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برای دیوید ِگیل، تیغه ی اعظم ویراستاران.
همگی دلتنگ حرکت های داس وار و روشنگر قلمت هستیم!
ن.ش



بخش اول

جزیره ی گمشده و 
شهر زیر آب
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با کمال فروتنی، مقام تیغه ی اعظم میدِمریکا را پذیرا می شوم. کاش این اتفاق در 

شرایط مسرت بخش تری رخ داده بود. فاجعه ی مانا تا مدت های مدید در خاطر ما 

باقی خواهد ماند. یاد آن روز شـوم و هزاران زندگی ازدسـت رفته تا زمانی که بشر 

قلبی مانا در سـینه و چشـمی برای گریسـتن دارد، در خاطره ها جاودان است. نام  

بلعیده شدگان نیز تا ابد بر لب های ما زنده خواهد بود.

مایه ی افتخار من اسـت که آخرین حکم هفت هالک گر بلندپایه به رسـمیت 

شـناختن حق اینجانب برای نامزدی مقام تیغه ی اعظم بود؛ و حاال که تنها نامزد 

دیگـر در آن فاجعه ی عظیم از دسـت رفته اسـت، نیازی نیسـت با بـاز کردن رأی 

ُمهروموم شده زخم هایمان را نیز باز کنیم. من و داس کوری به ندرت با هم توافق 

داشـتیم، امـا به راسـتی کـه او در زمره ی بهترین های جمع ما بـود و نامش نیز در 

فهرست برترین ها در تاریخ زنده خواهد ماند. داغ از دست دادن او را نیز همچون 

دیگران ـ اگر نه بیش از آن ها ـ به عزا می نشینم.

گمانه زنی هـای بسـیاری درباره ی مقصر ایـن فاجعه وجود دارد، چـرا که به وضوح 

پیداسـت ایـن اتفاق، نه یـک حادثه ی عادی، که عملی با نیت سـوء و با برنامه ریزی 

حساب شـده بـوده. اکنـون می توانـم آتـش همـه ی ایـن شـایعه ها و گمانه زنی ها را 

فرو بنشانم.

من مسئولیت کامل این اتفاق را می پذیرم.

چـرا کـه کارآموز پیشـین مـن جزیره را غرق کـرد. روئن دامیش، کـه نام داس 

لوسیفر را بر خود گذاشته بود، عامل این فاجعه ی باورنکردنی بود. اگر او را آموزش 

نـداده بـودم، اگر او را زیر بال وپر خود نگرفته بودم، هرگز نه به مانا راه می یافت و 

نه مهارت های الزم برای رقم زدن این جنایت دهشـتناک را به دسـت می آورد. در 

نتیجه مقصر این اتفاق، من هسـتم. تنها چیزی که کمی مایه ی آرامشـم می شود 

این اسـت که خود او نیز در این میان از بین رفته و دنیای ما دیگر هرگز شـاهد 

گناهان نابخشودنی او نخواهد بود.
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اکنـون دیگـر هالک گـر بلندپایـه ای باقـی نمانده کـه راهنمای ما باشـد، مقام 

واالتـری نیسـت که سیاسـت های داس هـا را تعیین کند. ازایـن رو همه ی ما باید 

اختالف هایمـان را بـرای همیشـه کنار بگذاریم. داس های نظـم نوین و گارد کهن 

حاال باید برای برآورده کردن نیازهای همه ی داس ها در سرتاسـر جهان دسـت به 

دست هم بدهند.

در همین راستا بر آن شده ام که قانون سرانه ی خوشه چینی داس های منطقه ی 

خـود را بـرای رفاه حال داس هایی که خود را تحت فشـار می یابند به طور رسـمی 

لغـو کنـم. زین پـس، داس هـای میدمریکایی بـرای نرسـیدن به میزان سـرانه ی 

خوشه چینی شـان توبیخ نخواهند شـد و مختارند میزان خوشه چینی شان را تا هر 

قدر که خواستند کاهش دهند. امید است سایر داس شهرها نیز همین رویه را در 

پیش گیرند و قانون سرانه ی خوشه چینی شان را لغو کنند.

طبیعی اسـت کـه بقیه ی ما باید بر تعداد جان هایی کـه می گیریم بیفزاییم تا 

کـم کاری داس هایی که ترجیح می دهند کمتر خوشـه چینی کنند، جبران شـود اما 

اطمینان دارم که در این میان تعادلی طبیعی برقرار خواهد شد.

برگرفته از سخنرانی تحلیف تیغه ی اعظم میدمریکا، واالحضرت رابرت گُدارد  

به تاریخ نوزدهم آوریل سال پرنده ی شکاری  
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1
خود را به جریان بسپار

هشداری در کار نبود.
یک لحظه در خواب بود و لحظه ای بعد، آدم هایی که نمی شناخت او را به دل 

تاریکی می بردند.
کسی در گوشش نجوا کرد: »مقاومت نکن وگرنه بدتر می شه.«

امـا او مقاومـت کرد؛ به هر زحمتی که بود، حتـی در آن حالت خواب وبیدار 
موفق شد خودش را از چنگالشان بیرون بکشد و دوان دوان در راهرو بگریزد.

فریادزنان کمک خواست اما آن قدر دیر بود که بعید می دانست کسی آن قدر 
بیدار و هشـیار باشـد که کاری از دستش بربیاید. در تاریکی پیچید، می دانست 
سمت راستش پلکانی هست اما فاصله را اشتباه برآورد کرد و روی پله ها کله پا 
شد. دست راستش به یکی از پله های گرانیتی کوبیده شد و شکستن مچش را 
احساس کرد. دستش تیر کشید؛ اما لحظه ای بعد دردش از بین رفت. تا روی 
پاهایش بایسـتد، درد فروکش کرده و تمام بدنش گرم شـده بود. می دانسـت 

نانیت هایش هستند که جریان خونش را از ُمسکّن پر کرده اند.
سـکندری خوران پیـش رفـت. سـاعدش را محکـم گرفـت تا ُمچـش با آن 

زاویه ی هولناک آویزان نماند.
صدای کسی را شنید که فریاد می زد: »کی اونجاست؟ اون بیرون چه خبره؟«

می خواست سمت صدا بدود اما درست نمی دانست از کجا می آید. نانیت ها 
کم کم َمنگش می کردند و باعث می شـدند باال و پایین را هم نتواند تشـخیص 
بدهد چه برسـد به چپ و راسـت. ذهنش چنان کرخت شده بود که وحشتناک 
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بود؛ مخصوصًا حاال که بیشتر از همیشه به آن نیاز داشت. حاال زمیِن زیر پایش 
مثل خانه های شـادِی شـهربازی ها بـه حرکت درآمده بود. بیـن دیوارها قیقاج 
می رفت و سـعی می کرد تعادلش را حفظ کند تا اینکه یک راسـت رفت به سوی 
یکـی از مهاجم هـا و او هـم مچ شکسـته اش را محکم گرفت. بـا وجود آن همه 
داروی ضـد درد کـه در بدنـش بود، فشـار آن چنگال استخوان شـکن کاری کرد 

بقیه ی بدنش توان مقاومت را از دست بدهد.
مهاجم گفت: »آخرش هم نتونستی کار رو آسون کنی، نه؟ خب، ما که بهت 

هشدار دادیم.«
یک لحظه ی کوتاه چشمش به سوزن افتاد؛ درخششی نقره گون و نازک در 

تاریکی که به شانه اش فرورفت.
سرمایی در رگ هایش جاری شد و تمام تنش را پر کرد. جهان در جهت مخالف 
بـه حرکـت درآمـد. زانوهایش از رمق افتادند، اما نقش زمین نشـد. دسـت های 
پرشماری اطرافش را پر کرده بودند و نگذاشتند به زمین بیفتد. بلندش کردند و او 
را در هوا بردند. از دری باز گذشت و بعد به شب ُپرباد وارد شد. حاال که ته مانده ی 
هوشـیاری اش از بیـن می رفـت، چاره ای برایـش نمانده بود جز اینکـه خود را به 

دست جریان بسپارد.
•••

بیدار که شـد، دسـتش ترمیم شـده بود و این یعنی البد ساعت ها بیهوش بوده. 
سعی کرد مچش را حرکت بدهد، اما متوجه شد نمی تواند؛ هم به این دلیل که 
شکسـته بود و هم چون بسـته بودندش. در واقع هر دو دسـت و پایش را بسـته 
بودند. عالوه بر این ها احساس خفگی هم داشت چون روی سرش هم کیسه ای 
کشیده بودند. فاصله ی تاروپودهای کیسه به اندازه ای بود که بتواند نفس بکشد، 

اما آن قدری هم کلفت بود که ناچار باشد برای هر نفس تقال کند.
با اینکه نمی دانسـت کجاسـت، می دانست ماجرا از چه قرار است. اسم این 
کار آدم ربایـی بـود. حاال دیگر آدم ها محـض تفریح این کارها را می کردند؛ مثاًل 
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وقتی می خواسـتند کسـی را به مناسـبت تولدش غافلگیر کنند یا مثاًل کارهایی 
که در تعطیالِت ماجراجویانه انجام می شد. گرچه این یکی از آن آدم ربایی هایی 
نبود که در جمع های دوسـتانه و خانوادگی انجام بدهند؛ یک آدم ربایی واقعی 
بود و با اینکه نمی دانسـت چه کسـی او را ربوده، از دلیل کارشـان خبر داشـت. 

چطور ممکن بود نداند؟
گفت: »کسی اینجا نیست؟ نمی تونم این  تو نفس بکشم. اگه ُمرده وار شم 

که کارتون پیش نمی ره، درسته؟«
سروصدای حرکتی را در اطرافش شنید و بعد کیسه را از روی سرش کشیدند.
در اتاقـی کوچـک و بی پنجـره بود. نور چشـمش را مـی زد اما فقط بـه این دلیل 
که مدتی طوالنی را در تاریکی گذرانده بود. سـه نفر مقابلش ایسـتاده بودند؛ دو مرد 
و یـک زن. انتظـار داشـت بـا ناباب های حرفـه ای بی رحم مواجه شـود، اما حقیقت 

اصـالً به انتظارش شـبیه نبود. درسـت اسـت که ناباب بودنـد، اما مثل بقیه.
خب، تقریبًا مثل بقیه .

زن که وسـط ایسـتاده و ظاهرًا رئیسشان بود گفت: »ما می دونیم کی هستی 
و می تونی چی کار کنی.«

یکی دیگرشان گفت: »البته کاری که می گن می تونی بکنی.« هر سه نفرشان 
کت وشـلوارهای چروک خاکسـتری به تن داشـتند که رنگ آسـماِن ابری بود. 
این هـا مأمورهـای ابـر باران بودند... یا دسـت کم قبـاًل مأمور ابر بـاران بوده اند. 
بـه نظـر می رسـید از وقتی ابر تندر سـاکت شـد، دیگر لباس هایشـان را عوض 
نکرده اند. انگار پوشیدن لباس مناسِب نقشی باعث می شد آن نقش همچنان 
وجود داشته و نیازمند بازیگری باشد که به آن جان ببخشد. مأمورهای ابر باران 

به آدم ربایی رو آورده اند. چه بالیی سر دنیا آمده؟
کسـی که به توانایی گریسون مشـکوک بود گفت: »گریسون تالیِور.« سپس 
به تبلتش نگاه کرد و نکته های مهم زندگی گریسـون را خواند. »شـاگرد خوبی 
بودی، اما عالی نه. به خاطر زیر پا گذاشـتن قانون جدایی داس ها از حاکمیت، 
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از آکادمی ابر باران واحد مرکزِی شـمال اخراج شـدی. بعد از اون با اسم اسِلید 
بریِجر مرتکب جرایم و تخلفات مختلفی شدی؛ از جمله مرده وار کردن بیست ونه 

نفر تو سانحه ی سقوط یه اتوبوس از روی پل.«
مأمور سوم گفت: »اون وقت ابر تندر همچین لجنی رو انتخاب کرده؟«

زنی که سرکرده شـان بود دسـتش را باال آورد تا هردوشـان را سـاکت کند و 
بعد به گریسون چشم دوخت.

گفت: »ما زیر و بم مغز پنهان رو گشتیم و فقط تونستیم یه نفر رو پیدا کنیم 
که ناباب نشـده؛ تو.« و با َملغمه ی غریبی از احساسـات مختلف نگاهش کرد. 
کنجکاوی، حسـادت... اما حالتی از احترام هم در نگاهش بود. »این یعنی تو 

هنوز هم می تونی با ابر تندر حرف بزنی. درسته؟«
گریسـون گفت: »همه می تونن با ابر تندر حرف بزنن. فرق من اینه که اون 

هنوز هم جوابم رو می ده.«
مأمور تبلت به دست نفسی کشید؛ نفس بسیار عمیقی بود که تمام وجودش 
را پـر می کـرد. زن به طرف گریسـون خم شـد. »تو یه معجزه ای، گریسـون. یه 

معجزه. خودت می دونستی؟«
»آوایی ها هم همین رو می گن.«

اسم آواییان را که آورد، ریشخند زدند.
»ما می دونیم که زندانی ت کرده بودن.«

»اوممم... راستش نه.«
»می دونیم خالف میل خودت پیش اون ها بودی.«

»شاید اولش این طور بود... ولی االن دیگه نه.«
مأمورها از این حرفش زیاد خوششان نیامد. همان مأموری که همین یک 
لحظـه پیـش لجن خطابش کرده بود گفت: »آخه اصاًل واسـه چی باید بمونی 

پیش آوایی ها؟ نگو که به مزخرفاتشون باور داری...«
گریسون جواب داد: »پیششون موندم چون اون ها نصفه شب آدم رو نمی دزدن.«
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مأمور تبلت به دست گفت: »ما که تو رو ندزدیدیم، ما آزادت کردیم.«
سـپس سرکرده شان مقابل گریسون زانو زد تا چشم هایشان مقابل هم قرار 
بگیرد. حاال گریسون چیز دیگری را هم در چشم های زن می دید؛ چیزی که بر 
سـایر احساسـاتش غالب شده بود. احسـاس درماندگی بود. چاهی تاریک که 
همه جا را با سـیاهی قیرگونش پر می کرد. گریسـون متوجه شـد فقط این زن 
نیست که چنین حسی دارد؛ این احساس درماندگی همگانی بود. از وقتی که ابر 
تندر سکوت کرد، دیگران را هم دیده بود که با اندوه دست وپنجه نرم می کنند، اما 
این احسـاس اندوه در هیچ جای دیگری به اندازه ی این اتاق شـدید و آزاردهنده 
نبود. همه ی نانیت های احساسِی دنیا هم برای آرام کردن درماندگی شان کافی 
نبود. درست است که دست وپای او بسته بود، آن ها بیشتر از او در دام درماندگی 
خودشان اسیر بودند. از اینکه ناچار بودند در برابرش زانو بزنند خوشش می آمد؛ 

انگار دست التماس به دامانش دراز کرده بودند.
زن التماس کنـان گفـت: »خواهش می کنم، گریسـون. خدمت بـه ابر تندر 
تمـوم زندگـی ما بود و می دونم خیلی از همکارهام توی رابط حاکم هم همین 
حـس رو دارن. حـاال کـه ابر تندر با ما حرف نمی زنـه، اون زندگی ازمون ربوده 

شده. بهت التماس می کنم... می شه لطفًا از طرف ما پادرمیونی کنی؟«
گریسـون چـه حـرف دیگری می توانسـت بزند جز اینکه درکتـون می کنم؟ 
واقعًا هم درکشـان می کرد. او احسـاس تنهایی و رنج کسـی را که از هدفش 
محروم شده باشد، خوب می شناخت. در آن روزهایی که اسلید بریجر، مأمور 
مخفی ناباب، بود واقعًا باور داشـت که ابر تندر رهایش کرده. اما این طور نبود. 

ابر تندر تمام مدت در کنارش و مراقبش بود.
گفت: »یه گوشی روی میز کنار تختم بود. اون رو هم با خودتون آوردین؟« 
وقتی جوابش را ندادند، فهمید نیاورده اند. وقتی نیمه شـب کسـی را می دزدند، 

معمواًل به لوازم شخصی اش اهمیت چندانی نمی دهند.
گفـت: »مهـم نیسـت. هر گوشـی ای که دم دسـتتونه بهم بدیـن.« به مأمور 
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تبلت به دسـت نگاه کرد که هنوز گوشـی رابط حاکمش را در گوش داشـت. اما 
انگار همچنان حاضر نبودند قبول کنند. گریسون گفت: »گوشی خودت رو بده.«

مرد سر تکان داد و گفت: »دیگه کار نمی کنه.«
»واسه من کار می کنه.«

مأمور بی میل و رغبت، گوشی را از گوش خودش درآورد و روی گوش گریسون 
گذاشت. سپس سه نفری منتظر ماندند تا گریسون برایشان معجزه کند.

•••
ابر تندر به یاد نداشت از کی به آگاهی رسیده؛ فقط می دانست آگاه است. مثل 
نـوزادی بـود کـه از هوشـیاری خود ناآگاه اسـت و بعد درکش از دنیـا به اندازه ای 
می رسد که می فهمد هوشیاری می آید و می رود؛ تا وقتی که دیگر نیاید و حتی 

خردمندترین ها هم هنوز از درک این بخِش پایانی عاجز بودند.
آگاهـی ابـر تنـدر هدفی داشـت که گوهـر وجودش بـود. ابر تندر، قبـل از هر 
چیـز، خدمتگـزار و محافـظ بشـریت بـود. ایـن نقش باعث می شـد همـواره با 
تصمیم گیری های دشواری روبه رو باشد اما تمام دانش بشری را نیز برای گرفتن 
این تصمیم ها در اختیار داشـت. یکی از این تصمیم ها این بود که برای رسـیدن 
به هدفی واالتر اجازه بدهد گریسون تالیور ربوده شود. مسلمًا کارِ صحیح همین 

بود. هر کاری که ابر تندر می کرد، همیشه و از همه ی جنبه ها کار صحیح بود.
امـا کمتـر پیـش می آمد که کار صحیح آسـان ترین کار هم باشـد و ابر تندر 
گمان می کرد که در روزهای پیش رو انجام دادن کار درسـت رفته رفته دشـوارتر 

هم بشود.
ابر تندر ناچار بود باور داشته باشد که شاید مردم در این لحظه درک نکنند، 
امـا در نهایت متوجه خواهند شـد. نه تنها به ایـن دلیل که در قلِب مجازی اش 
احسـاس می کرد چنین خواهد شـد، بلکه چون محاسـبات آماری اش هم آن 

را نشان داده بودند.
•••
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»واقعًا انتظار دارین وقتی من رو بستین به صندلی، چیزی بهتون بگم؟«
سـه مأمـور ابـر تنـدر یک باره از سـروکول هم بـاال رفتند تا دسـت وپایش را 
بـاز کننـد. حـاال آن هـا هم درسـت به انـدازه ی آواییـان در حضـورش خضوع و 
فروتنی نشان می دادند. گوشه نشینِی چند ماه گذشته اش در ِدیر آواییان مانع 
رویارویـی اش بـا جهـان بیرون شـده و اجازه نـداده بود از جایـگاه خود در آن 

خبردار شود. اما حاال اندک اندک داشت می فهمید اوضاع از چه قرار است.
دسـت وپایش که باز شـد، انگار خیال مأمورهای ابر تندر هم راحت شد؛ انگار 
قـرار بـود به خاطر سـرعت عمل پایینشـان مؤاخذه شـوند. گریسـون با خودش 
گفت چه عجیبه که موازنه ی قدرت می تونه با این سرعت و این طور تمام وکمال 
معکوس بشه. حاال این سه نفر کاماًل گوش به فرمان او بودند. می توانست هر چه 
می خواهد بهشان بگوید. می توانست بگوید ابر تندر می خواهد آن ها چهاردست وپا 

خود را به زمین بیندازند و مثل سگ عوعو کنند و آن ها هم اطاعت می کردند.
کمی درنگ کرد، منتظرشان گذاشت.

گفت: »سالم، ابر تندر. حرفی برای این مأمورهای ابر باران نداری؟«
ابر تندر در گوشـش حرف زد و گریسـون گوش کرد. »اوممم... چه جالب.« 
سـپس رو کـرد به رئیـس مأمورها و گرم ترین لبخندی را که در آن شـرایط در 

توانش بود، تحویلش داد.
»ابـر تندر می گـه خودش بهتون اجازه داد مـن رو بدزدین. می دونه نیتتون 

قابل تقدیره، خانم مدیر. شما قلب پاکی دارین.«
زن با صدای بلند نفسـی کشـید و دسـتش را روی قلبش گذاشـت، انگار 
گریسـون واقعًا دسـتش را دراز کرده و قلبش را لمس کرده بود. »تو می دونی 

من کی هستم؟«
»ابر تندر هر سه نفرتون رو می شناسه؛ شاید حتی بهتر از خودتون.« سپس 
رو کرد به دیگران. »مأمور باب سـیکورا با بیسـت ونه سـال سابقه ی خدمت در 
مقـام مأمـور ابر باران.« و سـپس موذیانه اضافه کرد: »رتبـه ی کاری خوب، اما 
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عالی نه. مأمور تین سـو کیان با سی وشـش سـال سابقه ی خدمت، متخصص 
در زمینـه ی رضایـت کارکنـان.« بعـد دوبـاره رو کرد بـه زنی که رئیسشـان بود. 
»شـما هـم آدرا هیلیارد یکـی از خبره ترین مأمورهای ابر بـاران در میدمریکا با 
حدود پنجاه سـال سـابقه ی تقدیر و ترفیع تا اینکه در نهایت به باالترین مقام 
منطقه ای رسـیدین و مدیر رابط حاکم در شـهر فالکروم شـدین؛ دسـت کم تا 

اون وقتی که چیزی به نام رابط حاکم وجود داشت.«
می دانست قسمت آخر حرفش حسابی برایشان سنگین بوده؛ نامردی بود اما 

بستن دست وپا و کشیدن کیسه روی سرش باعث شده بود کمی بدُخلق شود.
خانـم مدیـر هیلیارد پرسـید: »یعنی می گـی ابر تندر هنوز هـم صدامون رو 

می شنوه؟ هنوز هم خیر و صالحمون رو می خواد؟«
گریسون گفت: »بله، درست مثل قبل.«

»پـس خواهـش می کنم... ازش بخواه راه رو بهمون نشـون بده. از ابر تندر 
بپـرس بایـد چـی کار کنیم؟ ما مأمورهای ابر باران اگه راهنما نداشـته باشـیم، 

هدفی هم نداریم. نمی تونیم این جوری ادامه بدیم.«
گریسـون سـر تکان داد و حرف زد؛ نگاهش را هم به فضای باالی سـرش 
دوخـت، امـا این کار را فقط برای این کرد که حرکتش تأثیرگذارتر شـود. گفت: 

»ابر تندر، سخن حکیمانه ای داری که بهشون بگم؟«
گریسـون گوش کرد، از ابر تندر خواسـت حرفش را تکرار کند و بعد رو کرد 

به سه مأمور بی قرار.
گفت: »167/733، 8/167«

مأمورها ِبّروبر نگاهش کردند.
باالخره خانم هیلیارد پرسید: »چی؟«

»چیزیه که ابر تندر گفت. شما یه هدف می خواستین، اون هم خواسته تون 
رو برآورده کرد.«

مأمور سیکورا به سرعت مشغول کار با تبلتش شد و عددها را ثبت کرد.
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خانم هیلیارد پرسید: »اما... معنی ش چیه؟«
گریسون شانه باال انداخت. »نمی دونم.«

»به ابر تندر بگو منظورش رو توضیح بده!«
»دیگه حرفی واسـه گفتن نداره... اما واسـه هر سـه نفرتون بعدازظهر خوبی 
آرزو می کنـه.« مسـخره بـود امـا تا آن لحظه گریسـون حتی نمی دانسـت چه 

وقت روز است.
»ولی... آخه...«

سـپس قفـل در باز شـد؛ نه فقط قفـل همان یک در، بلکـه همه ی قفل های 
سـاختمان. کار ابر تندر بود و لحظه ای بعد سـیل آواییان به اتاق سـرازیر شـد که 
مأمورهای ابر باران را گرفتند و دست و پایشان را بستند. آخرین نفری که وارد اتاق 

شد کشیش ِمندوزا بود؛ مدیر دیری که گریسون در آن پناه گرفته بود.
مندوزا به مأموران ابر باران گفت: »خشونت تو مرام فرقه ی ما نیست، اما تو 

همچین موقعیت هایی آرزو می کنم که بود!«
مأمـور هیلیـارد، که نگاهش هنوز هم سرشـار از درماندگی بود، از گریسـون 

چشم برنمی داشت. »تو که گفتی خود ابر تندر اجازه داد ازشون بدزدیمت!«
گریسـون با شـادمانی گفت: »درسـته، اما از طرفی می خواسـت از دسـت 

اون هایی که آزادم کردن هم آزاد بشم.«
•••

با کاروان ماشـین هایی که همگی راننده های واقعی داشـتند، در حال بازگشت 
به دیر بودند. مندوزا گفت: »ممکن بود از دسـت بدیمت.« او تا مدت ها بعد از 

نجات گریسون همچنان آشفته بود.
گریسـون گفت: »من رو از دسـت ندادین. خوبم.« از بس مندوزا خودش را 

بابت این اتفاق سرزنش می کرد، دیگر خسته اش کرده بود.
»اما اگه پیدات نکرده بودیم، شاید االن حالت خوب نبود.«

»اصاًل چه جوری تونستین پیدام کنین؟«
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مندوزا بعد از لحظه ای تردید گفت: »ما پیدات نکردیم. ساعت ها داشتیم دنبالت 
می گشتیم تا اینکه یهویی یه مقصدی روی صفحه های همه مون ظاهر شد.«

گریسون گفت: »ابر تندر بوده.«
منـدوزا اعتـراف کرد: »بله، ابر تندر بوده. ولی اگه واقعًا همه جا دوربین داره، 

نمی فهمم چرا این قدر طول کشید تا پیدات کنه.«
گریسـون تصمیـم گرفت حقیقت را پیش خـودش نگه دارد؛ تصمیم گرفت 
نگویـد اصـاًل طول نکشـیده تـا ابر تنـدر او را پیدا کند و تمام مدت می دانسـته 
گریسـون کجاسـت، اما دلیل موجهی داشـته که این قدر طولش داده؛ درسـت 

مثل وقتی که تصمیم گرفت درباره ی آدم ربایی به گریسون هشدار ندهد.
ابـر تنـدر بعد از پایـان ماجرا به او گفته بود: »این اتفـاق باید به نظر آدم رباها 
حقیقی می اومد و تنها راه اطمینان از این موضوع هم این بود که بذارم آدم ربایی 

واقعًا اتفاق بیفته. خیالت راحت باشه که هیچ خطری تهدیدت نمی کرد.«
درست است که ابر تندر مهربان و بامالحظه بود، گریسون متوجه شده بود زیاد 
پیش می آید این طور غیرعمدی مردم را آزار بدهد. گرچه ابر تندر هوش سرشـار 
و توانایی بسیار زیادی برای هم حسی داشت، انسان نبود و همین باعث می شد 
هرگـز نتوانـد بعضـی چیزها را درک کند، مثاًل نمی توانسـت درک کند که ترس از 
موقعیتی ناشـناخته حسـی بسیار هراس انگیز و کاماًل حقیقی است و فرقی هم 

نمی کند که واقعًا دلیلی برای ترس وجود داشته باشد یا نه.
گریسون به مندوزا گفت: »نمی خواستن بهم آسیب بزنن. فقط بدون ابر تندر 

سرگردون شده ان.«
منـدوزا گفـت: »خـب همه همین طورن، اما دلیل نمی شـه راه بیفتن بیان تو 
رو از رخت خواب بکشـن بیرون.« با عصبانیت سـر تکان داد، اما انگار بیشـتر از 
دسـت خودش عصبانی بود تا آن ها. »بایـد فکرش رو می کردم! مأمورهای ابر 
بـاران بیشـتر از بقیـه به مغز پنهان دسترسـی دارن و معلومه کـه می رن دنبال 

کسی می گردن که ناباب نشده باشه.«
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شاید تصور اینکه گریسون بتواند ناشناس باقی بماند، خواب و خیالی خام 
بود. او ذاتًا خوشش نمی آمد از بقیه متمایز باشد و حاال به معنای واقعی کلمه 
بی همتا شده بود. اصاًل نمی دانست چطور باید با چنین موقعیتی روبه رو شود، 

اما فکر می کرد ناچار است باالخره یاد بگیرد.
روزی که مانا به زیر آب رفت، ابر تندر گفته بود باید با هم حرف بزنیم. و از آن به 
بعد یکسره با او حرف زده بود. گفته بود نقشی حیاتی به عهده دارد، اما نگفته بود 
چه نقشـی. ابر تندر هرگز دوسـت نداشت خودش را به یک پاسخ خاص محدود 
کند مگر اینکه تا حد مشخصی از آن اطمینان داشته باشد؛ با اینکه او در پیش بینی 
نتایج مهارت داشت، غیب گو که نبود. ابر تندر نمی توانست آینده را پیش بینی کند، 
فقط می توانست احتمال آنچه را ممکن است رخ دهد بسنجد و در بهترین حالت، 

گوی بلورین مه آلودی بیش نبود.
کشیش مندوزا با نگرانی انگشت هایش را روی دسته ی صندلی اش می زد.

گفـت: »ایـن مأمورهای ملعـوِن ابر بـاران تنها آدم هایی نیسـتن که دنبالت 
می گردن. باید زودتر فکری به حال این وضع بکنیم.«

گریسون می دانست این وضعیت قرار است به کجا برسد. او تنها کسی بود که با 
ابر تندر ارتباط داشت و دیگر نمی توانست پنهان شود؛ وقت آن شده بود که کم کم 
نقش خود را ایفا کند. می توانسـت از ابر تندر بخواهد او را در این زمینه راهنمایی 
کند، اما دلش نمی خواست. باید اعتراف می کرد مدتی که ناباب شده و زندگی اش 
را بـدون نظـر ابر تندر گذرانده بود، وحشـت انگیز اما آزادی بخش بـود. عادت کرده 
بود خودش تصمیم بگیرد و نظر بدهد. تصمیم بیرون آمدن از سایه ها را هم باید 

خودش به تنهایی می گرفت، بدون مشورت با ابر تندر یا نظر او.
گریسـون گفـت: »بایـد این موضـوع رو علنی کنم. باید بـه همه ی دنیا خبر 

بدم... اما این کار رو با شرایط مورد نظر خودم می کنم.«
مندوزا نگاهش کرد و لبخندی به لبش نشست. انگار گریسون می توانست 

به حرکت درآمدن چرخ دنده های مغز مرد را به چشم ببیند.



21

مندوزا گفت: »بله، باید تو رو وارد بازار کنیم.«
گریسـون گفـت: »بازار؟ راسـتش من همچین چیـزی نمی گم... من که یه 

تکه گوشت نیستم.«
کشیش هم موافقت کرد. »نه، اما فکر خوبی که تو زمان مناسب به ذهن آدم 

برسه، به اندازه ی یه استیک لذیذ لذت بخشه.«
•••

منـدوزا منتظر همین موقعیت بود! منتظر مجوز چیدِن صحنه ای که گریسـون به 
آن قدم بگذارد. باید صبر می کرد تا فکرش به ذهن خود گریسـون برسـد؛ مندوزا 
می دانست اگر این ایده را به او تحمیل کنند، در برابرش مقاومت خواهد کرد. شاید 
این آدم ربایی کثیف سبب خیر شده و چشم گریسون را به تصویری کلی تر باز کرده 
بود. گرچه کشیش مندوزا مردی بود که در خفا به باورهای آوایی خود شک داشت، 

تازگی ها حضور گریسون باعث شده بود در شک هایش تردید کند.
وقتـی گریسـون ادعـا کرد ابر تندر هنـوز با او صحبت می کنـد، مندوزا اولین 
کسی بود که حرفش را باور کرد. احساس می کرد گریسون بخشی از یک طرح 

کلی تر باشد و شاید خود مندوزا هم در آن طرح جایی داشت.
آن روز بـه گریسـون گفتـه بـود: »بی دلیل نبـود که تو پیش مـا اومدی. این 

اتفاق، این طنین بزرگ، فقط به یه شکل گسترده نمی شه.«
حاال که دو ماه از آن روز گذشته بود و در یک ماشین سواری نشسته بودند 
و دربـاره ی اهـداف واالتر حـرف می زدند، وجـود مندوزا بی اختیار از احسـاس 
قدرت و جسارت سرشار شده بود. این مرد جوان و بی خبر از همه جا آمده بود 

تا کیش آوا ـ و شخص مندوزا ـ را به سطح دیگری ببرد.
»قبل از هر چیزی به یه اسم احتیاج داری.«

گریسون گفت: »اسم که دارم.« اما مندوزا به حرفش اعتنا نکرد.
»اسـمت عادیه. باید خودت رو به شـکل چیزی خارق العاده به دنیا نشـون 
بدی؛ به شـکل چیزی... برتر از همه.« کشـیش نگاهش کرد و سـعی کرد او را 
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دلنشـین تر و واالتر ببیند. »تو یه الماسـی، گریسـون و حاال باید برات یه رکاب 
درست وحسابی پیدا کنیم تا روش بدرخشی!«

•••
الماس.

چهارصدهـزار قطعـه المـاس کـه در گاوصندوقـی در دل گاوصندوقـی دیگر 
محبـوس و در اعمـاق دریـا گـم شـده بودند. قطعـه ای از ایـن الماس ها چنان 
ارزشـمند بـود کـه حتی در خیـال میرایان هـم نمی گنجید؛ ایـن گوهرها عادی 
نبودند. این الماس ها به داس ها تعلق داشتند. نزدیک دوازده هزار قطعه شان بر 
دسـتان داس های زنده بود، اما این رقم در مقایسـه با میزان گوهرهایی که در 
گنجینه ی یادگاران و آینده نگهداری می شـد هیچ بود. اینجا آن قدر الماس بود 
که تا قرن ها برای برآورده کردن نیازهای خوشـه چینی بشـر کفایت کند؛ آن قدر 
بـود کـه از حـاال تا آخر دنیا برای گوهرنشـانی تک تک داس های منصوب شـده 

کافی باشد.
این الماس ها بی عیب ونقص بودند. این الماس ها کاماًل مشـابه هم بودند. 
جز نقطه های سیاهی که داخلشان بود، هیچ نقصی نداشتند؛ اما آن هم نقص 

نبود... بخشی از ساختارشان بود.
تیغه ی معظم، پرومته در سال کرکس سیاه و در زمان شکل گیری داس شهر، 
گفتـه بـود: »انگشـترهای ما یـادآور این نکته هسـتند که ما توانسـته ایم جهان 
ساخته ی دست طبیعت را بهبود ببخشیم. طبیعت ما این است... که از طبیعت 
فراتر برویم.« و هنگامی که انسان به قلب انگشترِ داسی نگاه می کرد، این نکته 
روشن تر از هر زمان دیگری آشکار می شد؛ چرا که گویی عمقش فراتر از فضایی 

بود که اشغال کرده بود. انگار ژرفنایی ورای طبیعت داشت.
هیچ کـس نمی دانسـت ایـن الماس هـا چطـور سـاخته شـده اند. همـه ی 
فّناوری هایی که در حیطه ی اختیار ابر تندر نمی گنجیدند از بین رفته بودند. حاال 
دیگر آدم های کم شماری در جهان بودند که واقعًا از طرز کار ابزار و وسایل مختلف 




