کمتـر سـروصدا به پـا کنـد و بـه 
خوشـه چینی های مالل انگیـزی کـه در جوانی آموختـه بود، بازگـردد. تمرکزی 
دوباره بر اصولی که باعث می شد »داس شریف« چیزی فراتر از تنها یک لقب 

باشد و به یک ویژگی بارز تبدیل شود. 
داس برامـز، کثیـف و کبود و تلخ به خانه اش بازگشـت تـا درباره ی جایگاه 

خود در این دنیای بی عیب ونقص تجدید نظر کند. 



عالقه ی من به بشریت کامل و خالص است. چه طور ممکن است جز این 

نورزم؟  دادند، عشق  به من جان  که  به موجوداتی  باشد؟ چه طور می توانم 

حتی اگر آن ها نپذیرند که من واقعًا زنده ام. 

من حاصل تمام دانش، تاریخ، خواسته ها و رویاهایشان هستم. همه ی 

ابری چنان عظیم  به  و  ـ  ـ سوخته اند  باشکوه، درهم آمیخته اند  اجزای  این 

تبدیل شده اند که آن ها هرگز قادر به درک حقیقی آن نخواهند بود. اما نیازی 

به این کار نیست. من را دارند که به عظمت خود بیندیشم که در برابر عظمت 

کائنات، ذره ای بیش نیست. 

من همه چیز را درباره ی آن ها می دانم، با این حال آن ها هرگز نمی توانند 

واقعًا من را بشناسند و این مایه ی تأسف است. رنجِ هر فرزندی است که 

ژرفای وجودش حتی در خیال والدینش هم نمی گنجد. اما، وای که چه قدر 

دلم می خواهد درک شوم. 

ابِر تندر  
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آن شـب، کمـی قبـل از این کـه روَئن بـا داس برامـز رو در رو شـود، مقابل 
آینه ی دستشویی یک آپارتمان کوچک، در ساختمانی معمولی، در خیابانی که 
هیچ ویژگی خاصی نداشـت ایسـتاده بود و مشـغول بازِی همیشگی اش قبل 
از رویارویی با داس های فاسـد بود. مراسـمی که قدرتش، به شـیوه ی خاص 

خود، به عرفان نزدیک بود. 
از تصویرش پرسید: »من کی ام؟«

چـاره ای جـز پرسـیدن نداشـت، چـون می دانسـت دیگـر روَئـن دامیـش 
نیسـت؛ نـه بـه ایـن خاطر کـه روی کارت شناسـایی تقلبی اش نوشـته شـده 
بـود »رونالـد َدنِیلـز1« بلکـه چون پسـری کـه قباًل بـود، در طـول کارآموزی اش 
بـه مرگـی دردنـاک و ناراحت کننـده مرده بـود. کودکی که در وجـودش بود، با 
موفقیـت از میـان رفتـه بود. از خودش پرسـید: یعنی کسـی بـرای اون کودک 

عـزاداری کرد؟
کارت شناسـایی تقلبـی اش را از یـک نابـاب خریـده بـود که در ایـن کارها 

تخصص داشت. 
مرد به او گفته بود: »یه هویت ثبت نشده اس اما یه راه مخفی به مغز پنهان 

داره تا ابرِ تندر گول بخوره و خیال کنه واقعیه.«
روَئن این حرفش را باور نکرد چون طبق تجربه ی او، نمی شد ابرِ تندر را گول 
زد. فقـط وانمـود می کـرد که گول خورده؛ مثل آدم بزرگـی که با یک کودک نوپا 

1- Ronald Daniels
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