
  

پرسی جکسون

و 

  نبرد البیرنت 
  

  جلد چهارم از سري پرسی جکسون و خدایان یونان

  

  

  ریک ریوردن   :اثري از

   Pioneer:مترجم
  

  زهرا سعیدي: ویراستار

  

  



  

  فصل اول

  

  کنمها مبارزه می 1ا دسته ي چیرلیدرب

  

. منفجر کردن یک مدرسه ي دیگر آخرین دست گلی بود که میخواستم در تعطیالت تابستانی ام به آب دهم

اما جایی که صبح دوشنبه ي اولین هفته ي ژانویه در حالی که درون ماشین مادرم نشسته بودم در آن حضور 

. شرقی بود 81در خیابان  2داشتم، دبیرستان گود

تعدادي بی ام دبیلو و ماشین . است 3قهوه اي رنگ، مشرف بر رودخانه ي ایستگود یک ساختمان سنگی 

در حالی که گذرگاه سنگی تجملی آن را از نظر میگذراندم در . در بیرون آن پارك شده بود 4هاي لینکلن تون

  .این فکر بودم که اخراج شدنم از این مدرسه چقدر طول میکشد

   .فقط آروم باش -

  . بودصداي مادرم آرام ن

  ...می دونی که... این فقط یه جلسه معارفه ست و یادت باشه عزیزم این مدرسه ي پله، پس سعی نکن  -

  با خاك یکسانش کنم؟ -

  . بله -

خوش  هنگام باال رفتن از پله هاپل بلوفیس نامزد مادرم در حالی که داشت به کالس نهمی هاي سال بعد 

 ش،موي فلفل نمکی و لباس هاي کتانی راه راه و ژاکت چرم آن با .بیرون مدرسه ایستاده بود مد می گفتآ

 که البته با این توانایی. اما او فقط یک معلم انگلیسی بود ،مرا را به یاد یک بازیگر تلویزیونی می انداخت

علی رغم این حقیقت که از تمامی  ،دبیرستان گود را متقاعد کند که مرا براي کالس نهم بپذیرند توانست

ایده ي خوبی  این سعی کردم که به او هشدار دهم که. مه بودام اخراج شد ارسی که در آنها حضور داشتهمد

  . نگاهی به مادرم انداختم. اما او گوش نمی کرد ،نیست

  درسته؟ ،حقیقت رو در مورد من بهش نگفتی -

  

. س پوشیده بودابراي یک مصاحبه ي کاري لب. به طور عصبی با انگشتانش بر روي فرمان ضرب گرفت مادرم

  . ش راکفش هاي پاشنه بلندبعالوه  ،بهترین پیراهن آبی

  :او تایید کرد

  . فکر کردم باید صبر کنیم -

  . اونو از ترس فراري نمی دیم حداقل بخُ -

  !توي یه صبحه دل انگیزه گردهماییاون فقط یه . پرسی خوب پیش می ره معارفهنم که جلسه ئمطم -
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  :مزیر لب گفت

  . کنم شمی تونم قبل از این که سال تحصیلی شروع بشه منفجر. عالیه -

  ...تو یه قرار داري معارفهبعد از جلسه ي ! فردا توي کمپی. مثبت فکر کن -

  :اعتراض کردم

  !،اَهمامان ،فقط آنابثه ناو! اون یه قرار نیست -

  . داره این همه راه رو از کمپ براي دیدن تو میاد ناو -

  .آره ب،خ -

  .سینمادارید با هم می رید شما  -

  . آره -

  . خودتون دوتا -

  !مامان -

ش را اما می توانستم بگویم سخت در تالش بود که لبخند ،او دستانش را به عالمت تسلیم شدن باال برد

  . پنهان سازد

  . امشب می بینمت. بري تو، عزیزم هبهتر -

پل بلوفیس داشت به یک . را از نظر گذراندم وقتی که داشتم از ماشین پیاده می شدم باالي پله هاي مدرسه

لی موشی که با  شلواریک تی شرت خرمایی و دختر. خوشامد می گفت رنگفرفري قرمزهاي موبا دختر 

موهاي . وقتی که برگشت یک لحظه صورت او را دیدم . به تن داشت ،شده بود مزیینمارك هاي نقاشی 

  .سیخ شددستم 

  :مادرم پرسید

  پرسی؟ چیزي شده؟ -

  :من من کنان گفتم

  این مدرسه ورودي دیگه اي هم داره؟ .هیچی ،هی -

  ؟طورچ .سمت راست ،پایین بلوك -

  . بعداً می بینمت -

و در حالی که امیدوار بودم که دختر مو قرمز مرا اما از ماشین پیاده شدم  ،مادرم می خواست که چیزي بگوید

  .دویدم ،ندیده باشد

 ،درسته ،آره. نمی توانست این اتفاق بیافتد اگه به ستاره ي بدشانسیم هم بوداو اینجا چی کار می کرد؟ حتی 

  . می توانست بدتر از این اتفاق بیفتدبود شانس من  اگه به ستاره داشتم فکر می کردم که

  

***  

ونیفورم یدر چیرلیدر دو تا . خیلی خوب از کار در نمی آید،در یک جلسه معارفه  آن هم دزدکی حرکت کردن

  . حمله کنند تازه واردتاده بودند تا به دانش آموزان سسفید در کنار ورودي ای- هاي ارغوانی

ن دوستانه یچناین رلیدر ها می دانستم این اولین و آخرین بار است که چی یه جورایی به لب داشتند،آنها لبخند 

  . با من برخورد می کنند

  !سالم -



  

امریکایی با موي فرفري شبیه  - دیگري یک افریقایی. یکی از آنها بلوند با چشمانی به رنگ آبی یخی بود

هر دو دختر اسم هایشان را با خط شکسته اي به . بود.) چی بلغور میکنمباور کنید می دونم دارم ( مدوسا 

بانده بودند اما با ناتوانی من در خواندن کلمات مثل کلمه ي بی معنی اسپاگتی به نظر سهایشان چیونیفورم 

  . می رسید

  :دختر بلوند گفت

  . تو خیلی دوست داشتی هستی ،ی، هبه گود خوش آمدید -

  

  این بازنده کیه؟ ،ما: اما وقتی او سرتاپاي من را نگاه کرد حالتش بیشتر شبیه این بود

  .  گر با ناراحتی به من نزدیک شددختر دی

گل هاي رز لبخند می زد و چیز  هماننداو . است 5لیو فهمیدم او ک مبرچسب یونیفورمش را بررسی کرد

بوي عجیبی . اي تازه شسته شدهاسبه بوي–دیگري که از درس هاي سواري ام در کمپ به خاطر می آوردم 

حال، چنان نزدیک من ایستاد که احساس کردم سعی دارد  بهر. شاید او اسبی داشت. براي یک چیرلیدر بود

  . بر روي پله ها هل دهد ،مرا به عقب

  ؟6اسمت چیه ماهی -

  ماهی؟ -

  . 7تازه وارد -

  . آه، پرسی -

  . دخترها نگاهی رد و بدل کردند

  :دختر بلوند گفت

  . منتظرت بودیم. اُه، پرسی جکسون -

 ،آنها در حالی که به روش غیر دوستانه اي لبخند می زدند .را به پشتم وارد کرد صیاخآن حرف سردي 

جایی که خودکار سرتوپی مهلکم ریپتاید  ،دستم به طور غیر ارادي به سمت جیبم رفت .ورودي را بسته بودند

  . اشتمذرا می گ

  .ناگهان صداي دیگري از داخل ساختمان آمد

  پرسی؟ -

.  هرگز اینقدر از شنیدن صدایش خوشحال نشده بودم. آمددي وپل بلوفیس از جایی پایین راهروي ور

  . لی خوردآنها بودم که تصادفاً زانویم به ران ککنار چنان دلواپس عبور از . چیرلیدرها عقب رفتند

  !تلق

  . مثل اینکه با یک تیر پرچم برخورد کرده بودم ،پایش صدایی فلزي و تهی کرد

  :او زیر لب گفت

  . ماهی ،اوو، مراقب باش -
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 ده بودم کهیترس آنقدر. اما پایش شبیه یک پاي قدیمی معمولی به نظر می رسید ،به پایین نگاه کردم

  . پوزخند میزدنددر پشت سرم چیرلیدرها . تاالر ورودي شدم واردبه سرعت . سوالی بپرسم نمیتوانستم

  :پل به من گفت

  !به گود خوش امدي! اینجایی -

  .اه، آقاي بلوفیس -لپهی  -

  . اما چیرلیدرهاي مرموز ناپدید شده بودند. کوتاهی به عقب کردم نگاه

  . رسی، مثل کسی هستی که یه روح دیده باشهپ -

  ...آره، اه -

  .ل ضربه اي به پشت من زدپ

بیش فعال و ناتوان در ي ما اینجا تعداد زیادي بچه . اما نگران نباش ،می دونم عصبی هستی. گوش کن -

  . ي ما می دونن چطوري به اونها کمک کننم هالمع. خوندن داریم

  . بزرگترین نگرانی هایم بودند ،یش فعالی و ناتوانی در خواندنباي کاش . تقریباً می خواستم بخندم

در مورد خودم را اما اگر به او حقیقت  ،منظورم این است، می دانستم که پل سعی داشت به من کمک کند  

احساس . چیرلیدرها بارز آن،نمونه ي . می گفتم، او یا فکر می کرد دیوانه شده ام یا با داد و فریاد فرار می کرد

  . ...بدي نسبت به آنها داشتم

دختر مو قرمز که در پله . دارم هم ناگهان به پایین تاالر ورودي نگاه کردم و به یاد آوردم که مشکل دیگري

  . از وروردي اصلی وارد تاالر می شد یده بودم داشتهاي جلویی د

  . متوجه من نشو: دعا کردم

  :از پل پرسیدم

  جلسه ي معارفه کجاست؟ -

  ...اما. اون طرف. تو ورزشگاه -

  .خداحافظ -

  :او صدا زد

  رسی؟ پ -

  . اما من داشتم می دویدم

  

***  

  

من هم یکی از  ،سمت ورزشگاه می رفتند و به زوديتعدادي از بچه ها داشتند به . فکر کردم او را گم کرده ام

  .بودم ،نددانکه در صندلی ها خود را می چپ اي چهارده سالهبچه ي سیصد آن 

پر یک کیسه به صداي کسی که  دست کمی از خارج از نت را می نواخت که رزمیآهنگ یک  ،یک گروه رژه

در یونیفورم  ،احتماالً اعضاي شوراي دانش آموزي ،بچه هاي بزرگتر. نداشت ،کوبیدچماق فلزي می ،از گربه

معلم هادر حالی که به دانش آموزان . یمالما باح ،هیهاي گود آن جلو ایستاده بودند و به همه نگاه می کردند، 

دیوارهاي ورزشگاه کامالً با پرچم . آن اطراف می چرخیدند و براي آنها دست تکان می دادند ،لبخند می زدند



  

پوشانده  ».ما یک خانواده ایم .خوبه ،آینده خوش آمدید، گود نو رسیدگان« : با نوشته يارغوانی  هاي سفید و

  . و تعدادي شعار هاي با نشاط دیگر که باعث شد کامالً بخواهم باال بیاورم. شده بود

رم این است، منظو. اینجا خوشحال باشند در تازه واردان دیگر هم به نظر نمی رسید از بودن رهیچکدام از دیگ

اما در . اصالً خوب نیست ،آمدن به جلسه معارفه در ژوئن وقتی که مدارس حتی تا سپتامبر شروع نمی شوند

  . حداقل این چیزي بود که بروشور می گفت .»براي بهتر بودن زودتر آماده می شویم« گود 

ت بمیکروفون آمد و شروع به صحیک مرد در کت و شلوار راه راه به سمت . گروه رژه نواختن را پایان داد

. کرد، اما صدا در اطراف ورزشگاه انعکاس می کرد و بنابراین نظري در مورد این که او چه می گفت ندارم

  . داشت غرغره می کرد احتماالً

  .کسی شانه ام را گرفت

  اینجا چی کار می کنی؟ -

  .مو قرمزمکابوس شبانه ي : خودش بود

  :گفتم

  . ریچل الیزابت دیر -

  . را به یاد آورم اسمشفکش افتاد، مثل اینکه نمی توانست باور کند چنان بی ادب باشم که 

دسامبر گذشته که می خواستی من رو بکشی بهم  ،اسم کاملت رو. هستی چی چیو تو پرسی نمی دونم  -

  . نگفتی

  تو اینجا چی کار می کنی؟ ... من ن... ببین، من نمی  -

  . معارفهجلسه . مثل تو، فکر کنم -

  یوریک زندگی می کنی؟وتو نی -

  چی، نکنه فکر کردي توي سد هاور زندگی می کنم؟ -

و نمی گویم در مورد او فکر می ( هر وقت که در مورد او فکر می کردم . هنم خطور نکرده بودذهرگز به 

د هاور زندگی می همیشه فکر می کردم او در حوالی س) ؟باشه ،هنم عبور می کردذکردم، او فقط گاه گاه از 

زمانی که من  آن همما احتماالً ده دقیقه اي با هم بودیم، . چون آنجا جایی بود که او را دیده بودم ،کند

در حالی که توسط تعدادي ماشین کشتار فوق  ،تصادفاً شمشیرم را از او رد کردم، او زندگی ام رانجات داد

  . نید که، مالقات هاي اتفاقی معمولی تانومی د. رو بر قرار ترجیح دادم رارفو طبیعی تعقیب می شدم

  : تعدادي بچه پشت سر ما پچ پچ کردند

- چیرلیدرها دارن صحبت می کنن! خفه شید ،یه  .  

  :یک دختر در میکرفون فوت کرد

  ! سالم بچه ها -

  . همان دختر مو بلوندي بود که در ورودي دیده بودم

- لیهاسم من تامیه و این هم ک.  

لی یک چرخ و فلک زدک .  

اما ریچل با . بچه ها نگاه کردند و نیشخند زدند تعدادي از. جیغ زد ،درد میکشدریچل شبیه کسی که  ،کنار من

به صحبت کرد او شروع . به نظر نمی رسید تامی به هیاهو اهمیتی داده باشد. ترس به چیرلیدرها زل زده بود

   .یم در اولین سال ورودمان تجربه کنیمدر مورد تمام روش هاي عالی که می توانست



  

  :ریچل به من گفت

  . فرار کن، حاال -

  چرا؟ -

اخم به در حالی که آن هم  ،با هل دادن ایجاد کردرا او در کناره ي صندلی ها راهی . ریچل توضیحی نداد

تامی . داشتمشک . نداشتتوجهی  ،نها قدم می زدآر کردن بچه هایی که بر روي رغُکردن  معلم ها و غُ

لی به ک. صحبت می کرد ،بندي شویم و مدرسه را بگردیم گروهداشت در مورد اینکه به گروه هاي کوچک 

به . کاري انجام می دهمه من چببیند، مثل اینکه منتظر بود . چشمانم نگاه کرد و لبخند جذابی تحویلم داد

او . قرار داشتتعدادي معلم  کنار نآن پاییپل بلوفیس . نظر بد می رسید اگر حاال اینجا را ترك می کردم

  . یک چیز سرجایش نیستکنجکاو بود که 

ناگهان در مورد ریچل الیزابت دیر فکر کردم، و در مورد قدرت خاصی که زمستان گذشته در سد هاور از خود 

قلبم می . ا ببیندنبودند، ر هم اصالً نگهبان نبودند، حتی انسانکه امنیتی  هبود گرو قادر او. نشان داده بود

  . کوبید، بلند شدم و تا خارج از ورزشگاه او را دنبال کردم

  . او پشت یک طبل بزرگ در قسمت طبل ها پنهان شده بود. یافتمریچل را در اتاق گروه موسیقی 

  :او گفت

  !اینجا بشین! بیا اینجا -

  . ما کنار او قوز کردما .در مورد پنهان شدن در پشت تعدادي بانگو احساس حماقت کامل می کردم

  :ریچل پرسید

  اونها تو رو دنبال می کنن؟ -

  :گفتم

  اونها چی اند؟ چی دیدي؟. فکر نکنم -

  :  بر روي تی شرت خرمایی اش نوشته شده بود. چشمان سبزش از ترس روشن تر شد

  . گروه هنر هاروارد

  . تو حرفم رو باور نمی کنی... تو -

  :قول دادم

  . ه نگاه کنیمی دونم که تو می تونی از میون م. باور می کنم ،اُه، آره -

  از چی؟ -

- بعضی از فانی ها با . ن می کنهوخب، اون مثل یه حجاب می مونه که چیزي هاي واقعی رو پنه... اون. هم

مثل تو. به دنیا می آن ،ه ببینناین قدرت که بتونن از میون م .  

  . او با دقت مرا بررسی کرد

  . مثل این که تو نیستی. تو گفتی من فانی ام. تو توي سد هاور این کار رو کردي -

حتی نباید . داشتم چه فکري می کردم؟ نمی توانستم توضیح دهم. مثل سوراخ کردن یه بانگو داشتم یاحساس

  . سعی می کردم

  :او التماس  کرد

  شتناك که می بینم؟همه ي این چیزاي وح. تو می دونی این چه معنی داره. بهم بگو -

  تو چیزي در مورد افسانه هاي یونان باستان می دونی؟ . ببین، عجیب به نظر می رسه -



  

  مینیایتور و هیدرا؟... مثل -

  ؟باشهآره، فقط اون اسم ها رو وقتی که من اینجام نگو،  -

  :ادامه داد ،او در حالی که داشت گرم می شد

  ...و فیوري ها و سیران ها و  -

  !عالیه -

به دور و اطراف اتاق گروه موسیقی نگاه کردم، مطمئن بودم که ریچل قصد دارد تعدادي از آن کثافت هاي 

پایین راهرو، صداي دسته اي از . هنوز تنها بودیم ،اما. تشنه به خون را از میان دیوارها به یک باره ظاهر کند

وقت زیادي براي . مدرسه را شروع کرده بودندآنها گردش در . بچه ها را شنیدم که از ورزشگاه خارج می شدند

  . صحبت کردن نداشتیم

  :گفتم

  . واقعی اند... همه ي خدایان یونان  ،همه ي اون هیوالها -

  !می دونستم -

شکش را تبدیل به یقین اما به نظر می رسید بدترین  ،خیلی راحت تر بود اگر او مرا دروغ گو خطاب می کرد

  . کرده ام

  :او گفت

نمی . نمی تونستم به کسی بگم. نه می شموچند ساله فکر می کنم دارم دیو. دونی چقدر سخته بودنمی  -

  ... تونستم

  .چشمانش باریک شد

  تو کی هستی؟ منظورم اینه که واقعاً کی هستی؟. صبرکن -

  . من یه هیوال نیستم -

  مگه نه؟ ،اما انسان نیستی. و هستیت.. تو شبیه. ممی تونستم ببین ،اگه یه هیوال بودي. خب اون رو می دونم -

اگر چه سه سال بود که با چیزي که بودم کنار آمده بودم اما هرگز در این مورد قبالً با . آب دهانم را فرو بردم

نمی . منظورم این است که به جز مادرم، اما او همه چیز را می دانست. یک فانی معمولی صحبت نکرده بودم

  . عمیق رفتم اما یک شیرجه ي ،دانم چرا

  :گفتم

  . من نیمه انسانم. من یه دورگه ام -

  و نیمه ي دیگه چی ؟ -

درها محکم پشت سر آنها بسته شد. لی به اتاق گروه موسیقی وارد شدندهمان وقت تامی و ک.  

  :تامی گفت

  . نوبت معارفه ي تو ،نوبتی هم باشه. تو اینجایی پرسی جکسون -

  

***  

  :ریچل نفس نفس زد

  !وحشتناکناونا  -



  

ارغوانی - هنوز لباس هاي چیرلیدري سفید ،در حالی که منگلوله هاي رنگی را در دست داشتند ،لیتامی و ک

  . شان را به تن داشتند

  :پرسیدم

  اونا واقعاً چه شکلی اند؟  -

  . اما ریچل به نظر آنقدر ترسیده بود که جواب بدهد

  . بیخیالش شواُه،  -

 ،لی در حالی که راه خروج ما را سد می کردک. و به سمت ما آمد ،تحویل داد بی نظیر يتامی به من لبخند

  . کنار درها ایستاد

اما لبخند تامی چنان خیره  ،می دانستم مجبوریم براي خروج از آنجا مبارزه کنیم. ودندبآنها ما را در تله انداخته 

و شیوه اي که موهایش را بر روي شانه   شی چشمان آبی زیبا. ربودکننده بود که هوش و حواس را از من 

  ...اش ریخته بود

  :ریچل هشدار داد

  !پرسی -

  . گفتم »؟آه ه ه ه« چیز هوشمندانه اي شبیه 

  . اش را باز کرد 8او منگوله ي رنگی. تامی داشت نزدیک تر می شد

  . صداي ریچل به نظر از راه دوري به گوشم می رسید

  !حواست رو جمع کن -

ریپتاید به یک شمشیر برنزي . را برداشتم شام را جمع کردم و خودکارم را از جیبم در آوردم و سرتمام اراده 

  . لبخند تامی به یک نیش خند تبدیل شد. سه فوتی تبدیل شد، تیغه اش با نور طالیی ضعیفی می درخشید

  :او اعتراض کرد

  چطوره به جاش بوسم کنی؟. تو به اون نیازي نداري. اُه، یاال -

  . کننده مست بویی نحوي به ولی، عجیب بوي یک–او بویی شبیه گل رز و خز تمیز یک حیوان را میداد 

  .ریچل خیلی محکم بازوي مرا نیشگون گرفت

  !نگاهش کن! اون می خواد تو رو گاز بگیره ،پرسی -

  .فقط حسادت می کنه ناو -

  . لی نگاه کردبه ک ،تامی به عقب

  می تونم بانوي من؟ -

لب هایش را با گرسنگی لیسید ،همچنان در را سد کرده بودکه لی ک.  

  . عالی انجام می دي رو داري کارت ،برو تامی -

  . اما نوك شمشیرم را بر روي سینه اش قرار دادم ،تامی قدمی دیگري به جلو گذاشت

  . د عقبربرگ -

  :با نفرت گفت. او غرولند کرد

  !می خوریم ،ما هرچی رو که انتخاب کنیم. دورگه ،این مدرسه ي ماست. تازه وارد -
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- Pom-poms



  

  .  بعد او شروع به تغییر کرد

دندان هایش . گشتچشمانش کامالً قرمز . صورتش به سفیدي گچ شد. پریدصورت و بازوانش  از رويرنگ  

  . به نیش تبدیل شدند

  :با لکنت گفتم

  . یه خون آشام -

سم  ،شمالو و قهوه اي مثل یک پاي االغپپاي چپش  ،در زیر دامن چیرلیدري اش. بعد به پاهایش نگاه کردم

  . ساخته شده از برنزاما  ،پاي راستش به شکل پاي یک انسان بود. دار بود

  ... آه ه یک خوش آشام با  -

  :دزتامی جیغ 

  ! بی ادبیه که مسخره کنی! به پاهام نگاه نکن -

مخصوصاً با منگوله هاي  ،ل به نظر می رسیدکامالً شبیه وهم و خیا. او با پاهاي عجیب نامتقارنش جلو آمد

  . نه در رویارویایی با آن چشمان قرمز و نیش هاي تیز ،اما نمی توانستم بخندم ،رنگی

لی خندیدک:  

خدمتکاران ،  9مپوساما ا. گفتی یه خون آشام؟ اون افسانه هاي احمقانه که از روي ما ساخته شده، احمق -

  . هستیم 10هکیت

  . یکتر شدتامی به من نزد

ما وجود داریم تا از خون مردان جوان ! دما را از ارواح حیوانات و برنز به وجود آور یجادوي تاریک ،ام م م م -

  !منو ببوسحاال بیا، . تغذیه کنیم

اما ریچل یک طبل را به . چنان فلج شده بودم که نمی توانستم حرکت کنم. او نیش هایش را برهنه کرد

  . سمت سر امپوسا انداخت

غلت زدم که  ،میان پایه هاي موسیقیراهروي در . هیوال هیس هیسی کرد و طبل را به کناري پرت کرد

  . فنرهایش بر روي پوست طبل جغ جغ می کرد

  .    را پرت کرد، اما هیوال با ضربه ي سختی آن را هم به کناري پرت کرد 11فونریچل یک ساکسی 

  . تامی غرولند کرد

  !قدرت بینایی تو یه ذره زیادي خوبه. یه استثنا قائل می شم ،اما براي تو فانی. معموالً دخترا رو نمی کشم -

  . او به سمت ریچل خیز برداشت

                                               
9- empousa ه هاي بد را چوحی که بر( او یکی از دختران زیبا روي هکیت و روح مرمو . یک نیمه الهه که به فرمان هکیت ایجاد شد

اسم او در زبان یونان به معنی . هکیت آنها را به نگهبانی از جاده ها گمارد. بود) یه چیزي تو مایه هاي لولوي خودمون: مترجم-زندنیش می 

او از خون مردانی که آنها را . یک پا است که از دو پاي نا متقارنش که یکی برنزي و دیگري پایی پیوندي از االغ است گرفته شده است

. ذیه می کنداغفال کرده تغ
10- Hecate البته در ( هکیت، الهه ي زیبا رو و قدرتمند . الهه ي تاریکی و سحر و جادو و دنیاي زیرین در افسانه هاي یونان باستان

ر تنها تیتانی بود که بعد از جنگ تیتان ها و خدایان یونان از طرف زئوس اجازه یافت تا قدرت هایش را همچنان در اختیا)  جایگاه خودش

یونانی منسوب به دنیاي زیرین بود  –او یک الهه ي رومی . او در دوره تیتان ها نقشی شبیه به نقش هرمس را به عهده داشت. داشته باشد

د و بو) الهه ي ستاره ها در دوره تیتان ها( او تنها دختر پرسیس و آستریا . بود) با استفاده از ارتباط با مردگان( که الهه ي جادو و غیب گویی 

او در جهان زیرین کمک بسیار بزرگی . او همچون دختر خاله اش آرتمیس هیچگاه ازدواج نکرد. خواهر مادرش، لئو، مادر آرتمیس و آپولو می باشد

.براي پرسیفونی به عنوان یک محرم اسرار بود
11- xylophone سنتور چوبی



  

  !نه -

اما شمشیر را مستقیم به درون یونیفورم  ،جاخالی دهدام از تیغه رد تامی سعی ک .با ریپتاید ضربه اي وارد کردم

  . بر روي ریچل منفجر شد ،رات خاكذصورت به  ، اوفرو بردم و با ناله اي ترسناك شچیرلیدری

  . خالی کرده اند شبه نظر می رسید یک گونی آرد بر روی. ریچل سرفه کرد

  !شرم آوره -

  :گفتم

  . متاسفم. کار رو انجام می دنهیوالها اون  -

لی فریاد زدک:  

  !دو رگه ،تو یه درس توي مدرسه ي ارواح الزم داري. تو کارآموزم رو کشتی -

نیش  .پدیدار گشت شچشمان قرمز رنگ. به شراره هاي آتش تبدیل شد شموي مواج. بعد شروع به تغییر کرد

ناهماهنگ بر روي کف اتاق گروه  ،پاي فلزي و سم دارش .مدآ نبه سمتماخرامان خرامان . ندهایش رشد کرد

  . موسیقی تلق تلق می کرد

  . او غرید

  .نتونسته من رو شکست بده ،هیچ قهرمانی توي هزار سال گذشته. من امپوسا ارشد هستم -

  :گفتم

  !پس وقتت سراومده ،بآره؟ خُ -

ها با  12و در حالی که بر روي ردیفی از ترومبون جاخالی داد اماز اولین ضربه . لی خیلی سریع تر از تامی بودک

خودم را بین او و . ریچل تقال کنان از سر راه کنار رفت. یدبه قسمت شیپورها غلت، زدمینیرومند ضربه  حرکتی

  :او گفت. دزدو دو می م،چشمانش بین من و شمشیر ،رخیدچلی دور ما می ک. امپوسا قرار دادم

  .چه شرم آوره که اون بین ما قرار گرفتهچه تیغه ي کوچولوي قشنگی،  -

اما واقعاً گیج  ،هنم را متمرکز کنمذسعی می کردم . گاهی یک چیرلیدر ،گاهی یک دیو -شکلش سوسو زد

  . کننده بود

لی با دهان بسته خندیدک.  

تو حتی نمی دونی چه اتفاقی داره می افته، می دونی؟ به زودي کمپ عزیزت توي شعله هاي . عزیز بی نوا -

خیلی . وستانت بردگانی براي لرد زمان خواهند بود و هیچ راهی وجود نداره که اون رو متوقف کنیدآتشه، 

  . ببینیبهتره که زندگیت حاال به پایان برسه، قبل از این که مجبور باشی اون رو 

یک مرد داشت چیزي در مورد ترکیب  . یک گروه گردش داشت می آمد. از پایین راهرو، صداهایی شنیدم

  . موزان می گفتآکمدهاي دانش 

  .چشمان امپوسا درخشید

  !به نظر می رسه مهمون داریم! عالیه -

شیپور بزرگ از روي سرمان . ریچل و من قوز کردیم. او یک شیپور بزرگ برداشت و آن را به سمتم پرت کرد

  . عبور کرد و به پنجره برخورد کرد

  . خاموش شد ،صداها در راهرو

فریاد زد ،لی در حالی که تظاهر به ترسیدن می کردک:  

                                               
12- trombone شیپور داراي قسمت متحرك میانی  



  

  چرا اون رو پرت کردي؟! پرسی -

لی یک پایه ي موسیقی برداشت و با ضربه ي سختی ردیفی از ک. واب بدهمبودم که جتر از آن  شوکه

  . ندصندلی ها و وسایل موسیقی به روي کف اتاق برخورد کرد. ها و فلوت ها را جاروب کرد 13کالرینت

  :گفتم

  . بس کن -

  . داشتند به سمت پایین راهرو می دویدند ،مدندآافراد در حالی که به سمت ما می 

لی نیش هایش را برهنه کرد و به سمت درها دویدک .  

  !مد بگیمآخوش  ،وقتشه به مالقات کننده ها -

  .بگیرمرا مجبور بودم جلوي صدمه زدن به فانی ها  .ردمکحمله  شبا ریپتاید به سمت

  :ریچل فریاد زد

  !نرو ،رسیپ -

ه بودتا وقتی که دیر شد قصد انجام چه کاري را داشت،لی اما نفهمیدم که ک .لی به تندي درها را باز کردک .

  . شمشیرم را باال بردم. پل بلوفیس و تعدادي از تازه واردان با تحیر گامی به عقب برداشتند

  . به سمتم برگشت ،مثل یک قربانی ترسان ،در لحظه ي آخر امپوسا

  .او گریه کرد

  !لطفاً ،اُه، نه -

  . در دید بود همکنون آن،. نمی توانستم تیغه ام را غالف کنم

امواج آتش بر . منفجر شد ،لی مثل بطري منفجرشوندهقبل از اینکه برنز آسمانی به او ضربه اي وارد کند، ک

هرگز ندیده بودم که هیوالیی قبالً آن کار را انجام دهد، اما وقتی براي تعجب در . روي هر چیزي جاري شد

  . به داخل اتاق موسیقی برگشتم ،شعله هاي آتش در ورودي را در بر گرفته بود چون. آن مورد نداشتم

  . کامالً سرآسیمه به نظر می رسید ،پل بلوفیس در حالی که از میان آتش به من خیره شده بود

  پرسی؟ چی کار کردي؟ -

آب پاش هاي سقف با هیس هیسی . آژیر آتش جیغ می زد. بچه ها جیغ زدند و به سمت پایین راهرو دویدند

  . روشن شدند

  . ریچل آستین مرا کشید ،در آن هرج و مرج

  !بريتو باید از اینجا  -

  .  من مسئول آن شناخته شده بودم و میسوختآتش  اشت درمدرسه د. حق با او بود

براي آنها مثل این بود که به یک چیرلیدر بی پناه در مقابل . تند کامالً از درون مه ببینندفانی ها نمی توانس

  . یک گروه شاهد حمله کرده بودم

  .ته دویدمسو به سمت پنجره ي اتاق موسیقی شکپل رو برگرداندم از . یستراهی براي توضیح آن ن

  

***  
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-clarinet  نیقره



  

  . برخورد کردمستقیم به آنابث به داخل خیابان هشتاد و یک شرقی دویدم و م کوچهاز 

  .خندید ،او در حالی که شانه هایم را گرفته بود تا مرا از لغزیدن بر روي خیابان نگه دارد

  .مغز جلبکی ،ببین کجا داري میري. هی، خیلی زود بیرون اومدي -

د نکمپ و گردنباو شلوار لی و تی شرت نارنجی . براي کسري از ثانیه حالت خوبی داشت و همه چیز خوب بود

  . مهره اي سفالی را پوشیده بود

به نظر می . چشمان خاکستري اش می درخشید. موهاي بلوندش به شکل دم اسب به پشت برده شده بود

  . ت تا به سینما برویم و بعدازظهر عالی در کنار هم بگذرانیمسرسید که آماده 

از  ،در حالی که فریاد می زد ،حمله کنان ،ده بودبعد ریچل الیزابت دیر که هنوز با خاکستر هیوال پوشیده ش

  .مدآکوچه بیرون 

  !پرسی، صبر کن -

براي اولین بار به نظر می رسید متوجه دود سیاه و . بعد به مدرسه ،او به ریچل خیره شد. لبخند آنابث محو شد

  . آژیر آتش شده است

  . او به من اخم کرد

  چی کار داشتی می کردي؟ و اون کیه؟ -

  . فکر کنم ،یه دوسته نام، او. ریچل... آنابث. آنابث.. .اُه، ریچل  -

 ،به سختی او را می شناختم همنظورم این است ک. مطمئن نبودم که چه چیز دیگري می توان ریچل را نامید

  . اما بعد از دو موقعیت مرگ و زندگی که با هم داشتیم، نمی توانستم او را هیچ کس صدا کنم

  :ریچل گفت

  .سالم -

  . بعد به سمت من چرخید

  . و هنوز یه توضیح به من بدهکاري. تو هنوز در خطري -

  . بلند شد 14آژیر پلیس در اف دي آر درایو

  : آنابث به سردي گفت

  .پرسی، ما باید بریم-

  .ریچل اصرار کرد

  . می خوام بیشتر در مورد دورگه ها بدونم و هیوالها و مسائلی در مورد خدایان -

  .  را بر روي دستم نوشت یک ماژیک دائمی در آورد و شماره تلفنش ،بازویم را گرفتاو 

  . حاال برو. بهم بدهکاري اینو؟ باشه ،يدتو بهم زنگ می زنی و توضیح می  -

  ...اما -

  :ریچل گفت

  !فقط برو. بهشون می گم تقصیر تو نبود. داستانی جور می کنم یه-

  . به سمت مدرسه دوید ،خیابان ترك می کرد در حالی که من و آنابث را در ،او

  :دویدم آنابثبه سمت 
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  ا امپوسا هست، تاینجا دو ! هی -

  . سعی می کردم توضیح دهم

  ... اونها چیرلیدر بودند، می فهمی، و اونها گفتند که کمپ خواهد سوخت و  -

  در مورد دو رگه ها گفتی؟ ،تو به یه دختر فانی -

- قبل از من هیوالها رو دید ناو. ببینه هاو می تونه از درون م .  

  حقیقت رو گفتی؟ش بعدش تو به ،خب -

  ...بمن رو از سد هاور شناخت و خُ ،ناو -

  تو قبالً او رو دیدي؟ -

  . اما جداً به سختی می شناسمش. ام، زمستان گذشته -

  . یه طورایی جذابه -

  . من هرگز در موردش این طوري فکر نکردم... من -

  .حرکت کرد 15بان یوركاه سمت خیبآنابث 

  :گفتم

  .من به مدرسه رسیدگی می کنم -

  :مضطربانه موضوع را عوض کردم 

  . راست می گم، همه چی رو به راهه -

  . آنابث حتی به من نگاه نکرد

  .بیرون باید تو رو از اینجا ببریم.حاال که پلیس  دنبالت می گرده کنسله،بعدازظهرمون برنامه فکر کنم  -

 توانستمتقریباً  نمفکر ک ،در ستون هاي خاکستر تیره. باالي دبیرستان گود باال می آمد از، دود نپشت سرما

  . یک دیو مونث با چشمان قرمز در حالی که به من می خندید –یک صورت را ببینم 

  کمپ کوچولوي قشنگت توي شعله هاي آتش -

لی این را گفته بودک .  

  .مان خواهند بوددوستانت برده هاي لرد ز -

  :آنابث گفتمبه  ،در حالی که قلبم می زد

  .حاال ،باید به کمپ دورگه ها بریم. حق با توه -
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  فصل دوم

  

.می فرستد 16دنیاي زیرین برایم یک پیام شوخی

  

  .  هبا تاکسی آن هم همراه با دختر عصبانی نمی تونه یک صبح عالی را خراب کن سفريهیچ چیزي مثل 

اما او طوري رفتار می کرد مثل این که مادربزرگش را سوراخ سوراخ کرده  ،کردم با آنابث صحبت کنمسعی 

او یک بهار پر از هیوال را در سان فرانسیسکو  تمام چیزي که توانستم از او بیرون بکشم این بود که. بودم

که به نوعی مرا (  .نگفت چرا اما به من ،او دوبار قبل از کریسمس به کمپ آمده بود. است پشت سر گذاشته

و او هم هیچ چیزي در مورد مکان تقریبی نیکو دي ) رنجاند چون حتی به من نگفته بود که در نیویورك است

  )یک داستان طوالنی. ( آنجلو نفهمیده بود

  :پرسیدم

  هیچی در مورد لوك؟ -

سرمشاور  - ابث همیشه لوكآن. حساسی براي اوست ، موضوعمی دانستم این موضوع. او سرش را تکان داد

. را تحسین می کرد - سابق کابین هرمس، کسی که به ما خیانت کرد و به لرد خبیث تیتان، کرونوس، پیوست

وقتی زمستان گذشته در مقابل لوك بر . او کارش را تایید نمی کرد، اما می دانستم که هنوز او را دوست دارد

. صخره پنجاه فوتی نجات یافته بود ی از یکاز سقوط ،نحوي به لوك، ،روي کوههاي تاملپایس جنگیده بودیم

تا وقتی که لرد  ،حاال تا جایی که می دانم او هنوز با کشتی توریستی پر از هیوالیش بر روي دریا شناور است

کرونوس تکه تکه شده اش دوباره احیا شود، ذره ذره، آن هم در یک تابوت طالیی، در حالی که انتظار زمانی 

در دستور زبان نیمه خدایان، ما . کشید که قدرت کافی براي جنگیدن در مقابل خدایان را به دست آورد را می

  . این را یک مشکل می نامیم

  :آنابث گفت

جرات نزدیک شدن نداشتم، اما فکر نمی کنم لوك اون . هیوالهاست کوهستان تام هنوز زیر تاخت و تاز -

  . ود، این رو می فهمیدمفکر کنم اگه اون اونجا ب. باال باشه

  . آن حرف باعث نشد که احساس بهتري داشته باشم

  گراور چی؟ -

  :او ادامه داد

  . امروز می بینیمش. تو کمپه -

- نه؟هیچ شانسی داشته؟ منظورم توي جستجوي پ  

  . آنابث گردنبند مهره ایش را به انگشت گرفت، کاري که وقتی نگران بود، انجام می داد

  :او گفت

  . به زودي میفهمی -

  . اما توضیحی نداد
                                               

16-Prank call  نوعی شوخی تلفنی است که گفته می شود در امریکا رایج است و البته هدف این تماس تلفنی شوك و حالتی از ترس را تجربه می
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دورگه ها اگر می توانستند از . از تلفن آنابث استفاده کردم تا به مادرم زنگ بزنم ،وقتی از بروکلین گذشتیم -

مثل فرستادن یک نشانه  ،چون پخش صدایمان. آن اجتناب کنند، نباید از تلفن هاي همراه استفاده می کردند

  ! لطفاً بیا منو بخور! من اینجام: براي هیوالها بود

در حالی که سعی می کردم هر چه  ،یک پیام بر روي پیامگیر خانه مان. اما می دانستم این تماس مهم است

به . ندادماحتماالً این کار را خیلی خوب انجام . توضیح دهم، گذاشتم شرا که در گود اتفاق افتاده بود برای

مادرم گفتم که حالم خوب است و او نباید نگران باشد، اما قصد دارم تا وقتی که اوضاع آروم میشه در کمپ 

  . از او خواستم که به پل بلوفیس بگوید، متاسفم. اقامت کنم

خارج شدیم، شهر ناپدید گشت، و  ،وقتی که از اکسپرس وي. بعد از آن، در سکوت به حرکت ادامه دادیم

وع  به گذر از میان حومه ي النگ آیلند شمالی کردیم، از باغستان ها، کارخانه هاي شراب سازي و جایگاه شر

که با خط خرچنگ قورباغه اي بر روي  ،به شماره تلفن ریچل الیزابت دیر. هاي محصوالت تازه عبور کردیم

.خیره شدم ،دستم نوشته بود

شاید می توانست به من کمک کند تا آنچه را . و تماس بگیرممی دانستم دیوانگی ست، اما وسوسه شدم با ا

لی در شعله هاي آتش منفجر و چرا ک. درك کنم -سوختن کمپ، دوستان دستگیر شده –امپوسا گفته بود 

  شده بود؟

لی خارج از ک ،شاید هفته ها، ماه ها یا سالها، بعد از حاال - می دانستم که هیوال ها هرگز حقیقتاً نمی میرند

اما معموالً هیوالها هرگز نمی . در دنیاي زیرین می جوشید و دوباره شکل می گرفت ،خاستگاه اصلی کثیفش

   .از بین رفته بود واقعاًاگه کلی، . گذاشتند آن قدر ساده از بین بروند

به سمت جنگل هایی که در امتداد ساحل شمالی تا مرز تپه ها . خارج شد ،17تاکسی از مسیر بیست و پنج اي

آنابث به راننده گفت که ما را در جاده مزرعه ي . کشیده می شدند، حرکت کردیمن ما که در سمت چپ

  . پیاده کند، در پایگاه تپه ي دو رگه ها 141/3

  . راننده اخم کرد

  اونجا پیاده شی؟ مطمئنی می خواي . خانم ،اونجا هیچی نیست -

  ! لطفا ،بله -

  . آنابث دسته اي اسکناس مچاله شده ي انسانها را در دست او گذاشت و راننده تصمیم گرفت که بحث نکند

 ،مارپیچ وار دور درخت کاج پیچیده بود ،اژدهاي جوان گارد. پیاده به سمت تاج تپه حرکت کردیم ،آنابث و من

رنگش را باال آورد و اجازه داد که آنابث زیر چانه اش را  یرسیدیم، سر مساما وقتی که ما . داشت چرت می زد

بیرون می آمد و با لذت  ،مثل یک کتري چاي ،بخار هیس هیس کنان از دهانه هاي بینی اش. بخاراند

  . چشمانش را  لوچ کرد

  : آنابث گفت

  همه چی امنه؟،  18هی، پلیوس -

حداقل دوبرابر آن بود و ضخامت بدنش به حاال، . ش پا بلندي داشتش ،آخرین باري که آن اژدها را دیده بودم

در پایین ترین شاخه هاي در خت کاج پشم زرین می درخشید که  ،بر باالي سرش. اندازه درخت کاج بود
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مثل این  ،اژدها به نظر آرام می رسید. جادویش از مرز هاي کمپ در مقابل یورش و تهاجم محافظت می کرد

  ...به نظر آرام بودکمپ دو رگه ها هم  ن،در زیر پایما. و به راه بودکه همه چیز ر

ساختمان اصلی چهار طبقه کمپ که به آن خانه . مزارع سبز، جنگل، ساختمان هاي یونانی سفید درخشان

 19النگ آیلند سوند ،ساحل بعد از ،در شمال. با غرور در قلب مزارع توت فرنگی قرار داشت ،بزرگ می گفتیم

  . ر خورشید می درخشیددر نو

در حالی که انتظار رخ دادن  ،مثل این که تپه نفسش را ،کشمشی در هوا موج میزد. چیزي درست نبود... هنوز

  . اتفاق بدي را می کشید، نگه داشته

اکثر اعضاي کمپ . از دره پایین رفتیم و آنگاه متوجه شدم که فصل تابستان تمام و کمال از راه رسیده است

  . بنابراین کامالً احساس دلسردي می کردم ،گذشته رسیده بودندجمعه 

در مزارع توت فرنگی  ،باعث رشد گیاهان بودند ،با جادوي جنگل ،ستیرها در حالی که با نواختن نی هایشان

در  اسب هاي بالدارشان بر روي جنگل به سرعت مانور می دادند،در حالی که با  ،اعضاي کمپ.  حضور داشتند

بچه ها خودشان اسلحه هایشان را به  به خاطر اینکه. اگیري درس هاي پرواز بر پشت اسب بودندحال فر

دود از کوره هاي آهنگري باال می رفت و چکش ها براي  ،عنوان یادگیري فنون اسلحه سازي می ساختند

می دادند و بر روي  تیم هاي آتنا و دیمیتر داشتند بر روي میدان ارابه رانی مسابقه. روي فلزها صدا می کرد

دریاچه قایق رانی تعدادي از بچه ها بر روي یک کشتی جنگی یونانی در حال مبارزه با یک مار آبی نارنجی 

  . یک روز معمولی در کمپ. رنگ بزرگ بودند

  : آنابث گفت

  . باید با کالریس حرف بزنم -

  » .گ رو بخورمالزمه یک چکمه بودار بزر« : به او خیره شدم، مثل اینکه گفته بود 

  براي چی؟ -

پدرش . اون یک قلدر ناسپاس آب زیرکاه بود. کالریس از کابین اریز یکی از آخرین افراد مورد عالقه ام بود

کالریس سعی داشت مرا شکست دهد و به تفاله  ،بر همین اساس. خداي جنگ می خواست که مرا بکشد

  !به غیر از این ها، اون خیلی مهربونه. ل کندتبدی

  :نابث گفتآ

  . بعداً می بینمت. با هم روي یه چیزي کار می کنیم -

  روي چی کار می کنید؟ -

  :او گفت. آنابث به سمت جنگل نگاه کوتاهی کرد

  ت صحبت کنه؟هااون می خواد که قبل از محاکمه با. به کایرون می گم که اینجایی -

  کدوم محاکمه؟ -

  . بدون این که نگاهی به پشت سرش بکند ،رفتاما او دوان دوان به سمت میدان تیر اندازي 

  :زیر لب گفتم

  .خب، صحبت جالبی بود -

  

***  
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در ایوان خانه بزرگ کانر و تراویس . به تعدادي از دوستانم سالم کردم ،در حال طی کردن مسیر در کمپ

. تا آن را روشن کنند ،کمپ را کشیده و به هم رسانده بودند 20استول از کابین هرمس سیم هاي اس یو وي

برایم از روي اسب بالدارش،  ،وقتی که از باالي سرم عبور می کرد ،سیلنا بیوریگارد مشاور اول کابین آفرودیت

 - سرانجام در کامل تعجب به منطقه شمشیر زنی . اما او را ندیدم ،دنبال گراور می گشتم. دستی تکان داد

  . وارد شدم - روممی  ،جایی که معموالً وقتی حالم خوب نیست

شاید به خاطر این که شمشیر بازي یکی از چیزهایی بود که واقعاً درك . تمرین کردن همیشه آرامم می کرد

در وسط محوطه، بزرگترین سگ جهنمی . به داخل محوطه شمشیرزنی رفتم و قلبم تقریباً ایستاد.  می کردم

  . دیدما که تا به حال دیده بودم، در حالی که پشتش به من بود، ر

دوازده سالگی در  ،یکی به اندازه کرگدن. سگ جهنمی خیلی بزرگ دیده بودم یکمن  ،منظورم این است

نظري در مورد این که . اما این سگ جهنمی حتی از یک تانک هم بزرگ تر بود. سعی کرده بود مرا بکشد

بر روي شکمش . ر خانه اش استبه نظر می رسید که د. ندارم ،چطور از مرزهاي جادویی کمپ عبور کرده بود

هنوز . می غرید ،در حالی که مشغول جویدن یک مانکن جنگی بدون سر بود ،داراز کشیده بود و با رضایت

وقتی براي رفتن به . می دانستم که متوجه ام می شود ،اما اگر صدایی در می آوردم ،متوجه من نشده بود

  . برداشتم ریپتاید را کشیدم و سر آن را. دنبال کمک نبود

  !یاه ه ه ه ه ه  -

  . اماچیزي از ناکجا آباد حمله ام را سد کرد ،تیغه را در پشت بزرگ و عظیم هیوال فرو بردم. حمله کردم

  !تلق -

  . سگ جهنمی گوشهایش را باال آورد و متوجه من شد

  واق واق  -

او . ي در لباس رزمی یونانییک مرد مو خاکستر –به عقب پریدم و ناگهان با یک شمشیر زن برخورد کردم 

  . حمله ي مرا بدون هیچ مشکلی دفع کرد

  : او گفت

  !آتیش بس! همون جا وایسا -

  !واق واق -

  . عو عوي سگ جهنمی منطقه را لرزاند

  :فریاد زدم

  !اون یه سگ جهنمیه -

  :مرد گفت

  .21اون خانم اُلریه. اون بی خطره -

  .پلک زدم

  خانم اُلري؟ -
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او مانکن .  هیجان زده بود. متوجه شدم که عصبانی نیست. با شنیدن اسمش، سگ جهنمی دوباره پارس کرد

  . هدف بیشتر جویده شده را به سمت شمشیر زن انداخت

  :مرد گفت

  . دختر خوب -

  . مانکن تر را از قسمت گردن قاپید و آن را به سمت صندلی ها برد ،با دست آزادش

  ! بگیرش! بگیرش -

به روي مانکن حمله  نم اُلري به سمت شکارش خیز برداشت و در حالی که زره مانکن را کامالً صاف کرد،خا

  . شروع به جویدن کاله خود مانکن کرد سگ. برد

با توجه به موي کوتاه خاکستري و سبیل . پنجاه ساله به نظر می رسید. شمشیر زن خیلی خشک لبخند زد

شلوار کوهنوردي . در حالت خوبی براي یک مرد پا به سن گذاشته بود. ماین را حدس زد ،خاکستري کوتاهش

در میانه ي . مشکی و یک زره سینه برنزي، که بر روي تی شرت نارنجی کمپ بسته شده بود، به تن داشت

گردنش عالمت عجیبی داشت، یک خال ارغوانی شبیه یک ماه گرفتگی یا یک خال کوبی، اما قبل از این که 

  :او توضیح داد. بندهاي زره اش را جابه جا کرد و آن عالمت زیر یقه اش پنهان شد ،ن را بفهممبتوانم ای

 نمی تونم اجازه بدم که شمشیرت رو در پشتش فرو کنی، می تونم؟ این کار. ن خانگی منهوحیو ،خانم اُلري -

  . ممکنه اون رو بترسونه

  تو کی هستی؟ -

  ن رو نمی کشی؟ قول بده اگه شمشیرم رو غالف کنم، م -

  . باشه -

  . او شمشیرش را در غالف برد و دستش را دراز کرد

  . 22کیونتاس -

  :گفتم. به زبري کاغذ سمباده بود شدست. با او دست دادم

  ... ام... چطوري تو ... متاسفم... به خاطر. پرسی جکسون -

امل بالیاي نزدیک به مرگ و ن دست آموز دارم؟ داستانش درازه که شویه سگ جهنمی رو به عنوان حیو -

به . من مربی جدید شمشیرزنی هستم ،بهر حال. همین طور تعدادي اسباب بازي جویده شده غول آسا می شه

  . کایرون تا زمانی که آقاي دي نیست، کمک می کنم

  . اُه -

و آن را شبیه سعی کردم که به خانم اُلري که سپر هدف گیري مانکن  را  به همراه یک بازویش پاره می کرد 

  .یک بشقاب پرنده تکان داد، خیره نشوم

  صبر کن، آقاي دي نیست؟  -

او رفته تا چند تا از دوستان قدیمی رو . حتی دیونسیوس هم باید کمک کنه. زمان پرمشغله ایه... بله، خب -

  . احتماالً نباید بیشتر از این بگم. مطمئن بشه که اون ها در موضع درست هستن. ببینه

او سرپرست کمپ ما . دنویسیوس رفته بود، آن بهترین خبري بود که در تمام طول روز دریافت کرده بودماگر 

. او را به خاطر تعقیب تعدادي پري جنگل ممنوعه به عنوان تنبیه به اینجا فرستاد ،بود، به خاطر این که زئوس

در غیاب او این تابستان میتوانست . و سعی می کرد که روزگار ما را سیاه کند بوداو از اعضاي کمپ متنفر 
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به سربازان  ،از طرف دیگر، اگر دیونسیوس باسنش رو تکون داده بود و حقیقتاً شروع به کمک. عالی باشد

  . پس همه چیز می بایست کامالً بد باشه ،جدید خدایان در مقابله با خطر تیتان ها کرده بود

شش جعبه ي چوبی به اندازه میز هاي پیک نیک  کنار هم انباشته . صداي بلند بوم ایجاد شد ،در سمت چپم

  . خانم اُلري سرش را باال آورد و به سمت آنها پارس کرد. شده بودند و بر روي هم جغ جغ می کردند

  :کیونتاس گفت

  . اونا براي تو نیست! صبر کن دختر -

  . برنزي حواس او را پرت کرد او با سپر

کلماتی بر روي کناره هاي آنها نوشته شده بود، اما با ناتوانی من در خواندن . جعبه ها تلق تلق کردند و لرزیدند

  . چند دقیقه اي طول کشید تا آنها را کشف رمز کردم

  .23مرتع جی سه گانه

  شکننده 

  . این انتهاست

مرتع جی سه گانه، مسئولیتی در قبال . با احتیاط باز شود: در کف آن با حروفی کوچکتر نوشته شده بود

  . خسارات وارده، معلول شدن یا مرگ هاي دردآور و غیر قابل تحمل ندارد

  :پرسیدم

  چی توي جعبه هاست؟ -

  :کیونتاس گفت

   .عاشقش می شی. فعالیت آموزشی فردا شب. یه سوپرایز کوچولو -

  :اگر چه در مورد بخش مرگ هاي دردآور و غیر قابل تحمل مطمئن نبودم، گفتم 

  . اه، بسیار خوب -

  . پرت کرد و خانم اُلري سالنه سالنه به سمت آن رفت را کیونتاس سپر برنزي

  . وقتی یه پسر بچه بودم اونها کمپی مثل این نداشتند. یه کمی رقابت الزم دارید ،شما جوونا -

  تو یه دورگه اي؟. ..تو  -

  . نمی خواستم صدایم چنان هیجان انگیز باشد، اما تا آن موقع هرگز یک دورگه ي پیر ندیده بودم

  . کیونتاس با دهان بسته خندید

  . همه ي ما موضوع یه پیشگویی خطرناك نیستیم. باید بدونی که تعدادي از ما به بزرگ سالی می رسند -

  دونی؟تو در مورد پیش گویی من می  -

  . یه چیزایی شنیدم -

  . می خواستم بپرسم چه چیزهایی، اما در همان لحظه کایرون یورتمه کنان وارد محوطه شد

  !اینجایی ،پرسی -

یک تیردان و یک کمان بر روي تی شرت شماره یک سناتوري . او می بایست از تمرین تیراندازي می آمد

را به خاطر تابستان کوتاه کرده بود و نیمه پایینی اش که  ریششموهاي مجعد قهوه اي و . اش انداخته بود

  . ، با گل و علف لکه شده بودبودیک اسب نر سفید 

  .می بینم که  آموزش دهنده ي جدید مون رو مالقات کردي -

                                               
23- Triple G Ranch



  

  . لحن کایرون واضح بود، اما نگاه ترسانی در چشمانش وجود داشت

  م؟ کیونتاس اشکالی نداره که پرسی رو قرض بگیر -

  . استاد کایرون ،اصالً -

  :کایرون اگر چه کمی لذت برده بود، گفت

چیزایی زیادي هست که باید در موردش حرف . پرسی ،بیا. هیچ نیازي نیست که من رو استاد صدا کنی -

  . بزنیم

  :گفتمبه کیونتاس . نگاه کوتاه دیگري به خانم اُلري که حاال در حال جویدن پاهاي مانکن هدف بود، کردم

  .خب، می بینمت -

  :پچ پچ کنان به کایرون گفتم ،وقتی که داشتیم از آنجا قدم زنان دور می شدیم

  ... کیونتاس یه کمی  -

  :کایرون پیشنهاد کرد

  مرموزه؟ سخته که ذهنش رو بخونی؟ -

  .آره -

  . کایرون براي موافقت سري تکان داد

  ...می کردم که می فهمیدم فقط آرزو . عالی یشمشیر زن. یه دورگه ي شایسته -

  .ظاهراً  نظرش را تغییر داد ،هر چه که او قصد داشت بگوید

  . چند تا امپوسا روبرو شديبا آنابث بهم گفت تو . اول چیزاي مقدم تر، پرسی -

  .آره -

  . به او در مورد مبارزه در گود گفتم، و این که چطور کلی در شعله هاي آتش منفجر شده بود

  :کایرون گفت

اون . به سادگی فرار کرده ناو. پرسی ،اون نمرده. قدرتمندهاشون می تونن اون کار رو انجام بدن. ام -

  . هیوالها دارن بیدار می شن و این خوب نیست

  :پرسیدم

  اونها اونجا چی کار داشتن؟ منتظر من بودند؟  -

  .کایرون اخم کرد

اکثر قهرمان هاي مرد تحت ... فریب اونها قدرت. شگفت انگیزه که نجات پیدا کردي. امکانش هست -

  . طلسمشون قرار می گیرن و بلعیده می شن

  :تایید کردم

  . اگه ریچل اونجا نبود. امکانش بود -

  . کایرون با تکان سرش موافقت کرد

باید در مورد اونچه که . در عین حال ما به اون خیلی بدهکاریم. چه کنایه آمیزه، نجات توسط یه فانی -

گراور تو رو اونجا الزم . اما حاال بیا، باید به جنگل بریم. سا در مورد حمله به کمپ گفته، بعداً صحبت کنیمامپو

  . داره

  کجا؟ -

  :کایرون عبوسانه گفت



  

همین حاال جلسه اي براي تصمیم گیري در مورد  24شوراي بزرگان سم دار. توي دادرسی رسمی اش -

. سرنوشت اون برگزار کرده

  

***

  

وقتی . کایرون گفت که الزم است عجله کنیم، براي همین به او اجازه دادم بر روي پشتش به من سواري دهد

یک عمارت کاله  -که کابین ها را با تاخت پشت سر می گذاشتیم، نگاه کوتاهی به عمارت غذاخوري انداختم

بار بود که از زمستان گذشته این  این اولین. بر روي تپه اي مشرف بر دریا ،فرنگی یونانی در یک محوطه باز

  . مکان را می دیدم و خاطرات بدي به همراه داشت

پري هاي جنگل از باالي درختان با نگاه هاي دزدانه عبور ما را تماشا . کایرون به درون جنگل یورتمه رفت

ي اعضاي هیوالهایی که براي آماده ساز - اشکال بزرگ در سایه ها صدا خش خش ایجاد کردند. می کردند

.       کمپ در این جا جمع شده بودند

خوب می شناسم، اما کایرون  ،بعد از مسابقه تسخیر پرچم در آن براي دو تابستان ،فکر می کردم که جنگل را

از کنار یک آبشار کوچک و  ،میان یک تونل از درختان بید پیر ازمرا به سمتی برد که آن را نمی شناختم، 

  . گل هاي وحشی عبور کردیمبیشه هاي پوشیده از 

در روبروي سه ستیر  ،گراور در مرکز ایستاده بود. دسته اي از ستیرها دایره مانند بر روي چمن نشسته بودند

 که بر روي سریرهایی آراسته با برگ درختان که به صورت بوته هاي گل رز آراسته شده ،واقعاً چاق ،واقعاً پیر

پیر را قبالً هرگز ندیده بودم، اما حدس زدم که آنها می بایست شوراي آن سه ستیر . ، نشسته بودندبودند

  . بزرگان باشند

و به طور  ،او دکمه تی شرتش را می پیچاند. گراور به نظر می رسید که دارد براي آنها داستانی تعریف می کند

اید به خاطر اینکه ش ،از زمستان گذشته تغییر زیادي نکرده بود. عصبی بر روي سم هایش جا به جا می شد

شاخ هایش کمی بزرگتر . جوشهایش بیشتر شده بود. سرعت رشد ستیرها نصف سرعت رشد انسان ها ست

  . بلند تر از حاالي او بودم ،با یک پرش کوتاه. شده بود و از میان موهاي فرفري اش بیرون زده بود

هرگز او را ندیده بودم، و  ،که قبل از آنایستاده بود و دختر دیگري  ،خارج از آن ،یک طرف دایرهدر آنابث  

موهاي قهوه اي سیخ سیخ کالریس با یک دستمال رنگی در . کایرون مرا کنار آنها پایین گذاشت. کالریس

. اگر ممکن بود، به نظر می رسید حتی دارد نقش یک میانجی گر را ایفا می کند. پشت سرش جمع شده بود

اون . که می بایست معنی اش این باشد که در حالت خوبی بود» ردولگ« : به من خیره شد و زیر لب گفت

  . به من سالم می کرد ،معموالً با سعی در کشتنم

ریز اندام،  –او کوچک بود . که به نظر می رسید در حال گریه است ،آنابث بازویش را دور دختر دیگر انداخت

. با موي روشن به رنگ کهربا و صورت زیبا و الف گونه  - حدس می زنم شما او را ریز اندام خطاب می کنید

. چاك می کردقباي کوتاه سبز و صندل بنددار پوشیده بود و داشت اشک چشمانش را با دستمال گردنی 

  . طسه اي کردع

  .داره ترسناك می شه -
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  .نه ،نه  -

  . را نوازش کرد شیآنابث شانه ها

  .اون خوب می شه، جنیفر -

حداقل فکر می کنم این . را بدون صدا بیان کرد» دوست دختر گراور« آنابث به من نگاهی کرد و کلمات 

گراور با یه دوست دختر؟ وقتی که به جنیفر با دقت بیشتري . اما سر در نیاوردم. کلمات همان بود که او گفت

 به خاطرچشمانش به جاي قرمز شدن . ایش به طور کمرنگی رنگ شده استفهمیدم گوش ه ،نگاه کردم

. یک عروس جنگل - او یک پري جنگل بود. به رنگ کلروفیل. داراي سایه کمرنگ سبزي بود ،گریه کردن

 ،در حالی که آنچه را که گراور سعی در گفتن آن داشت را قطع میکرد ،یکی از اعضاي شورا در سمت راست

  : فریاد زد

  این رو باور کنیم؟ ،رئیس آندروود، واقعاً شما انتظار دارید -

  :گراور با لکنت گفت

  !این حقیقته 25اما سیلنوس -

کایرون چهارنعل به جلو رفت و . عضو شورا، سیلنوس، به سمت هم قطارانش چرخید و چیزي را زیر لبی گفت

بزرگان . ما هرگز در مورد آن فکر نکرده بودمبه خاطر آوردم که او عضو افتخاري شورا بود، ا. کنار آنها ایستاد

شکم  - آنها مرا به یاد بزهاي داخل باغ وحش حیوانات می انداختند. به نظر چنان گیرا به نظر نمی رسیدند

مطمئن . چشمانی بی نور که عبور از مشتی غذاي بزي را نمی توانست ببیند. هاي بزرگ، حالت هاي خوابآلود

  . در عصبی به نظر می رسیدنبودم که چرا گراور اینق

سیلنوس پیراهن زرد چوگان بازي اش را بر روي شکمش کشید و خود را بر روي تخت بوته رزي اش مرتب 

  . کرد

که شما صداي خداي دنیاي شنیده ایم رو  حاین ادعاهاي افتضا - شش ماه -رئیس آندروود، براي شش ماه -

  . وحش رو پن را شنیده اید که صحبت می کرده

  !ما من شنیدما -

  :یکی از بزرگان در سمت چپ گفت

  !گستاخ -

  :کایرون گفت

  . شکیبا باش 26حاال مارن -

  :مارن گفت

مثل اینکه خداي دنیاي وحش ترجیح می . با این مهمالت صبرم به باالي شاخ هام رسیده! شکیبایی، راستی-

  . با اون صحبت کنه... ده با

 ،آن ستیر پیر حمله کند و او را به سختی بزند، اما آنابث و کالریس به نظر می رسیید جنیفر می خواهد که به

  :کالریس زیر لب گفت. او را از پشت گرفتند

  . صبر داشته باش. مبارزه اشتباهه، دخترجون -
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کالریس کسی را از پشت، براي جلوگیري از دعوا، نگه دارد یا این : نمی دانم چه چیز بیشتر مرا شوکه کرد

  . به نظر می رسید دارند با هم همکاري می کنند ،که از هم متنفر بودند ،آنابث حقیقت که او و

  :سیلنوس ادامه داد

اجازه داشتید که گواهی . اجازه دادیم سفر کنید. نکردیم، رئیس آندروود تبراي شش ماه، با شما مخالف -

و شما بعد از شش ماه . ئه بدیدمنتظر بودیم که اثباتی براي ادعاي مضحکتون ارا. ون رو داشته باشیدجستجوت

  سفر چی پیدا کردید؟

  :گراور التماس کرد

  . فقط زمان بیشتري نیاز دارم ،من -

با دیگران هم آهنگ شد ،در میانه بزرگ .  

  . تو هیچی پیدا نکردي! هیچی -

  ...  27اما لنیوس -

. وشحال به نظر نمی رسیدندستیر ها خ. کایرون خم شد و چیزي به ستیرها گفت. سیلنوس دستش را باال آورد

او با . آنها زیر لبی حرف می زدند و با هم بحث می کردند، اما کایرون چیز دیگري گفت و سیلنوس آه کشید

  . بی میلی سري براي موافقت تکان داد

  :سیلنوس اعالن کرد

  . رئیس آندروود، ما به شما شانس دوباره اي می دیم -

  . گراور رویش باز شد

  !ممنون -

  .ک هفته دیگهی -

  !این غیرممکنه! چی؟ اما قربان -

وقتش خواهد بود که  ،و بعد از اون اگه شما نتونید ادعاتون رو اثبات کنید. یک هفته دیگه، رئیس آندروود -

شاید نمایش خیمه . چیزي که براي استعدادهاي نمایشی شما مناسب باشه. شغل دیگه اي رو انتخاب کنید

  یا رقص ؟  ،شب بازي

  .... تمام زندگی من . م رو از دست بدمجستجویمن نمی تونم گواهی ... ما قربان، من ا -

  : سیلنوس گفت

!و حاال بیاید از غذاي نیم روزمون لذت ببریم. این جلسه از شورا به تعویق می افته -

میوه،  ،زيستیر پیر دستانش را به هم زد و دسته اي از پري هاي جنگل از درختانشان با سینی هایی از سب

  . قوطی هاي حلبی و دیگر خوراکی هاي لذیذ بزها، بیرون آمدند

تی شرت کهنه . گراور با افسردگی به سمت ما آمد. دایره ي ستیرها شکست و آن ها به سمت غذا حمله بردند

  سم داران؟ : روي آن نوشته بود ي آبی رنگش تصویر یک ستیر را در برداشت و

  :او گفت

  . پرسی ،سالم -

  . چنان افسرده که حتی دستش را براي دست دادن با من دراز نکرد

  خوب پیش رفت، آره؟ -
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  :جنیفر گفت

  ! اه، گراور اونها نمی فهمن که تو چقدر سخت تالش کردي! اون بزهاي پیر -

  :کالریس مرموزانه گفت

  . راه دیگه اي هم وجود داره -

  :جنیفر سرش را به شدت تکان داد

  . من به تو اجازه نمی دمگراور ! نه، نه -

  .صورت گراور خاکستري شد

  . حتی نمی دونیم که کجا رو باید برگردیم. من مجبورم در موردش فکر کنم ...من -

  :پرسیدم

  ؟ ندر مورد چی دارین صحبت می کنی -

  . در فاصله اي دور یک شیپور حلزونی صدا کرد

  . آنابث لبانش را جمع کرد

  . بازرسی شروع شده. بهتره برگردیم به کابین هامون. پرسی ،بعداً بهت می گم -

  

***  

  

به نظر عادالنه نمی رسید که مجبور باشم بازرسی کابین را انجام بدهم، آن هم وقتی که تازه به کمپ آمده 

هر بعد از ظهر یکی از مشاوران ارشد با یک لیست طومارمانند . ، اما آن کار به هر حال انجام می شدمبود

اولین ساعت دوش گرفتن را جایزه می گرفت که معنی اش  ،بهترین کابین. ر کمپ می چرخیدپاپیروس د

  . عهده می گرفت ربدترین کابین کار در آشپزخانه بعد از شام را ب. ضمانت آب گرم بود

. معموالً تنها فرد کابین پوسایدن بودم و واقعاً آنچه که شما شسته و رفته می نامید، نیستم: مشکل من

هاي نظافت چی فقط در آخرین روز تابستان می آمدند، بنابراین کابینم احتماالً همان طوري بود که  28پیهار

زرورق هاي شکالت هایم و پاکت هاي چیپس هنوز بر روي تختم بود، : زمستان قبل آن را ترك کرده بودم

طرف  ، بهبه سرعت. بودزره ام به خاطر مسابقه ي تسخیر پرچم چندین تکه شده و در اطراف کابینم پخش 

که شکل  -یکی براي هریک از خدایان یونان –. جایی که دوازده کابین قرار داشت. منطقه ي عمومی دویدم

بچه هاي دیمیتر داشتند کابینشان را جاروب می کردند و در . یو مانندي را در چمن مرکزي ایجاد کرده بود

فقط با به صدا در آوردن بندهاي انگشتانشان آنها می . چارچوپ پنجره هایشان گل هاي تازه می رویاندند

ه را بر روي مسیر ورودي شان به حد گل دادن بشکوفانند، و آفتاب گردان سقف توانستند پیچ هاي امین الدول

فکر نکنم آنها حتی یک بار هم آخرین رتبه را . کابین شان را بپوشاند که کامالً ناعادالنه به نظر می رسید

  . گرفته باشند

ر تختخوابهایشان اعضاي کابین هرمس تقال کنان با ترس در اطراف می چرخیدند، لباس هاي چرك را زی

آنها نامرتب و کثیف بودند، اما با . داده ، لعنت می کردندنرا انجام  این کار مخفی می کردند و یکدیگر را براي

  . ندبوداین حال هنوز هم یک قدم از من جلوتر 
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لب زیر . بیرون آمد ،در حالی که طومار بازرسی را عالمت می گذاشت ،در کابین آفرودیت، سلینا بیوریگارد

. بدترین بازرس. بوداما او یکی از آن عجیب غریب هاي شسته رفته  ،سلینا خیلی خوب بود. فحشی دادم

تقریباً می توانستم احساس کنم که . من چیزها را تمیز نکرده بودم. دوست داشت که همه چیز مرتب باشد

  . درد می کرد ،بازوهایم از تمام آن ظرفهایی که امشب باید می سابیدم

ساختمان آن از صخره . در سمت راست چمن قرار داشت ،ن پوسایدن در انتهاي کابین هاي خدایان مذکرکابی

هاي مرجانی خاکستري ساخته شده بود، دراز و کوتاه مثل انبار کاال، اما پنجره هایی داشت که بر روي دریا باز 

  . می شد و همیشه نسیم زیبایی در میان آن می پیچید

به داخل  ،بودم که بتونم یک نظافت سریع زیر تختی مثل بچه هاي هرمس انجام دهم در حالی که در فکر

  . در حالی که کف کابین را جارو می کرد، پیدا کردم ،برادرناتنی ام تایسون راو  .کابین پریدم

  : او جیغ زد

  ! پرسی -

یک پیش بند گل دار و  در حالی که ،اگر هرگز توسط یک سیکالپس مشتاق. جارو را انداخت و به سمتم دوید

شما را به  ،دستکش هاي نظافت پوشیده مورد حمله واقع نشده اید، دارم به شما می گویم که عکس العمل آن

  . سرعت از جا می پراند

  :گفتم

  . دندهات. اوه دنده ها رو ببین. سالم رفیق گنده -

تنها چشم . یک دیوانه می خندید شبیه. او مرا زمین گذاشت. سعی داشتم از آغوش خرس گونه اش نجات یابم

او . و مویش شبیه موي موش بود. دندانهایش مثل همیشه کج و زرد بود. قهوه اي اش از شادي می درخشید

و یک پیرهن مندرس پشمی، زیر پیش بند گلدارش به تن داشت، اما بود جین ناهموار سه ایکس الرج پوشیده 

اً از سال قبل ندیده بودم، از وقتی که براي کار در کوره هاي او را تقریب. هنوز حضورش مایه ي مسرتم بود

  .  آهنگري سیکالپس ها رهسپار گشت

  :پرسید

  خوبی؟ هنوز توسط هیوالها خورده نشدي؟ -

  .نه حتی یه لقمه -

  . به او نشان دادم که هنوز دو دست و دو پایم را همراه دارم و او با شادي کف زد

  : گفت

می تونیم . ساندویچ کره بادوم زمینی بخوریم و با اسب ماهی هاي کوچولو سواري کنیمحاال می تونیم ! آره -

  ! با هیوالها مبارزه کنیم و به دیدن آنابث بریم و همه چی رو بترکونیم

امیدوار بودم که منظورش در همان لحظه نباشد، اما به او گفتم که این تابستون تفریح زیادي پیش رومون 

  . خیلی مشتاق بود ،م از لبخند زدنم جلوگیري کنم، او در مورد همه چیزنمی توانست. داریم

  :به او گفتم

  ...باید. اما اول، باید نگران بازرسی باشیم -

. کف کابین جارو زده شده بود. بعد به اطراف نگاهی کردم و فهمیدم که تایسون سرش خیلی شلوغ بوده

بین کامالً تمیز شده بود و صخره هاي مرجانی اش می فواره آب شور در کنار کا. رختخواب ها مرتب بود



  

در طاقچه ها، تایسون گلدان هاي پر آب با شقایق هاي دریایی و گیاه هاي عجیب درخشان دیگر از . درخشید

  . خیلی زیباتر از هر گلی که بچه هاي دیمیتر می توانستند ظاهر کنند. کف اقیانوس قرار داده بود

  !شگفت انگیزه... تایسون، کابین مثل -

  . او نیشخند زد

  . اسب ماهی ها رو دیدي؟ اونها رو روي سقف گذاشتم -

به نظر می رسید که . دسته اي از هیپی کاپی هاي برنزي مینیاتوري توسط سیم هایی از سقف آویزان شده بود

که تایسون با آن دستان بزرگ می توانست چیزهایی  ،نمی توانستم باور کنم. آنها در حال شنا در هوا باشند

  . سپر قدیمی ام را دیدم که بر روي دیوار آویزان بود. بعد به باالي تختم نگاه کردم . چنین ظریف بسازد

  !تو اون رو درسش کردي -

نظر می اما حاال دوباره صحیح و سالم به . در حمله ي مانتیکور آسیب بدي دیده بود مدر زمستان گذشته سپر

تمام تصاویر ماجراجویی هاي با تایسون و آنابث در دریاي هیوالها برق انداخته . نه مثل یک شی قراضه. رسید

  . شده بود و می درخشید

  . نمی دانستم چطوري از او تشکر کنم. به تایسون نگاه کردم

  :ناگهان یک نفر پشت سرم گفت

  . اُه، خدایا -

به داخل کابین آمد و چرخ سریع در اطراف . با طومار بازرسی اش ایستاده بودسلینا بیوریگارد در درگاه ورودي 

  . زد، بعد ابرویش را باال برد

  . این یادم می مونه. گرچه مشکوکم، اما شما کامالً تمیزکاري کردید، پرسی ،خب -

  . او چشمکی تحویلم داد و اتاق را ترك کرد

از صبحی با  که خیلی بهتر ،بعد از ظهر را در حال پرسه زدن در کمپ و جبران گذشته بودیم ،تایسون و من

  . مورد حمله واقع شدن توسط چیرلیدرها بود

تایسون به ما . به کوره رفتیم و به بیکندروف از کابین هیفاستوس در انجام کارهاي آهنگریش کمک کردیم

او یک تبر جنگی دو لبه ي درخشان را چنان سریع تزیین . ازدنشان داد که چگونه اسلحه هاي جادویی می س

تایسون در مورد سالی که در زیر  ،وقتی بیکندروف کار می کرد. کرد که حتی بیکندروف را تحت تاثیر قرار داد

وقتی که کوره ي سیکالپس ها و قصر پوسایدن را توصیف می کرد، . دریا گذرانده بود برایمان صحبت کرد

خدایان باستانی دریا، کسانی که . درخشید، اما او همینطور در مورد وخامت اوضاع برایمان گفتچشمانش می 

وقتی که تایسون از آنجا . در روزگار تیتان ها فرمانروایی می کردند، جنگی را علیه پدرمان شروع کرده بودند

ام شد، مثل اینکه باید  شنیدن آن باعث دلواپسی. آمده بود جنگ ها به تمامی آتالنتیک کشیده شده بود

  . در کمپ بمانیم نکمکی بکنم، اما تایسون مرا مطمئن کرد که پدر می خواهد که هر دویما

  :تایسون گفت

  . می تونیم اونها رو از بین ببریم. تعدادي زیادي آدم بد هم بر روي دریا هستند -

او واقعاً خوشحال بود که تایسون را . ندیمبعد از کوره آهنگري، مدتی را با آنابث در قایق بر روي دریاچه گذرا

به مدام به سمت جنگل نگاه می کرد، مثل اینکه داشت . اما می توانستم بگویم که حواسش پرت بود ،می دید

گراور جایی در تیررس دیدمان نبود و احساس . کنم شنمی توانستم سرزنش. کردمشکل گراور با شورا فکر می

پدر و عمویش هر دو . یدا کردن خداي گمشده، پن، هدف سراسر زندگی اوستپ. واقعاً بدي برایش می کردم



  

من منتظرت : گراور صدایی در سرش شنیده بود  ،زمستان گذشته. براي دنبال کردن این رویا ناپدید شده بودند

اما ظاهراً جستجویش به هیج جایی نرسیده  -مطمئن ساخت که متعلق به پن بودهرا یک صدا که او  - هستم

  :از آنابث پرسیدم. او را نابود می ساخت ،این کار ،را می گرفت شاگر شورا گواهی جستجوی. ودب

  اون راه دیگه چیه؟ اون که کالریس بهش اشاره کرد؟ -

  . او سنگی برداشت و آن را بر روي سطح دریاچه پرت کرد

. اما اون کار خطرناکه. ماین بهار به اون یک کمی کمک کرد ،من. چیزي که کالریس دیده بانی می کرده -

  . بخصوص براي گراور

  :تایسون زیر لب گفت

  . منو می ترسونه ،پسر بزي -

  . تایسون با گاوهاي نر نفس آتشین و دریاي هیوالها و غول هاي آدمخوار روبرو شده بود. به او خیره شدم

  چرا از گراور می ترسی؟ -

  :تایسون به طور عصبی من من کنان گفت

  . بینی ام رو به خارش میندازه ،و خز بز. هاسم و شاخ  -

  . و آن کامالً گفتگوي مان در مورد گراور را به پایان رساند

او . کیونتاس خوشحال بود که همراه داشته باشد. تایسون و من به محوطه ي شمشیر زنی رفتیم ،قبل از شام

من چند تا حرکت شمشیر زنی آموزش  هنوز به ما در مورد محتواي جعبه هاي چوبی ، چیزي نمی گفت، اما به

تمامی حرکت ها را با هم  - که شطرنج بازي می کنند، مبارزه می کرد افراديهمانند . او خیلی خوب بود. داد

می آمیخت و نمی توانستید الگوي کارش را ببینید تا وقتی که ضربه ي آخر را وارد می کرد و شمشیرش را بر 

  :فتاو به من گ. می برد تانروي گلوی

  . اما گاردت خیلی پایینه. تمرین خوبی بود -

  :پرسیدم. حمله کرد و او را سد کردم

  تو همیشه یه شمشیر زن بودي؟ -

  . جاخالی داد ام، از برش هوایی

  . من خیلی چیزا بودم -

بند روي شانه اش سر خورد و نشانه ي روي گلویش را . ضربه ي مستیقمی وارد کرد و من از پهلو چرخیدم

یک پرنده با بالهایی  -یک شکل مشخص داشت. اما آن یک نشانه ي تصادفی نبود. یک خال ارغوانی - مدید

  :پرسیدم. بسته، شبیه یک بلدرچین یا چیزي شبیه آن

  اون چیه روي گردنت؟  -

من فقط کلمات را از . که احتماالً یک پرسش بی ادبانه بود، اما شما می توانید بیش فعالی مرا سرزنش کنید

  . هانم خارج کردمد

  . به دسته ي شمشیرش ضربه زدم و شمشیر را از دستش خارج کردم. ریتمش را از دست داد ،کیونتاس

یک . فهمیدم، آن یک خالکوبی نبود. بعد زره اش را جابه جا کرد تا نشانه را پنهان کند. او انگشتانش را مالید

  . مثل اینکه او نشانه گذاري شده بود... سوختگی قدیمی ست

  .یه یادگاري -

  . شمشیرش را برداشت و لبخندي زورکی بر چهره اش نشاند



  

  حاال می تونیم دوباره تمرین کنیم؟ -

  . مرا به سختی فشار داد، زمان دیگري براي سوال و جواب بیشتر به من نداد

. بازي می کرد ،که او را سگ کوچولو صدا می کرد ،لريتایسون با خانم اُ ،وقتی که من و او مبارزه می کردیم

نتاس هنگام غروب کیو. گذراندند »بگیرش«آن ها اوقات خوبی را با کشتی گرفتن براي سپر برنزي و بازي 

که کمی عجیب به نظر می رسید؛ اما من و تایسون گرم و چسبناك شده  ،عرق هم نکرده بودقطره حتی یک 

  . بودیم، بنابراین دوش گرفتیم و براي شام آماده شدیم

وقتی موقع شام رسید و همه ي اعضاي کمپ کنار . احساس خوبی داشتم، مثل یک روز معمولی در کمپ بود

اکثر آنها شکافی را که بر روي . و به سمت عمارت کاله فرنگی غذاخوري به راه افتادند کابین ها به خط شدند

اما  -یک نشانه ي ده فوتی که تابستان پیش آنجا نبود - نادیده گرفتند ،کف ورودي عمارت ایجاد شده بود

  . مراقب بودم که بر روي آن قدم نگذارم

  :گفت ،تایسون وقتی که کنار میزمان رسیدیم 

  ؟هك بزرگیه؟ شاید زلزله بودتر -

  :گفتم

  . زلزله نبوده. نه -

اما با نگاه در . که فقط من و آنابث و گراور می دانستیم بودآن رازي . مطمئن نبودم که باید به او بگویم یا نه

  :با آهسته کردن صدایم گفتم. می دانستم که نمی توانم آن را از او مخفی کنم ،تایسون چشم

اون ازم خواست که در ... اه... اون. بچه اي بود که زمستان گذشته به کمپ آوردیم  .نیکو دي انجلو -

  . حاال نیکو منو مقصر می دونه. رداون م. جستجویمان از خواهرش محافظت کنم و من شکست خوردم

  . تایسون اخم کرد

  براي همین یه ترك روي کف اینجا گذاشته؟ -

  :گفتم

کردند، نیکو به اونها گفت که گم شن، و زمین دهان باز کرد و اونها رو  حمله وناون اسکلت ها که بهم -

  ... نیکو. بلعید

  . به دور و اطراف نگاه کردم تا مطمئن شوم که هیچ کسی گوش نمی کند

  . پسر هیدیزه ،نیکو -

  . تایسون با تفکر سري تکان داد

  . خداي مردگان -

  . آره -

  و حاال نیکو، اون پسره رفته؟ -

. اما هیچ اقبالی نداشتیم. همین طور آنابث. این بهار سعی کردم ،براي پیداکردنش. من حدس می زنم.. .من -

تو حتی نمی تونی به . پسر هیدیزه، به خطر می افته نتایسون، خُب؟ اگه کسی بفهمه که او ،این یه رازه

  . کایرون بگی

  :تایسون گفت

  . ون استفاده کننممکنه از ا ،تیتان ها اگه بفهمن. پیشگویی بد -



  

و بچه گانه رفتار می  است گاهی آسان بود که فراموش کنم به همان اندازه که او  بزرگ. به او خیره شدم

 - پوسایدن و هیدیز ،زئوس –او می دانست که در مورد بچه اي از سه خداي بزرگ . باهوش هم هست ،کند

وقتی که به شانزده سالگی برسد، پیشگویی شده است که می تواند کوه المپ را خراب کند یا آن را نجات 

اکثر افراد فکر می کردند که آن بچه من هستم، اما اگر قبل از اینکه شانزده ساله می شدم، می مردم . دهد

  :تمگف. پیشگویی می توانست به راحتی در مورد نیکو باشد

  ... دقیقاً براي همین  -

  . تایسون قول داد

  . دهنم بسته بسته ست،  مثل این ترك روي زمین  -

بر روي رختخوابم دراز کشیدم و به صداي امواج بر روي ساحل گوش . براي به خواب رفتن مشکل داشتم

  . شوم دچار کابوس ،می ترسیدم وقتی که به خواب روم. دادم و به جغدها و هیوالها در جنگل

صحنه هایی را که در حال . ما پیام دریافت می کنیم. ببینید، براي دو رگه ها، رویاها به سختی رویا هستند

و در . گاهی حتی نگاهی به گذشته و یا آینده می اندازیم. اتفاق براي دوستان و یا دشمنانمان است را می بینیم

  . کمپ رویاهایم مکرر و واضح بودند

، بودمکه بر رویم بود، خیره  ،در حالی که به ملحفه  رختخوابم. لی نیمه شب بیدار بودمبراي همین تا حوا

  . می درخشید ،فواره ي آب شور داشت. ناگهان فهمیدم نور عجیبی در اتاق وجود دارد

رنگین کمان در . بخار از روي آب داغ شور بلند می شد. ملحفه ها را کنار زدم و با احتیاط به سمت آن رفتم

ناگهان صداي زنانه ي . اگر چه نوري در اتاق به جز نور ماه در بیرون وجود نداشت. میان آن می درخشید

  : خوش آیندي از بخار صحبت کرد

  . لطفاً یک دراکما وارد کنید -

  . آرام می خوابید ،مثل یه فیل ،او. اما او هنوز داشت خرناس می کشید. یسون نگاه کردمبه تا

هرگز قبل از این یک پیام رنگین کمانی که باید خودم صورتحسابش را . نمی دانم به چه فکر می کردم

. مه انداختمآن را برداشتم و به درون . یک دراکماي طالیی در کف فواره درخشید. پرداخت می کردم، نداشتم

  . سکه ناپدید شد

  :پچ پچ کنان گفتم

  . اه، اونچه رو که باید نشون بدي... اي الهه رنگین کمان به من نشان بده  ،آریس -

ساحلی . حلقه اي از مه بر روي رودخانه ي تیره جمع شده بود. ساحل تاریک یک رودخانه را دیدم. مه درخشید

یک پسر بچه در ساحل رودخانه، در حالی که . بود یین گردیدهمز که با صخره هاي آتشفشانی کنگره اي

ناگهان صورت پسر . شعله ها با رنگ آبی غیر طبیعی می درخشیدند. ه بودچمباتمه زد ،مراقب آتش کمپش بود

کارت هاي بازي افسانه  -او داشت تکه هایی از کاغذ را به میان آتش پرت می کرد. نیکو دي آنجلو. را دیدم

  . او را از زمستان گذشته آزار می داد ،از بازيبخشی  - اي

مویش بلند تر شده و درهم برهم بود و . اما به نظر بزرگتر می رسید. نیکو ده ساله بود، یا شاید االن یازده ساله

او جین مشکی مندرس و . چشمانش تیره و پوست زیتونی اش سفید شده بود. تقریباً به شانه هایش می رسید

 بستهی پاره که چند سایز بزرگتر بود، به تن داشت که زیپ آن را بر روي پیرهن مشکی اش نیک ژاکت خلبان

شبیه بچه اي به نظر می رسید که در خیابان ها . صورتش کثیف و چشمانش کمی وحشی بنظر می آمد. بود

  . زندگی می کند



  

ستن من در مرگ خواهرش شکی نبود که از عصبانیت به خاطر مقصر دان. منتظر بودم که به من نگاه کند

اگر او . ساکت ماندم، جرات حرکت کردن نداشتم. اما به نظر نمی رسید که متوجه من شده باشد. دیوانه شده

  پیام رنگین کمانی نفرستاده بود، چه کسی این کار را کرده بود؟

  . نیکو کارت بازي دیگري را به میان شعله ها پرت کرد

  . بی مصرف -

  :او زیر لب گفت

  . می تونم باور کنم که از این بازي خوشم میومدهن -

  . صداي دیگري موافقت کرد

  . یه بازي کودکانه، ارباب -

  . ببینم ،به نظر از جایی نزدیک آتش می آمد، ولی نمی توانستم کسی را که صحبت می کرد

. مه محاصره شده بودکه با بود جزیره ي تاریکی  ،در فاصله اي دور از ساحل. نیکو به عرض رودخانه خیره شد

  :او زیر لبی گفت. اردو زده بود 29یکسانیکو در کناره رودخانه است. دنیاي زیرین: آن را شناختم

  . راهی براي برگرداندن اون نیست. من شکست خورده ام -

  . صداي دیگر ساکت ماند

  . نیکو با شک و دودلی به سمت آن چرخید

  .راهی هست؟ حرف بزن -

یک توده از دود  -ناگهان فهمیدم که شکلی از یک انسان بود. تش استآفکر کردم فقط نور . چیزي درخشید

اما اگر از گوشه چشم به او نگاه می . آنجا نبود ید،اگر شما به اون مستقیم نگاه می کرد. آبی رنگ، یک سایه

  . یک روح. می توانستید شکلش را ببینید ،کردید

  :روح گفت

.اما ممکنه راهی باشه. از این، این کار انجام نشده هرگز قبل -

  . نیکو دستور داد

  . بهم بگو -

  . چشمانش با نوري درنده خو درخشید

  :روح گفت

  . یک روح در برابر روح. یک مبادله -

  . من پیشنهادش کردم -

  :روح گفت

نه تا . ر حال اون رو می گیرهتو نمی تونی روحی رو به پدرت پیشنهاد کنی که سرانجام به. نه مال خودتون -

  . کسی که مرگ رو فریب داده. ردظورم روحیه که تا حاال باید می ممن. وقتی که او براي مرگ پسرش دلواپسه

  . صورت نیکو تیره شد

  . تو در مورد اون قتل صحبت کردي. دوباره نه ،نه -

  :روح گفت

  . انتقام. من دارم در مورد عدالت صحبت می کنم -
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  . همون چیزا نیستن ،اونها -

  . روح خیلی خشک خندید

  . تفاوت ها رو یاد می گیري ،تو وقتی بزرگتر بشی -

  . نیکو به شعله ها خیره شد

  . می تونه کمکم کنه ناو...  نبزنم؟ او چرا حداقل نمی تونم اونو فراخوانی کنم؟ می خوام باهاش حرف -

  .روح قول داد

داد دفعات زیادي نجات ندادم؟ تو رو از میون هزارتو عبور ندادم و این تا حاال تو رو تع. من کمکت می کنم -

  که چطور از قدرت هات استفاده کنی؟ تو می خواي که  انتقام خواهرت رو بگیري یا نه؟ 

که عادت  ،در مدرسه ي قبلی ام می انداخت، یک غول اي مرا به یاد بچه. لحن صداي روح را دوست نداشتم

داشت بچه هاي دیگر را متقاعد کند که چیزهایی احمقانه اي مثل دزدي تجهیزات آزمایشگاه و خرابکاري بر 

اما هزاران بچه ي دیگر رو  ،غولی که هیچ وقت خودش به دردسر نیفتاد. روي ماشین معلم ها انجام دهند

  . تحریک کرد

قطره ي اشکی . وانست او را ببیند اما من می توانستمنیکو به سمت آتش چرخید، براي همین روح دیگر نمی ت

  . راهش را بر روي صورت او طی کرد

  خیلی خب، تو نقشه اي داري؟  -

  : روح در حالی که خوشحال به نظر می رسید، گفت

  .... باید شروع . جاده هاي تاریکی سفر کنیمدر باید . اُه، آره -

  : صداي زن از میانه ي مه گفت. نیکو ناپدید شد. تصویر لرزید

  . یک دراکماي دیگر براي پنج دقیقه بعدي بپردازید لطفاً -

به سمت میز کنار . جیب هایم را براي سکه گشتم، اما پیژامه پوشیده بودم. سکه ي دیگري در فواره نبود

اما پیام رنگین کمانی داشت چشمک می زد و . گردمیدکی آنجا را بري تختخوابم خیز برداشتم تا براي سکه 

  . ارتباط قطع شده بود. اتاق دوباره تاریک شد

  . در حالی که به قل قل فواره آب شور و امواج اقیانوس در بیرون گوش می کردم ،در میان کابین ایستادم

می دانم که چه روحی را و احساس می کردم . او سعی داشت که خواهرش را از مرگ برگرداند. نیکو زنده بود

  . انتقام. می خواست مبادله کند، کسی که مرگ را فریب داده بود

  .نیکو دي آنجلو به جستجوي من می آمد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل سوم

  

  با عقرب ها گرگم به هوا بازي می کنیم

  

  . وجود داشتصبحانه  هنگام هیجان زیادي در ،بعدروز صبح 

بر من چیره  چنان خستگی. از مرزهاي کمپ عبور کرده بود 30یک آیسیوپین دراکون ،ظاهراً در حدود سه صبح

جادوي مرزهاي کمپ، هیوالها را بیرون نگه می داشت، . که در میان آن سروصدا خوابیده بودم گردیده بود،

این  می رسدظر و به ن دنبال نقاط ضعف، در دفاع ما کند کاو می کردند؛ به اما آنها در تپه ها تقال می کردند و

، دسته اي از خواهر و شاز کابین آپولو براي تعقیب 31تا لی فلتچر ،بودهنمشتاق دور شدن از مرزها یکی، 

بعد از این که دراکون با چند جین پیکان در رخنه هاي زره اش پذیرایی شد، . برادرهایش را بسیج کرده بود

  . پیام را دریافت کرد و عقب کشید

  . یش به ما هشدار دادلی در میان اخطارها

اون چیز سی فوت . و ما فقط اون رو خشمگین کردیم هبیست پیکان در پوستش. هنوز اون بیرونه ،اون -

  ... چشماش. بلندي و به رنگ سبز روشنه

  . او لرزید

  . را نوازش کرد اش کایرون شانه

  . اتفاق افتادهاین قبالً هم . شیدحالت آماده باش باشن، اما آروم با ،همگی. کارت رو خوب انجام دادي، لی -

  :کیونتاس از باالي میز گفت

  . پشت سر هم، دوباره و دوباره. و این دوباره هم رخ می ده. آره -

در حال برنامه  ،لوك و ارتش هیوالهایش. همگی شایعه ها را می دانستند. آعضاي کمپ با هم پچ پچ کردند

اما هیچ کسی نمی . اکثرمان، انتظار داشتیم که این اتفاق، این تابستان رخ بدهد. ریزي براي تاراج کمپ بودند

فقط حدود  ،ما. کم بودند، نمی کرد نالبته دانستش هیچ کمکی به اینکه همراهانما. دانست چطور و چه وقت

  .  هشتاد عضو در کمپ داشتیم

بیشتر از صد نفر در کمپ بودند، بعضی از آنها مردند، بعضی به لوك  ،ه به کمپ آمدمسه سال قبل، وقتی ک

  . پیوستند، بعضی فقط ناپدید شدند

   :ادامه داد ،چشمانش بودکه برقی در  با  کیونتاس

  . چطور از پسش برمیاینمی فهمیم که  امشب، ونهمگی م. این دلیل خوبی براي بازي هاي جنگی جدیده -

  :تکایرون گف

  . بیاید این وعده رو متبرك کنیم و بخوریم. اخطار بسه ،خب... بله -

  . او جامش را بلند کرد

  . براي خدایان -
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  . همه ي ما هم لیوان هایمان را باال بردیم و جمله را تکرار کردیم

آتش تایسون و من بشقاب هایمان را برداشتیم و به سمت منقل برنزي بردیم و قسمتی از غدایمان را در 

  :گفتم. بیاید انخوشش بودم که خدایان از کشمش برشتهامیدوار . ریختیم

  .پوسایدن -

  :بعد پچ پچ کنان گفتم

  ... در رابطه با نیکو و لوك و مشکل گراور کمکم کن  -

  . اینقدر نگرانی وجود داشت که براي بیان آنها می بایست تمام صبح را آنجا بایستم، اما به سمت میز برگشتم

لبه هاي . چشمان گراور پف کرده بود. آمدند دیدنموقتی که همه داشتند می خوردند، کایرون و گراور به 

  . قوزکرد ، بر روي نیمکتبشقابش را بر روي میز سراند و کنارم. پیراهنش از شلوارش بیرون بود

  . تایسون با ناراحتی جابه جا شد

  . ندازماسب ماهی هام رو برق ب.. ام ... من می روم  -

  .او سالنه سالنه خارج شد و صبحانه اش را نیمه کاره گذاشت

در حالی  ،اما در فرم سناتوریش. احتماالً می خواست که مطمئن به نظر برسد. کایرون سعی کرد که لبخند بزند

  : ، روي من خم شدمیکردکه سایه اي بر روي میز ایجاد 

  خب، پرسی، خوب خوابیدي؟ -

  . آه، خوب -

ممکن بود که در مورد پیام رنگین کمانی که دریافت کرده . بودم که چرا در این مورد سوال می کندکنجکاو 

  بودم، چیزي بداند؟

  :کایرون گفت

. چیزایی حرف بزنینیه چون فکر می کردم شما دو تا شاید بخواین در مورد، آه،  ،گراور رو با خودم آوردم -

  . بعداً می بینمتون. حاال اگه عذر من رو بپذیرید، چند تا پیام رنگین کمانی هست که باید بفرستم

  . بعد به سمت خروجی عمارت غذاخوري یورتمه رفت. او نگاهی با معنی به گراور کرد 

  :از گراور پرسیدم

  ؟حرف می زددر مورد چی  -

توانم بگویم که کمی پریشان حواس بود، چون تکه اي از چنگالش را هم  می. گراور تخم مرغ هایش را جوید

  :من من کنان گفت. دتخم مرغ بلعی گاز زد و آن را با تکه هاي

  . و آروم کنیمی خواد که تو، من -

  . آنابث: کس دیگه اي هم در کنارم بر روي میز سرید

  :او گفت

  . 32البیرنت. بهت می گم که در مورد چیه -

اخوري ذچون همه در عمارت غ ،متمرکز شوم ،که بر روي چیزي که داشت در موردش حرف می زدسخت بود 

منظورم دقیقاً کنارم . و آنابث دقیقاً کنار من بود. ما ثابت کرده بودند و پچ پچ می کردند نگاه هایشان را بر روي

  . است

  :گفتم

                                               
32-  Labyrinth   به معنی هزار تو ولی در اصل یک سازه ي هزار توي یونانی است که در کل کتاب اطالعات جامعی درباره ي آن داده می شود.  



  

  . تو نباید اینجا باشی -

  :او اصرار کرد

  . ما باید صحبت کنیم -

  ...اما قوانین -

این در مورد . او به خوبی من، می دانست که اعضاي کمپ اجازه ندارند که بر روي میز هاي یکدیگر بنشینند

اما دورگه ها مجبور بودند که با هم کابینی هایشان سر یک . آنها واقعاً نیمه خدا نبودند. ستیر ها فرق می کرد

اگر . هرگز ندیده بودم که این اتفاق بیفتد. هم نشستن مطمئن نبودمحتی در مورد تنبیه سر میز . میز بنشینند

اما آقاي . احتماالً آنابث را در میان تاك هاي پیچان یا چیزي شبیه به آن گرفتار می کرد ،آقاي دي این جا بود

اما . برد کیونتاس نگاهی کرد و یک ابرویش را باال. کایرون هم بیرون از عمارت به سر می برد. دي اینجا نبود

  . چیزي نگفت

  :آنابث گفت

چیزي که من و . اون البیرنته. این تنها راهیه که می تونیم بهش کمک کنیم. نگاه کن، گراور در خطره -

  . کالریس در موردش تحقیق می کردیم

  .در حالی که سعی می کردم فکرم را متمرکز کنم، وزنم را جابجا کردم

  توش مینیاتور رو نگه می داشتند، توي دوران قدیم؟ا ه اونمنظورت اون هزار توییه ک -

  :آنابث گفت

  .دقیقاً -

  :حدس زدم

اون دیگه زیر قصر پادشاه توي جزیره کرت نیست، درسته؟ البیرنت زیر یکی از ساختمون هاي ... بخُ -

. آمریکاست

می دانستم که مکان هاي مهم به سمت . می بینید؟ فقط چند سال طول کشید تا از این چیزا سر در بیاورم

تمدن غرب در حرکتند، مثل کوه المپ که بر روي ساختمان امپایر استیت بود و ورودي دنیاي زیرین که در 

  . خیلی به خودم افتخار می کردم. قرار داشتلس آنجلس 

  . داد آنابث چشمانش را چرخ

اون نمی تونه حتی زیر یه شهر قرار بگیره، . البیرنت خیلی بزرگه. پرسی زیر یک ساختمان؟ خواهش میکنم -

  چه برسه به یه ساختمون؟

  . در مورد خوابم در مورد نیکو در کنار رودخانه استیکس فکر کردم

  البیرنت قسمتی از دنیاي زیرینه؟... خب -

  :آنابیث اخم کرد

اما مطمئن . وجود داره ،خیلی زیادي در مورد این که البیرنت به داخل دنیاي زیرین هم رفتهخب متون . نه -

دقیقاً در زیر سطح دنیاي فانی ها مثل یه الیه و  ،البیرنت. راه پایین رفتن. اما دنیاي زیرین راهشه. نیستم

ر زیر شهر هاي غرب باز می و راهش رو د. اون براي هزاران سال در حال رشد بوده. پوسته ي دوم وجود داره

  . تو می تونی از هر جایی به داخل البیرنت بري. کردهزي رو هم در زیرِ زمین به هم متصل و هر چی. کرده

  :گراور زیر لب گفت

  . روبرو نشییه مرگ وحشتناکی  با یا اگه گم نشی، و -



  

  :آنابث گفت

  . باید راهی وجود داشته باشه ،گراور -

  . آنها قبالً این بحث را با هم داشتند ،احساسم بهم می گفت

  . کالریس زنده موند -

  :گراور گفت

  ... و اون پسر. به سختی -

  . نمرده. نه شدهواون دیو -

  . آه، عالیه -

  . لب پایینی گراور لرزید

  . ن باعث می شه احساس بهتري داشته باشمیا -

  :گفتم

  این حرفا در مورد کالریس و پسر دیوونه چیه؟ چی گفتین؟ .صبر کنین بابا -

در حال  ،کالریس داشت ما را نگاه می کرد، مثل اینکه می دانست. ریز کردآنابث نگاه کوتاهی به سمت میز ا

  . بحث در مورد چه چیزي هستیم،  اما بعد چشمانش را بر روي بشقاب صبحانه اش ثابت کرد

  :کرد،  گفتآنابث در حالی که صدایش را آهسته می 

  . سال گذشته، کالریس یه ماموریت براي کایرون رفت -

  :گفتم

  . اون محرمانه بود. یادم میاد -

. علی رغم جدیتی که داشت، خوشحال بودم که دیگر از من عصبانی نیست. آنابث به موافقت سري تکان داد

  . مود تا کنارم بنشیند، خوشحال بودو به نوعی از این که قوانین را شکسته ب

  :آنابث موافق بود

  . رو پیدا کرد 33چون او کریس ردریگرز. محرمانه بود -

  اون پسره از کابین هرمس؟ -

پرنسس . ما، کریس رودریگرز را روي عرشه کشتی لوك دیده بودیم. را از دو سال قبل به یاد آوردم آن پسر

  . ش تیتان ها پیوستکه کمپ را ترك کرد و به ارت ،کریس یکی از اعضاي کمپ بود. آندرومیدا

  :آنابث گفت

  . نزدیک خونه ي مادر کالریس. ظاهر شده 35آریزونا 34تابستان گذشته، او یه دفعه توي فونیکس. آره -

  منظورت چیه که میگی یه دفعه ظاهر شده؟ -

او در حال قدم زدن توي بیابون بوده، در یه زاویه صد و بیست درجه، توي زره کامل یونانی و در مورد  -

  . الف نخ وراجی می کردهک

  :گفتم

  . کالف نخ -

                                               
33 - Chris Rodriguez
34- Phoenix  شهري در ایالت آریزونا
35 - Arizona



  

خونه ي مادرش برده، براي اینکه فانی ها اون رو توي تیمارستان  کالریس اونو. الً دیوونه شده بودهکام ناو -

کایرون رفته و با او . سعی کرده ازش پرستاري کنه و او رو به حال اول برگردونه کالریس. بستري نکنن

افراد لوك توي البیرنت : این بوده ،در بیارن شتنها چیزي که تونستن از. ب نیستاما هیچ خو ،صحبت کرده

  . در حال گشت زنی هستن

کرده بود؟ به  اش چه چیزي دیوونه. او بچه ي بدي نبود.... کریس بیچاره. لرزیدم، اگر چه مطمئن نیستم چرا

  . که حاال باقی مانده چنگالش را داشت می جوید. گراور نگاه کردم

  :رسیدمپ

  چرا توي البیرنت گشت زنی می کنن؟. خیلی خوب -

  :آنابث گفت

 ،کایرون همه چی رو مسکوت گذاشت. براي همین کالریس به ماموریت دیده بانی رفت. مطمئن نیستیم -

ب، چون البیرنت یکی از موضوع هاي مورد خُ... اون به من گفت، چون . چون نمی خواست همه رو بترسونه

  ...معماري مورد بحث . بودهعالقه ي من 

  .حالتش کمی رویاگونه شد

اگه لوك بتونه . اما نکته اینه که البیرنت هر جایی یه ورودي داره. یه نابغه بود 36سازنده اش دایدالوس -

  . با سرعتی باور نکردنی حرکت بده ،کنه، می تونه ارتشش رو مسیریابیبفهمه که چطوري توي اون 

  هزار توه، درسته؟به جز این که اون یه  -

  . گراور موافق بود

  . شنه ي بز کُبعالوه ي هیوالهاي دیوو. توهمات. پایان هاي مرگبار. اي مرگبارپر از تله ه -

  :آنابث گفت

توي روزگار قدیم، کالف نخ آریادنه به تیسیوس کمک . نه وقتی که کالف نخ آریادنه رو داشته باشی ،اما -

و کریس . که به وسیله دایدالوس اختراع شده مسیریابیهوسیله یه به نوعی  ،اون. کرد که از هزار تو بگذره

  . ردریگرز داشته در مورد کالف نخ زمزمه می کرده

  :گفتم

  لوك داره دنبال کالف نخ آریادنه می گرده، چرا؟ نقشه اش چیه؟ ،بنابراین -

  . آنابث سرش را تکان داد

. ز داخل هزار تو به کمپ حمله کنه، اما این هیچ معنی ندارهفکر می کنم شاید اون می خواد ا. نمی دونم -

. عبور کنه ونکه کمکی به لوك نمی کنه که از مرزهام ،نزدیکترین ورودي که کالریس پیدا کرده در مانهاتانه

خیلی  توهمات کالریس. اون کار خیلی خطرناك بود... ، اما کالریس راه کوتاهی رو توي تونل جستجو کرده

 .نکنه یخیلی کمک می ترسم که. وس پیدا کردمهرچی که می تونستم مطلب در مورد دایدال ،من. شتهدا واقعی

البیرنت ممکنه کلید حل مشکل گراور : اما این رو می دونم ،لوك در حال برنامه ریزي چیه و نمی دونم دقیقاً

  . باشه

  .پلک زدم

  فکر می کنی پن زیر زمینه؟ ،تو -

  . ن باشه که چرا پیدا کردنش غیر ممکنهمی تونه توضیح ای ،این -

                                               
36-  Daedalus  سازنده ي البیرنت، که در مورد زندگی او توضیحات جامعی در کتاب آورده شده است .



  

  . گراور لرزید

براي رفتن به اون مکان رو هم نمی  هیچ جستجوگري، حتی تالش. ین متنفرندزیر زمستیرها از رفتن به  -

  !بدون کافی شاپ. بدون نور خورشید. لیبدون هیچ گُ. کنه

  :آنابث گفت

اون طراحی شده تا تو . اون می تونه افکارت رو بخونه .اما، البیرنت می تونه تو رو به هرجایی هدایت کنه -

  ....رو فریب بده، گول بزنه و بکشه؛ اما اگه بتونی کاري کنی که البیرنت برات کار کنه 

  :گفتم

  . می تونی به سمت خداي دنیاي وحش بري -

  .گراور شکمش را بغل کرد

  . نقره جات رو باال بیارمباعث می شه  ش،فقط فکر کردن به. نمی تونم این کار رو بکنم -

  :آنابث گفت

  !یه هفته یا یادگرفتن رقص تاپ. شورا جدي بود. گراور، این ممکنه آخرین شانست باشه -

اما آنابث  ،او نمی خواهد اهمیت دهد ،احساسم بهم می گفت. کیونتاس گلویش را صاف کرد ،باالي میز در

  . بر روي میز من نشسته بودمان زیادي و ز ،واقعاً او را تحت فشار گذاشته بود

  . آنابث بازویم را کمی محکم فشار داد

  متقاعدش کن، می کنی؟. بعداً صحبت می کنیم -

  . او به سمت میز آتنا برگشت، و تمام کسانی که به او خیره شده بودند، را نادیده گرفت

  . گراور سرش را در میان دستانش گرفت

مجبورم یه . همه چی رو دارم از دست می دم. پن. گواهی جستجویم. نمی تونم اون کار رو بکنم، پرسی -

  . نمایش خیمه شب بازي رو شروع کنم

  . راهی پیدا می کنیم یه! و نگواین -

  . با چشمانی اشک آلود به من خیره شد

وافعاً فکر می . توي غار سیکالپس .من رو توي دنیاي زیرین دیدي ،تو. پرسی، تو بهترین دوستم هستی -

  .... کنی می تونم

از همان . دریاي هیوالها رو به خاطر آوردم، وقتی که او در غار سپکالپس گیر افتاده بود. صدایش لکنت داشت

سیکالپس ها باعث مورمور . زمین را دوست نداشت، اما حاال واقعاً از آنها متنفر بود هرگز مکان هاي زیرِ ،اول

اما گراور و من به نوعی می  ،گراور سعی می کرد که آن را پنهان کند... ی شدند، حتی تایسونم ششدن

او چه  ،می دانستم. وجود داشت نما چون یک ارتباط ذهنی بین ،توانستیم احساس همدیگر را بخوانیم

  . گراور از اون پسر درشت هیکل می ترسید. احساسی داشت

  :گراور با بیچارگی گفت

  . خیلی خوبه که اون عاشق ترسوهاست. جنیفر منتظرمه. برممجبورم  -

مثل اینکه در حال انتقال رازي سیاه . او موقرانه سري تکان داد. بعد از این که رفت، به کیونتاس نگاه کردم

  . بعد به بریدن مرسومش با خنجر پرداخت. بودیم

  .  بعدازظهر به اصطبل اسب هاي پرنده رفتم، تا دوستم بلک جک را ببینم

  !رئیس! یو -



  

  . او توي اصطبل خودش به رقص آمد، بال هاي سیاهش هوا را شکافت می داد

  وردي؟آ برام حبه قند -

  . بلک جک ،ن چیزا برات خوب نیستمی دونی که ای -

  آره، خب پس تو برام یک کمی اوردي، آره؟ -
نجات به من  ،به نوعی. راه طوالنی را کنار هم بودیم ،بلک جک و من. د زدم و مشتی حبه قند به او دادملبخن

م و از آن وقت تا حاال، او اصرار ه بوداو از روي کشتی تفریحی شیطانی لوك در چند سال قبل کمک کرد

  . زحمات مرا جبران کند ،با خدماتش شتدا

  :بلک جک پرسید

  ! پیش داریم؟ من آماده پروازم، رئیسجستجویی در  خب، -

  . بینی او را نوازش کردم

  . همه دارن در مورد هزارتوهاي زیرزمینی صحبت می کنن. مرد ،مطمئن نیستم -

  . بلک جک شیهه اي عصبی کشید

اون قدر احمق نیستی که توي هیچ هزار تویی بري، هستی؟ آخرش سر از ! براي این اسب ،نه. نه، نه -
  !چسب سازي در می آريکارخونه ي 

  . آخرش می فهمیم. شاید حق با تو باشه، بلک جک -

یالش را تکان داد، مثل اینکه به او یک حمله ي قندي دست داده . بلک خرچ خرچ کنان حبه هاي قند را خورد

  . باشد

فقط کافیه یه سوت  ،ب، رئیس اگه به خودت اومدي و خواستی به جایی پرواز کنیخ! کر خوبیهف! صبرکن -
  !لگدکوب می کنیم هرکسی رو به خاطرت بلک جک پیر و دوستاش، . بزنی

به داخل اصطبل ها آمدند و درس  ،بعد دسته اي از اعضاي جوان تر کمپ. به او گفتم این رو یادم می مونه

براي  که ،احساس بدي داشتم. هاي اسب سواري شان را شروع کردند، و من فهمیدم که وقت رفتن است

  . مدتی طوالنی بلک جک را نخواهم دید

در حال آماده شدن براي مسابقه ي تسخیر  بود که شب بعد از شام، کیونتاس به ما را لباس هایی داد، مثل این

در طول روز جعبه هاي چوبی در میدان . پرچم بودیم، اما حال و هواي اعضاي کمپ خیلی بیشتر جدي بود

  . ساسم به من می گفت که آنها در میان جنگل خالی شده اندشمشیر زنی ناپدید شده و اح

  :اخوري باالي عمارت نشسته بود، گفتذکیونتاس در حالی که بر روي میز غ

  . ب، اینجا جمع بشینخیلی خُ -

. اهتش به یک روح کامل می کردشب ور آتشدان موهاي خاکستري اشدر ن. او چرم سیاه و برنز پوشیده بود

  . خوشحالی در اطرافش پارس می کردبا  ،حالی که تقال کنان ذرات شام را می بلعیدخانم الري در 

  :کیونتاس اعالن کرد

  . شما ها به تیم هاي دو نفره تقسیم می شید -

  :او فریاد زد ،وقتی که همه شروع به صحبت و سعی در گرفتن دوستانشان داشتند

  . که قبالً انتخاب شده -

  :همه اعتراض کردند

- ي ي ي ي يی ه.   



  

بو در بسته اي نقره اي  يتاج گل ها. برگ هاي بو رو بدون اینکه بمیرید، جمع کنید: هدف تون ساده ست -

. هر کدوم یه بسته نقره اي داره. شش هیوال وجود داره. پیچیده شده و بر پشت یکی از هیوالها بسته شده

ل از اینکه تیم هاي دیگه اون رو پیدا کنن، پیدا شما باید تاج گل رو قب. فقط یکی از اونها تاج گل رو داره

  . و زنده بمونید ،مجبورید که هیوال رو بکشید تا اون رو بگیرید... و البته . کنید

هی، ما همگی قبالً هیوال . هدف به نظر کامالً راحت می رسید. جمعیت با هیجان شروع به پچ پچ کردند

  . آموزش می دیدیمش یاون چیزي بود که برا ، این. کشته بودیم

  :کیونتاس گفت

  . هیچ بحثی در کار نیست، هیچ جابه جایی، هیچ اعتراضی. هم گروهی تون رو اعالم می کنم ،حاال -

  .خانم الري صورتش را در بشقاب پیتزا فرو برد

  !هاپ -

که  ،بیوریگاردبیکندورف با سیلنا . کیونتاس کاغذ لوله اي بزرگی را باز و شروع به خواندن نام ها کرد

آنها . تعجبی نداشت. برداران استول، تراویس و کانر، با هم بودند. بیکندورف به خاطر آن خیلی خوشحال بود

با هم بودند، آنها  ،ستیز و دعواي نامحدود -کالریس با لی فلتچر از کابین آپولو. در همه چیز در کنار هم بودند

  :تا وقتی که او گفت ،تاس به خواندن نام ها ادامه دادکیون. براي ضربه زدن دسته کوچک خشنی بودند

  . پرسی جکسون با آنابث چیس -

  . عالیه -

  . نیش خندي تحویل آنابث دادم

   .زره ات کجه -

  . تنها اظهارنظري بود که کرد، و دوباره بندهاي زره ام را بست

  :کیونتاس گفت

  . گراور آندروود با تایسون -

  . ش بیرون آمدگراور کامالً از خز بزي ا

  .... چی؟ اما ااا  -

  :تایسون ناله کنان گفت

  ... پسر بزي. اشتباهی شده. نه، نه -

  :کیونتاس دستور داد

  . دو دقیقه وقت دارین تا آماده بشین. با هم گروهیت برو! هیچ اعتراضی -

  

 ،تکان دهم شانبراي  دلگرم کنندهسعی کردم که سري  . تایسون و گراور هر دو ملتمسانه به من نگاه کردند

گراور هم به طور عصبی شروع به . تایسون عطسه کرد. و به آنها اشاره کردم که باید با هم حرکت کنند

  . جویدن چماق چوبی اش کرد

  :آنابث گفت

  . ما باید نگران این باشیم که چطوري زنده بمونیم ،یاال. اونها خوبن -



  

ل رفتیم، اما سایه ي درخت ها مثل نیمه شب به نظر می هنوز خورشید غروب نکرده بود که به داخل جنگ

که  ،نشانه هاي سوراخ مانند -میافتی رد پاها را تقریباً سریع ،آنابث و من. سرد هم بود، حتی در تابستان. رسید

  . شروع به تعقیب ردپاها کردیم. مثل چیزي با هزاران پا به نظر می رسید

از ترس پشت یک . شکستند نها و ساقه هاي بید در نزدیکی ما و شنیدیم که ترکه ،از روي نهر پریدیم

. صخره قوز کردیم، اما آنها فقط برادران استول بودند که از میان درختان عبور می کردند و فحش می دادند

  . کارهاي دزدکی، دست کمی از بوفالوها نداشتند پدرشان خداي دزدان بود، اما آنها در

. ، بیشتر در جنگل هاي غربی پیش رفتیم، جایی که هیوالها وحشی تر بودندوقتی برادران استول گذشتند

  .باتالقی ایستاده بودیم یبرآمدگی مشرف بر تاالبیک بر روي ، وقتی که آنابث عصبی و هیجان زده شد

  . این جا بود که جستجومون رو متوقف کردیم -

دست  ش،زمستان گذشته، وقتی که از امید براي پیدا کردن. را فهمیدم آنابث لحظه اي طول کشید تا منظور

در مورد م که بودیم و من، آنها را متقاعد کرد بر روي این صخره ایستاده ،کشیده بودیم، گراور، آنابث و من

. یددر آن زمان این بهترین کار به نظر می رس. نگوییمبه کایرون ، چیزي حقیقت که نیکو پسر هیدیز بوداین 

می خواستم کسی باشم که او را پیدا می کنم و در مورد چیزهایی که . می خواستم از هویتش محافظت کنم

نزدیک هم  شحاال شش ماه بعد از آن، حتی به پیدا کردن. کنم شبراي خواهرش اتفاق افتاده بود، متقاعد

  :گفتم. مزه ي تلخی را در دهانم احساس کردم. نشده بودم

  . شدیدم ،دیشب -

  . آنابث ابرویش را باال برد

  منظورت چیه؟ -

  . به سایه هاي درون جنگل خیره شد ،وقتی که حرفم تمام شد، او. به او در مورد پیام رنگین کمانی گفتم

  .نی می کرد؟ این خوب نیستن مرده ها رو فراخواو -

  . می گفت که انتقام بگیره شبه. اون شبحه داشت به اون پیشنهادهاي بدي می داد -

 يلجن ها. ارواح هرگز مشاورهاي خوبی نبودند، اونها همیشه برنامه هاي خودشون رو دنبال می کنن... آره -

  . و اونها از زنده ها متنفرند. پیر

  :گفتم

  . روح از هزار تو حرف می زد. او داره میاد دنبال من -

  . آنابث سري به موافقت تکان داد

  . ریم البیرنت رو پیدا کنیممجبو. این همه چی رو روشن می کنه -

  :با ناراحتی گفتم

  ...اما کی پیام رنگین کمانی رو فرستاد؟ اگه نیکو نمی دونست من اونجام. شاید -

چیز بزرگی در میان درخت ها حرکت می کرد، . برگ هاي خشک ریختند. شاخه اي در میان جنگل شکست

  . دقیقاً پشت برآمدگی

  :آنابث پچ پچ کرد

  . رن استول نیستنداونها برادا -

  . با هم شمشیرهایمان را کشیدیم



  

یک  جا، آن. به سمت مشت زئوس رفتیم، تپه اي بزرگ از صخره ها که در میان جنگل هاي غربی قرار داشت

ن اطراف اغلب وعده گاه اردوهاي شکاري بود، اما حاال کسی آ ،نشانه ي طبیعی بود که براي اعضاي کمپ

  . اشتدحضور ن

  :کرد آنابث پچ پچ

  . اونطرف -

  :گفتم

  . پشت سرمون. نه، صبر کن -

 در حال دور زدن صخره ها. به نظر می رسید از چند جهت متفاوت می آمد ،صداي گام هاي تند. عجیب بود

  :گفت نبودیم، وقتی که کسی از پشت سرماباشمشیرهاي کشیده 

  .سالم -

  :او اعتراض کرد. جنیفر جیغ کشید ،به اطراف چرخیدیم و پري جنگل

  تیغه هاي تیز رو دوست ندارن، خیلی خوب؟ ،عروس هاي جنگل. ا رو پایین بیاریداون -

  :آنابث بدون نفس گفت

  جنیفر، اینجا چی کار می کنی؟ -

  . من اینجا زندگی می کنم -

  . شمشیرم را پایین آوردم

  توي صخره ها؟ -

  .کرداو به سمت لبه ي مکان مسطح اشاره 

  !شوخی نمی کنم. 37توي سرو هاي کوهی -

دور و بر پري هاي جنگل زندگی  ،براي سالها. احساس حماقت می کردم ،به نظر عاقالنه می رسید، و من

می دانستم که آنها نمی توانند خیلی از درخت هایشان، . نها مکالمه اي نداشتمکرده بودم، اما هرگز واقعاً با آ

  . اما چیز دیگري نمی دانستم. دور شوند ،که منبع زندگی شان بود

  :جنیفر پرسید

  بچه ها سرتون شلوغه؟ -

  :گفتم

  . خب، ما وسط یه بازي علیه تعدادي هیوال هستیم و داریم سعی می کنیم نمیریم -

  :آنابث گفت

  سرمون شلوغ نیست، اتفاقی افتاده، جنیفر؟ -

  . چشمانش کشیدآستین هاي ابریشمی اش را بر روي . جنیفر فین فینی کرد

و هر وقتی که بر می گشت، بدتر . به دنبال پن بوده ،این همه سال. به نظر خیلی ناراحته. در مورد گراوره -

  . درخت دیگه اي رو دیده نشاید او می کردم،فکر اوالش . می شد

  :هنگامی که جنیفر شروع به گریه کرد، گفت ،آنابث

  . مطمئنم که دلیلش این نیست نه، -

  :با ناراحتی گفتجنیفر 
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  . یه بار با یه بوته ي زغال اخته به هم زده ،او -

  :آنابث گفت

  . مضطربه ،او فقط به خاطر گواهی جستجویش. جنیفر، گراور هرگز به درخت دیگه اي نگاه نمی کنه -

  :اعتراض کرد جنیفر

  . اجازه بدید ششما نمی تونید به. زمین بره نمی تونه به زیرِ گراور -

  .ذب به نظر می رسیدآنابث مع

  . اگه فقط می دونستیم از کجا باید شروع کنیم. باشه شاین ممکنه تنها راه ممکن براي کمک به -

  .اشک سبزي را از روي گونه اش پاك کرد ،جنیفر

  ...در مورد اون. آه -

  .صداي خش خش دیگري در جنگل به وجود آمد و جنیفر جیغ کشید

  . مخفی شید -

  . تبدیل شد رنگ سبزي به مه  ی،سم چرا، با صداي پوپقبل از این که بپر

، با بلندي ، یک حشره درخشان کهربایی رنگچیزي که داشت از جنگل بیرون می آمد. آنابث و من چرخیدیم

چیزي که بر . یک عقرب. بود به بلندي شمشیر من ی، انبرهاي دندانه دندانه، یک دم زرهی، و نیشپاده 

  . از ابریشم قرمز بود ، بسته ايقرار داشتپشتش 

  :وقتی که آن چیز به سمت ما تلق تلق کرد، گفت ،آنابث

  . وقتی اون یکی دیگه از روبرو مشغولش می کنه ،دمش رو قطع کنهو یکی از ما باید به پشتش بره،  -

  :گفتم

  . تو کاله نامرئی داري. من اون کار رو می کنم -

. هر حرکت همدیگر رو می شناختیمو  ،ر هم مبارزه کرده بودیمدفعات بسیار زیادي در کنا. او سري تکان داد

، اما همه چیز وقتی که دو عقرب دیگر از جنگل بیرون آمدند. می توانستیم این کار را به راحتی انجام دهیم

  . خراب شد

  :آنابث گفت

.  این همه جنگل، و نصف هیوالها به سمت ما اومدند! سه تا؟ ممکن نیست - 

. سه تا؟ دو دل بودم. دوتا، شاید با یه کمی شانس. از پس یکی می توانستم بر بیاییم. آب دهانم را قورت دادم

، مثل آمدند به سرعت به سمتمان ،دم هاي خاردار خود را تازیانه وار حرکت می دادنددر حالی که عقرب ها 

  . یمنزدیک ترین صخره پشتمان برخورد کرد آنابث و من به. اینکه فقط به اینجا آمده بودند تا ما را بکشند

  :گفتم

  باال بریم؟ -

  :او گفت

.وقتی نیست - 

د که می توانستم کف آمدنآنها چنان نزدیک . عقرب ها همین حاال هم ما را محاصره کرده بودند. حق با او بود

  . دار نیمه خداها را حس میکردند دهان مخوفشان را ببینم، که وعده ي آب

  !باشمراقب  -



  

اما عقرب از دامنه اي حمله اش  من با ریپتاید حمله کردم،. آنابث یکی از نیش ها را لبه ي چاقویش دفع کرد

به یکی از . اي پهلویی صخره ها حرکت کردیم، اما عقرب ها ما را دنبال کردنده با تقال از کناره. عقب کشید

به قصد بدنش یورش می بردم، دمش به سمتم خیز  اگر. آنها یورش بردم، اما حمله به آنها خیلی خطرناك بود

. اگر به دمش حمله می کردم، چیزهاي انبر مانندش از هر طرف باال می آمد تا مرا در بر بگیرد. برمی داشت

  . همه ي آنچه که می توانستیم انجام دهیم، دفاع بود و قادر نبودیم این کار را مدت زیادي ادامه دهیم

بین دو تا از بزرگترین  ،کیرَتَ. صخره برداشتم، و ناگهان هیچ چیز پشت سر من نبودقدم دیگري به کناره ي 

  ....وجود داشت، چیزي که میلیون ها بار از کنار آن عبور کرده بودم، اما ها صخره

  :گفتم

  ...توي .اینجا -

  . آنابث ضربه اي برشی به یک عقرب وارد کرد و به من طوري نگاه کرد که انگار دیوانه ام

  .اونجا؟ اونجا خیلی تنگه -

  !برو. از پشت حمایتت می کنم -

ناگهان جیغ کشید و بند هاي زره مرا قاپید، و . پشت من قوز کرد و شروع کرد فشار وارد کردن بین دو صخره

می توانستم عقرب ها را بر . ناگهان من، در حال معلق خوردن در چاله اي بودم که لحظه اي پیش آنجا نبود

چاله مانند لنز یک دوربین بسته دهانه ي رمان ببینم، آسمان ارغوانی غروب و درخت ها، و ناگهان باالي س

  . شد و ما در تاریکی محض بودیم

بر روي کف ناهموار نشسته بودم که به نظر . مرطوب و سرد بود. نفس مان بر روي سنگ انعکاس می کرد

  . می رسید از آجر سوراخ دار ساخته شده باشد

در هر نابث و دیوارهاي سنگی خزه مانند نور کم سویی از تیغه کافی بود تا صورت ترسان آ. ید را باال بردمریپتا

  . روشن کند ن را،طرف ما

  :آنابث گفت

  کجاییم؟... کج  -

  . از دست عقرب ها در امانیم ،بهر حال -

اگر . ست به یک غار ختم شودترك بین صخره ها نمی توان. سعی کردم که صدایم آرام باشد، اما نگران بودم

ه زمین دهان باز کرده  مثل این بود ک. از این موضوع مطمئن بودم. حتماً آن را می دانستم ،آنجا یک غار بود

اخوري بود، جایی که ذشکاف کنار عمارت غ ،همه ي آنچه که می توانستم در مورد آن فکر کنم. و ما را ببلعد

  . کنجکاو بودم آیا همان چیز براي ما اتفاق افتاده است. زمستان گذشته فرو برده شده بودند ،آن اسکلت ها

  :من من کنان گفتم. باال بردم ششمشیر را براي نور

  . مثل یک اتاق درازه -

  . آنابث بازویم را چنگ زد

  . یه راهروه. اتاق نیست یه این -

نسیم گرمی وزید، مثل تونل هاي مترو، . که جلویمان خالی بودمثل این... تاریکی، احساس کردم . حق با او بود

. شروع به جلو رفتن کردم، اما آنابث مرا متوقف کرد. فقط به نظر قدیمی تر می رسید، و به نحوي خطرناك تر

  :او هشدار داد

  



  

. الزمه خروجی رو پیدا کنیم. قدم دیگه اي بر ندار - 

  . یدحاال به نظر خیلی دلواپس به نظر می رس

  :قول دادم

  ... همه چی رو به راه . هیچی نیست -

سقف، از سنگ . ببینم ،به باال نگاه کردم و فهمیدم که نمی توانم جایی را که از آنجا به پایین سقوط کردیم

در . دست آنابث در دستم قفل شد. ادامه دارد بی نهایتتا رو به نظر می رسید از هر دو طرف راه. جامد بود

این تنها . دلواپس می شدم، اما در این تاریکی خوشحال بودم که می دانم او کجاست ،شرایط متفاوت تر از آن

  . چیزي بود که در مورد آن مطمئن بودم

  :او پیشنهاد کرد

  . دو قدم به عقب -

  . دان مین بودیممثل این که در یک می ،با هم به عقب گام برداشتیم

  :او گفت

  . کمک کن تا دیوارها رو امتحان کنیم. خوبه -

  براي چی؟ -

  :مثل اینکه این همه چیز را روشن می کرد، گفت

  . نشانه ي دایدالوس -

  .....چه شکلی . آه، خوب -

  :او با آسودگی گفت 

  .پیداش کردم -

. د، که شروع کرد به رنگ آبی درخشیدندستش را بر روي دیوار گذاشت و آن را بر روي شکاف کوچکی فشر

  . یونان باستان ي 38دلتاحرف : یک نماد یونانی ظاهر شد

تاریکتر از آن بود که باید . سقف به حالت کشویی باز شد و آسمان شب را دیدیم، ستاره ها می درخشیدند

می توانستم فریاد افراد  پله هاي نردبان فلزي در کناره ي دیوار ظاهر شد، که به سمت باال می رفت، و. باشد

  .را بشنوم که اسم هاي ما را فریاد می زدند

  ! آنابث! پرسی -

  . صداي تایسون بلندترین فریاد بود، اما بقیه هم داشتند حنجره هایشان را پاره می کردند

  . بعد شروع کردیم به باال رفتن. به طور عصبی به آنابث نگاه کردم

که مشعل به  ،به سمت کالریس و دسته اي از اعضاي دیگر کمپ. کردیم راه مان را در میان صخره ها باز

  :کالریس طلبکارانه پرسید. دست بودند، دویدیم

  . شما دو تا کجا بودین؟ خیلی وقته داریم دنبالتون می گردیم -

  :گفتم

  . ما فقط چند دقیقه نبودیم ،اما -

  . یورتمه آمدکایرون که توسط تایسون و گراور دنبال می شد، به سمت ما 

  :تایسون گفت
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  حالت خوبه؟! پرسی -

  :گفتم

  . خوبیم، ما توي یه چاله افتاده بودیم -

  . بقیه مشکوکانه به من خیره شدند و بعد به آنابث

  :گفتم

فقط  ،اما. فرار کردیم و توي صخره ها مخفی شدیم ،سه تا عقرب دنبال ما بودند، براي همین. راست میگم -

  . چند دقیقه نبودیم

  :کایرون گفت

  . بازي تموم شده. تقریباً یه ساعته گم شدید ها،شما -

  :گراور من من کنان گفت

  . سیکالپس روي من نشستیه اما . ما بردیم. آره -

  :تایسون اعتراض کرد

  ! اون تصادفی بود -

  . و بعد عطسه کرد

با اینکه برنده شدنشان نبود، در حال الف زدن در مورد  هم کالریس تاج گل بو را بر سر داشت، اما حتی او

  :او مشکوکانه پرسید. ش بودخصوصیات این جز

  یه سوراخ؟ -

  . نگاهش را بر دیگر اعضاي کمپ چرخاند ،او. آنابث نفس عمیقی کشید

  . ما در این مورد توي خونه بزرگ صحبت کنیم ،شاید بهتره... کایرون  -

  .کالریس نفس نفس زد

  تو پیداش کردي، مگه نه؟ -

  .ث لبش را گاز گرفتآناب

  . آره، ما پیداش کردیم. آره ؟من -

در حالی که به اندازه ي من سردرگم بودند، شروع کردند به سوال کردن، اما کایرون  ،تعدادي از اعضاي کمپ

. دستش را براي ساکت کردن آنها باال برد

  . نیست مناسبیمکان هم امشب وقت خوبی نیست، و این جا  -

  . مثل این که می دانست چه قدر آنها خطرناك هستند ،خیره شداو به صخره ها 

  !بازي خوبی بود، اما وقت خاموشی گذشته. کمی بخوابید. همه ي شما ها به کابین هاتون برگردید -

تعداد زیادي غرغر و اعتراض به وجود آمد، اما اعضاي کمپ در حالی که با هم صحبت می کردند، دور هم 

  . ه هاي مشکوکانه اي حواله ام می کردندنگاآنها،  .جمع شدند

  :کالریس گفت

  .لوك دنبال چیه ،دهاین توضیح می. زا رو توضیح می دهاین خیلی چی -

  :گفتم

  منظورت چیه؟ ما چی پیدا کردیم؟. یه لحظه صبر کن -

  . آنابث به سمت ما برگشت، چشمانش با نگرانی تیره شده بود



  

  .  یه مسیر تاخت و تاز، دقیقاً به قلب کمپ. یه ورودي به البیرنت -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل چهارم

  

.آنابث قوانین را می شکند
  

  

مثل این بود که  ،که به نوعی ،صبح صحبت خواهیم کرد ،کایرون اصرار کرده بود که در مورد آن موضوع

   !جدیه، خوب بخوابینهی، زندگی تون تویه یه خطر : بگوید

  . خیلی سخت بود که به خواب بروم، اما وقتی عاقبت خوابم برد، خواب یک زندان را دیدم

به  ،سقف باز. در یک اتاق وسیع سنگی قوز کرده بود ،از ترس و سرما ،یک پسر در تونیک یونانی و صندل

آت . یقل داده شده بود، کامالً صافبیست فوتی بلندي داشت و از مرمر ص ،، اما دیوارختم می شدآسمان شب 

بعضی از آنها ترك برداشته و کج و کوله بودند، . و آشغال هاي پراکنده در دور اتاق، جعبه هاي چوبی بودند

یک قطب نما، یک  - وسایل برنزي از یکی بیرون ریخته بود. مثل اینکه آنها را در اینجا به دور انداخته بودند

  . ه آنها را نمی شناختماره و تعدادي وسایل دیگر ک

. قدري درجنون غرق بود. از سرما یا شاید ترس می لرزید ،خود را مخفی کرده بود اي پسري که در گوشه

  . در حال کاویدن تمامی این جعبه ها بوده است ،پاها، بازوها و صورتش خراشیده شده بود، مثل اینکه

در حالی که پیرمردي در  ،دو نگهبان در زره هاي برنزي. ناگهان درهاي دو لنگه ي چوب بلوط، با ناله باز شد

  . را با ضربه ي محکمی به داخل پرت کردند پیرمردآنها . میان آنها بود، به داخل آمدند

  !پدر -

بلند  ریششموهایش با رگه هاي خاکستري پوشیده شده بود، و . رداي مرد پاره شده بود. پسر به سمت او دوید

  . کسته و لب هایش خون آلود بودبینی اش ش. و درهم بود

  . در میان دستانش گرفت ،پسر سر مرد پیر را

  اونها باهات چی کار کردن؟ -

  :بعد بر سر نگهبان ها فریاد کشید

  !می کشمتون -

  :صدایی گفت

  .امروز روز کشتار نیست -

حلقه اي از طالي نازك بر . ایستاده بود ،ي در رداي سفیدقدمرد بلند ،پشت سر آنها. نگهبانها به کناري رفتند

  . چشمانش با خباثت می درخشید. سبیلش مثل تیغه ي یک نیزه تیز بود. روي سرش داشت

  . تو دخترم رو علیه من شوروندي. تو به آتنی ها کمک کردي که مینیاتورم رو بکشن، دایدالوس -

  :مرد پیر کالغ وار گفت

  . خودتون باعثش شدید، واالحضرت -

  :پسر جوان فریاد زد. او با درد نالید. کی از نگهبان ها ضربه اي به دنده هاي مرد پیر وارد کردی

  !بس کن -



  

  :پادشاه گفت

. اینجا کارگاهت خواهد بود. هزار توت رو خیلی دوست داري، تصمیم گرفتم اجازه بدم همین جا بمونی ،تو -

  !تو مال من خواهی بود. ی یه هیوال نیاز دارههر هزار توی. سرگرمم کن. برام شگفتی هاي جدیدي بساز

  :پیرمرد نالید

  . من از تو نمی ترسم -

  . چشمانش را بر روي پسر ثابت کرد. پادشاه به سردي لبخند زد

اما یه مرد مراقب پسرشه، آره؟ باعث ناراحتی من بشو پیرمرد، و دفعه ي بعدي که نگهبانانم کسی رو  -

  !شکنجه می کنن، او خواهد بود

پادشاه به همراه نگهبانانش از اتاق خارج شد و درها محکم بسته شد، در حالی که پدر و پسرش در تاریکی رها 

  . شدند

  :پسر ناله کنان گفت

  !اونها شما رو می کشن ،چی کار باید بکنیم؟ پدر -

بخندش همچون سعی کرد که لبخند بزند، اما با دهان خون آلودش، ل. پیرمرد آب دهانش را به سختی فرو برد

  . سایه اي مخوف بود

  .نگاهش را به باال، به سمت ستاره ها، دوخت

  . من یه راهی پیدا می کنم... من . جرات داشته باش، پسرم -

بیدار  ،پایین انداخته شد و من، در حالی که عرق سرد کرده بودم بوممیله اي بر روي در، با صدایی مخوف 

  . شدم

جلسه  ،در محوطه ي شمشیرزنی. جنگ را فراخواندند، هنوز احساس لرز داشتمدر صبح بعد، وقتی که شوراي 

در مورد سرنوشت کمپ، آن هم  وقتی که خانم الري  کردن بحث - داشتیم که فکر کردم کامالً عجیب بود

  . را می جوید ،به اندازه واقعی ،گاو نر رنگ، به شکل  یک پاکن جیغ جیغو صورتی

کالریس و آنابث در کنار هم نشسته . ، کنار قفسه ي اسلحه ها ایستاده بودندکایرون و کیونتاس در روبرو

. دور از هم نشسته بودند ،تایسون و گراور تا اندازه اي که ممکن بود. بودند و ریاست جلسه را بر عهده داشتند

ر استول، جنیفر، پري جنگل، سلینا بیوریگارد، تراویس و کان: همچنین حاضران دور میز عبارت بودند از

متوجه شدم همه چیز  شکه با حضور. رئیس امینتی صد چشمی مان ،بیکندورف، لی فلتچر، حتی آرگوس

تمام مدتی که آنابث . آرگوس به سختی آفتابی می شد، مگر آنکه چیز واقعاً مهمی در پیش بود. جدي ست

که تمامی بدنش  ،داده بودصحبت می کرد، تمامی صد چشم آبی زیرکش را چنان متمرکز بر روي آنابث قرار 

  . قرمز شده و ورم کرده بود

  :آنابث گفت

  . او همه چی رو در مورد کمپ می دونه. لوك باید در مورد ورودي البیرنت بدونه -

فکر می کنم قدري غرور را در صدایش حس کردم، مثل اینکه هنوز به آن پسر، که شیطانی مسلم بود، 

  . اهمیت می داد

  . جنیفر گلویش را صاف کرد

لوك . مدت زیادیه که اونجاست ،ورودي غار. بگم توناین همون چیزي بود که می خواستم شب پیش به -

  . قدیما از اون استفاده می کرد



  

  . سیلنا بیوریگارد اخم کرد

  تو در مورد ورودي البیرنت می دونستی و هیچی نگفتی؟ -

  . چهره ي جنیفر سبز شد

  . من غارهاي قدیمی بی قواره رو دوست ندارم. فقط یه غاره. نمی دونستم مهمه -

  :گراور گفت

  . او خیلی بامزه ست -

  . خوب، اون لوك بود... من هیچ وقت توجهی نمی کردم به جز  -

  . او کمی سبزتر شد

  . گراور عصبانی شد

  . فراموش کن ،اون چیزي رو که در مورد بامزگی گفتم -

  :گفت ،در حالی که شمشیرش را جال می دادکیونتاس 

و تو باور داري این مرد جوون، لوك، جرات داره که از البیرنت به عنوان مسیر تاخت و تاز استفاده . جالبه -

  کنه؟

  :کالریس گفت

بدون هیچ نگرانی  ،اگه بتونه یه ارتش از هیوالها را داخل کمپ دو رگه ها، اونم فقط در وسط جنگل. قطعاً -

او می تونه به راحتی ما رو از صحنه ي . مورد مرزهاي جادویی مان ظاهر کنه، شانسی نخواهیم داشت در

  .می بایست براي این ماه ها برنامه ریزي کرده باشه. روزگار محو کنه

  :آنابث گفت 

  . چون یکی شون رو پیدا کردیم... می دونیم چون . دیده بان هایی به هزار تو فرستاده بوده لوك -

  :کایرون گفت

  . کریس ردریگرز -

  . او نگاه معناداري به کیونتاس کرد

  :کیونتاس گفت

  . فهمیدم ،بله... آه، اون یکی که  -

  :پرسیدم

  اون یکی که چی؟ -

  . کالریس به من خیره شد

  . او داره دنبال کارگاه دایدالوس می گرده. نکته اینه که لوك به دنبال راهی براي مسیریابی در هزار توه -

  . پیرمرد خون آلود در رداهاي پاره. رویایم در شب پیش را به یاد آوردم

  ؟که هزار تو رو ساخته یاون -

  :آنابث گفت

اگه همه ي افسانه ها درست باشه، کارگاهش . بزرگترین معمار، بزرگترین مخترع در همه ي زمان ها. آره -

اگه لوك بتونه . اون تنها کسیه که می دونه چطوري باید در هزار تو سفر کرد. در مرکز البیرنت قرار داره

یگه الزم نیست کورکورانه مسیرها رو کارگاه رو پیدا کنه و دایدالوس رو متقاعد کنه که به اون کمک کنه، د



  

او می تونه به هرجایی که بخواد سفر . طی کنه یا براي از دست دادن ارتشش در تله هاي هزار تو ریسک کنه

  . بعد به المپ... اول به کمپ براي محو کردن ما از صحنه روزگار. کنه، سریع و امن

  !جغ جغ. که شکمش دریده شد محوطه ساکت بود، به جز گاو نر اسباب بازي خانم الري

  . سرانجام بیکندورف دستان بزرگش را بر روي میز گذاشت

  آنابث، متقاعد کردن دایدالوس؟ دایدالوس نمرده؟ عقب، یه ثانیه برگرد -

  .کیونتاس نالید

او یه چیزي حدود سه هزار سال قبل زندگی نمی کرده؟ حتی اگه او زنده باشه، مگه داستان . منم امیدوارم -

  هاي قدیمی نمی گن او از البیرنت فرار کرد؟

  . کایرون با بی تابی بر روي سم هایش جابه جا شد

خب شایعه هاي بی پایه و .... شایعه هایی هست . مشکل اینه کیونتاس عزیز من، هیچ کی نمی دونه -

رگشت، به سمت انتهاي اما یکی از اونها می گه که او به داخل البیرنت ب. اساسی در مورد دایدالوس وجود داره

  . اون ممکنه هنوز اونجا باشه. زندگی اش

به سختی می شد . به شدت شکننده به نظر می رسید. که در رویاهایم دیده بودم، فکر کردم يدر مورد پیرمرد

  . بعد سه هزار سالچه برسد به باور کرد که تا هفته ي بعد زنده است، 

  :آنابث اعالن کرد

اگه دایدالوس . مجبوریم قبل از این که لوك کارگاه رو پیدا کنه، اون رو پیدا کنیم. مجبوریم داخلش بشیم -

مطمئن می . کالف نخ آریادنه هنوز وجود داره. زنده باشه، متقاعدش می کنیم به ما کمک کنه نه به لوك

  . شیم که هرگز به دست هاي لوك نمی افته

  :گفتم

تونل رو نمی  ، ورانیم، چرا فقط ورودي رو منفجر نمی کنیمیه لحظه صبر کن، اگه در مورد یه حمله نگ -

  بندیم؟

  :گراور گفت

  !من دینامیت میارم! نظر عالیه اي -

  .کالریس غرید

انجام  ،سعی کردیم این کار رو در مورد ورودي که توي فونیکس پیدا کردیم. به این راحتی ها نیست، احمق -

  . خوب پیش نرفت. بدیم

  . ري تکان دادآنابث براي موافقت س

توي . قدرت زیادي الزمه تا حتی بتونی یه ورودي اون رو مسدود کنی. البیرنت یه معماري جادوییه، پرسی -

و ورودي هزار تو فقط چند فوت  ،منفجر کرد 39جرثقیل فرو کوبیفونیکس، کالریس تمام یه ساختمان را با 

  . توسط لوکه ،دن از یادگیري مسیریابی در هزار توبهترین کاري که می تونیم انجام بدیم مانع ش. جابه جا شد

  :لی فلتچر گفت

. می تونیم یه خط دفاعی بسازیم و منتظرشون بشیم. می تونیم بجنگیم، حاال می دونیم که ورودي کجاست -

  .روبرو می شن ،که منتظرشون هستیم ،با کمان هاي آمادهاون هم  ،مابا  ،اگه هر ارتشی سعی کنه وارد بشه

                                               
39 - wrecking ball  آن را در  ،شکل توپ که به ماشینی چرثقیل مانند وصل است و با کوباندن آن به یک ساختمانبه وسیله اي فلزي خیلی بزرگ

  . این وسیله براي تخریب ساختمان هاي خیلی بزرگ استفاده می شود .هم  می کوبند



  

  . ن موافقت کردکایرو

مرزهاي جادویی، این . اما می ترسم که حق با کالریس باشه. مطمئناً خطوط دفاع رو ایجاد می کنیم ،ما - 

اگه لوك بتونه یه ارتش از هیوالها رو به داخل مرکز کمپ وارد . کمپ را براي صدها سال امن نگه داشته اند

  . نداشته باشیم ممکنه قدرت شکست دادن اونها رو... کنه، مرزهاي جادویی مون رو دور بزنه 

کایرون معموالً سعی می کرد خوش بین و . واقعاً خوشحال به نظر نمی رسید ،هیچ کس به خاطر آن اخبار

اگر او داشت پیش گویی می کرد که نمی توانیم در مقابل یک حمله تاب بیاوریم، اصالً خبر . مثبت نگر باشد

  .  خوبی نبود

  . آنابث اصرار کرد

کالف نخ آریادنه رو پیدا کنیم و مانع استفاده لوك از اون . دایدالوس رو پیدا کنیم مجبوریم اول کارگاه -

  . بشیم

  :گفتم

  اگه هیچ کس نمی تونه اونجا راه رو پیدا کنه، چه شانسی داریم؟  ،اما -

  :او گفت

البیرنت دایدالوس رو بهتر از هر کسی  ،من. رو مطالعه می کنم اون من سالهاست که دارم ساختار معماري -

  . می شناسم

  با خوندن در مورد اون؟ -

  . آره ،خب -

  . این کافی نیست -

  !مجبوره باشه -

  !نیست -

  می خواي کمکم کنی یا نه؟ -

 ي گاو نر جیغ جیغه. ندردکه همه داشتند آنابث و من را مثل یک مسابقه تنیس نگاه می ک ناگهان متوجه شدم

  . وقتی که سر پاکنی صورتی اش را کند، جغ جغی کرد ،يخانم اُلر

  . کایرون گلویش را صاف کرد

کسی باید وارد البیرنت بشه، کارگاه دایدالوس رو پیدا . الزمه یه جستجو داشته باشیم. مهم تراول چیزاي  -

  . استفاده کنهکنه، مانع لوك بشه که از هزارتو براي تاخت و تاز به کمپ 

  :کالریس گفت

  . آنابث. همه ي ما می دونیم که کی باید اون رو به عهده بگیره -

می دانستم که آنابث از وقتی که یک بچه ي کوچک بود، منتظر . زمزمه اي در تایید آن به وجود آمد

  . اما معذب به نظر می رسید. جستجویی از آن خودش بود

  :او گفت

  . تو هم باید بیاي. کالریستو کاري بیشتر از اونچه من می دونم، انجام دادي،  -

  . کالریس سرش را تکان داد

  . قصد ندارم به اونجا برگردم -

  . تراویس استول خندید



  

  جوجه؟. کالریس ،به من نگو ترسیدي -

  :فکر کردم که قصد دارد تراویس را پودر کند، اما با صداي لرزانی گفت. کالریس بر روي پاهایش بلند شد

  !هرگز. من هرگز به اونجا بر نمی گردم .تو هیچی نمی فهمی ولگرد -

  . محوطه را ترك کرد ،او مانند طوفان

  . تراویس مظلومانه به اطراف نگاه کرد -

  ... منظورم این نبود که  -

  . کایرون دستش را باال برد

  حاال موافقیم که آنابث باید این جستجو را رهبري کنه؟. دختر بی چاره،  سال سختی رو گذروند -

او بازوهایش را روي سینه اش جمع کرد و به میز خیره شد، . همه به جز کیونتاس سري به موافقت تکان دادند

  . اما مطمئن نیستم که کس دیگري به او توجه کرد

  . کایرون به سمت آنابث چرخید

اري باید در مورد این که چه ک ،وقتی که پیشمون برگشتی. وقتشه که پیشگو رو ببینی ،عزیزم. خیلی خوب -

  . انجام بدیم، بحث می کنیم

پیشگویی هاي او را شنیده  ،قبالً بار، دو. منتظر شدن براي برگشتن آنابث سخت تر از دیدارخودم با پیشگو بود

خانه بزرگ بود، جایی که روح دلفی در جسم یک بانوي ي اولین بار، او در زیر شیروانی خاك گرفته . بودم

هنوز در . براي یک قدم زنی کوچک به جنگل آمد ،دومین مرتبه، پیشگو. ته بودرشده ي مومیایی آرام گرفپ

  . مورد آن کابوس می دیدم

اعضاي کمپی که : هرگز تهدیدي در پس حضور پیشگو احساس نکرده بودم، اما داستان هایی شنیده بودم

در حالی که انتظار . ده بودنددیوانه شده بودند یا کسانی که صحنه هایی چنان واقعی دیده بودند که از ترس مر

خانم الري ناهارش را که شامل یکصد پوند همبرگر و چند . می کشیدم، خرامان به محوطه شمشیرزنی رفتم

کنجکاو بودم که کیونتاس از کجا . شغال می شد، خورده بودآتا بیسکوئیت سگ به اندازه درب سطل 

بتونید به مغازه ي حیوانات اهلی برید و از آن چیزها  فکر نمی کنم. بیسکوئیت هایی به آن اندازه را می خرد

به نظرم رسید که در مورد چیزي توافق . کایرون سخت مشغول صحبت با آرگوس و کیونتاس بود. بخرید

ن استول در ادرااز طرف دیگر محوطه، تایسون و بر. کیونتاس سرش را به نشانه مخالفت تکان می داد. ندارند

دست از پرسه . که تایسون از قراضه هاي زره ها ساخته بود، بودند ،هاي برنزي مینیاتوريحال مسابقه با ارابه 

. به پنجره ي زیر شیروانی خانه ي بزرگ خیره شدم ،از کنار مزارع. زدن برداشتم و محوطه را ترك کردم

خواستم به چرا آنابث این قدر طولش داده بود؟ مطمئن بودم که براي من، وقتی که می . بی روح. تاریک

  . جستجوي خودم بروم، این قدر وقت گیر نبود

  :یک دختر پچ پچ کنان گفت

  . پرسی  -

تقریباً نامرئی  ،عجیب بود که چطور او وقتی که در محاصره ي گیاهان بود. جنیفر در میان بوته ها ایستاده بود

  . او مصرانه به من اشاره کرد. می شد

  . من دور و بر اون غار دیدم لوك تنها کسی نبود که ،باید بدونی -

  منظورت چیه؟ -

  . او نگاه کوتاهی به محوطه شمشیر زنی کرد



  

  . سعی داشتم چیزي بگم، اما او دقیقاً اونجا بود -

  کی؟ -

  :او گفت

  . او دور و بر صخره ها کنجکاوي می کرد. استاد شمشیر زنی -

  . شکمم پیچ خورد

  کیونتاس؟ کی؟ -

  . شاید یه هفته قبل، وقتی اولین بار خودش رو نشون داد. یت نمی دممن به وقت اهم .نمی دونم -

  داشت چی کار می کرد؟ اون واردش شد؟ -

فقط  ،ناگهان. حتی ندیدم به داخل فضاي سبز بیاد. او مور مور کننده ست، پرسی. مطمئن نیستم... من  -

  ... مجبوري به گراور بگی، خیلی خطرناکه . اونجا بود

  :محوطه صدا کرد گراور از داخل

  جنیفر؟ کجا رفتی؟ -

  . جنیفر آهی کشید

  !به اون مرد اعتماد نکن. فقط یادت بمونه چی گفتم. بهتره برم -

  . او به داخل محوطه دوید

اگر کیونتاس نقشه اي . در حالی که احساس ناراحتی بیشتري از قبل گریبان گیرم بود ،به خانه بزرگ زل زدم

اما چه جهنمی بود؟ . جنیفر چیزي دستگیرش شود رممکن بود از اخبا. الزم بود که نظر آنابث را بدانم... داشت 

  . هرچی که با پیشگو اتفاق افتاده بود، نباید تا حاال طول می کشید

  . سرانجام دیگر طاقتم طاق شد

از تپه پایین رفتم و یک راست از میان . برخالف قوانین بود، اما براي بار دیگر هیچ کسی تماشا نمی کرد

  . مزارع گذشتم

در  ،عادت داشتم که دیونسیوس را کنار آتش دان ببینم. در جلوي ایوان خانه بزرگ به طور مرموزي ساکت بود

بر سر ستیرها غرغر می کرد، اما آقاي دي هنوز جاي و کرد و انگور می خورد، حالی که کارت بازي می 

  . دیگري بود

وقتی که به ابتداي پله ها . آهسته به داخل راهروي ورودي رفتم، تخته هاي کف خانه در زیر پاهایم صدا کرد

آنابث باید جایی آن باال . دچهار طبقه باالتر، دریچه اي بود که به زیر شیروانی باز می ش. رسیدم، تردید کردم

. هق هق گریه. چیزي نبود که انتظار آن را داشتم ،اما چیزي که شنیدم. ساکت ایستادم و گوش کردم. می بود

  . و آن صدا از زیر پاهایم می آمد

به داخل . حتی نمی دانستم که خانه ي بزرگ زیرزمین دارد. در زیرزمین باز بود. آهسته به پشت پله ها خزیدم

ن نگاه کردم و دو انسان را در دورترین گوشه دیدم، در حالی که در میان دسته اي بطري آمبروسیا و مربا آ

یک پسر  نوجوان اسپانیایی در شلوار جنگی پاره  ،یکی از آنها کالریس بود، دیگري. توت فرنگی نشسته بودند

. بغل کرده بود و هق هق می کردشانه هایش را . مویش چرب و درهم بود. لود بودآو تی شرت مشکی خاك 

  . او کریس ردریگرز بود، دورگه اي که به استخدام لوك در آمده بود

  :کالریس به او گفت

  . یه کم دیگه نکتار بخور. همه چی روبه راهه -



  

  . کریس بیشتر به گوشه ي دیوار فرو رفت

  . گم شو.... گم ! تو یه توهمی، ماري -

  . اسم من ماري نیست -

  . هرگز نمی دانستم کالریس می تواند این گونه باشد. ولی کامالً ناراحت بود ،ریس آرامصداي کال

  . لطفاً. به یاد بیار. اسم من کالریسه -

  :کریس داد زد

  !خیلی تاریکه! تاریکه -

  . کالریس نوازشش کرد

  . بیرون بیا، نور خورسید کمکت می کنه -

  . هزمین او رو شفا می د. هزارتا جمجمه... هز  -

  :کالریس ناله کنان گفت

  .کریس -

  . به نظر می رسید که نزدیک است، اشکش درآید

  . فقط زنده بمون. او توي جنون متخصصه. آقاي دي به زودي برمی گرده. لطفاً. تو مجبوري بهتر بشی -

  . وحشی و ناامید –چشمان کریس مانند موشی بود که در گوشه اي گیر افتاده است 

  . راهی نیست. ماري ،ج نیستراهی براي خرو -

  . صدایی وحشتناك. ناگهان او نگاه کوتاهی به من کرد، هق هقی در گلویش گیر کرد

  !اون وحشتناکه! پسر پوسایدن -

و  شگوش کردم تا صداي آمدن. در حالی که امیدوار بودم کالریس مرا ندیده باشد ،برگشتمدرگاه به پشت 

اما به جاي آن، او فقط به صحبت کردن با کریس با صدایی ملتمسانه و . فریادي که بر سرم می زد را بشنوم

ها، قسمتی از  شاید فکر می کرد که آن حرف. در حالی که سعی می کرد به او نکتار بنوشاند ،غمگین ادامه داد

کرده بود و چرا هنوز احساس می کردم که  پسر پوسایدن؟ کریس به من نگاه... هذیان گویی کریس بوده، اما 

  او اصالً در مورد من صحبت نمی کرده؟

اما . هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که او ممکن است کسی را دوست داشته باشد - و مهربانی هاي کالریس

او کریس  .او کریس را قبل از این که تغییر کند، می شناخته... با آن شیوه اي که اسم کریس را صدا می کرد 

از ، لرزیدداشت در زیر زمین تاریک می که کریس و حاال . را خیلی بیشتر از آن که فکر می کردم، می شناخت

عجیب نبود که  ،و من من کنان چیزهایی در مورد کسی به نام ماري می گفت ،که بیرون بیاید می ترسیداین 

  اقی براي کریس در آنجا افتاده بود؟چه اتف. کالریس نمی خواست هیچ کاري به البیرنت داشته باشد

الزم بود که از . و به سمت در ورودي دویدم - مثل باز شدن در زیر شیروانی - غژغژي از باالي سرم شنیدم

  .  خانه خارج شوم

  :کایرون گفت

  . باالخره اومدي. عزیزم -

فقط  ،یا نگاه درون چشمانشنمی توانم بگویم آیا او داشت به من هشدار می داد . آنابث اول به من نگاه کرد

  . بعد، او بر روي کیونتاس متمرکز شد. ترس مطلق بود

  . جستجویی رو براي پیدا کردن کارگاه دایدالوس رهبري می کنم ،من. پیشگویی رو گرفتم -



  

منظورم این است که همه ي ما آنابث را دوست داشتیم و می خواستیم که او . هیچ کسی هورا نکشید

بعد از آن چیزي که از . به طور دیوانه واري خطرناك به نظر می رسید ،باشد، اما این یکیجستجویی داشته 

  . فکر کنم ،کریس ردریگرز دیدم، حتی نمی خواستم در مورد فرو رفتن دوباره آنابث در آن هزارتوي عجیب

  . کایرون سمش را بر کف خاکی کشید

  .پیشگویی دقیقاً چی می گه، عزیزم؟ کلمات مهم هستن -

  . آنابث نفس عمیقی کشید

  : خب اون می گفت... من، آه،  -

    . تو باید در هزارتوي بی پایان و تاریکی کاوش کنی
  . منتظر شدیم

  . به پا می خیزندمرده، خائن، و گمشده 
  . گراور صاف شد

  ! عالیه! باید معنیش پن باشه! گمشده -

  :اضافه کردم

  . با مرده و خائن خیلی عالی به نظر نمی آد -

  :کایرون پرسید

  و؟ بقیه اش چی بود؟ -

  . باید پیروز بشی یا در میان دستان پادشاه ارواح می افتی

  . آخرین پایداري اش را انجام خواهد داد ،آتنا بچه اي از
  . رین پایداري به نظر خوب نمی رسیدآنابث یکی از دختران آتنا بود و آخ. همه با ناراحتی به اطراف نگاه کردند

  :سلینا گفت

  آنابث تنها بچه ي آتنا نیست، درسته؟. نباید زود قضاوت کنید... هی  -

  :بیکندورف پرسید

  اما پادشاه ارواح کیه؟ -

در مورد پیام رنگین کمانی که درآن دیده بودم نیکو ارواح را فراخوانی می کند، فکر . هیچ کس جواب نداد

  . استاحساس بدي داشتم که پیشگویی به آن مرتبط . کردم

  :کایرون گفت

  . خطوط دیگه اي هم داره؟ پیشگویی به نظر کامل نمی رسه -

  . آنابث تردید کرد

  . دقیقاً یادم نمی آد -

او هرگز چیزي را که می شنید، . آنابث براي حافظه اش معروف بود. یرون یکی از ابروهایش را باال بردکا

  . فراموش نمی کرد

  . آنابث بر روي صندلی اش جابه جا شد

  ...چیزي در مورد  -

   .یک قهرمان خراب می شود با  آخرین نفسِ 



  

  :کایرون پرسید

  و؟  -

  . ایستاد آنابث

  . کمک الزم دارم... و . باید کارگاه رو پیدا کنم و لوك رو متوقف کنم. مجبورم برم ،اینه که منببینید، نکته  -

  . او به سمت من چرخید

  تو می آي؟ -

  . حتی تردید نکردم

  . هستم -

  . براي اولین بار در طی این چند روز لبخند زد، لبخندش به همه چیز می ارزید

  . حش منتظرهتو هم می آي؟ خداي دنیاي و ،گراور -

آن خط پیشگویی در مورد گمشده کامالً . گراور به نظر فراموش کرد چقدر از دنیاي زیرِ زمین متنفر است

  . کرده بودش شارژ

  . براي عصرونه میارم ،یه عالمه قوطی بازیافت شونده -

  :آنابث گفت

  . تو رو هم الزم دارم. و تایسون -

  . زمان منفجر کردنه! آره -

  :کایرون گفت. بیدار کرد ،محکم کف زد، که خانم الري را که در گوشه اي چرت می زدتایسون چنان 

  . یه قهرمان اجازه داره فقط دو همراه داشته باشه. این بر خالف قوانین باستانیه. صبر کن آنابث -

  :او اصرار کرد

  . کایرون این خیلی مهمه. همه ي اونها رو الزم دارم -

نمی توانستم ترك . نمی دانستم چرا این قدر مطمئن بود، اما خوشحال بودم که او تایسون را انتخاب کرده بود

مثل ستیرها، . او بزرگ و قوي بود و بی نظیر در ساخت چیزهاي مکانیکی. را تصور کنم تایسونکردن 

  . زمین نداشتند سیکالپس ها هیچ مشکلی با زیرِ

  . صبی تکان می دادکایرون دمش را با حالتی ع

پنج نفر به جستجویی  ،زمستان گذشته. شکستن قوانین باستانی، همیشه عواقبی داره. خوب فکر کن. آنابث -

وجود  40سرنوشتسه تا . سه یه عدد مقدسه. به اون فکر کن. براي نجات آرتمیس رفتند، فقط سه نفر برگشتند

. اون قدر قوي هست که در مقابل خیلی خطرها می ایسته. سه تا فیوري و سه تا پسر المپی کرونوس ،داره

  . ریسک داره... چهار تا 

  . آنابث نفس عمیقی کشید

  . لطفاً. اما مجبوریم. می دونم -

ر کیونتاس داشت ما را بررسی می کرد، به نظ. می توانم بگویم که کایرون از آن وضعیت خوشش نمی آمد

  . داشت سعی می کرد که تصمیم بگیرد کدام یک از ما زنده برخواهد گشت

  . کایرون آهی کشید

                                               
40 -fates اشاره به سه بانوي پیر داره که سرنوشت را می بافند .



  

فردا سپیده دم . اعضاي جستجو باید خودشون رو آماده کنن. بزارین جلسه رو به تعویق بندازیم. خیلی خوب -

  . اونها به درون البیرنت فرستاده می شن

  :او به من گفت. کناري کشیدکیونتاس وقتی که جسله تمام شد، مرا به 

  . احساس بدي در این مورد دارم -

سپرش را بر روي . خانم الري جست و خیز کنان در حالی که دمش را با شادي تکان می داد، به ما پیوست

تماشا  ،که به دنبال سپر می رفت ،را شجست و خیز ،کیونتاس. پرت کردم شآن را برایمن، پاهایم انداخت و 

به او اعتماد . گفته بود را به یاد آوردم ،بیرون از هزارتو کیونتاسه جنیفر در مورد دیده بانی چیزي ک. کرد

  :او گفت. نگرانی واقعی را در چشمانش دیدم ،نگاه کرد نم اما وقتی به. نداشتم

اد رو به یمی خوام چیزي  ،اما اگه باید برید. هیچ کدام از شما. از ایده ي رفتن شما داخل اونجا خوشم نمیاد -

. براي دو رگه ها خطرناکه ،اون. آشفته و پریشونت می کنه. تو وجود داره البیرنت براي فریفتن. داشته باشی

  . ماها خیلی آسون گیج می شیم

  اونجا بودي؟ -

  .خیلی قبل -

  . صدایش خشن شد

  . تنداکثر اونایی که وارد می شن، این قدر خوش شانس نیس. به سختی زندگیم رو نجات دادم -

  . او شانه ام را گرفت

ممکنه راه رو پیدا  ،اگه بتونی این کار رو بکنی. پرسی، ذهنت رو روي اون چیزي که مهمتره، متمرکز کن -

  . می خوام چیزي بهت بدم ،و اینجا. کنی

  . پرسیدم. آنقدر سرد بود که تقریباً از دستم رها شد. او یک لوله ي نقره اي کوچک در دستم گذاشت

  سوت؟یه  -

  :کیونتاس گفت

  . براي خانم الري. یه سوت براي صدا کردن سگ ها -

  .... ام، ممنون اما  -

اما خانم الري یه سگ . اون چطوري توي هزار تو کار می کنه؟ صد در صد مطمئن نیستم که کار کنه -

احساس بهتري دارم . مهم نیست که چقدر دور باشه. ظاهر بشه ،اون می تونه وقتی صداش می کنن ،جهنمیه

اما دقت کن، سوت از یخ  ؛ازش استفاده کن ،اگه واقعاً به کمک نیاز داشتی. وقتی بدونم این همراهته

  .استیکسی ساخته شده

  یخ چی؟ -

ا وقتی ام ،آب نمی شه. خیلی ظریفه. خیلی سخت می شه هنري روش به کار برد. یخ روخانه استیکس -

  . براي همین فقط می تونی ازش یه بار استفاده کنی. می شکنه ،توش بدمی

درست قبل از اینکه به اولین جستجویم بروم، لوك هم هدیه اي به . در مورد لوك دشمن قدیمی ام فکر کردم

. ی بودکیونتاس به نظر مرد خوب. من داده بود، کفش هاي ورزشی که طراحی شده بود مرا به سوي مرگ ببرند

سپر لزج را روي پاهایم  خانم الري. و خانم الري او را دوست داشت، که حتماً دلیلی داشت. خیلی نگران

  . انداخت و با هیجان پارس کرد



  

یک  ،اما بازهم. احساس شرم می کردم که چطور توانسته بودم در مورد غیر اعتماد بودن کیونتاس فکر کنم

  . به لوك اعتماد کرده بودم ،دفعه

  :به کیونتاس گفتم

  . ممنون -

در حالی که به خودم قول می دادم هرگز از آن استفاده نخواهم کرد، به داخل جیبم سراندم و  ،سوت یخ زده را

  . به سرعت رفتم تا آنابث را پیدا کنم

با . لیساختمانی نقره اي بود، بدون هیچ تجم. هرگز داخل کابین آتنا را ندیده بودم ،از وقتی که در کمپ بودم

 ،چشمان عقیق مانند جغد. پرده هاي سفید ساده و جغد سنگی تراش خورده اي که بر روي در آن قرار داشت

  . مرا را دنبال می کرد ،به نظر می رسید وقتی که نزدیک تر شدم

  :صدا کردم

  سالم؟ -

براي بچه هاي آن مکان شبیه یک کارگاه . قدمی به داخل گذاشتم و نفسم را گرفتم. هیچ کسی جواب نداد

. مثل اینکه خواب، زیاد اهمیتی نداشت ،رختخواب ها به گوشه ي یک دیوار هل داده شده بود. تیزهوش بود

پشت اتاق کتابخانه ي خیلی . بیشتر فضاي اتاق پر شده بود از میز هاي کار و نجاري و دسته اي ابزار و اسلحه

و یک میز معماري با . جلد چرمی و جلد کاغذي بودبزرگی  پر شده از لوله هاي کاغذي قدیمی و کتاب هاي 

جنگ هاي  ی ازنقشه هاي خیلی بزرگ. دسته اي خط کش و نقاله و تعدادي مدلهاي سه بعدي وجود داشت

زیر پنجره ها قرار داشت که صفحه هاي برنزي  ،دسته اي زره خیلی بزرگ. قدیم به سقف چسبانده شده بود

  . شیدآن ها در زیر نور خورشید می درخ

  . آنابث در پشت اتاق ایستاده بود، در حالی که دیوانه وار در میان لوله هاي کاغذي جستجو می کرد

  :گفتم

  تق تق، تق تق؟ -

  . او یک ضرب برگشت

  . صداي پات رو نشنیدم. سالم... اُه،  -

  خوبی؟ -

  . ذي در میان دستانش اخم کردغاو به لوله ي کا

هیچ کدوم از داستان ها توي . البیرنت دایدالوس خیلی خیلی بزرگه. ردمفقط داشتم یه کمی جستجو می ک -

  . فقط ما رو از هیچ کجا به نا کجا می برن ،نقشه ها. هیچ چیزي متفق القول نیستند

کنجکاو بودم آیا . کند ات اینکه چطور هزارتو سعی می کرد دیوانه. در مورد آنچه کیونتاس گفته بود، فکر کردم

  . آنابث این را می داند

  :قول دادم

  . راهش رو می فهمیم -

چشمان خاکستري اش . موهایش باز بود و همانند پرده اي درهم و بلوند تمام صورتش را در بر گرفته بود

  :او گفت. تقریباً تیره شده بود

  . از وقتی هفت ساله بودم، آرزوي یه جستجو رو داشتم -

  . الی از پسش بر می آيتو ع -



  

اب ها و لوله هاي کاغذي که از قفسه تاما وقتی نگاهش را پایین، به همه آن ک. با قدر شناسی به من نگاه کرد

  :ها بیرون کشیده بود، انداخت، گفت

  . یا تایسون یا گراور. شاید نباید ازت می خواستم باهام بیاي. نگرانم پرسی -

  . این رو از دست نمی دادیم. یمتهی، ما دوست -

  ...اما -

  . حرفش را فرو خورد

  :پرسیدم

  چیه؟ پیشگویی؟ -

  :او با صداي آهسته اي گفت

  . مطمئنم اون خوبه -

  خط آخر چی بود؟ -

  . اشکهایش جاري شد و بازوانش را در برگرفت. ناگهان کاري را انجام داد که واقعاً مرا متعجب کرد

  . پروانه ها در داخل شکمم شروع به رقص دیوانه واري کردند. غل کردمبه جلو رفتم و او را ب

  . زش کردماپشتش را نو

  . خوبه... هی، اون  -

می توانستم حروف بسیار ریز بر روي هر  ،احساسی شبیه اینکه. گاه بودمآچیزي در این اتاق  در مورد هر

  . او داشت می لرزید. اشتموهاي آنابث بویی شبیه به صابون لیمویی د. کتابی را بخوانم

  :او من من کنان گفت

شما سه تا . اما نمی دونم چه کار دیگه اي باید بکنم. دارم قوانین رو می شکنم. ممکنه حق با کایرون باشه -

  . فقط احساس می کنم این کار درسته. رو الزم دارم

  :گفتم

  . نها رو حل کردیمما قبالً مشکالت بزرگتر داشتیم و او. در مورد اون نگران نباش -

  . هیچ کدوم از شماها اتفاق بیفته... نمی خوام هیچ چیزي براي . این فرق می کنه -

صورتش به رنگ قرمز . یکی از برادرهاي ناتنی آنابث، مالکوم بود. پشت سرم کسی گلویش را صاف کرد

  :او گفت. روشن در آمده بود

  .کایرون گفت بیام دنبالت. آنابث ،تمرین تیراندازي شروع شده. ام، متاسفم -

  :به طور احمقانه اي گفتم. از آنابث دور شدم

  . فقط داشتیم نقشه ها رو نگاه می کردیم -

  . مالکوم به من خیره شد

  . خیلی خوب -

  :آنابث گفت

  . کایرون بگو میامبه  -

  . و مالکوم به سرعت آنجا را ترك کرد

  . آنابث چشمانش را پاك کرد

  . بهتره منم براي تیراندازي آماده بشم. پرسی ،بهتره بري -



  

. در حالی که بیشتر از هر وقت دیگري در زندگی ام احساس پریشانی می کردم. سري به موافقت تکان دادم

  . اما باز هم نتوانستم.... می خواستم از آن کابین فرار کنم 

  :گفتم

  . ..آنابث؟ در مورد پیشگویی، اون  خط در مورد نفس قهرمان  -

  . در مورد اینکه ،کدوم قهرمانه، کنجکاوي؟ من نمی دونم -

اون چیزي مثل . داشتم فکر می کردم که خط آخر باید با خط قبلیش قافیه اي داشته باشه. یه چیز دیگه. نه -

  ؟به جاي نفس، کلمه ي مرگ نیست...

  . آنابث به لوله هاي کاغذي خیره شد

  . من صبح می بینمت... من . شو براي جستجو آماده. پرسی ،بهتره بري -

او را در آنجا ترك کردم، در حالی که به نقشه هایی که از ناکجا به ناکجا کشیده می شدند، خیره شده بود، اما 

  .  نمی توانستم این احساس را از خودم دور کنم که قرار بود  یکی از ما از این جستجو زنده برنگردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل پنجم

  .نیکو براي مرده ها غذاهاي شادي آور می خرد

  

  حداقل خواب شبانه ي خوبی قبل از جستجو داشتم، درسته؟

  . اشتباهه

باد سردي پرده . پنجره ها به روي دریاي مهتابی باز بود. آن شب در رویاهایم در کابین پرنسس آندرومیدا بودم

  . هاي مخملی را می رقصاند

در نور ماه، موهاي لوك کامالً . بر روي قالیچه اي ایرانی در مقابل تابوت طالیی کرونوس زانو زده بود ،لوك

شبیه شنلی که از شانه هایش پایین افتاده  ،او قباي کوتاه یونان باستان و ردایی سفید. سفید به نظر می رسید

مثل یکی از خدایان کوچک . ی نشان می دادلباس هاي سفید او را نامناسب و کمی غیرواقع. باشد، پوشیده بود

کوهستان تام  در بسیار بلنديبعد از سقوط  ،آخرین باري که او را دیدم، شکسته و در هم. در کوهستان المپ

  . خیلی سالم تر. حاال کامالً حالش خوب بود. بود

  : او گفت

ی کردید، کمپ دو رگه ها همون طور که شما پیش بین. جاسوس هامون گزارش هاي خوبی دادند، سرورم -

  . قرارداد مون هم تقریباً کامل شده. جستجویی رو شروع کرده

  .عالیه -
  . آن صدا سرد و ستمکارانه بود. مانند خنجر نبود ،آن چنان تیز ،دیگر ،صداي کرونوس

  . خودم ارتش پیشگام رو فرماندهی می کنم ،وقتی که اسباب سفر رو در اختیار داشتیم -
  . را بست، مثل این که داشت افکارش را جمع می کردلوك چشمانش 

... بتونن فرماندهی  42یا هیپریون 41شاید کریوس. سرورم، شاید خیلی زود باشه -

  .نه -
  . صدایش کامالً راسخ و مستبدانه بود

حداقل کامالً از تارتاروس . یه قلب دیگه که به نهضت ما بپیونده، کافی خواهد بود. می کنم فرماندهی اش -
  . برخواهم خواست

  .... ، سرورم فرم بدنتوناما  -

  . صداي لوك داشت می لرزید

  . 43شمشیرت رو نشونم بده، لوك کستالن -
حتی هرگز به . لی لوك را نشنیده بودمکه قبالً هرگز اسم فامی متوجه شدم. رعشه اي از میان بدنم عبور کرد

  . ذهنم هم خطور نکرده بود

                                               
41 - Krios
42 - Hyperion  خداي خورشید در دوره ي تیتان ها( پدر هلیوس(
43 - Castellan



  

. نیمه فوالد، نیمه برنز آسمانی. لبه ي دو کاره ي بک بیتر به طور ضعیفی درخشید. لوك شمشیرش را کشید

 قادر بود هر دو نوعِ. اسلحه اي شیطانی بود. تقریباً چند بار به وسیله ي این شمشیر تا پاي مرگ رفته بودم

  .تنها تیغه اي بود که مرا واقعاً می ترساند. یوالها و فانی ها را بکشده

  . کرونوس به او یادآوري کرد

  . این شمشیر رو نشانه ي این قسم قرار دادي. تو خودت رو به من پیشکش کردي -
  ... اون فقط . بله سرورم -

ه زودي بر دنیاي خدایان و فانی ها ب. حاال به دور از هر زخمی هستی.  شبهت دادم. تو قدرت می خواستی -
  آیا آرزو نمی کردي که انتقام خودت رو بگیري؟ ببینی که المپ ویران شده؟. حکم رانی خواهی کرد

  . لرزه اي در میان بدن لوك افتاد

  . بله -

  . نور طالیی اتاق را پرکرد. تابوت درخشید

تکه  ،اول کمپ دو رگه ها. م شد، به جلو می ریمبعد از این که قرارداد انجا. پس نیروي ضربت رو آماده کن -
  . خواهد شد، وقتی اون قهرمان هاي مزاحم از صحنه ي روزگار محو شدند، به سمت المپ می ریم تکه

شمشیرش را در غالف برد، . لوك بلند شد. نور تابوت محو شد. صداي تقه اي بر روي در کابین به گوش رسید

  . نفس عمیقی کشید و. لباس هاي سفیدش را مرتب کرد

  . بیا تو -

بین آنها . زنهاي ماري با دو جفت مار سیخ مانند به جاي پاهایشان -دو دراکانا به داخل آمدند. درها باز شد

  . دانوکلی قدم می زد، امپوسا، چیرلیدر جلسه ي معارفه ي جدیدالور

  .کلی لبخند زد

  . سالم لوك -

می دانستم چه چیزي را . را قبالً دیده بودم شاما شکل واقعی ا. بودلباس قرمزي پوشیده بود و واقعاً زیبا 

  . پاهاي نامتقارن، چشمان قرمز، نیش ها و موهاي آتشین. پنهان می کرد

  . صداي لوك سرد بود
  . دیو؟ بهت گفتم مزاحمم نشو ،چی شده -

  . کلی اخم کرد

  شونه هات چیه؟نظرت در مورد ماساژ . به نظر ناراحت میاي. خیلی خوب نیست -

  . لوك قدمی به عقب گذاشت

  !در غیر این صورت برو بیرون. اگه گزارشی داري بگو -

  . يقدیما از بودن با من لذت می برد. عصبانی هستینمی دونم چرا این روزا اینقدر  -

  .اون قبل از این بود که دیدم با اون پسر توي سیاتل چکار کردي -

  :کلی گفت 

  .تو می دونی که قلبم متعلق به توه، لوك. واقعاً. فقط یه غذاي کوچولو. برام نداشت اه، او هیچ ارزشی -

  . حاال یا گزارش یا برو بیرون. ممنون ،متشکرم، اما نه -

  .کلی شانه باال انداخت

  ...می تونیم . غافلگیر شدي .آماده ست ،رویی تیم پیش. خیلی خب -



  

  :گفتاو . کلی اخم کرد

  . ما داریم تماشا می شیم. داره کند می شه، لوكحواست . یه حضور -

نیش هایش . صورتش به صورت ساحره اي پالسید. چشمانش دقیقاً بر روي من متمرکز شد. او کابین را کاوید

  . برهنه شد و خیز برداشت

می توانستم قسم بخورم که نیش هاي امپوسا در یک . قلبم داشت به شدت می زد. یک ضرب بیدار شدم

  . گلویم قرار داشتاینچی 

نمی دانستم چگونه . صداي خرخرش مرا تا حدي آرام کرد.  تایسون داشت خرناس می کشید ،در تخت کناري

. ارتشی آماده بود. اما بیشتر از آنچه که می خواستم بدانم، شنیده بودم ،کلی حضور مرا در رویا حس کرده بود

در  مسیریابیراهی براي  ،ه ي آنچه آنها نیاز داشتندهم. آن را فرماندهی می کرد ،کرونوس خودش، شخصاً

سازند و لوك ظاهراً فکر می کرد این اتفاق به  ویرانالبیرنت بود، تا بتوانند حمله کنند و کمپ دو رگه ها را 

  . زودي رخ می دهد

بعد متوجه شدم اتاق روشن تر از آنچه . مردد بودم که بروم آنابث را نیمه شبی بیدار کنم و به او بگویم یا نه

. است که باید باشد

مثل این بود که . آبی داشت از فواره آب شور می درخشید، روشن تر و اضطراري تر از شب قبل- نوري سبز

  . به آن نزدیک شدم ختخواب بلند شدم وراز . آب داشت زمزمه می کرد

احساسم به من می گفت . هیچ صدایی این بار براي درخواست پرداخت صورتحساب از درون آب صحبت نکرد

  . تا اولین حرکت را من انجام دهم استکه فواره منتظر 

فکر کردم، تصویر  ،در مورد چیزي که شب پیش دیده بود ،به جاي آن. احتماالً باید به رختخوابم برمی گشتم

  . عجیبی از نیکو در کناره هاي رودخانه استیکس

  :گفتم

  تو سعی داري چیزي بهم بگی؟ -

  . جوابی از طرف فواره در کار نبود

  :گفتم

  . ن بدهوبسیار خوب، به من نیکو دي آنجلو را نش -

از طرف به نظر می رسید نیروي دیگري . حتی یک سکه هم در داخل آن پرت نکردم، اما این بار مهم نبود

او . اما دیگر در دنیاي زیرین نبود. نیکو ظاهر شد. آب درخشید. کنترل آب الهه ي پیغامبر، اریس، را دارددیگر، 

درخت هاي بید بزرگی از پشت مه در همه ي . در میان یک قبرستان، زیر آسمانی پر از ستاره ایستاده بود

  . اطراف او دیده می شد

صداي بیل ها را شنیدم و پرواز خاك را به خارج چاله . ا می کردداشت تعدادي قبرکن را در حین کار تماش

. شب مه آلود وگرم و مرطوب بود، و قورباغه ها قور قور می کردند. نیکو شنلی مشکی پوشیده شده بود. دیدم

  . در کنار پاهاي نیکو قرار داشت 44مارت- پاکت خرید وال

  :نیکو پرسید

  هنوز به قدر کافی عمیق نشده؟  -

                                               
44 - Wal-Mart از فروشگاه هاي بزرگ زنجیره اي خرده فروشی در آمریکا که اجناسش داراي تخفیف می باشند و توسط شخصی به نام سم  ییک

 .تاسیس شدند 1962والتون در سال 



  

  . بود عصبانی

  . نزدیکه، سرورم -

  . تصویر ضعیفی از یک مرد سوسو زد. صداي همان روحی بود که نیکو قبالً دیده بود

  . در اختیار داریدمرا  و مشورت، براي راهنمایی ،ن حاال همیشما هم. این الزم نیست ،بهتون بگم ،اما سرورم -

  . نظر دیگري رو هم الزم دارم ،من -

آنها . انسان نبودند. دو نفر از چاله بیرون آمدند. نیکو انگشتانش را به صدا در آورد و کندن خاك متوقف شد

  . اسکلت هایی در لباس هاي پاره پاره بودند

  :نیکو گفت

  . ممنون. مرخصید -

  . به توده اي استخوان بر روي هم تبدیل شدند ،اسکلت ها

  :روح نالید

اونها هم داراي همان حواس . بهتره از بیلها هم تشکر کنی، اونها هم به همان خوبی کارشون رو انجام دادند -

  . هستند

او، یکی از . به سمت پاکت خرید رفت و یک شل دوازده تایی نوشابه بیرون آورد. نیکو محلی به او نگذاشت

  . قبر سرازیر کرد، آن را به داخل شبه جاي نوشیدن. آن قوطی ها را باز کرد

  :او من من کنان گفت

  .بزار اونها به یاد آورن. بزار اونها به پا خیزند و این پیشکش را دریافت کنن. اي مرده بیا و دوباره بچش -

این یکی . او باقی نوشابه ها را هم به داخل قبر ریخت و پاکت کاغذي سفیدي با اشکال کارتونی بیرون کشید

  . 45کی شادي آور از مک دونالدایک خور ،بودم، اما آن را شناختم را سالها بود که ندیده

نیکو پاکت را به طرف پایین چرخاند و آن را تکان داد و سیب زمینی هاي سرخ کرده و همبرگرها به داخل 

  . قبر ریخت

  :روح زیرلبی گفت

نها نمی تونن تفاوت بین مزه آ. به اندازه کافی عالی بود. در روزگار من، از خون حیوانات استفاده می کردیم -

  . ها رو بفهمن

  :نیکو گفت

  . بهشون احترام می ذارممن  -

  :روح گفت

  . حداقل بزار من عروسک رو نگه دارم -

  :نیکو دستور داد

  !ساکت باش -

بعد شروع به . او شل دوازده تایی دیگري از نوشابه و سه تا پاکت غذاي شادي آور را به داخل قبر را خالی کرد

فقط تعداد کمی از کلمات آن را فهمیدم، مقدار زیادي در . ندن آهنگ ساده اي به زبان یونان باستان کردخوا

  . یک کار بسیار خوشایند - مورد مرده ها و خاطرات و خروج از قبر

                                               
45 - McDonald’s Happy Meal رستوران هاي مک دونالد، یک دسته فست فود زنجیره اي هستند که در تمام جهان حق امتیاز دارند .



  

مایع قهوه ايِ کف مانندي به سمت باال آمد، مثل این که تمام قبر داشت با . قبر شروع کرد به قل قل کردن

دوازده تا پیکر در میان سنگ . قورباغه ها به قورقور کردنشان پایان دادند. مه ضخیم تر شد. به پر می شدنوشا

مرده ها را با نوشابه و  ،نیکو. آبی فام، شکل هاي مبهم گونه ي انسان. قبرها شروع کردند به پدیدار شدن

  . چیزبرگر احضار کرده بود

  : روح به طور عصبی گفت

  . تو قدرتات رو نمی شناسی. هتعدادشون زیاد -

  :نیکو در حالی که صدایش می لرزید، گفت

  . همه چی تحت کنترل منه -

هرگز چیزي شبیه به آن . ی ساخته شده بودمحکماو شمشیرش را کشید، یک تیغه ي کوتاه که از فلز سیاه 

  . با دیدن آن عقب نشینی کردند پیکرها،شاید از آهن؟ جمع . از برنز آسمانی یا فوالد نبود. ندیده بودم

  :نیکو دستور داد

  .یکی یکی -

می نوشید،  گودالوقتی که از  ،صداي مکیدنیو . پیکر تنهایی به سمت جلو شناور شد و در کنار استخر زانو زد

وقتی که دوباره . سیب زمینی هاي سرخ شده را از استخر در آورد وار،مالقه  ،دستان روح وارش. در آورد

موهاي فرفري و چشمان . یک پسر نوجوان در زره یونان باستان او را واضح تر ببینم،می توانستم  ،ایستاد

  . داشت قرارشبیه یک صدف بر روي شنلش  ،سبزي داشت، شکلی گیره مانند

  :نیکو گفت

  .کی هستی؟ حرف بزن -

شروع به  ،خشک و مچاله ی شبیه کاغذیبعد با صدا. مرد جوان در حالی که سعی داشت به یاد آورد، اخم کرد

  . صحبت کرد

  . من تیسیوس هستم -

با داستان هایی در مورد . او فقط یک بچه بود. نمی توانست آن تیسیوس باشد. امکان ندارهفکر کردم، 

را شبیه یک پسر خیلی بزرگ و عضالنی  او، بزرگ شده بودم، همیشه شنیاتوریکارهایی شبیه مبارزه با م

  . و او حتی از من بزرگتر نبود. ه داشتم می دیدم، قوي یا بلند نبودروحی ک. تصور می کردم

  :نیکو گفت

  چطوري می تونم دوباره خواهرم رو بازیابی کنم؟  -

  . بدون روح بود ،چشمان تیسیوس مانند شیشه

  . این دیوونگیه. سعی نکن -

  !فقط بهم بگو -

  . تیسیوس به خاطر آورد

می خواستم او رو . ا انداخت، چون فکر می کرد من توي البیرنت مردماو خودش رو به دری. ناپدریم مرد -

  .برگردونم، اما نتونستم

  . هیس هیس کرد ،روح نیکو

  !ازش در مورد اون بپرس! سرورم، تبادل روح -

  . تیسیوس اخم کرد



  

  . اون صدا رو می شناسم. اون صدا -

  :روح گفت

  !، نه چیز بیشترجواب سوال هاي لرد رو بده! نه نمی شناسی، احمق -

  : تیسیوس مثل این که تقال می کرد تا به یاد بیاورد، اصرار کرد

  . می شناسمت -

  :نیکو گفت

  این جستجو توي البیرنت بهم کمک می کنه تا اون رو برگردونم؟. می خوام در مورد خواهرم بشنوم -

به کندي چشمانش را بر روي . تیسیوس داشت دنبال روح می گشت، اما به ظاهر نمی توانست آن را ببیند

  . نیکو برگرداند

کالف نخ . عشق یک دختر فانی: تنها یک چیز وجود داشت که تونستم میون اون رو ببینم. البیرنت خائنه -

  . پرنسس بود که من رو هدایت کرد. تنها قسمتی از ماجراست

  :روح گفت

ازش بپرس آیا تبادل ارواح واقعیت . من شما رو راهنمایی می کنم، سرورم. چیزي مثل اون رو الزم نداریم -

  . او به شما می گه. داره

  :نیکو پرسید

  یه روح به جاي یه روح، این واقعیت داره؟ -

  ... اما روح . من باید بگم آره... من  -

  :روح گفت

  ! رومایهفقط سوال رو جواب بده، ف -

آنها در حالی که با صداي هاي عصبی پچ پچ می . ناگهان دور لبه هاي استخر، بقیه ي ارواح بی قرار شدند

  . کردند، شورش کردند

  :نیکو پرسید

  او کجاست؟! می خوام خواهرم رو ببینم -

  :تیسیوس با ترس گفت

  . داره میاد. فراخوانی تو رو احساس کرده ناو. مرد داره میاد ناو -

  :نیکو پرسید

  کی؟ -

  :تیسیوس گفت

  . اون میاد تا منبع این قدرت رو شناسایی کنه، تو باید ما رو ترخیص کنی -

 ردکه کل کابین دا متوجه شدم. فرفره وار در چرخش بود، شروع به سوسو کرد ،آب فواره در حالی که با قدرت

شش کرد، تا جایی که تماشاي آن دردآور تصویر نیکو در قبرستان شروع به درخ. صدا بلندتر غرید. می لرزد

  . بود

  :خیلی بلند گفتم

  !بسه، تمومش کن -



  

نور اراغوانی، سایه هایی روح وار و وحشتناك بر . تایسون در خواب من منی کرد و چرخید. فواره ترك خورد

  . می کردند روي دیوارهاي کابین انداخته بود، مثل این که ارواح داشتند دقیقاً به سمت خارج فواره فرار

آب شور به همه جا . آن را  دونیم کردم و با بیچارگی سر ریپتاید را برداشتم و ضربه اي سریع به فواره زدم،

تایسون خرناس کشید و من من کرد، اما همچنان . سنگی بزرگ به کف برخورد کرد و خرد شد شیرپاشید، 

  . خواب ماند

در حالی  همانجا،تایسون مرا صبح . که دیده بودم، می لرزیدم به روي زمین دراز کشیدم، در حالی که از چیزي

  . ب شور خیره مانده بودم، پیدا کردآکه هنوز به بقایاي خرد شده ي فواره ي 

کوله ام را بسته بودم، فالکسی پر از نکتار، بسته . بعد از سپیده دم، گروه جستجو در مشت زئوس جمع شدند

ریپتاید را در جیبم . ، لباس، چراغ قوه و تعداد زیادي باطري اضافهاي آمبروسیا، رختخواب سفري، طناب

  . که تایسون برایم ساخته بود، بر روي مچم بود ،ساعت مچی –سپر جادویی . داشتم

اعضاي کمپ در حال گرفتن درسهاي روزانه بودند، پرواز با . مه از بین رفته و آسمان آبی بود. صبح روشنی بود

زمین  در همین حال ما می بایست به زیرِ. رین تیراندازي و باال رفتن از دیوار گدازه اياسب هاي بالدار و تم

  . می رفتیم

جنیفر دوباره داشت گریه می کرد، اما سعی داشت به خاطر گراور . جنیفر و گراور جدا از گروه ایستاده بودند

او داشت در مورد لباس هاي گراور نق نق می کرد، کاله او را راست کرد و خز بزي خارج از . جلوي آن بگیرد

مثل یک انسان لباس  گراورشویم، چون نمی دانستیم با چه چیزي روبرو می . پیراهنش را برس می کشید

پوشیده بود، با کاله، براي پنهان کردن شاخ هایش، و شلوار لی و پاهاي مصنوعی و کفش ورزشی براي پنهان 

  . کردن پاهاي بزي اش

کایرون، کیونتاس و خانم الري در کنار دیگر اعضاي کمپ که آمده بودند تا برایمان آرزوي موفقیت بکنند، 

دسته اي . اما فعالیت آن چنانی بر آن جمع که احساسی شبیه بدرقه ي شاد باشد، وجود نداشت ،ایستاده بودند

بیکندورف و خواهر و برادارنش داشتند بر روي یک . چادر، در کنار صخره ها براي گارد محافظت برپا شده بود

خروجی در الزم است که  ،کایرون تصمیم گرفته بود. براي سد کردن و سنگرها کار می کردند ،خط دفاعی

  . تمام وقت نگهبانی بدهیم، فقط براي خاطر جمعی ،البیرنت

  . وقتی تایسون و من رسیدیم، او اخم کرد. آنابث داشت براي آخرین بار کوله ي لوازمش را بررسی می کرد

  . پرسی، وحشتناك به نظر می رسی -

  :تایسون محرمانه گفت

   .او فواره ي آب رو شب گذشته کشته -

  :آنابث پرسید

  چی؟ -

  . آمد نما قبل از این که بتوانم توضیح بدهم، کایرون یورتمه کنان، به سمت

  !خب، ظاهراً شما آماده اید -

او را  ،نمی خواستم بیشتر از این. سعی می کرد که صدایش شاد باشد، اما می توانستم بگویم که دلواپس است

  :کردم و قبل از اینکه بتوانم فکرم را عوض کنم، گفتم اما در مورد رویاي شب پیشم فکر ،نگران کنم

  هی، اه، کایرون، می تونم ازت یه خواهشی بکنم، تا وقتی که نیستم؟ -

  . پسرم ،البته -



  

  .با سرم به سمت جنگل اشاره کردم

  . ما بر می گردیم ،بچه ها -

  . ، دنبال کردکایرون ابرویش را به حالت سوالی باال برد، اما مرا به دور از گوش ها

  :گفتم

  . شب پیش در مورد کرونوس و لوك رویا دیدم -

  . به نظر می رسید اخبار بر روي شانه هایش سنگینی می کرد. به او جزییات ماجرا را گفتم

  :کایرون گفت

  . از این می ترسیدم، در مقابل پدرم، کرونوس، هیچ شانسی براي مبارزه نداریم -

منظورم این است که همه ي ما حقیقت را می . را پدر خطاب می کرد کایرون خیلی به ندرت کرونوس

اما این دقیقاً . به نحوي با دیگران نسبتی داشت -خدا، هیوال، یا تیتان -هر کسی در دنیاي یونان. دانستیم

  . خوشش بیاید ،در مورد آناز الف زدن چیزي نبود که کایرون 

بی پایانه که می خواد تمدن غرب رو درهم با قدرت  لرد شیطانی تیتان ،اُه، پدر من -

  !می خوام وقتی که بزرگ شدم دقیقاً شبیه او باشم. بکوبه
  :پرسیدم

  می دونی منظورش در مورد قرارداد چیه؟ -

حقیقتاً  ،اگه مخترع پیر. مطمئن نیستم، اما می ترسم که آنها دارند معامله اي رو با دایدالوس ترتیب می دن -

تا  بلدهخب کرونوس راه هایی ... به خاطر میلیونها سال زندگی در البیرنت دیوونه نشده باشه زنده باشه، اگه او

  . هر کسی رو به اراده ي خودش در بیاره

  :قول دادم

  . نه همه رو -

  . کایرون لبخندي بر لباش نشاند

نگرانم که ممکنه کرونوس به دالیل دیگه اي به دنبال . اما پرسی، باید مراقب باش. نه همه رو ،نه، احتماالً -

  . نه فقط براي عبور از میان هزارتو. دایدالوس باشه

  چه چیز دیگه اي ممکنه بخواد؟ -

که  در مورد اولین باريچه چیزي  یادت میاد. چیزي که آنابث و من داشتیم در مورد اون بحث می کردیم -

  اولین باري که تابوت طالیی رو دیدي؟ ؟داخل پرنسس آندرومیدا رفتی، بهم گفتی

  . سري به موافقت تکان دادم

، ذره ذره اش، می پیوست شلوك داشت کرونوس رو جمع می کرد، هر وقتی که شخصی تازه به جنبش -

  .داخل تابوت ظاهر می شد

  مالً به پا خیزد؟و لوك گفت اونها چی کار می کنن وقتی کرونوس کا -

  . سرمایی از ستون فقرات پایین رفت

  . »اونها براي کرونوس بدنی تازه می سازند، شایسته ي کوره هاي آهنگري هیفاستوس« او گفت،  -

  :کایرون گفت



  

آدم . او البیرنت رو ساخت، اما بیشتر از اون رو هم ساخت. در واقع، دایدالوس، بزرگترین مخترع دنیا بود -

چی میشه اگه کرونوس آرزو داشته باشه که دایدالوس شکل جدیدي ... ا، ماشین هاي هوشمند ماشینی ه

  براش بسازه؟

  :گفتم. واقعاً ایده ي خوشایندي بود ،آن

  . دایدالوس رو پیدا کنیم و متقاعدش کنیم که این کار رو نکنه زودتر از اونها، مجبوریم  -

  . کایرون به داخل درخت ها خیره شد

نشونه ي . این صحبت در مورد روح دیگه اي که داره به جنبش اونها می پیونده... یگه اي که فهمیدمچیز د -

  . خوبی نیست

تصمیم گرفته بودم که به کایرون در مورد اینکه نیکو پسر هیدیز . دهانم را بستم، اما احساس گناه می کردم

اتفاقی  هدر مورد نیکو می دانست؟ چ چی می شد اگه کرونوس - صحبت در مورد ارواح. ، چیزي نگویماست

می افتاد اگر تصمیم می گرفت او را به شیطانی مبدل کند؟ اینها تقریباً کافی بود تا مرا مجبور سازد که 

براي یک چیز، مطمئن نبودم که کایرون بتواند کاري در این رابطه انجام . اما نگفتم. بخواهم به کایرون بگویم

مجبور بودم چیزها را برایش توضیح دهم و او را مجبور کنم که گوش . و را بیابممجبور بودم خودم نیک. دهد

  :در نهایت گفتم. کند

  . اما، اه، یه چیزي جنیفر گفت، شاید بهتره بدونی. نمی دونم -

. به او در مورد آنچه که پري جنگل در مورد دیدن پرسه زدن کیونتاس در اطراف صخره ها گفته بود، گفتم

  . محکم شد فک کایرون

  . من رو متعجب نکرد  -

  ورت اینه که می دونی؟ظمن...مطمئن  -

احمق بودم اگه  خب، من،... خودش رو در کمپ نشون داد ،پرسی، وقتی کیونتاس براي پیشکش خدماتش -

  . بهش شک نمی کردم

  ازه ي ورود دادي؟جپس چرا بهش ا -

ب کارهاي ودت نزدیک کنی، بعدش می تونی مراقچون گاهی بهتره کسی رو که بهش اعتماد نداري، به خ -

آشکارا هیچ کاري در مورد اینکه  ،مطمئناً. یه دورگه در جستجوي یه خونه: فقط بگهممکن بود که . اون باشی

  ... اما باور کن، مراقبش خواهم بود. انجام نداده ،من به وفاداریش شک کنم

  . ود چرا داریم اینقدر با هم صحبت می کنیممی آمد، احتماالً کنجکاو ب نآنابث داشت به سمت ما

  پرسی، آماده اي؟ -

دستم به داخل جیبم رفت، جایی که سوت یخی را که کیونتاس داده بود، نگه می . سري به موافقت تکان دادم

او براي خداحافظی دستش را . به سمت او نگاه کردم و دیدم کیونتاس دارد مرا با دقت نگاه می کند. داشتم

  . باال آورد

  . جاسوس هامون گزارش هاي خوبی دادند
  . جستجویی را آغاز کنیم، لوك در مورد آن می دانست ،روزي که تصمیم گرفته بودیم همان. لوك گفته بود

  :کایرون به ما گفت

  .مراقب باشید و شکار خوبی داشته باشین -

  :گفتم



  

  . تو هم همین طور -

 -به ترك بین صخره ها خیره شدم. بر روي صخره ها قدم زدیم، جایی که گراور و تایسون منتظر بودند

  . ما را فرو می برد ورودي که

  :گراور به طور عصبی گفت

  . خب، خداحافظ نور خورشید -

  . تایسون موافق بود

  . سالم صخره ها -

  . و با هم چهارتایی به درون تاریکی سقوط کردیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل ششم

  .با خداي دو چهره روبرو می شویم

  

  . قبل از اینکه با نا امیدي گم شویم، حدود صد فوتی پایین رفته بودیم

حاال چیزي شبیه به . ، نداشتافتاده بودیمکه قبالً من و آنابث به درون آن   ،تونل هیچ شباهتی به آن یکی

نگ دریچه هاي آهنی قرمز ر ،یک لوله ي فاضالب بوگندو بود، که با آجر قرمز ساخته شده بود و هر ده فوت

نوري در میان یکی از دریچه ها تاباندم، اما هیچ چیزي نتوانستم  ،به خاطر کنجکاوي خارج از کنترل. داشت

فکر کردم صدایی از طرف دیگر آن شنیدم، اما ممکن بود . آن دریچه به تاریکی بی منتها باز می شد. ببینم

  . فقط باد سرد باشد

او عقیده داشت که بهتر است به . انجام می داد نایت کردن ماآنابث بهترین کاري را که می توانست براي هد

  . دیوار سمت چپ بچسبیم

راهمون رو دوباره با عقب  بتونیمباید  ،اگه یکی از دستامون رو روي دیوار چپ بگذاریم و اون رو دنبال کنیم -

  . گرد کردن پیدا کنیم

مان را در میان یک تاالر دایره وار با هشت تونل خود. متاسفانه همین که او این را گفت، دیوار چپ ناپدید شد

  . به سمت بیرون یافتیم و هیچ ایده اي براي گذر از آنجا نداشتیم

  :گراور به طور عصبی گفت

  ام، از کدوم راه داخل شدیم؟ -

  :آنابث گفت

  . فقط بچرخید  -

نمی توانست در مورد راهی که ما را به  نامهیچ کدام. مسخره بود. به سمت تونل متفاوتی چرخید مانهر کدام

  . تصمیم بگیرد ،کمپ بر می گرداند

  :تایسون گفت

  حاال کدوم راه؟. دیوارهاي چپ مهمند -

تا آنجایی که می توانم . آنابث نور چراغ قوه اش را بر روي گذرگاه هاي طاق مانند آن هشت تونل حرکت داد

  :او گفت. آنها یکسان بودند ،بگویم

  . اون راه -

  :پرسیدم

  از کجا می دونی؟ -

  . استدالل قیاسی -

  . داري حدس می زنی... پس -

  :او گفت

  . فقط بجنبید -



  

دیوارها به رنگ خاکستري سیمانی در آمد و سقف چنان . به سرعت باریک شد ،تونلی که انتخاب کرده بود

چند نفسی که . د سینه خیز بیایدتایسون مجبور ش. قوز کنان در آن حرکت می کردیم ،که خیلی زود ،کوتاه بود

  . گراور براي گرفتن نفسش کشید، بلندترین صدایی بود که در هزارتو شنیده شد

  :او پچ پچ کنان گفت

  بیشتر از این نمی تونم طاقت بیارم، هنوز اونجاییم؟ -

  :آنابث به او گفت

  . ما حدود پنج دقیقه اي که این پایینیم -

  :گراور اصرار کرد

  . و چرا پن باید اینجا، این پایین باشه؟ این خالف طبیعت وحشه. اون به نظر می آدبیشتر از  -

مطمئن بودم تونل چنان باریک خواهد شد که دیگر لحظه اي که  ،حرکت به سمت جلو را ادامه دادیم ،بیقرار

  :باندم و گفتمنور  چراغ قوه ام را بر روي دیوارها تا. به اتاق بزرگی باز شدتونل رو ، می کندما را له 

  . صبر کنید -

اما می توانستم رنگها را . بودند محو شدهتصاویر کثیف و . تمام اتاق با کاشی هاي موزاییکی پوشیده شده بود

پدرم، پوسایدن . ، خدایان یونان را در ضیافتی نشان می داداي کتیبه. قرمز، آبی، سبز، طالیی -تشخیص دهم

نگه  ،براي درست کردن شراب ،، در حالی که انگورها را براي دیونسیوسبا نیزه ي سه شاخه اش در آنجا بود

. ، زئوس با ستیرها در رقص و شادي بود و هرمس با صندل هاي بالدارش در میان هوا پرواز می کرده بودداشت

دیونسیوس خوش تیپ نبود و دماغ . خدایان را دیده بودممن، . تصاویر زیبا بودند، اما خیلی دقیق نبودند

  . هرمس اینقدر بزرگ نبود

آب در آن جاري  ،به نظر می رسید مدت زمان طوالنی. یک فواره ي سه لوله اي قرار داشت ،در میان اتاق

  . نشده است

  :من من کنان گفتم

  ...این جا کجاست؟ به نظر می رسه  -

  :آنابث گفت

  . قدمت دارندو هزار سال حدود ن کاشی هاي مصور یا. رومی -

کامالً مطمئنم که  وقدیمی تر از تاریخ باستان نیست،  تاریخ روم،اما چطوري اونها مال روم هستند؟  -

  . خیلی دوره امپراطوري روم از النگ آیلند

  :آنابث گفت

. البیرنت یه چهل تکه ست، بهت گفتم، اون همیشه در حال توسعه است، در حال اضافه کردن قطعه ها -

  .  اون تنها کار معماریه که توسط خودش رشد پیدا می کنه

  . این حرفت باعث میشه فکر کنم اون زنده ست -

  . انعکاس کرد نما یصداي غرشی از تونل جلوی

  :گراور نالید

  زنده بودن اون صحبتی نکنیم، لطفاً؟بیاید در مورد  -

  :آنابث گفت

  . بسیار خب، پیش به سوي جلو -



  

  :تایسون گفت

  به سمت اون راهرو با صداهاي بد؟ -

  . حتی او هم عصبی به نظر می رسید

  :آنابث گفت

  . کارگاه دایدالوس باید در قدیمی ترین قسمت باشه. نشونه ي خوبیه. آره، بنا داره قدیمی تر میشه -

پنجاه فوت رفتیم و تونل دوباره سیمانی  - اما به زودي هزارتو در حال بازي با ما بود. ه نظر منطقی می رسیدب

حروفی با رنگ اسپري  ،روي دیوارها. که به اطراف دهان باز کرده بود ،شبیه پیپ جانبی شد، با تونل هاي

  :چنین می گفت ،یک نشانه ي رنگ اسپري نئونی. نوشته شده بود

  .46رولز زام -

  :با امیدواري گفتم

  . اینجا رومی نیست به گمونم -

، می چرخیدند و پخش می می پیچیدندتونل ها  ،هر چند فوت. به جلو رفت وآنابث نفس عمیقی کشید،

هیچ منطقی در هیچ کدام . کف زیر پایمان پی در پی، از حالت سیمان به گل بعد به آجر، تغییر می کرد. شدند

دسته اي از بطري هاي خاك آلود در قفسه هاي  -لغزیدیم شراب سردابی براي نگهداريبه درون . از آنها نبود

قدم می زدیم، هیچ راه خروجی دیگر در باالي سرمان وجود مثل این که داشتیم در زیرزمین کسی  -چوبی

بعد از این که سقف به کفپوش چوبی تغییر شکل . که به بیرون می رفتدر مقابل مان فقط چند تونل  ،نداشت

 47که در زیر نوعی باربود و صداي قدمهایشان، مثل این  ،می توانستم صداهایی را از باالي سرمان بشنوم ،داد

را صدایشان  اما ناگهان دوباره نمی توانستیم ،شنیدن صداي انسان ها باعث قوت قلب بود. دیمحرکت می کر

  . بعد  اولین اسکلت مان را پیدا کردیم. بدون هیچ راه خروجی ،افتاده بودیم ، گیرپایین ، ایناین جا ،ما. بشنویم

قرار  شي هاي شیشه اي کنارجعبه اي چوبی از بطر. لباس سفیدي پوشیده بود، چیزي شبیه به یونیفورم

  . داشت

  :آنابث گفت

  . یه شیرفروش -

  :پرسیدم

  چی؟ -

  . اونها قدیما شیر می فروختند -

اون به وقتی بر می گرده که مادرم یه دختر کوچولو بوده، مثل یه ... اما  ،آره، می دونم اونها چی کاره بودند -

  اون اینجا چی کار داره؟. میلیون سال قبل

  :آنابث گفت

هدفی به داخل اینجا می آن و هرگز نمی تونن دنبال بعضی مردم به اشتباه وارد اینجا می شن، بعضی ها به  -

  . کرتی ها، انسان ها رو به عنوان قربانی به این جا می فرستادند ،خیلی قبل. برگردند

  .گراور آب دهانش را فرو برد

  . مدت خیلی طوالنیه که اینجا بوده -
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انگشت هاي اسکلت در حال پنجه . اسکلت اشاره کرد که با پودري سفید پوشیده شده بوداو به بطري هاي 

  . براي خروج بودهو تالش  در حال سعی ،کشیدن بر روي دیوار آجري بود، مثل این که در هنگام مرگ

  :تایسون گفت

  . شیرفروش مرده. نگران نباش پسر بزي. فقط استخوونه -

  :گراور گفت

  ؟حس نمی کنیبوشون رو . هیوالها. هم می کناذیت دارهاون بوه که . اذیت نمی کنهشیرفروش من رو  -

  . تایسون به موافقت سري تکان داد

  . شیري مردهآدم هاي هیوالها و . همینهشبیه همیشه بوش  ،زمین اما زیرِ. تعداد زیادي هیوال -

  :گراور نالید

  . فکر کردم ممکنه اشتباه کنم. اُه، خوبه -

  :تآنابث گف

  . حتماً راهی به مرکز وجود داره. مجبوریم بازم توي هزارتو پیش بریم -

چیزي شبیه به یک کشتی  ،ضد زنگ يمیان یک راهرو فوالد ازو بعد به چپ،  ،او ما را به سمت راست برد

  . برگشتیم ،رومی ي کاشی کاري شده دار به اتاق فوارهدوباره و  ، عبور کردیمفضایی

  . یماین بار تنها نبود

  

*****  

  

آن صورتها هرکدام از یک طرف سرش . اولین چیزي که توجه مرا جلب کرد صورتهایش بود، هر دوي آنها

بیرون آمده بود، و نگاهشان به روي شانه هایش خیره بود، براي همین سرش پهن تر از آن چیزي بود که باید 

همه ي آن چه که . ن نگاه کنیدآوبرو به می بود، به نوعی شبیه شمایل یک کوسه ي کله چکشی بود که از ر

   .48بود آینه وار یدیدم دو تا گوش روي هم افتاده و خط ریش

یک اورکت بلند، کفشهاي براق و یک کاله درجه یک : پوشیده بود سشهر نیویورك لبااز دربان یک مثل 

  . دهدآن بر روي سر عریض دوگانه اش قرار توانسته بود که به نحوي  ،مشکی

  :چپ پرسید صورت

  !خب، آنابث؟ عجله کن -

  :راست گفت صورت

  . درست این راه، خانم کوچولو. او به طور وحشتناکی بی ادبه. محلش نذار -

  .فک آنابث افتاد

  ...من نمی ... اه،  -

  . تایسون اخم کرد

  .  دارهصورت اون مرد مسخره دو تا  -

                                               
 هاي شانه ی ازبر روي یکبراي تصور بهتر این مرد، باید سري را با دو صورت در جهت هاي مخالف در نظر بگیرید که هر یک از صورتها، نگاهشان  -  48

پرسی و دوستانش فقط می توانستند گوش ها و یکی از خط ریش ها مربوط به هر یک از صورت هاي مرد را ببیند که  ،براي همین از روبرو. مرد قرار دارد

)مترجم(  . مثل این بوده که  به چیزي به همراه تصویر آن در آینه نگاه می کردند



  

  :چپ با تندي گفت صورت

  . حاال از این راه برو، خانم کوچولو !اون مرد مسخره گوشم داره -

  :راست گفت صورت

  .لطفاً. با من صحبت کن. نه، نه، این راه، خانم کوچولو -

. را ببیند آنابثمرد دو چهره به آنابث خیره شده بود، بهترین حالتی که می توانست از گوشه هاي چشم هایش 

و  . روي یک طرف یا طرف دیگر تمرکز کنیغیر ممکن بود که مستقیم به او نگاه کنی، بدون آن که بر 

  . او می خواست آنابث انتخاب کند. ناگهان آنچه را که از آنابث می خواست، فهمیدم

 درها. مسدود بودند ،قفل هاي آهنی خیلی بزرگ ودو خروجی قرار داشت، که با درهاي چوبی  شپشت سر

که آن  ،کلیدي نقره اي در دست داشت ،ربان دو چهرهد. اینجا نبودند ،وقتی که براي اولین بار به اینجا آمدیم

، با اتاق قبلی ست یا نه کامالً متفاوتاتاق،  کنجکاو بودم آیا این. می داد ،را از دست چپ به راست و بالعکس

و با کاشی  ،ناپدید شده ،وارد شده بودیماز آن پشت سرمان، راهی که . اما کتبیه ي خدایان دقیقاً مثل قبلی بود

  . نمی توانستیم از راهی که آمده بودیم، برگردیم. کاري هاي بیشتر جایگزین شد

  :آنابث گفت

  . خروجی ها بسته ست -

  :صورت چپ مرد گفت

  !آره -

  :آنابث پرسید

  اونها ما رو به کجا می برن؟ -

  :صورت راست مشتاقانه گفت

تو رو به مرگ حتمی هدایت می  ون یکی دیگه،ا. تو رو به جایی که آرزوش رو داري می بره شون یکی -

  . کنه

  :آنابث گفت

  . من می شناسمت... من  -

  :صورت چپ نیش خند زد

  . اما آیا می دونی باید کدوم راه رو انتخاب کنی؟ من تمام روز رو وقت ندارم! اُه، خیلی باهوشی -

  :آنابث پرسید

  رو گمراه کنی؟ منچرا می خواي  -

  :صورت راست لبخند زد

  این اون چیزیه که می خواستی، مگه نه؟. همه ي تصمیم ها به عهده ي توه. حاال تو مسئول هستی، عزیزم -

  ... من  -

  :صورت چپ گفت

مجبوري که . می دونیم مرددي. چیزي کشمکش داري همی دونیم هر روز با چ. ما تو رو می شناسیم، آنابث -

  . و انتخابت ممکنه تو رو بکشه. باالخره انتخابت رو بکنی

نمی دانستم آنها در مورد چه چیزي در حال گفتگو هستند، اما به نظر می رسید که چیزي فراتر از یک انتخاب 

  . بین دو در باشد



  

  . رنگ از صورت آنابث پرید

  ...من نمی ... نه  -

  :گفتم

  تو کی هستی؟. دست از سرش بردارید -

  :صورت راست گفت

  . من بهترین دوستت هستم -

  : صورت چپ گفت

  . من بدترین دشمنت هستم -

  :هر دو صورت هماهنگ گفتند

  . انتخاب ها. ابتداها، انتهاها. خداي درگاه ها. هستم 49من ژانوس -

  :صورت راست گفت

  . اما حاال نوبت آنابثه. به زودي تو رو خواهم دید، پرسی جکسون -

  :او با گیجی خندید

  !چه تفریحی -

  :صورت چپ گفت

می تونه باعث کشته شدن خودت و . یه انتخاب بد، می تونه کل زندگیت رو نابود کنه. این جدیه! خفه شو -

  ! انتخاب کن. آنابث نگران نباش،اما . همه ي دوستات بشه

  . سرمایی ناگهانی کلماتی از پیشگویی را به یاد آوردم با

  . آخرین پایداري اش را انجام خواهد داد ،بچه اي از آتنا
  :گفتم

  . اون کار رو نکن -

  :صورت راست با خوشحالی گفت

  . مجبوره ،متاسفم -

  . خیس کردآنابث لب هایش را 

  ... من انتخاب می کنم ... من  -

  . ند به یک در اشاره کند، نور تابانی اتاق را پر کرداما قبل از این که بتوا

وقتی نور از بین رفت، زنی در کنار فواره . ژانوس دستانش را از هر طرف باال آورد تا چشمانش را بپوشاند

  . ایستاده بود
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. بوداو بلند و برازنده بود، با موي بلندي به رنگ شکالت که به گیسوهایی با ربان هاي طالیی بافته شده 

لباس سفید ساده اي پوشیده بود، اما وقتی حرکت کرد پارچه ي آن با رنگ هایی شبیه رنگهاي نفت بر روي 

  :او گفت. آب درخشید

  دوباره باعث زحمت شده ایم؟ ،ژانوس -

  :صورت راست ژانوس لکنت پیدا کرد 

  . نه، بانو... ن -

  :صورت چپ گفت

  !آره -

  :صورت راست گفت

  ! خفه شو -

  :پرسیدزن 

  ببخشید؟ -

  . داشتم با خودم حرف می زدم! نه، بانو شما -

  :بانو گفت

براي همین . زمان انتخاب دختره هنوز نرسیده. می فهمم، خیلی خوب می دونی که مالقاتت بی موقع ست -

  . این قهرمان ها رو به من واگذار کن یا به یه در تبدیلت می کنم و می شکنمت: به تو یه انتخاب می دم

  :صورت چپ پرسید

  چه نوع دري؟ -

  :صورت راست گفت

  !خفه شو -

  :صورت چپ متفکرانه گفت

  . با نورهاي طبیعی ،چون درهاي فرانسوي مرغوبند -

  :صورت راست جیغ زد

، بودم در حال انجام وظیفه. فقط می خواستم یه کم تفریح کنم. البته که می رم! نه، بانو شما! خفه شو -

  .کنممی ش انتخاب ها رو پیش ک

  :زن حرفش را تصحیح کرد

  !حاال بهتره بري. می شی باعث دو دل شدن -

صورت چپ من کردن م:  

   .قدرت شادي -

  . و آن را به داخل هوا فرو برد و ناپدید شد، بعد کلید نقره اي اش را باال آورد

  . چشمانش با قدرت می درخشید. زن به سمت ما برگشت و قلبم فرو ریخت

  . این قهرمانها رو به من واگذار - 
می توانستیم شانس مان را با ژانوس امتحان  ، کاشبراي لحظه اي تقریباً آرزو کردم. به نظر خوب نمی رسید

  :او گفت. اما ناگهان آن زن لبخند زد. کنیم

  . بنشینید تا صحبت کنیم. باید گرسنه باشید -



  

میزي . فواره هایی از آب شفاف در هوا پاشید. رومی شروع کرد به جاري شدن يدستش را حرکت داد و فواره 

  . در حالی که سینی هاي ساندویچ و پارچ هاي لیموناد بر روي آن سنگینی می کرد، ظاهر شد ،مرمري

  :پرسیدم

   ؟تیدسشما کی ه... شما  -

  :زن لبخند زد

  . ملکه ي بهشت. من هرا هستم -

  

*****  

  

در آن زمان با دسته اي از خدایان . شوراي خدایان دیده بودم، اما توجه زیادي به او نکرده بودم قبالً هرا را در

  . که در حال بحث در مورد کشتن یا نکشتنم بودند، محاصره شده بودم

البته خدایان وقتی در المپ هستند، معموالً قدشان بیست فوت . قیافه اش را به یاد نمی آوردم ،به طور معمول

هرا شبیه یک مادر معمولی به نظر  اما حاال،. تر طبیعی به نظر برسند که این باعث می شود خیلی کماست 

  :او گفت. او به ما ساندویچ تعارف کرد و برایمان لیموناد ریخت. می رسید

  .  اون رو نخور. گراور، عزیزم، از دستمال سفره ت استفاده کن -

  :گراور گفت

  . بله، خانم -

  دوست داري یه ساندویچ کره بادوم زمینی بخوري؟. لی وزن کم کرديتایسون، خی -

  . تایسون آروغی را فرونشاند

  . بله، بانوي مهربون -

  :آنابث گفت

  شما اینجا توي البیرنت چی کار می کنید؟. ملکه هرا، نمی تونم باور کنم -

و دوده از روي صورتش پاك  همه ي خاك. او بشکنی زد و موي آنابث خود به خود شانه شد. هرا لبخند زد

  :الهه گفت. شد

  . طبیعتاً اومدم تو رو ببینم -

به کار، می آمدند، آن  تانمعموالً وقتی خدایان به جستجوي . گراور و من نگاه هایی عصبی رد و بدل کردیم

هنوز مرا  ،اما، آن احساس. به خاطر این است که آنها از شما چیزي می خواهند ،خاطر محبت قلبی شان نیست

 گرسنه این قدرنمی دانستم . سی و چیپس و لیموناد عقب نمی انداختیاز بلعیدن ساندویچ هاي ترکی و سوی

  . ام

م زمینی را بو می کشید و گراور عاشق لیموناد بود و فنجان اساندویچ هاي کره باد ،تایسون یکی بعد از دیگري

  . هاي چینی را مثل نون بستنی قرچ قرچ کنان می جوید

  :آنابث با لکنت گفت

  . خب، فکر نمی کردم شما قهرمان ها رو دوست داشته باشید.... فکر نمی کنم  -

  . هرا صبورانه لبخند زد



  

به خاطر یکی از مخالفت  ،حقیقتاً من زیر فشار زیادي بودم. شتمبه خاطر یه ریزه کشکمش که با هرکول دا -

  . هام

  :آنابث پرسید

  شما سعی نکردید او رو بکشید؟ یه جورایی، خیلی وقتا؟ -

  . هرا با بی عالقگی دستش را تکان داد

طاق طاقتم . از زن دیگه اي بود ،از طرفی، او یکی از بچه هاي محبوب شوهرم. گذشته ها گذشته، عزیزم -

چند تا جلسه ي مشاوره ازدواج خیلی  ماجراها، بعد از اون ،اما زئوس و من. شده بود، این رو تایید می کنم

به خصوص بعد از اون حادثه ي ... کردیم و به درك بهتري رسیدیم ناپنهاحساسمون را . عالی داشتیم

  . کوچیک گذشته

  :حدس زدم

  منظورتون وقتی که اون تالیا رو پس انداخت؟ -

تالیا، دختر دورگه ي زئوس،  ،به محض آنکه اسم دوست مان. اما فوراً آرزو کردم که آن را به زبان نیاورده بودم

  . را به زبان آوردم، چشمان هرا به سردي به سمتم چرخید

  . بچه هاي پوسایدن... پرسی جکسون، مگه نه؟ یکی از  -

  . بچه فکر می کرداحساسم به من می گفت او به کلمه ي دیگري به غیر از 

امیدوارم که درست تصمیم . باید بهت یادآوردي کنم، در انقالب زمستانی، من راي به زنده موندنت دادم -

  . گرفته باشم

  . او با لبخندي درخشان به سمت آنابث برگشت

من مشکل و خطرناك بودن . مطمئناً هیچ آرزوي خطرناکی رو برات تحمل نمی کنم، دخترم ،در هر حال -

  . روبرو بشی ،مخصوصاً وقتی باید با مزاحم هایی مثل ژانوس. جستجوت رو درك می کنم

  . آنابث نگاهش را پایین آورد

  . چرا اینجا بود؟ داشت من رو دیوونه می کرد -

  .هرا موافق بود

هاي کوچکی که در دنیا بازي  نقش به خاطر ،باید بفهمی خدایان کوچک مثل ژانوس. سعیش رو می کنه-

کمی به المپی ها داشته باشن و به راحتی  محبتمی ترسم  ،بعضی وقتا. فکرشان خراب شدههمیشه  ،می کنند

  .نتحت سلطه ي نهضت پدرم در بیا

  :گفتم

  . پدرتون؟ اُه، درسته -

ي خدایان بزرگ فراموش کرده بودم که کرونوس، پدر هرا هم هست، همچنین پدر زئوس و پوسایدن و همه 

چنان عجیب بود که آن را از آن اما . حدس زدم این باعث می شود که کرونوس پدربزرگ من هم باشد. المپ

  . کله ام بیرون انداختم

  :هرا گفت

اونها چاپلوسی المپی ها رو می کنن و . مورفیوس. هکیت. ژانوس. باید خدایان کوچک رو زیر نظر بگیریم -

  ....هنوز

  . به یاد آوردم



  

  . او رفته که خدایان کوچک رو چک کنه. اونجایی که دیونسیوس رفته -

  .درسته -

  . هرا به کاشی کاري هاي محو المپی ها خیره شد

اونها . ، در این زمانه ي خطرناك، حتی خدایان هم می تونن ایمانشون رو از دست بدندرك می کنیتو  -

ه می کنند، اونها نگاه کردن به تصاویر بزرگ رو کنار می ذارن و خودخواه شروع به باور داشتن به چیزاي اشتبا

و بحث و  باید بعد از دعوا و جر. عادت به استقامت دارم. می فهمیاما من الهه ي ازوداج هستم، تو . می شن

  . مجبوري اهدافت رو توي ذهنت حفظ کنی. هرج و مرج بلند شی و ایمانت رو حفظ کنی

  :آنابث پرسید

  اهداف شما چیه؟ -

  .هرا لبخند زد

می . کمک کردن به توه ،حاال، بهترین راه براي انجام اون. حفظ خانواده ام، المپی ها، در کنار هم، البته -

 ،براي یه جستجو که عمیقاً در موردش نگرانم ،اما یه بار توي هر قرن. ترسم زئوس اجازه نده زیاد دخالت کنم

  . برآورده کنمبهم اجازه می ده یه آرزو رو 

  یه آرزو؟ -

می . که می تونم اون رو مجانی انجام بدم ،کنمببهت  هاییپیشنهادیه قبل از اینکه اون رو بخواي، بذار  -

اما اگه می . براي من رازآلوده ،که براي تو رازآلود باشه البیرنتش خیلی بیشتر از اون. دونم دایدالوس رو دیدید

یه فانی جاي  ،دایدالوس یه مخترع بزرگه. سرم رو توي کوره ش ببینیباید پ ،خواي سرنوشتش رو بدونی

اگه کسی راز نگه دار . فاستوس تاییدش کنهیهرگز فانی دیگه اي نبوده که اینقدر ه. فاستوسیگرفته در قلب ه

  . فاستوسهیدایدالوسه و بتونه به شما در مورد تقدیرش بگه، اون ه

  :آنابث پرسید

  . می خوام راهی براي مسیریابی در البیرنت پیدا کنم. ریم؟ اون آرزوي منهاما چطوري به اونجا ب -

  . هرا ناامید به نظر می رسید

  . اون رو همین حاال هم داري ،اگر چه ،تو چیزي رو آرزو کردي. خب اون رو بهت می دم -

  . نمی فهمم -

  . او به من نگاه کرد

  . پرسی جواب رو می دونه. تو دستتههم اون ابزار همین حاال  -

  من می دونم؟ -

  : آنابث گفت

  تو نمی گی که اون چیه؟. اما این عادالنه نیست -

  . هرا سرش را تکان داد

  . مطمئنم مادرت آتنا موافقه. دو چیز متفاوت هستند... چیزي رو گرفتن و داشتن هوش براي استفاده ي اون  -

  . هرا ایستاد.  لرزید ي دوردر فاصله اتاق به خاطر یک تندر 

هیفاستوس رو . روي چیزي که گفتم فکر کن، آنابث. زئوس بی صبر شده. اون باید اشاره اي به من باشه -

از همه ي اونچه که در . اما جلو برو. مجبور خواهی شد از میان مرتع احشام بگذريبه گمونم، . پیدا کن

  . پا افتاده به نظر برسناگر چه ممکنه پیش  ،استفاده کن ،اختیارت هست



  

 ،گذاشتند و تاریک را به نمایش عریضدر حالی که دو راهروي دو قلوي  ،او به سمت دو در اشاره کرد و آنها

  . کنار رفتند

به . اما نمی تونم از وقوع اون جلوگیري کنم ،امروز روز انتخابت رو به تعویق انداختم ،آخرین چیز آنابث -

  . خدانگهدار. زودي همون طور که ژانوس گفت مجبور خواهی بود که انتخاب کنی

وقتی تایسون ساندویچی را و  ،همین طور غذا ناپدید شد. او دستش را تکان داد و به دودي سفید تبدیل شد

دیوارهاي کاشی کاري کم نور . کنان متوقف شد فواره چکه چکه. در شکمش تبدیل به مه شد ،فرو می برد

 ،دیگر به مکانی که می خواستید پیک نیکی در آن داشته باشید ،اتاق. شدند و دوباره محو و کثیف شدند

  . آنابث بر روي پاهایش بلند شد. شباهت نداشت

  ! کنم، پوپ یه آرزو بکن، واي نمی تونم کمکت. ن چه جور کمکی بود؟ بیاید یه ساندویچ بخوریدیا -

  . در حالی که به بشقاب خالی اش نگاه می کرد، موافق بود ،تایسون با ناراحتی

  !پوف -

  :گراور آهی کشید

  .ن یه چیزیهیا. او گفت پرسی جواب رو می دونه. خب -

  . آنها به من نگاه کردند 

  :گفتم

  . نمی دونم اون داشت در مورد چی صحبت می کرد. اما من نمی دونم -

  . آنابث آهی کشید

  . خیلی خب، پس فقط به راهمون ادامه می دیم -

  .پرسیدم

  کدوم راه؟ -

اما ناگهان  -در مورد انتخاب آنابث که الزم بود انجام بشه –واقعاً می خواستم بپرسم منظور هرا چی بود 

را تمرین این کار نکه مثل ای ،آنها با هم بلند شدند. هیجان زده شدند و راست نشستندگراور و تایسون با هم 

  :با هم گفتند ، وکرده بودند

  .چپ -

  . آنابث اخم کرد

  چطوري مطمئنید؟ -

  :گراور گفت

  . چون یه چیزي داره از سمت راست میاد -

  .تایسون موافقت کرد

  . عجله داره. یه چیز خیلی بزرگ -

  :تصمیم گرفتم

  . چپ به نظر خوبه -

  .شتیمبا هم به داخل راهروي تاریک خیز برداو 

  

  



  

  .فصل هفتم

  .تایسون فرار از زندان را فرماندهی می کند

  

  :خبرهاي خوب

خبرهاي بد، آن تونل، یک بن . بدون خروجی هاي جانبی، بدون پیچ و خم بود ،تونل چپ، یک تونل مستقیم

. که کامالً راهمان را سد کرده بود ،صخره اي بزرگ روبرو شدیم ابعد از یک صد یارد دویدن، ب. بست بود

در  -مطمئناً غیرانسان -چیزي. پایین راهرو انعکاس می کرد ازپشت سرمان، صداي پاها و نفس هاي سنگین 

  . پی ما بود

  :گفتم

  ... تایسون، می تونی  -

  !آره -

قف سنگی فرو از س ،گرد وخاك. شانه اش را با ضربه ي چنان محکمی به صخره کوبید که تمام تونل لرزید

  . ریخت

  :گراور گفت

  !سقف رو پایین نیار، اما عجله کن! عجله کن  -

را به داخل اتاق کوچکی هل داد و ما هم  صخرهتایسون . ، راهی باز کردقرچ قرچصخره با صداي وحشتناك 

  :آنابث گفت. وارد شدیم سرشبه سرعت پشت 

  !ورودي رو ببند -

وقتی که صخره را به جاي اول  ،بود نهرچه در تعقیب ما. ادیمهمگی به سمت دیگر صخره رفتیم و هل د

  . با نا امیدي ناله کرد ،و موم کردیم برگرداندیم و راهرو را مهر

  :گفتم

  .تله انداختیمش يتو -

  :گراور گفت

  . یا خودمون رو توي تله انداختیم -

بودیم و دیوارهاي اطراف با میله هاي فلزي پوشیده  شکل مربعی ، وسیمانی ،بیست فوتی یدر اتاق. برگشتم

  .نقب زده بودیم ،زندانیک به درون سلولِ  ،ما. شده بود

  این چه جهنمیه؟ -

 صورتمی توانستیم ردیفی از سلول ها را به  ،از میان میله ها. آنها هیچ تکانی نخوردند. کشیدرا آنابث میله ها 

. حداقل سه طبقه از درهاي فلزي و راه هاي باریک فلزي. بینمبه دور یک محوطه محصور تاریک ب مدور،

  :گفتم

  ....شاید تایسون بتونه بشکن. یه زندان -

  :گراور گفت

  .هیس، گوش کن -



  

صدایی  -صداي دیگري هم وجود داشت. جایی باالي سرمان، هق هق عمیقی در میان ساختمان انعکاس کرد

 سنگکلمات عجیب بودند، مثل حرکت . غرغر می کرد، که چیزي نتوانستم از آن سر در بیاورم ،گوش خراش

  . در لیوان

  :پچ پچ کنان پرسیدم

  این چه زبونیه؟ -

  . چشمان تایسون گشاد شد

  !نمی تونه اون باشه -

  :پرسیدم

  چی؟ -

س می توانست از آن عبور تا حدي که یک سایکالپ ،دو میله ي در سلول مان را گرفت و آن را خم کرداو 

  :گراور گفت. کند

  !صبر کن -

سوسو  نزندان تاریک بود، تنها تعداد کمی مهتابی در باالي سرما. دویدیم شبه دنبال. اما تایسون صبر نکرد

  . می زدند

  :آنابث گفت

  . ه50اینجا آلکاتراز. من اینجا رو می شناسم -

  منظورت اون جزیره نزدیک سان فرانسیسکوه؟ -

  . ري به موافقت تکان داداو س

  . مثل یه موزه ست. به اینجا اومدم ،یه گردش علمی مدرسه ام براي -

به نظر غیر ممکن بود که بتوانیم در داخل البیرنت به طرف دیگر کشور بپریم، اما آنابث تمام سال را براي 

می دانست در چه  احتماالً. در کنار ساحل سان فرانسیسکو زندگی کرده بود ،نگهبانی کوهستان تامپالس

  . گراور هشدار داد. موردي صحبت می کند

  .همون جا بمون -

پچ پچ کنان  گراور. او را عقب کشید ،گراور بازویش را گرفت و با تمام قوایش. اما تایسون به راهش ادامه داد

  :گفت

  رو ببینی؟نمی تونی اون ! وایسا تایسون -

در مقابل محوطه ي  ،در بالکن طبقه ي دوم. ، و دلم فرو ریختمبه جایی که اشاره کرده بود، نگاه کرد

  . هیوالیی وحشتناکتر از آنچه قبالً دیده بودم، ایستاده بود ،محصور

ا را اما به جاي قسمت پایینی اسب شکل، بدن یک اژده. زن بود کی ،نوعی سناتور بود، که از کمر به باال

به . با پنجه هایی عظیم و دمی خاردار بود، و بالدار رنگ ، تیرهبلندي قامتش بود ی،حداقل بیست فوت. داشت

در بر گرفته شده، اما ناگهان فهمیدم که آنها مارهاي  ،نظر می رسید پاهایش در میان شاخه هاي پیچان تاك

به دنبال چیزي براي نیش  چرخیدند و دائماًصدها افعی که به اطراف می . جوانه زده بر روي پاهایش هستند

  .   موهاي زن هم مثل موهاي مدوسا از مار بود. زدن بودند

                                               
50 - Alcatraz  فیلمی هم با  . به زندانی بدنام مشهور بوده است 1963تا  1933یک جزیره ي صخره اي در ساحل سان فرانسیسکو که در سالهاي

.نام فرار از آلکاتراز ساخته شده که میتواند به صورت کنایه، از آن در اسم فصل استفاده شده باشد



  

جایی که بخش زن شکل و اژدها شکلش به هم می رسید، پوستش به  ش،در دور کمر ،عجیب تر از همه

رگ درنده، یک گ  - آرامی حرکت می کرد و می جوشید، گه گاه سرهاي حیوانات را می شد تشخیص داد 

احساسم به . که به سر حیوانات مختلف تغییر می کرد، بسته بود ،یک خرس، یک شیر، مثل اینکه او کمربندي

من می گفت که دارم به چیزي نگاه می کنم که نیمی از آن تشکیل شده است، هیوالیی چنان پیر که از ازل 

  . وجود داشته، قبل از اینکه هیچ شکلی از زندگی تعریف شده باشد

  :تایسون پچ پچ کنان گفت

  . اونه -

  :گراور گفت

  !سرتون رو بدزدید -

به نظر می رسید که در حال . در میان سایه ها از ترس قوز کردیم، اما هیوال هیچ توجه اي به ما نداشت

زن چیزي -اژدها. جایی که صداي هق هق از آنجا می آمد. صحبت با کسی در داخل سلول طبقه ي دوم بود

  . عجیب با زبان عجیب و غریب غرولندي اش گفت

  :من من کنان گفتم

  اون چه زبونیه؟ اون داره چی می گه؟ -

  .تایسون لرزید

قبل از . بچه هاي دیگش صحبت می کرد... زبونی که مادر زمین با تیتان ها  و . زبون زمان هاي قدیم -

  . خدایان

  :پرسیدم

  مه کنی؟اون رو می فهمی؟ می تونی ترج -

  . تایسون چشمانش را بست و شروع به صحبت با صداي زنگ دار و وحشتناك زن کرد

  . می کنیشکنجه رو تحمل یا تو یا براي ارباب کار خواهی کرد  -

  . آنابث لرزید

  . تایسون این کار رو می کنه، متنفرمکه ی ایوقتاز   -

تقریباً مثل . شنوایی فوق انسانی و توانایی عجیب براي تقلید صداها داشت ،مثل تمام سیکالپس ها، تایسون

  . به خلسه فرو می رفت ،اینکه وقتی با صداهاي دیگر صحبت می کرد

  :تایسون با صدایی عمیق و گریان گفت

  . من خدمت نخواهم کرد -

  :او به صداي هیوال برگشت

  .51پس من از دردت لذت خواهم برد، بریارز -

از آن  ،هرگز نشنیده بودم وقتی در حال تقلید از کسی ست. لکنت پیدا کرد ،وقتی این اسم را شنید تایسون

  . به حالت اول برگشت ،حالت در بیاید، اما او با حالت خفگی عجیبی

  :بعد با صداي هیوال ادامه داد

وقتی بر می ا ت. چشیاگه فکر می کنی اولین حبست غیرقابل تحمل بوده، هنوز مونده تا زجر واقعی رو ب -

  . روش فکر کن ،گردم

                                               
51 - Briares  



  

بالهایش . به سمت پلکان رفت، افعی ها، مثل یک دامن سبز، به دور پاهایش هیس هیس می کردند زن-اژدها

بال هاي بد فرم، خیلی بزرگ، که آنها را بر پشت اژدهاگونه اش  -که قبالً متوجه شان نشده بودم - را گشود 

در  ،از ترس بیشتر. ه ي باریک پرید و بر فراز محوطه ي محصور به پرواز در آمداز روي راه پل. جمع کرده بود

او در کنار گوشه یی  ،بعد. وقتی که هیوال اوج گرفت، باد داغ سولفوري بر صورتم وزید. سایه ها فرو رفتیم

  . ناپدید شد

  :گراور گفت

  . بودمهرگز بوي هیوالیی رو اونقدر قوي حس نکرده . وحشتناك بود.. وح  - 

  :تایسون من من کنان گفت

  .52کامپ. بدترین کابوس شبانه ي سیکالپس ها -

  :پرسیدم

  کی؟ -

  . تایسون آب دهانش را فرو برد

اون . باعث وحشتمون می شه ،داستانهاي اون وقتی که بچه ایم. هر سیکالپسی در مورد اون می دونه -

  . زندان بانمون توي اون سالهاي بد بود

  . آنابث با سر موافقت کرد

 -اونها اولین بچه هاي گایا و اورانوس رو زندونی کردند. وقتی تیتان ها حکمرانی می کردند. حاال یادم اومد -

  . ها رو 53یراکا کاتنیسیکالپس ها و ه

  :پرسیدم

  هیکا چی؟ -

  :او گفت

اونها برادراي بزرگ . خب اونا صد تا دست داشتند... اونا رو این طوري صدا می کردند چون . صد دستی ها -

  . سیکالپس ها بودند

  :تایسون گفت

  !اون قدر قوي که می تونستند کوهها رو بشکنند. به اندازه ي آسمون بلند! شگفت انگیز. خیلی قدرتمند -

  :گفتم

  . اشیعالیه، مگه اینکه یه کوه ب -

  :او گفت

                                               
52 - Kampê هیوالیی که توصیف شد، موجودي بود که از طرف کرونوس براي زندان بانی سایکالپس ها و صد دستی ها به تارتاروس فرستاده شد .

. ره ي داراکاناهاستاین موجود از تی

53 - Hekatonkheire فرزندان گایا و از اولین دست قدرتمند،  100سر و  50این موجودات با . است“ صد دست”به معنی  ان کایرهکات

فقط به خاطر مادرشان به آنها رحم کرد و فقط متنفر بودند و اورانوس  شاناین سه موجود صد دست، از پدر  صد دستی ها سه تا بودند که  .اورانوس بودند

در  صد دستی ها . به شورش در برابر پدرش کمک کرد)  پسرش( گایا به خاطر این کار از اورانوس عصبانی شد و به کرونوس.  آنها را به تاتاروس افکند

بعد توسط زئوس آزاد شدند و به نبرد با تیتانها آنها  .انداخت تارتاروسباز هم آنها را به ) برادرشان(شورشی علیه اورانوس شرکت کردند، اما کرونوس

براي خواندن مطالبی دیگر در مورد این سه موجود  .توانستند در آن واحد چندین تخته سنگ عظیم را به سمت دشمنان خود پرتاب کنند آنها می. پرداختند

. مراجعه کنید http://en.wikipedia.org/wiki/Hekatonkheiresصد دستی به 



  

اون،  برادرامون رو توي تارتاروس محبوس می کرد، . اون براي کرونوس کار می کرد. کامپ زندان بان بود -

او کامپ رو کشت و سیکالپس ها  و صد دستی ها . اونها رو همیشه شکنجه می کرد، تا وقتی که زئوس اومد

  . رو آزاد کرد تا در مقابل تیتان ها در جنگ بزرگ کمک کنند

  :گفتم

  . و حاال کامپ برگشته -

  :تایسون اضافه کرد

  .بده -

  :پرسیدم

  ... خب اون که توي سلوله کیه؟ تو یه اسمی  -

  :تایسون سینه اش رو جلو داد

  ... اونها به بلندي آسمونند و . اون یه صد دستیه. بریارز -

  :گفتم

  . آره، اونها کوه می شکنند  -

چطوري در یک  ،کردم، در حالی که متعجب بودم چیزي به بلندي آسمانبه سلول هاي باالي سرمان نگاه 

  . سلول فسقلی جا گرفته، و چرا دارد گریه می کند

  :آنابث گفت

  . فکر کنم باید یه نگاهی بهش بندازیم، قبل از این که کامپ برگرده -

  

*****  

  

موجود داخل سلول را دیدم، مطمئن نبودم وقتی براي اولین بار . وقتی به سلول رسیدیم، هق هق ها بلندتر شد

او به اندازه ي یک انسان بود و پوست صورتش خیلی رنگ پریده بود، رنگ . دارم به چه چیزي نگاه می کنم

با  ،پاهایش نسبت به بدنش خیلی بزرگ بود. پوشیده بود ،پارچه ي قنداق بزرگیک مثل  ،یک لنگ. شیر

او باعث . اما نیمه ي باالیی بدنش قسمت عجیبش بود. هر پا ناخن هاي کثیف و شکسته، هشت انگشت در

 ،از میان سینه اش بازوهاي زیادي که قادر به شمارش آنها نبودم. طبیعی به نظر برسد می شد ژانوس کامالً

بازوها به اندازه ي بازوهاي طبیعی بودند،  اما تعداد خیلی زیادي از . بیرون زده بود، در یک ردیف به دور بدنش

سینه اش مثل یک لقمه ي  ندباعث شده بودآنها که همگی با هم حرکت می کردند، ، آنها وجود داشت

صورتش  ،چندین دست، وقتی داشت هق هق می کرد. اسپاگتی باشد که کسی آن را با چنگال برداشته است

  . را پوشانده بود

  :من من کنان گفتم

  .کوتاههیا آسمون به اون بلندي قبل نیست یا اون  -

  :او صدا زد. او بر روي زانوهایش افتاد. تایسون اهمیتی نداد

  . بریارز -

  . هق هق قطع شد

  :تایسون گفت



  

  !کمکمون کن! صد دستی بزرگ -

چشمانی قهوه اي . صورتش دراز و غمگین بود، با یک بینی کج و دندانهایی کثیف. نگاه کرد مابریارز به 

ون هیچ سفیدي یا مردمک مشکی، مثل چشمی که از خاك رس ساخته منظورم کامالً قهوه ایه، بد - داشت

  :بریارز با بدبختی گفت. شده باشد

  . من حتی نمی تونم به خودم کمک کنم. تا وقتی می تونی فرار کن، سیکالپس -

  :تایسون اصرار کرد

  !می تونی هر کاري انجام بدي. تو یه صد دستی هستی -

چند تا دیگر از آن ها با بی قراري با تکه هاي فلز و چوب . نج یا شش دستبریارز بینی اش را پاك کرد، با پ

آنها یک . که تایسون همیشه با بخش هاي یدکی انجام می داد کاري ،بازي می کردند ،از یک تخت شکسته

بقیه ي دستها بر روي کف سیمانی . بعد به سرعت آن را از هم باز کردند ،قایق اسباب بازي با چوب ساختند

. سگ و االغ می ساختند ،تعدادي از آنها داشتند بر روي دیوار، با سایه. ی کاویدند، بدون هیچ دلیل آشکاريم

  :بریارز نالید

  . گردونند تیتان ها بر می خیزن و ما رو به تارتاروس برمی! کامپ برگشته. نمی تونم -

  :تایسون گفت

  !صورت شجاعت رو بزن -

همان چشمان قهوه اي، اما بقیه ي چیزها کامالً طرح هاي . تغییر کرد فوراً صورت بریارز به چیز دیگري

در سعی  ،او یک دماغ سرباال، ابروهاي کمانی و لبخند عجیبی بر صورت داشت، مثل این که. متفاوتی داشتند

  . برگشت ،اما ناگهان صورتش به چیزي که قبالً بود. شجاع باشد و تالش بود تا

  :او گفت

  . ترسانم همیشه بر می گرده صورت. خوب نیست -

  :پرسیدم

  چطوري اون کار رو می کنی؟ -

  .آنابث با آرنج ضربه اي به من زد

  . صد دستی ها همگی پنجاه تا صورت متفاوت دارند. بی ادب نباش -

  :گفتم

  . باید سخت باشه، براي گرفتن عکس آخر سال -

  .ورودي بوددرگاه  تایسون هنوز در 

  می تونم یه امضات رو داشته باشم؟. ما کمکت می کنیم. شه، بریارزهمه چی روبه راه می  -

  .بریارز فین فینی کرد

  تو صدتا خودکار داري؟ -

  :گراور حرفش را قطع کرد

  . رو به زودي حس می کنه وناون حضورم. کامپ برمی گرده. بچه ها، مجبوریم از اینجا بریم بیرون -

  :آنابث گفت

  . میله ها را بشکن -

  :در حالی که با افتخار می خندید، گفتتایسون 



  

  ! نگاه کنید. حتی قوي تر از سیکالپس ها. اون خیلی قویه. بریارز می تونه اون کار رو انجام بده! آره -

دوازده تا از دستانش داشتند نون بیار کباب ببر بازي می کردند، اما هیچ کدام از آنها تالشی براي . بریراز نالید

  . ن ندادشکستن میله ها نشا

  :گفتم

  اگه اون قویه، چرا به این زندون چسبیده؟ -

  : پچ پچ کنان گفت. آنابث دوباره ضربه اي به دنده هایم زد

چه احساسی داشتی اگه . کامپ اون رو براي هزاران سال توي تارتاروس زندونی کرده بوده. اون ترسیده -

  جاي اون بودي؟

  . صددستی صورتش رو دوباره پوشاند

  :پرسید تایسون

  . ت رو نشون بده چی شده؟ به ما قدرت واقعی.. بریارز؟ چی  -

  :آنابث گفت

  . تایسون، فکر کنم بهتره تو میله رو بشکنی -

  . لبخند تایسون به آرامی محو شد

  :او تکرار کرد

  . میله ها رو می شکنم -

  . از خاك رس مرطوب ساخته شده بود ، مثل این که آن ،در سلول را گرفت و آن را از لوالهایش جدا کرد

  :آنابث گفت

  . یاال بریارز، بیا از اینجا بریم بیرون -

چندین بازویش باال آمد، اما . براي ثانیه اي صورت بریارز به حالت امیدواري تغییر پیدا کرد. او دستش را گرفت

  . مرتبه تعداد زیادي از آنها عقب برگشتند دو

  :او گفت

  . نبیهم می کنهاون ت. نمی تونم -

  :آنابث قول داد

  ها مبارزه کردي و پیروز شدي، یادت میاد؟ تو با تیتان. همه چی روبه راهه -

  . اون جنگ رو یادم میاد -

  . صورت متفکرشبه گمانم، . سیماش درهم رفت و لب و لوچه اش را جمع کرد. صورت بریارز دوباره تغییر کرد

حاال . تیتان ها و هیوالها تقریباً برده بودند. هاي زیادي رو پرت کردیم صخره. آذرخش ها دنیا رو می لرزوند -

  .کامپ این رو گفت. اونها دوباره دارن قدرتمند می شن

  :گفتم

  !یاال. به اون گوش نکن -

م او را آنجا یاما نمی توانست. زمان زیادي تا برگشتن کامپ نداشتیم. می دانستم حق با گراور بود. تکانی نخورد

  . تایسون تا هفته ها گریه می کرد. ترك کنیم

  :به سرعت گفتم



  

اگه باختم، تو رو توي زندونت تنها می . یه بازي سنگ کاغذ قیچی می کنیم، اگه من بردم، تو با ما میاي -

  .ذاریم

  . آنابث چنان به من نگاه کرد مثل اینکه دیوانه شده ام

  . ییر کردصورت بریارز به حالت دو به شک تغ

  . من همیشه توي بازي سنگ کاغذ قیچی برنده می شم -

  !پس بیا بازي کنیم -

  . مشتم را سه بار بر کف دستم کوبیدم

به اندازه سه گام به جلو  ،که صدایی شبیه رژه یک ارتش ،بریارز هم همان کار را با تمام صد دستش انجام داد

قیچی، و به اندازه کافی کاغذ براي ساختن یک ناوگان  عالمهها، یک  سنگاو با بهمنی از . تولید کرد

  . دستانش را باز کرد ي کاغذي،هواپیما

  :او با ناراحتی گفت

  ...من که گفتم، من همیشه -

  . صورتش به حالت سردرگمی تغییر کرد

  اون چیه که ساختی؟ -

  :با انگشتانم را به او نشان می دادم، گفتمشده در حالی که تفنگ ساخته 

  . یه تفنگ -

  . حقه اي بود که پل بلوفیس براي من به کار برده بود،  اما قصد نداشتم این موضوع  را به او بگویم

  . یه تفنگ همه چی رو شکست می ده -

  . این عادالنه نیست -

 او تو رو به خاطر. اگه ما این جاها پرسه بزنیم، کامپ منصف نخواهد بود. من چیزي در مورد عدالت نگفتم -

  !بجنبحاال . در آوردن میله ها عذاب می ده

  . بریارز فین فین کرد

  . نیمه خداها متقلبند -

  . اما به آرامی بر روي پاهایش بلند شد و ما را به  سمت خارج از زندان دنبال کرد

ن اما تایسو. همگی مجبور بودیم پایین برویم و ورودي البیرنت را پیدا کنیم. شروع به امیدوار شدن کردم

  . خشکش زد

  . درست زیرپاي ما، کامپ داشت به ما چشم غره می رفت ،بر روي یکی از طبقه ي همکف

  

*****  

  

  :گفتم

  . اون طرف -

می جلو جلو در حقیقت او . می آمد نبریارز خوشحال بود که به دنبال ما حاال،. به سمت راه باریک دویدیم

  . رفت، یک صد بازویش با حالت خطرناکی می چرخیدند



  

او هیس هیس کرد و با زبان باستانی . پشت سرمان، وقتی کامپ به هوا پرید، صداي بالهاي بزرگی را شنیدم

  . اش غر غر کرد، اما نیازي به ترجمه نداشتم تا بدانم در حال برنامه ریزي براي کشتن ماست

به درون بلوك . عبور کردیماز میان یک راهرو و از کنار یک پست نگهبانی . تقال کنان از پله ها پایین رفتیم

  . رفتیم دیگري از سلول هاي زندان

  :آنابث گفت

  . دمیااین رو از گردشمون یادم . چپ -

به سمت خارج دویدیم و خودمان را در حیاط زندان یافتیم، در حالی که با برج هاي محافظتی و سیم هاي 

تازیانه وار  ،باد سردي. عکس گرفتن بودندتوریست ها همه جا وول می خوردند، و در حال . خاردار محصور بود

سفید و زیبا می درخشید، اما در شمال بر فراز کوهستان  ،در جنوب، سان فرانسیسکو. از سمت ساحل می وزید

  . ابرهاي طوفانی عظیم می چرخیدند ،تامپالس

اطلس  کل آسمان مثل یک سرپوش سیاه به نظر می رسید، در حال چرخیدن بر روي کوهستان، جایی که

سخت بود که باور کنم . زندانی بود و جایی که کاخ تیتان ها، کوه اثریس، داشت دوباره بازسازي می شد

اما آنها هیچ نشانه اي براي این که . توریست ها نمی توانستند اختالط غیرطبیعی ابرهاي طوفان زا را ببینند

  . چیزي روبه راه نباشد،  نداشتند

  :تاهی به شمال می انداخت، گفتدر حالی که نگاه کو ،آنابث

  .... طوفان ها تمام سال بد به نظر می رسید، اما اون . شده بدتر -

  :بریارز جیغ زد

  . اون پشت سرمونه. راه بیفتین -

  :با امیدواري گفتم. هاي زندان به سمت انتهاي حیاط دویدیم، به اندازه ممکن دور از بلوك هاي سلول

  . کامپ بزرگتر از اونه که بتونه از درها بگذره -

  .بعد دیوار منفجر شد

به درازاي حیاط را بالهایش . میان خاك و قلوه سنگ ها ظاهر شد، جیغ کشیدند توریستها وقتی که کامپ از

سبز عجیبی  عشمشیرهاي هاللی شکل دراز برنزي که با تشعش - او دو شمشیر در دست داشت. گشوده بود

   .بودبر روي شمشیرها که بوي اسید داغ، حتی در میان حیاط، می داد در حال جوشیدن  يبخار. شیدمی درخ

  :گراور فریاد زد

  ... نذارین اون چیزا شما رو لمس کنه یا ! سم -

  :حدس زدم

  یا می میریم؟ -

  . بعد از اون که به آرومی به خاك تبدیل شدین، آره... خب،  -

  :پیشنهاد کردم

  . دوري کنید از شمشیرا -

  :تایسون اصرار کرد

  . به اندازه ي اولت برگرد. بریارز بجنگ -

کامالً او درحالی ظاهر شد که صورت . به جایش بریارز به نظر می رسید که سعی دارد حتی کوچک تر شود
  . را به صورت داشت ترسانش



  

  . صدها مار به دور بدنش می لولیدند ،آمد، بر روي پاهاي اژدهایی اش نکامپ مثل تندر به سمت ما

همان  ،بعد آنابث. براي لحظه اي فکر کردم که ریپتاید را بکشم و با او رو به رو شوم، اما قلبم به گلویم آمد

  :گفت ،چیزي را که داشتم به آن فکر می کردم

  .فرار کنید -

در میان حیاط زندان . وجود نداشت هیوالبراي مبارزه با این  يهیچ چیز. پایان بحث و گفتگو بود حرف، آن

فرار می  فانی ها جیغ می زدند و. بود ندویدیم و از ورودي هاي زندان گذشتیم، هیوال درست پشت سرما

به سمت اسکله رفتیم، جایی که یک قایق گردشگري داشت . آژیر هاي اضطراري به صدا در آمد. کردند

در حالی که با انبوهی از توریست هاي  ،نده ها، که وقتی مادسته اي تازه از بازدید کن. می کرد مسافر پیاده

... دنبال می شدیم به وسیله ي و همین طور خشکشان زد،  ،حمله بردیم شانترسان دنبال می شدیم، به سمت

  .  نمی دانم چه چیزي آنها در میان مه می دیدند، اما نمی توانست چیز خوبی باشد

  :گراور پرسید

  قایق؟ -

  :تایسون گفت

  .تو، تنها شانسه خیلی کنده، برگردیم به هزار -

  :آنابث گفت

  . باید گمش کنیم -

  . تیرچراغ فلزي را از زمین بیرون کشیدیک تایسون 

  . شماها فرار کنید. م می کنمرگش رو من سر -

  :گفتم

  . من کمکت می کنم -

  :تایسون گفت

  . اما نمی کشه. خیلی زیاد درد. سیکالپس ها رو مجروح می کنه ،سم. نه، تو برو -

  مطمئنی؟ -

  . تو رو اون تو می بینم. برو، برادر -

تقریباً تایسون را از دست داده بودم و حتی نمی خواستم براي تکرار  ،یک بار ،قبالً. متنفر بودم نقشهاز آن 

آنابث، گراور و من هر . اما زمانی براي بحث وجود نداشت و ایده ي بهتري نداشتم. دوباره آن ریسک کنم

کدام یکی از دست هاي بریارز را گرفتیم و او را به سمت جایگاه هاي اختصاصی بردیم، تا وقتی که تایسون 

  . غ زد، تیر چراغ برقش را پایین آورد و مثل یک شوالیه ي نیزه سوار به کامپ حمله کردجی

کامپ نگاهش بر روي بریارز بود، اما وقتی تایسون با تیر چراغ سقلمه اي به قفسه ي سینه اش وارد کرد، 

جیغ کامپ  ،کامپ را به سمت دیوار هل می دادتایسون، در حالی که . دشجلب اش به سمت تایسون  توجه

در حالی که دیوار سیمانی را با صداي  ،سم. ، و تیرچراغ برق را ریز ریز کردباال آوردکشید و شمشیرهایش را 

  .  پخش شد شیس سوراخ می کرد، در تمام اطراففیس ف

و افعی هاي به دور پاهایش زبانهایشان  به  ندکردمی و هیس هیس  ندزدمی وقتی که موهاي کامپ ضربه 

یک شیر از میان صورت هاي نیمه شکل یافته به دور کمر . ضربه می زد، تایسون به عقب پریدهر جهتی 

آخرین چیزي که دیدم  این بود که  ،وقتی که  به سمت بلوك هاي سلول می دویدیم. باال آمد و غرید ،کامپ



  

تنی و سم در همه بس. را برداشت، ایستاد و آن را به سمت کامپ پرت کردبوفه ي بستنی و یادگاري تایسون 

به سمت . جا منفجر شد، همه ي مارهاي کوچک در موهاي کامپ با بستنی میوه اي خال خالی شده بودند

  . حیاط زندان دویدیم

  :بریارز ترسان گفت

  . نمی تونه از پسش بربیاد -

  :فریاد زدم شبر سر

  . ار رو بکنیتایسون زندگیش رو به خطر انداخته تا به تو کمک کنه، تو می تونی این ک -

به عقب نگاه کوتاهی کردم و دیدم تایسون با . وقتی به در بلوك سلول ها رسیدیم، غرشی عصبانی شنیدم

او در میان تی شرت و بستنی پوشیده شده . کامپ دقیقاً پشت سرش بود. می دود نسرعت تمام به سمت ما

  .اشتبه چشم د خرس بر روي کمرش دو تا عینک پالستیکی آلکاترازسر. بود

  :آنابث گفت 

  !عجله کنید -

   .یادآوري کنداین را  بودمثل این که الزم 

هیچ  - اما دیوارهاي پشتی کامالً صاف بودند ،سرانجام سلول را پیدا کردیم، جایی که از آن وارد شده بودیم

  . نشانه اي از صخره یا چیز دیگري نبود

  :آنابث گفت

  !به دنبال نشانه بگردید -

  !اونجا -

نشانه ي دایدالوس با نور آبی . گراور سوراخ کوچکی را لمس کرد و آن نشانه به دلتاي یونانی تبدیل شد

  . خیلی آهسته. درخشید و دیوار سنگی کامالً باز شد

ضربه می زد و بدون  ششمشیرهاي کامپ در پشت سر. می آمد مان تایسون داشت به سمت بلوك سلول

  . دیوارهاي سنگی فرو می رفت هیچ تفاوتی، در میله هاي سلول و

  . بریارز را به درون هزارتو هل دادم،  بعد آنابث و گراور را

  :به تایسون گفتم

  !از پسش برمیاي -

یک کمی حواس پرتی . شمشیرهایش را باال برد. کامپ داشت نیرو می گرفت. اما فوراً فهمیدم، او نمی تواند

  . ردم و آن را به سپر برنزي تغییر دادمساعت مچی ام را باز ک. ، چیزي بزرگبودالزم 

  . آن را  به سمت صورت هیوال پرت کردم ،با نا امیدي

  !شترق

کافی براي این که از کنارم به درون هزارتو شیرجه  زمانلغزید و تایسون او سپر به صورتش برخورد کرد و 

دیوار سنگی بسته شد و . اما خیلی دور بود ،کامپ حمله کرد. بودم شدقیقاً پشت سر. بدست آوردرود، را 

وقتی که کامپ خود را بر آن می  ،می توانستم احساس کنم که تمام تونل. جادویش ما را به درون خود کشید

به درون . معطل نکردیم 54»...منم... منم... کیه؟ کیه؟«آنجا براي بازي . دیوانه وار می غرید. لرزید ،کوبید

  . خوشحال بودم که به البیرنت برگشتم) و آخرین بار( اولین تاریکی دویدیم و براي 

                                               
54 knock, knock -



  

  فصل هشتم

  .از مزرعه ي شخص دیوصفت دیدن می کنیم

  

 ي بود، با مسیري لغزنده شبیه یک چاله ي خیلی بزرگ اتاق،کف . پر از آبشار متوقف شدیم یسرانجام در اتاق

چهار دیوار، آب از  هربر روي  اطرافمان، در . شده بودو مدور، که براي عبور کردن به دورش کشیده سنگی 

حتی وقتی که نوري در آن چاله تاباندم، . فرو می رفتبه درون چاله و   ،لوله هاي بزرگی فرو می ریخت

در دوازده دست کاسه شده اش آب جمع کرد  ،او. در کنار دیوار به زمین نشست ،بریارز. آن را ببینم تهنستم انتو

  :من کنان گفتمن . و صورتش را شست

  . باید داخلش بپرم و شما رو از خطر نجات بدم. این چاله مستقیم به تارتاروس می ره -

  :آنابث گفت

تو از . می تونی کمک کنی تا آماده بشیم. به کمپ برگرديهامون تو می تونی با. اونطوري صحبت نکن -

  . هرکسی بیشتر در مورد جنگ با تیتانها می دونی

  :بریارز گفت

  . من همه چیز رو از دست دادم. چیزي ندارم که بهتون بدم من -

  :تایسون پرسید

  . می تونیم تو رو پیششون ببریم! دوتاي دیگه باید در مقابل کوه ها بایستنداون برادرات چی؟  -

  . صورت محزونش: حتی غمگین تر تغییر کرد يحالت بریارز به چیز

  .اونها محو شدن. اونها دیگه وجود ندارن -

  . گشت ریزتایسون به درون چاله خیره شد و اشک از چشمانش سرا. آبشارها غریدند

  :پرسیدم

  .   دقیقاً منظورت چیه که میگی اونها محو شدن؟ فکر می کردم که هیوالها مثل خدایان نامیراند -

  :گراور با ضعف گقت

اموش میشن و اراده شون رو گاهی هیوالها فر.... پرسی، حتی جاویدانگی هم گاهی محدودیت هایی داره -

  . براي جاویدانگی از دست می دن

چیزي را که . در حالی که به صورت گراور نگاه می کردم، کنجکاو بودم آیا دارد در مورد پن فکر می کند

اینکه چطور خواهرهایش، دو مار موي دیگر، مرده بودند و او را تنها گذاشته : را به یاد آوردم ،مدوسا گفته بود

آپولو چیزي در مورد ناپدید شدن هلیوس و واگذاري وظایف خداي خورشیدش براي  ،بعد، سال گذشته. دبودن

اما حاال با نگاه به بریارز فهمیدم که خیلی پیر بودن  ،در مورد آن هرگز زیاد فکر نکرده بودم. آپولو گفته بود

  . دنهزاران هزار سال عمر و در نهایت تنها مان -چقدر وحشتناك خواهد بود

  :بریارز گفت

  . باید برم -

  :تایسون گفت

  . ما کمک الزم داریم. ارتش کرونوس می خواد به کمپ حمله کنه -

  . بریارز سرش را تکان داد



  

  . نمی تونم سیکالپس -

  . تو قوي هستی -

  . دیگه نه -

  . بریارز برخاست

  !هی -

  . را پنهان می کرد نحرفهایما ،غرش آبیکی از بازوهایش را گرفتم و او را به کناري کشیدم، جایی که 

براي  ،او روي زندگیش. تایسون بهت ایمان داره ،تو این مورد، تو متوجه نیستی. تو رو الزم داریم ،بریارز -

  . نجاتت ریسک کرد

نقشه ي تاخت و تاز لوك، ورودي البیرنت در کمپ، کارگاه دایدالوس، تابوت طالیی  -به او همه چیز را گفتم

  . کرونوس

  . بریارز فقط سرش را تکان داد

  . من هیچ تفنگ انگشتی براي بردن این بازي ندارم. نیمه خدا ،نمی تونم -

  . براي اثبات حرفش، او صد تا تفنگ انگشتی با دستهایش ساخت

  :گفتم

. شاید این به خاطر چیزي که فانی ها بهش اعتقاد دارن، نیست. شاید این دلیل محو شدن هیوالها باشه -

  . شاید این به خاطر اینه که شماها از خودتون بودن دست می کشید

 -چهره اش به حالتی تغییر پیدا کرد که تشخیصش دادم. چشمان قهوه اي خالصش مرا را با توجه نگاه کرد

تایسون هق . تا وقتی که در میان سایه ها گم شد ،بعد برگشت و به سمت پایین راهرو حرکت کرد. شرمندگی

  :راور گفتگ. هق کرد

  . همه چی روبراهه -

  . گراور با دودلی شانه اش را نوازش کرد، که حتماً براي این کار تمام جراتش را به کار برده بود

  . تایسون عطسه کرد

  . اون قهرمانم بود. چی روبه راه نیست، پسر بزيیه -

  . اما مطمئن نبودم که چه چیزي باید می گفتم ،می خواستم کاري کنم که احساس بهتري داشته باشد

  . سرانجام آنابث ایستاد و کوله اش را بر پشتش انداخت

  . د مکان بهتري براي اردو زدن امشب پیدا کنیمیبیا. این چاله باعث میشه عصبی بشم. یاال بچه ها -

  

*****  

  

ظاهرش طوري بود که می . دیمخیلی بزرگ ساخته شده بود، مستقر ش يدر راهرویی که از آجرهاي مرمر

باید . که بر روي دیوارها بسته شده بود ،توانست بخشی از یک قبر یونانی باشد، با مشعل هاي آتش برنزي

. ستیاین نشانه ي خوب ،تو می بود و آنابث احساس می کرد بخش قدیمی تري از هزار

  :او گفت

  . صبح به راهممون ادامه می دیم. همگی کمی استراحت کنید. باید به کارگاه دایدالوس نزدیک باشیم -

  :گراور پرسید



  

  چطوري بفهمیم که کی صبح شده؟ -

  :او اصرار کرد

  . فقط استراحت کنید -

ري از آن را مقدا. او مقداري کاه از کوله اش بیرون کشید. ه تکرار کندرا دوبارحرفش گراور الزم ندید که 

. تایسون دیرتر به خواب رفت. خورد، یک بالش براي استراحت ساخت و سروقت داشت خرناس می کشید

فلزي از کیت ساختمان سازي اش ور رفت، اما هر چه که در حال ساخت آن بود، ي مدتی با تعدادي قراضه 

  . تکه ها را از هم باز کرد و در نهایت، .خوب پیش نمی رفت

  :به او گفتم

  . کار کردي شتو خیلی سخت براي تعمیر. متاسفم که سپر رو از دست دادم -

  . به خاطر گریه قرمز بود ،چشمانش. تایسون نگاهش را باال آورد

  . مجبور نبودي این کار رو بکنی ،اگه بریارز کمک کرده بود. تو نجاتم دادي. برادر ،نگران نباش -

  :گفتم

  . ترس رو پشت سر میذارهاین مطمئنم که . اون فقط ترسیده -

  :تایسون گفت

  . دیگه اهمیتی نداره. اون قوي نیست -

تکه هاي فلزي از میان دستانش سقوط کرد، هنوز سرهم نبودند، و . آه بزرگی برآورد، بعد چشمش را بست

  . و پف کردن شروع کرد به خر

با  ،بزرگ زنِ-وسیله یک اژدهاچیزي مثل تعقیب شدن به . سعی کردم که خودم را بخوابانم، اما نتوانستم

  .  کار را براي استراحت کردن خیلی سخت می کرد ،شمشیرهاي سمی

  . رختخواب سفري ام را برداشتم و به سمت جایی که آنابث براي نگهبانی نشسته بود، رفتم

  . نشستم شکنار

  :او گفت

  . تو باید بخوابی -

  حالت خوبه؟. نمی تونم -

  . عالی بود ،جستجوالبته، اولین روز رهبري  -

  :گفتم

  . ما به اونجا می رسیم، کارگاه رو قبل از لوك پیدا می کنیم -

او یک کنجکاو بودم وقتی که لکه اي از خاك بر روي چانه اش بود و . مویش را از روي صورتش کنار زد

آنها را از  ،که او زمانی. چه شکلی بوده ،دختر کوچولوي سردرگم، با تالیا و لوك، در گوشه و کنار کشور بوده

حتی وقتی که او . عمارت یک سیکالپس شیطان صفت، وقتی که فقط هفت ساله بوده، نجات داده بود

  . به نظر می رسید، مثل حاال، می دانستم که دل و جرات زیادي در درونش دارد یدهترس

  :او نالید

منظورم اینه که ما داریم سفر می کنیم، اما هیچ ایده ایی براي . منطقی باشه يجستجویه آرزو داشتم این  -

  ؟پاي پیادهاونم با  ،چطوري یه روزه می تونی از نیویورك به کالیفرنیا بري. این که کجا باید بریم نداریم

  . تو مثل بیرونش نیست توي هزار ،مسافت و فاصله -



  

  ... ن فقط وا. می دونم، می دونم -

  . دید به من نگاه کردبا تر

حتی یه راهنمایی براي این  ، حاالهمه ي اون نقشه ها و مطالعه ها. پرسی، داشتم خودم رو فریب می دادم -

  . که چی کار باید بکنیم، ندارم

اون همیشه . می کنیم از طرفی، ما هرگز نمی دونیم چه کار داریم. تو داري کارت رو عالی انجام می دي -

  رو یادت میاد؟ 55زیره ي کریسج. کار می کنه

  . او خرناسی کشید

  . تو به یه خوکچه ي جذاب تبدیل شدي -

  ؟ 57بیرون آوردي قایقما رو از اون  ،، چطوري تو56و سرزمین آبی  -

  . من، بیرونمون آوردم؟ اون در نهایت تقصیر تو بود -

  . می بینی؟ همه چی رو به راه می شه -

  . او لبخند زد، که از دیدن آن خوشحال بودم، اما لبخند به سرعت محو شد

  ، چی بود؟ بلديتوي هزار تو رو  مسیریابیمنظور هرا از اینکه تو راه  ،پرسی -

  :به او اطمینان خاطر دادم

  .حقیقتاً. نمی دونم -

  بهم می گی؟ ،اگه بفهمی -

  ... شاید . مطمئن باش -

  شاید چی؟ -

  . و بهم خط آخر پیشگویی رو بگی، کمک کنهشاید اگه ت -

  . آنابث لرزید

  . نه در این تاریکی. نه اینجا -

  ...در مورد انتخابی که ژانوس در موردش حرف می زد؟ هرا گفت -

  :آنابث با خشونت گفت

  . کافیه -

  . بعد نفس لرزانی کشید

  . فکر می کردم شداشتم در مورد... اما نمی . فقط کمی استرس دارم. پرسی ،متاسفم -

انعکاس به  ،تو گوش می کردیم در سکوت نشستیم، در حالی که به صداهاي غژ غژ و ناله هاي عجیب هزار

تاریکی باعث شد که . وقتی که تونل ها تغییر می کردند، رشد می کردند، گسترش می یافتند ،سایش سنگ ها

  . ، و ناگهان چیزي فهمیدمدر مورد توهمی که در مورد نیکو دي آنجلو دیده بودم فکر کنم

  :گفتم

                                               
55 - Circe’s island کتاب دوم، فصل . ( جزیره ي جادوگري به همین نام که ادیسه را در جزیره اش محبوس کرد و مردانش را به خوك تبدیل کرد

  )دوزادهم 
56 - Waterland  )کتاب اول(
. بی داردآنابث در سرزمین آاشاره به فصل پانزده کتاب اول و ماجراهاي پرسی و  - 57



  

او البیرنت رو پیدا . بشهکمپ ناپدید توي از  براي همین تونست یه دفعه. این پایینه ،اینجا ،جایییه نیکو  -

. اما حاال به هزار تو برگشته. به دنیاي زیرین. مسیري رو پیدا کرد که اون رو پایین تر هم می برد ش،بعد. کرد

  . او داره دنبال من میاد

  . آنابث براي مدت زمان طوالنی ساکت بود

  ... اما اگه حق با تو باشه . پرسی امیدوارم که اشتباه کنی -

احساسم به من می . خیره شد ،مبهم بر روي دیوار ساخته بوددر حالی که دایره اي  ،نور چراغ قوه اش هاو ب

  . هرگز او را اینقدر خسته ندیده بودم. گفت که او داشت در مورد پیشگویی اش فکر می کرد

  :گفتم

  . نظرت چیه من اولین پست نگهبانی رو بدم؟ اگه اتفاقی بیفته، بیدارت می کنم -

کند، اما فقط با تکان سرش موافقت کرد، به درون رختخواب به نظر می رسید که آنابث می خواهد مخالفت 

  . سفري اش خزید و چشمانش را بست

  

*****  

  

  . من شد که بخوابم، در رویا دیدم که دوباره به زندان پیرمرد در البیرنت برگشته ام وقتی نوبت

یک کوره آهنگري با آتش . میزها با وسایل اندازه گیري پوشیده شده بود. حاال بیشتر به یک کارگاه شبیه بود

پسر، همانی بود که در رویاي قبلی ام در حال گریه و زاري بود، به جز این .  قرمز داغی در گوشه ي آنجا بود

یک وسیله ي قیف مانند عجیب به دودکش کوره وصل شده بود که . که حاال بلندتر بود، تقریباً، هم سن من

ان یک لوله به کف اتاق می رساند، به کنار سرپوش برنزي یک دود و گرما را جمع می کرد و آن را از می

  . دریچه

. آبی بود، اما دیوارهاي هزارتو، سایه هاي تیره اي بر روي کارگاه می انداختند شان،آسمان باالي سر. روز بود

نست به ابخشی از البیرنت می تو استکه عجیب متوجه شدم مدت طوالنی در تونل ها،  یک بعد از بودن 

  . تو را حتی مکانی ترسناك تر می کرد هزار حالت، به نحوي این. مت آسمان باز شودس

بر . لکه شده بود ،به شکل وحشتناکی الغر بود و تونیکش با روغن گریس. پیر مرد به نظر مریض می رسید

شبیه نوار یک زره چیزي  - بودبر روي نوعی چهل تیکه فلزي بزرگ کار  در حالو خم شده  يروي میز

  :او اعالن کرد. یک حلقه ي ظریف برنزي را برداشت و آن را در مکانش ثابت کرد. زنجیري

  . کامل شد. انجام شد -

بالهاي فلزي که از هزاران پر برنزي به هم پیوسته  - چنان زیبا بود که قلبم ایستاد. پروژه اش را برداشت

دایدالوس . هنوز بر روي میز قرار داشت ،ایکی از آنه. بودساخته دو جفت از آن بالها . ساخته شده بودند

بخشی از وجودم می دانست که هرگز نمی تواند . را باز کرد و بالها بیست فوتی گسترده شدندبال  چهارچوب

. شگفت انگیز بود شاما هنر. خیلی سنگین بود و راهی براي بلند شدن از روي زمین وجود نداشت. پرواز کند

  . پرهاي فلزي نور را می گرفتند و سی سایه ي متفاوت طالیی می ساختند

  . او نیشخند زد، علی رغم اینکه کثیف و عرقی بود. پسر دم آهنگري را رها کرد و دوید تا آن را تماشا کند

  !تو یه نابغه اي ،پدر -

  . پیرمرد لبخند زد



  

. یه ساعت طول می کشه تا اونها را وصل کنیم. حاال عجله کن. 58ایکاروس ،چیزي بهم بگو که نمی دونم -

  .   بیا

  :ایکاروس گفت

  . اول شما -

  . پیرمرد امتناع کرد، اما ایکاروس اصرار کرد

  . اول رو کسب کنیددر بار  ،شما باید افتخار پوشیدن اونها. شما اونها رو ساختید، پدر -

قفسه ي سینه پدرش وصل کرد، با بندهایی که از شانه تا مچ  به ،مثل ابزار کوهنوردي ،پسر یک بند چرمی

که به نظر یک تفنگ  ،بعد شروع به بستن بالها کرد، در حالی که از نارنجکی فلزي. دستش امتداد داشت

  .خیلی بزرگ بود، استفاده می کرد حرارتی چسب

  :در حالی که پسرش کار می کرد، گفت ،دایدالوس به طور عصبی

کارمون رو و باید . کار بذاریمروي بال ها اما باید اول اون رو .  واکس مرکب باید چند ساعتی تاب بیاره -

دریا  مهر و موم واکس رو مرطوب می . از پرواز خیلی باال و خیلی پایین اجتناب کنیمو خوب انجامش بدیم 

  ... کنه 

  :را تمام کرد شپسر حرف

  !ما این بحث رو یه میلیون بار انجام دادیم. بله، پدر. کنه و دماي خورشید اونها رو شل می -

  . هیچ کس نمی تونه این قدر دقیق باشه -

  . هیچ کس تا حاال به اندازه ي شما باهوش نبوده! من کامالً به اختراعاتتون ایمان دارم، پدر -

  . ن دنیا دوست داردواضح بود که پسرش را بیشتر از هر چیزي دیگري در ای. چشم هاي پیر مرد درخشید

حاال من بالهاي تو رو می بندم و و به خودم این شانس رو می دم که کارم رو به طور شایسته اي انجام  -

  !بیا. بدم

او زمان سختی براي نگه داشتن بالها در . دستان پیرمرد کورکورانه با بندها کار می کرد. کند پیش می رفت

بالهاي فلزي خودش به نظر می رسید او را خم کرده، و . موم کرد، داشتتا وقتی که آنها را مهر و ،جایگاهشان

.  جلوي دست وپایش را می گرفت ،وقتی سعی می کرد کار کند

  :پیر مرد من من کنان گفت

  . خیلی کنده، من خیلی کندم -

  :پسر گفت

  ... وقت رو از دست نده، پدر، نگهبانها وقت شناس نیستند مگر  -

  !بوم

آنها را از داخل با قالب هاي چوبی مسدود کرده بود، اما آنها هنوز بر روي  ،دایدالوس. لرزید درهاي کارگاه

  . لوالهایشان می لرزیدند

  :ایکاروس گفت

  !عجله کن -

  !بوم! بوم
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  . قالب مقاومت کرد، اما ترکی بر روي در سمت چپ ایجاد شد. سنگین بر روي در کوبیده می شد يچیز

پسر لرزید، اما . بر روي شانه ي ایکاروس ریخت ،تکه اي از واکس داغ. ار می کرددایدالوس دیوانه وار ک

وقتی بال چپش بر روي بندها مهر و موم شد، دایدالوس شروع به کار بر روي بال سمت . صدایی در نیاورد

  :دایدالوس زیرلب گفت. راست کرد

براي پایداري  ،بیشتري براي مهر و موم کردن زمان. باید زمان بیشتري داشته باشیم، اونها خیلی زود اومدند -

  . اون بالها الزمه

  :کار بر روي بال راست را تمام کرد، گفتپدرش ایکاروس، در حالی که 

  ...بشمدریچه کمکم کن وارد . همه چی روبه راه میشه -

  ! شترق

ستند و دو نگهبان را شک ي چوبخرده ها ،تبرها. درها شکستند و سر یک دژکوب برنزي از شکاف پدیدار شد

  .آنها را دنبال می کرد ،زره پوش به اتاق وارد شدند، در حالی که پادشاه تاج به سر و سبیل شمشیري

  :پادشاه با لبخند کجی گفت

  خب، خب، جایی می رفتین؟ -

  . دایدالوس و پسرش خشکشان زد، بالهاي فلزي شان در پشتشان با نور ضعیفی می درخشید

  :پیر مرد گفت

  .59سوداریم اینجا رو ترك می کنیم، مین -

  . س با دهان بسته خندیدوشاه مین

کنجکاو بودم ببینم چقدر با این پروژه ي کوچولوت می تونی دور بشی، قبل از اینکه آرزوهات رو بر آب  -

  . باید بگم تحت تاثیر قرار گرفتم. کنم

  . او اعالن کرد. پادشاه بالهایشان را تحسین کرد

  . شاید باید پرهاتون رو بکنم و باهاتون سوپ درست کنیم. شماها شبیه جوجه هاي فلزي شدین -

  . نگهبانها با حماقت خندیدند

  :یکی تکرار کرد

  . جوجه هاي فلزي، سوپ -

  :پادشاه گفت

  .خفه شو -

  . بعد دوباره به سمت دایدالوس چرخید

تو هیوالم رو کشتی و من رو . و به مرز جنون کشونديتو زنم ر. تو اجازه دادي دخترم فرار کنه، پیرمرد -

  !هرگز نمی تونی از دستم در بري. اسباب خنده ي مدیترانه اي ها کردي

. ایکاروس تفنگ واکسی را گرفت و آن را به سمت پادشاه اسپري کرد، که با تعجب قدمی به عقب برگشت

  . را بر روي صورتشان دریافت کردند نگهبان ها به جلو حمله بردند، اما هر کدام بخار واکس داغ

  :ایکاروس با فریاد به پدرش گفت

  !دریچه  -
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  :س عصبانی داد زدوشاه مین

  !اونها رو بگیرین -

. با اهرم پوشش دریچه را باز کردند و ستونی از هواي گرم به خارج از زمین وزید ،پیر مرد و پسرش، با هم

با بالهاي  ،در حالی که به سوي باال حرکت می کردند ،ع و پسرشپادشاه با دیرباوري نگاه کرد، وقتی که مختر

  . برنزي به درون آسمان رها شدند

  پادشاه فریاد زد

  !بهشون شلیک کنید -

اما دایدالوس و  ،یکی از آنها شمشیرش را با نا امیدي پرتاب کرد. اما نگهبانهایش هیچ کمانی همراه نداشتند

تو و کاخ پادشاه چرخیدند، بعد به طرف شهر  آنها بر باالي هزار. ودندایکاروس هم اکنون خارج از تیررس ب

  . حرکت کردند و از ساحل هاي صخره اي کرت عبور کردند 60سوناس

  :ایکاروس خندید

  .شما انجامش دادید! آزاد شدیم، پدر -

  . پسر بالهایش را تا نهایت گشود و بر روي حرکت باد باال رفت

  :دایدالوس گفت

  !مراقب باش! صبر کن -

اما ایکاروس هم اکنون بر فراز دریاي آزاد بود، در حالی که به سمت شمال می رفت و از خوش شانسی شان 

او باالتر پرید و زاویه هایی خارج از مسیر پروازش انجام داد، بعد به سمت دریا شیرجه رفت، مثل . سرمست بود

 ،صندلهایش ،در آخرین لحظه خودش را باال کشیددر حالی که . این که براي پرواز کردن زاییده شده بود

  . گرفت تماسی با موج دریا اندك

  :دایدالوس فریاد زد

  !بس کن -

  . پسرش از شادي آزادي اش مست شده بود. اما باد صدایش را خاموش کرد

  .   پیرمرد تقال کرد تا آن را بگیرد، ناشیانه به سمت پسرش پرواز کرد

حالت نگران . بر فراز دریاي عمیق بودند ،سرش نگاه کرد، آنها مایلها دور از کرتوقتی که ایکاروس به پشت 

  . پدرش را دید

  .ایکاروس لبخند زد

  ....من به کار دست تو اعتماد دارم! تو یه نابغه اي! نگران نباش، پدر -

در وسط هوا ایکاروس . بعد یکی دیگر. اولین پر فلزي با لرزشی از روي بالش سست شد و بال زن دور شد

که چرخ زنان مثل دسته اي پرنده ي ترسان از او دور می شدند، مانند برگهاي  ،ناگهان پرهاي برنزي. وول زد

  . خزان ریختند

  :پدرش فریاد زد

  . تا جایی که ممکنه مقاومت کن. بالهات رو باز کن! پراوز کن! ایکاروس -

  . بازوهایش را بهم می زد ،رل را بدست گیردسعی داشت تا کنتدر حالی که با نا امیدي  اما ایکاروس

  . شد رهااز بندهایش  - اول بال چپ از دست رفت
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  :ایکاروس فریاد زد

  ! پدر -

او فقط پسري بود در یک تونیک سفید و بند کوهنوردي و بازوهایی و  ،و بعد سقوط کرد، بالها از دست رفتند

  . 61باز که در تالشی بیهوده براي پرواز بودند

                                               

داستان از عشق .  بعد از تعریف این داستان از زندگی دایدالوس، بهتر است کمی به داستان هاي اساطیري یونان در مورد او و شاه مینوس بپردازیم - 61

لسطین زندگی اروپا نام شاهزاده خانمی فنیقی بود که بهمراه خانواده خویش در حوالی ف. زئوس به یک شاهزاده خانم فانی به نام اروپا شروع می شود

که از خدایان المپ بود و از آینده خبر داشت، میدانست که دیوان و هیوالهاي وحشتناك و در راس ایشان  ،زئوس توسط پیشگوئی پرومتئوس دانا .میکرد

ئوس و یک فانی بوجود میآید هاي پرومتئوس تنها راه نجات وي فرزندي خواهد بود که از ز بنا به گفته .به جنگ سهمگینی با او برخواهند خواست، فونیت

دانست  اروپا را انتخاب نمود و از آنجا که می ،همین جهت زئوس پس از جستجوهاي فراوانه ب .و قادر است که پهلوانیها و کارهاي شگرف انجام دهد

همراه دیگر ه که اروپا ب هنگامیه ده و بدر آور يشود، خود را بصورت گاو نر سپید اروپا دختري پاکدامن است و هرگز حاضر به برآوردن خواسته وي نمی

اروپا بی خبر از همه چیز گاو را جالب یافت و به تغذیه وي  .هاي دریاي مدیترانه به بازي مشغول بودند، خویش را بر او عرضه نمود دوشیزگان در کناره

 شفریادهاي دختر بینوا و شیونهاي همراهان .از ساحل دور گردید گاو سپید رنگ خود را به آب دریا زده و. پرداخت و سرانجام نیز بر پشت گاو سوار گردید

پس از بیرون رفتن از آب گاو خود را به شکل اصلی خود . هاي جزیره کرت رسید نیز اثري نبخشیدند و گاو پس از گذشتن از آب دریاي میانه به کرانه

زیر فرمان خود درآورده و چنان خوب و ه آن جزیره و سرزمین زیبا را ب ،پسرانشان او به اروپا قول داد که .یعنی زئوس درآورده و قصد خود را بیان نمود

اروپا از زئوس داراي پسرانی گردید ولی هیچکدام از آنها  .ارواح میگردندپادشاه  ، یدیزکنند که دوتن از ایشان پس از مرگ در قلمرو ه خردمندانه رفتار می

پس از آنکه زئوس  .مینوس نام داشت ،یکی از این پسران زئوس و اروپا. آن قهرمان مورد نظر زئوس نگردیدندگرچه بر آدمیان عادي برتري داشتند، ولی 

او پس از ازدواج بهمراه همسرش دخترانی داشت . پسرانش همچنان در جزیره کرت باقی ماندند و مینوس پادشاه جزیره گردید و  او ،اروپا را ترك نمود

مناسبت سالروز پادشاهی او برگزار میشود، برایش ه یدن خواهش کرد که براي برگزاري جشنی که بااز عموي خویش پوس مینوس .ولی داراي پسر نبود

که در صدد پائین کشیدنش از تخت شاهی  وسیله به کسانی یدن قربانی کند و بدیناهیکل بفرستد تا او در مراسم جشن براي پوس گاوي سپید و قوي

شاه مینوس گاو را براي جفت گیري کردن و . یدن گاو نر سپید و زیبائی از دریا بیرون فرستاداهمین منظور پوسه ب . را بترساندبودند هشدار دهد و ایشان 

یدن از اپوس .هیکل گاو سپید دیگري را قربانی نمود بنابراین بجاي گاو سپید قوي. یدنااصالح نژاد دامهاي خود مناسبتر یافت تا قربانی کردن براي پوس

پاسیفائه که از . همسر مینوس پاسیفائه نام داشت . ن عمل مینوس خشمناك گردید و مینوس را نفرین کرد که پیوسته از گاو در عذاب روحی باشدای

 باشد و تنها از سرگذشت مادرشوهر خویش خبر داشت، پنداشت که این گاو نر همان زئوس است که هنوز در پی بدست آوردن فرزند مورد نظر خویش می

از آنجا که گاو هیبت بدل نمیکرد، الجرم پاسیفائه بسراغ  .روي احتیاط و پنهان کاري است که به هیبت گاو درآمده، بنابراین دل در گرو گاو بست

ند، براي دایدالوس قالب گاو ماده اي را که در زیر آن چرخهائی نصب نموده بود. دایدالوس، صنعتگر و مخترع ماهر رفت و از او درخواست کمک نمود

سپید در آن مشغول چرا کردن  پاسیفائه بدرون آن درآمد و قالب را بسوي مرغزاري که گاو. پاسیفائه درست کرد و روي آن را پوست گاو ماده اي کشید

آمد که تن آدمی و سرگاو  پس از نه ماه که پاسیفائه وضع حمل نمود، حیوان عجیبی بدنیا. بدینوسیله گاو نر با پاسیفائه جفت گیري کرد. بود، هل دادند

دختر  ،مینوس قصد کشتن او را داشت که آریادنه .اتور نامیده میشد و بسیار وحشی و نا آرام بود و به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمیکردیداشت و مین

 .اتور را در نزدیکی خویش نمیخواستییناما شاه مینوس که از دیدن این موجود عذاب میکشید، م ،مینوس نزد پدر بوساطت برخاست و او را از مرگ رهانید

و به شاه مینوس قول داد که داالن بسیار تاریک و پر پیچ و تو در توئی در کنار قصر بسازد که هیچکس نتواند در آن راه اي یافت بازهم دایدالوس چاره 

ختند و براي اینکه بفکر بیرون آمدن و بخرابی پرداختن نیفتد، با وي اتور را در آن اندایتاریک، مین هزار تويپس از ساختن . خروج را پیدا کند و بیرون بیاید

پس از مدتی  .عهد بستند که هر ساله هفت پسر جوان و هفت دوشیزه زیباي سالم به او بدهند تا به مصرف غذاي خود برساند و همین کار را هم میکردند

اتور را یها بازنده شدند و متقبل گردیدند که بعنوان غرامت جنگی، قربانی ساالنه مین میان شاه مینوس و پادشاه آتن جنگ سختی درگرفت که در آن آتنی

در اصل تسیوس یکی از پسران زئوس است و همان طور که ( شاه آتنی ها پسر  ،وسیها، تس پس از چند سال پرداخت غرامت از سوي آتنی. فراهم آورند

گفت که  و  بفرستدبعنوان قربانی همراه دیگران به کرت از پدرش خواست که او را   ،آیگیوسشاه ،  .)در داستان هم گفته شد شاه اتن ناپدري اش بود

. رضایت داد که پسرش را با دیگر قربانیان روانه کرت کند شاه آتن عاقبت .اتور را بکشد و بدینوسیله این بال را از سر آتنیها دور سازدیخواهد کوشید که مین

که که کشتی  اگر روزي .آیگیوس غمگینانه به پسرش گفت که این کشتی که تو بر آن سوار میشوي، بادبانهاي سیاه به نشان سوگواري دارد ، درودبروز 

انم که وگرنه میدباز میگردد، تو به هدف خود رسیده بودي و در میان کشتی جاي داشتی، بادبانهاي سپید برافراز تا من از دور بدانم که تو سالم مانده اي 

مخصوصا وقتیکه از نسب  ،وس را دید و بدو دل باختیپس از ورود کشتی آتنی به جزیره کرت، شاهزاده خانم آریادنه تس .اتور گردیده ايیتو هم طعمه مین

یدالوس خردمند به راز دل پرداخت، آریادنه با دا. وس میباشد، آریادنه را به اندوه عمیقی فرو بردیفکر اینکه چه سرنوشت شومی در انتظار تس. او نیز آگاه شد

وس رفت و یها، بسراغ تس شب پیش از قربانی کردن آتنی. و دایدالوس به او کالف نخی را داد که هر کسی می توانست با آن در البیرنت مسیریابی کند

 .کالف نخ را پنهانی با خود ببري کار تو آسان میگردد را پیش از دیگران بدرون داالن بفرستند و اگر بتوانی اینو به او گفت فردا درخواست کن که ابتدا ت

اتور گردیده بودي، در را برویت بگشایم، بشرط آنکه بهنگام رفتن مرا یمنتظرت خواهم بود تا اگر موفق به کشتن مین البیرنتنیمه شب فردا من پشت در 

اتور ینیموفق به کشتن م وس پذیرفت و یتس .یست که چه بالئی بر سرم بیاوردنیز با خود ببري زیرا که اگر پدرم بفهمد که من ترا یاري داده ام معلوم ن

. از این جا دو روایت براي ادامه ي داستان وجود دارد .، آریادنه را برداشته و بهمراه دیگران پنهانی راهی آتن گردیدالبیرنتپس از بازگشت از . گردید

وس در همان زمان جشنی بر روي یاز قضاي روزگار دیونس. پیاده شدندبود، وس ینسوگردشگاه دیدر میان راه در جزیره زیباي ناسوس که : روایت اول



  

در ناله . راهرو تاریک بود. نی به یکباره از خواب بیدار شدم، در حالی که احساسی مشابه سقوط داشتمبا تکا

را که اسم پسرش را فریاد می کرد،  ،می توانستم فریادهاي نگران دایدالوس ، به گمانم،هاي ثابت البیرنت

یصد پا پایین تر از سطح بشنوم؛ وقتی که ایکاروس، تنها شادي اش، به سمت دریا شیرجه رفته بود، س

  . پروازش

  

*****  

  

تو وجود نداشت، اما وقتی که همگی بیدار شدند و صبحانه ي خوبی از بسته هاي غالت  هیچ صبحی در هزار

  .   و پاکت هاي آبمیوه خوردند، به راهمان ادامه دادیم

نمی کردم که دیگران نیازي به واقعاً فکر . چیزي در مورد آن مرا مضطرب می کرد. به رویایم اشاره اي نکردم

  . دانستن آن داشته باشند

تبدیل شدند، مثل یک  ،هاي سدرکتیر چوبی از با سقف هاي ،تونل هاي قدیمی سنگی به تونل هایی خاکی

  . آنابث شروع به دلواپس شدن کرد. معدن طال یا چیزي شبیه به آن

  :او گفت

  . مونداین درست نیست، اون باید سنگی می  -

چاله اي مستطیلی  اش، در روي کف خاکی. ها از سقف آن آویزان بودند 62غاري وارد شدیم که استاالگتیتبه 

  . قرار داشت، مثل یک قبر

  . گراور لرزید

  . بوش مثل اینه که دنیاي زیرین این جا باشه -

رون سوراخ نور چراغ قوه ام را به د. یک کاغذ زرورق - ناگهان دیدم که چیزي در لبه ي چاله می درخشد

  . تاباندم و چیزبرگر نیم خوري را که در کود کربنات قهوه اي شناور بود، دیدم

  :گفتم

  . نیکو، او داشته دوباره مرده ها رو فراخوونی می کرده -

  . تایسون نالید

  . من ارواح رو دوست ندارم. ارواح اینجان -

  . باید اون رو پیدا کنیم -

                                                                                                                                      
وس او را دید و دل بدو یدیونس .آریادنه نیز در جنگل انبوه و دور از دیگران به گردش پرداخت. جزیره برپا کرده بود و با دیگران مشغول عیش و نوش بود

وس و گذشته و آمدنش به ناسوس بخاطر نداشت و بهمراه یریادنه چون از خواب بیدار شد، دیگر چیزي از تسآ. باخت و وي را بخواب جادو فرو برد

وس سراسر جزیره را براي یافتن دلبر جستجو کرد ولی اثري از آریادنه نیافت و بگمان اینکه او مرده است، ناراحت و یاز طرف دیگر تس. وس برفتیدیونس

هاي آتن نزدیک شد، اما همچنان اندوهگین بود بگونه اي  یره را بمقصد وطنش ترك نمود و پس از گذشت چند روز به کرانهمغموم بادبان برافراشت و جز

یگیوس که از دور بازگشت کشتی را دید و رنگ سیاه بادبانها را آ .که پیمان خویش را با پدرش فراموش کرده و رنگ بادبانها را به سپید مبدل ننموده بود

د، بگمان اینکه پسرش تسلیم مرگ شده است از شدت غم خود را از باالي باروي دژي که بر صخره اي مشرف به دریا قرار داشت، بزیر مشاهده کر

ه ناسوس رها کرد و به آتن برگشت و با فراموش کردن عهدش با رتسیوس آریادنه را دلشکسته و تنها در جزی: روایت دوم .افگنده و در دم جان بداد

را مسئول این ماجراها دانست و او را به همراه  دایدالوس ،نظر کرد سیوس و آردیانه صرفتوقتی شاه مینوس از تعقیب . اعث خودکشی پدرش شدپدرش،  ب

  .  در داستان باال نحوه ي فرار آنها و کشته شدن ایکاروس، پسر دایدالوس، روایت شد. پسرش در البیرنت زندانی کرد

. تشکیالت آهکی که به طور عمودي از سقف غار به سمت پایین آویزان باشند  -7



  

نیکو نزدیک بود، می . لبه ي آن چاله احساس اضطراري به من دست داد نمی دونم چرا، اما با ایستادن در

به جز همراهی  ،تنهاآن هم در این پایین کندوکاو کند،  ،نمی توانستم اجازه دهم. توانستم آن را احساس کنم

  . شروع به دویدن کردم. یک مردهبا 

  :آنابث صدا زد

  !پرسی -

در همان زمان که آنابث، تایسون و گراور به من رسیدند، به . دیدمبه داخل تونل دویدم و نوري را در مقابلم 

زیر یک گیت فوالدي . خیره شده بودم ،به داخل می آمد ،باالي سرم از ،روشنی روز که از میان دسته اي میله

  . می توانستم درخت ها و آسمان آبی را ببینم. ساخته شده از لوله هاي فلزي بودیم

  . کنجکاو بودم

  م؟کجایی -

شبیه یک گاو معمولی بود به جز . خیره شد ناگهان سایه اي بر روي نرده ها افتاد و یک گاو به پایین، به من،

  . نمی دانستم گاوها می توانند این رنگی باشند. قرمز روشن، شبیه آلبالو -رنگ عجیب و غریبش

  . برگشتگاو مامایی کرد، یک سمش را به طور آزمایشی بر روي میله ها گذاشت، بعد 

  :گراور گفت

  . اون یه محافظ گله ست -

  :پرسیدم

  یه چیه؟ -

نمی تونن از روي اونا  گاوها. اونها در کنار ورودي هاي مرتع ها گذاشته می شن تا گاو ها نتونن خارج بشن -

  . رد بشن

  چطوري این رو می دونی؟ -

  . گراور از روي عصبانیت آهی کشید

  . اونها رنجش آورن. می دونستی گلهباور کن، اگه تو هم سم داشتی در مورد محافظ  -

  . به سمت آنابث پرخیدم

  . نیکو ممکنه اونجا باشه. ی در مورد مرتع نگفت؟ باید چکش کنیمایچیزیه هرا  -

  . او تردید کرد

  خیلی خب، اما چطور می تونیم وارد بشیم؟  -

  .  حل کرد ،با هر دو دستش ،به محافظ گلهتایسون مشکل را با ضربه زدن 

ترسان شنیدیم، و  يو یک ماما! صداي تلق. از جایش کند و پرواز کنان از دیدمان خارج شدمحافظ گله 

  . تایسون قرمز شد

  :او فریاد زد

  !متاسفم، گاو -

  . بعد به ما کمک کرد تا از تونل باال برویم

، در افق سنگآذین شده با درختهاي بلوط و کاکتوس و  ،تپه هاي گرد. خیلی خوب، در یک مرتع بودیم

این  ،گاو هاي آلبالویی. به هر طرف کشیده شده بود ،یک حفاظ سیم خاردار از هر ورودي. کشیده شده بودند

  . در حال چرا در انبوه علف بودند ،طرف و آن طرف



  

  :آنابث گفت

  . گله ي قرمز، گله ي خورشید -

  :پرسیدم

  چی؟ -

  . اي آپولو هدیه شدنداونها بر -

  گاوهاي مقدس؟ -

  اما اونها اینجا چی کار می کنن؟. دقیقاً -

  :گراور گفت

  . صبر کن، گوش کنید -

صدا بلندتر و بلند . صداي پارس سگ ها از دور: اما بعد آن را شنیدم ...در ابتدا همه چیز آرام به نظر می رسید

. به جز این که آن، دو سگ نبود. میان آن بیرون پریدندبعد بوته اي خش خش کرد، و دو سگ از . تر می شد

 V به نظر یک سگ تازي به نظر می رسید، دراز و موذي و قهوه اي براق، اما گردن. سگی با دو سر بود

خوشحال  نشکلش به دو سر ختم می شد، که هر دوي آنها گاز می گرفتند و می غریدند و کالً از دیدنما

  .   نبودند

  :زدتایسون داد 

  !سگ، ژانوس بد -

  !هاپ -

  . گراور آن را گفت و یک دستش را براي احوالپرسی باال آورد

تحت تاثیر  ،از اینکه گراور می توانست با حیوانات صحبت کند به گمانم. سگ دو سر دندانهایش را نشان داد

  . ین مشکل ماستناگهان اربابش سالنه سالنه از جنگل خارج شد، و فهمیدم که سگ کوچکتر. قرار نگرفت

درهم گرویده ي  ریشاو، مرد خیلی بزرگی بود با موي سفید زبر، یک کاله حصیري گاوچران ها و یک 

او شلوار لی و یک . ، اگه پدر زمان یک کشاورز فقیر کامالً چکمه پوش بشه63چیزي شبیه پدر زمان - سفید

که  پوشیده بودانی زبر با آستین هاي پارهو ژاکت راه راه کت» به تگزاسی ها محل نذار« پیراهن با نوشته ي 

 یچماق. بر روي بازویش یک جفت شمشیر متقاطع خالکوبی شده بود. می توانستید ماهیچه هایش را ببینید

چوبی در اندازه هاي کاله موشک هسته اي در دست داشت، با خارهاي شش اینچی که در انتهاي آن سیخ 

  . شده بودند

  :او به سگ گفت

  . 64رثیوسا ،بشین -

                                               
63 - Father Time  که یکی ازچندین منبع گرفته شده، نمادهاي مرتبط با پدر زمان از. اغلب ساعت شنی مردي ریشدار در یک ردا، همراه با داس و 

و  http://en.wikipedia.org/wiki/Father_Time صفحهات بیشتر به دو براي اطالع.  کرونوس  تیتان لرد زمان است آنها مربوط به

http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_New_Year  مراجعه کنید        .     

  
  

64 - Orthus  



  

 برگشت، غرید، فقط براي این که احساسش را کامل بیان کند، بعد به عقب نیک بار دیگر به سمت ما ،سگ

ما را از باال تا پایین بررسی کرد، در حالی که چماقش را آماده نگه  ،مردآن . دور پاهاي اربابش چمباتمه زدو 

  :او پرسید. داشته بود

  اینجا چی داریم؟ دزد گله؟ -

  : آنابث گفت

  . ما توي یه جستجو هستیم. فقط مسافریم -

  . ناگهانی جمع شدندبه طور چشمان مرد 

  دورگه ها، آره؟   -

  :شروع کردم که بگویم

  ....چطوري این رو می دونی -

  . آنابث یک دستش را بر بازویم گذاشت

  ...تایسون یه . گراور یه ستیره. این پرسیه، پسر پوسایدن. من آنابثم، دختر آتنا -

  :را تمام کرد شمرد حرف

  . بله می تونم این رو ببینم. یه سیکالپس -

  . او به من زل زد

پسر . هستم، گاوچرون این مرتع 65من یوریشن. و دورگه ها رو می شناسم چون خودم یکی از اونهام، پسرم -

  . گمان کنم شما هم مثل اون یکی از البیرنت اومده باشید. اریز

  :پرسیدم

  ورت نیکو دي آنجلوه؟ظاون یکی؟ من -

  :یوریشن مرموزانه گفت

  . وقتی یه تعداد بازدیدکننده از البیرنت می گیریم، خیلیها شون نمی تونن برگردن -

  :گفتم

  . واي، خوشامدگویی خوبی بود -

  .بعد صدایش را پایین آورد ،مثل این که در معرض دید کسی بود ،گاوچران خودش را خم کرد

  . قبل از این که خیلی دیر بشه. به هزار تو برگرد، همین حاال. نیمه خدا ،یه بار این رو می گم من فقط -

  :آنابث اصرار کرد

  . لطفاً. نه تا وقتی که اون نیمه خداي دیگه رو ببینیم ،ما نمی ریم -

  . یوریشن نالید

  . م ببرمباید شما رو پیش رئیس. پس برام چاره ي دیگه اي نمی مونه، خانم کوچولو -

*****  

  

یوریشن در کنار ما با چماقی بر روي شانه اش حرکت . احساسی شبیه گروگان یا چیزي شبیه به آن نداشتم

ارثیوس، سگ دو سر، به مقدار زیادي غرید و پاهاي گراور را بو کشید و یک بار به میان بوته ها . می کرد
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ي خاکی پایین رفتیم ا از جاده. او را تحت کنترل داشتدوید تا حیوانات را دنبال کند، اما یوریشن کم و بیش 

درجه ي هوا باید حدود صد درجه اي می بود، که بعد از سان فرانسیسکو . که به نظر می رسید تا ابد ادامه دارد

قبل از این که . حشره ها در میان درختها وزوز می کردند. گرما از روي زمین سوسو می زد. یک شوك بود

اغلب دسته ي . پشه ها به سمتمان هجوم آوردند. م، مثل یک دیوانه در حال عرق کردن بودمخیلی دور شوی

جایی که نرده ها  ،یک بار از کنار یک آغل.  گاو هاي قرمز یا حتی حیوانات عجیب تر را می دیدیم ازکاملی 

علوفه ي . دندنگهداري می شدسته اي اسب نفس آتشین در آن . در پشم شیشه پیچیده شده بود، رد شدیم

یک . زمین زیر پاهایشان بخار می کرد، اما اسب ها به اندازه ي کافی اهلی بودند. در میان آتش بود ،غذایشان

. نریان بزرگ به من نگاه کرد و شیهه کشید، ستونی از شعله هاي قرمز از سوراخ هاي بینی اش بیرون آمد

  . متعجب بودم آیا این به سینوس هایش صدمه اي نمی زند

  :پرسیدم

  ي چی کاري اینجان؟اونها برا -

  . یوریشن اخم کرد

  . بقیه... و . 66آپولو، دیامدس. ما براي تعداد زیادي مشتري حیوان پرورش می دیم -

  مثل؟ -

  . سوال زیادي موقوف -

 -،  یک خانه ي مرتع داري بزرگ بودنجایگاه بر روي تپه ي باالي سرما. سرانجام از جنگل بیرون آمدیم

. وب و پنجره هاي بزرگسنگ سفید و چ اً ازتمام

  :آنابث گفت

  !67اون مثل فرانک للوید رایته -

براي من اونجا فقط شبیه مکانی بود که . حدس زدم که در مورد چیزي مرتبط با معماري صحبت می کند

  . از تپه باال رفتیم. تعدادي کمی از نیمه خدایان می توانست از آن جان سالم به در برد

  . گام به ایوان مقابلمان نزدیک می شدیم، هشدار دادیوریشن وقتی که گام به 

و هیچ اظهار نظري در مورد ظاهر رئیس در . نه مبارزه اي، نه بیرون کشیدن اسحله اي. قوانین رو نشکنید -

  . کار نباشه

  : پرسیدم

  چرا؟ مگه اون چه شکلیه؟ -

  : قبل از این که یوریشن بتواند جواب بدهد، صداي جدیدي گفت

  . ع جی سه گانه خوش آمدیدبه مرت -

صورتش به خاطر سالها آفتاب خوردن، قهوه . یک سر طبیعی داشت که جاي امیدواري بود ،مرد بر روي ایوان

. موي صاف و یکدست مشکی و سبیل مدادي مشکی مثل گانگسترهاي فیلم هاي قدیمی داشت. اي شده بود

  » !اُه پسر، افراد بیشتري براي شکنجه«یرانه بود، مثل به ما لبخند زد، اما لبخندش دوستانه نبود، بیشتر متح

تا حاال فکر . سه تا بدن داشت. بدنهایش شدم.... در مورد آن خیلی فکر نکردم، چون ناگهان متوجه بدنش 

کرده بودم که با آناتومی هاي عجیب و غریب مثل ژانوس و بریارز عادت کرده بود، اما این مرد یک سه 
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اما دو تا قفسه ي سینه ي دیگر  ،گردنش به طور عادي به قفسه ي سینه اش وصل بود. انسانه ي کامل بود

هم وجود داشت، هر کدام در یک طرف، که در قسمت شانه ها، با یک فاصله ي چند اینچی بین شان، به هم 

ي  و همین طور بازوي راستش از قفسه بازوي چپش از قفسه ي سینه ي چپش بیرون آمده بود. متصل بودند

 ره. سینه ي راست بیرون زده بود، براي همین او دو تا بازو داشت، اما چهار تا زیر بغل اگه معنی براتون داره

اما خیلی ماهیچه  ،قفسه هاي سینه به یک نیم تنه ي خیلی بزرگ وصل می شدند، و دو تا پاي معمولی سه

قفسه هاي سینه اش . ده بودم، پوشیده بوداي، و او یک شلوار مارك لویس در بزرگترین سایزي که تا حاال دی

. سبز، زرد، قرمز، مثل یک چراغ راهنمایی –هر کدام یک پیراهن وسترن با رنگ هاي متفاوت پوشیده بودند 

سینه اش کنجکاو بودم که چطوري لباسش را بر روي قفسه ي سینه ي میانی پوشیده است، چون اون قفسه 

  . هیچ بازویی نداشت

  .سقلمه اي به من زد ،نیوریش ،گاوچران

  .سالم کن 68به آقاي گیرین -

  :گفتم

  . مرتع زیبایی دارید! اه، مرتع... اي خوشگل بدنهسالم،  -

  . قبل از اینکه مرد سه بدنه بتواند جوابی بدهد، نیکو دي آنجلو از درهاي شیشه اي به ایوان آمد

  ... گیرین، نمی تونم منتظر بمونم براي  -

تیغه همانی بود که در رویاهایم دیده بودم؛ کوتاه، تیز، و . بعد شمشیرش را کشید. وقتی ما را دید خشکش زد

  . تاریک مثل نیمه شب

  . گیرین وقتی او را دید، خرناس کشید

  . هرگز دوست ندارم مهمون هام همدیگرو بکشن. نجلوآاون رو کنار بذار، آقاي دي  -

  ... اما اون  -

  :داد گیرین ادامه

  . بله، می دونم. پرسی جکسون، آنابث چیس و تعدادي از دوستاي هیوالیی شون -

  :گراور با تنفر گفت

  دوستاي هیوالیی؟ -

  :تایسون گفت

  . اون مرد سه تا پیراهن پوشیده -

  .مثل این که فقط داشت آن را هضم می کرد

  .صدا ي نیکو با خشم لرزید

  !اومدن تا من رو بکشن اونها! اونها گذاشتند خواهرم بمیره -

  .نیکو ما اینجا نیومدیم تا تو رو بکشیم -

  . دستهایم را باال آوردم

  ... چیزي که براي بیانکا اتفاق افتاد  -

  !حتی ارزش صحبت کردن در مورد اون رو نداري! اسمش رو به زبون نیار -

  . یه لحظه صبر کنید -
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  . آنابث به گیرین اشاره کرد

  می دونستی؟ از کجا اسم ما رو -

  . مرد سه بدنه چشمکی زد

هر کسی که یه دفعه توي مرتع ظاهر میشه، هر کسی . عزیزم ،به خاطر تجارتم، باید اطالعاتم به روز باشه -

حاال، آقاي دي آنجلو، قبل از اینکه بگم یوریشن اون رو ازت بگیره، اون . که چیزي از گیرین پیر الزم داره

  . شمشیر بی ریخت رو غالفش کن

او الغرتر . نیکو تردید کرد. ارثیوس بر روي پاهایش غرید. اما چماق خاردارش را بلند کرد ،یوریشن آهی کشید

. چیزي خورده وقت، همهاین کنجکاو بودم آیا او . و رنگ پریده تر از زمان پیام هاي رنگین کمانی ام بود

جوان تر از آن بود . لباس هاي مشکی اش به خاطر سفر در البیرنت خاکی بود، و چشمان تیره اش پر از نفرت

در حال بازي با کارت هاي بازي  ،هنوز او را مثل یک کودك شاد کوچک. که چنین عصبانی به نظر برسد

  . جادویی افسانه اي اش به یاد می آوردم

  . ش را غالف کرداز روي اکراه، شمشیر

دوست نخواهی داشت تا کمک رسان هام رو مالقات کنی، . اگه نزدیکم بیاي پرسی، کمک احضار می کنم -

  . بهت قول می دم

  :گفتم

  . باور می کنم -

  . گیرین شانه ي نیکو را نوازش کرد

می خوام شما رو به یک تور در مرتع . حاال بیاید قدم بزنیم. توي این موضوع همه ي ما عالی خواهیم بود -

  . ببرم

  

*****  

  

شبیه یکی از اون قطارهاي کوچولو که شما رو به دور باغ وحش می  -گیرین یک چیز شبیه واگن برقی داشت

راننده ي ماشین، دسته اي شاخ . مشکی رنگ شده بودبا رنگ سفید و  ،اون با الگویی مثل پوست گاو. ننداگرد

فهمیدم  به گمانم. دراز گاو را در کاپوت ماشین فرو کرده بود و بوق ماشین صدایی شبیه شیپور گاوها را داشت

نیکو در . او آنها را با یک گشت و گذار مرگبار با ماشین گاوي اش می برد. او چطوري مردم را شکنجه می داد

یوریشن با چماق . باشد ني ممکن نشست، احتماالً آن گونه می توانست مراقب حرکات ماعقب ترین جا

خزید و کاله گاوچرانی اش را بر روي چشمانش کشید، مثل اینکه می خواست چرتی  شخاردارش در کنار

. رددو سرش شروع به پارس کردن کهر با  ،ارثیوس به صندلی جلو در کنار گیرین پرید و با هارمونی. بزند

  . وسط نشستیم واگنمن در درون  آنابث، تایسون، گراور و

  :هنگامی که ماشین گاوي با چرخشی نگاهی به سمت جلو به راه افتاد، الف زنان گفت ،گیرین

  . اسب ها، اکثراً گله گاو، با همه ي تنوع و گونه ي موجود. ما مجموعه ي تولیدي خیلی بزرگی داریم -

  . و آنابث نفسش را حبس کردبر باالي  یک تپه  رفتیم 

  !؟ فکر می کردم نسلشون منقرض شده69هیپالکترون ها -
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هر کدام . یک جین از عجیب ترین حیواناتی که تا حاال دیده بود، قرار داشت ،مرتعی حصار شده ، دردر ته تپه

رد رنگ پاهاي عقبی شان داراي پنجه هایی ز. در نیمه جلویی یک اسب و در نیمه عقبی یک خروس بودند

وقتی که تماشایشان می کردم ، دو تاي آنها بر سر یک . آنها دم هاي پري و بال هاي قرمزرنگ داشتند. بود

  .   کوپه دانه شروع به دعوا کردند

تا وقتی که طرف کوچکتر چهارنعل  ،آنها با استفاده از بالهایشان یکدیگر را مجبور به عقب نشینی می کردند

  . رنده وارش در فاصله ي گام هایش کمی می لنگیدفرار کرد، پاهاي عقبی پ

  :تایسون با شگفتی گفت

  پونی هاي خروسی، اونها تخم هم می زارن؟ -

  .گیرین در آینه ي عقب نیش خند زد

  !تقاضاي زیادي براي املت داریم! هر یه سال -

  :تفآنابث گ

  !گونه ي اونها رو به خطر می ندازهکار، این ! این وحشتناکه -

  :دستش را تکان دادگیرین 

  . نچشیديو تو هنوز اون املت ها رو . عزیزم ،طالست ،طال -

  :گراور زیر لب گفت

  .این درست نیست -

  :او گفت. اما گیرین به حرافی در مورد گشت و گذار ادامه داد

مدن به حاال، باالي اینجا، ما اسب هاي نفس آتشین مون رو داریم، که ممکنه شماها اون ها رو توي راه او -

  . اونها، طبیعتاً، براي جنگ ها پرورش داده می شن. اینجا دیده باشید

  :پرسیدم

  چه جنگی؟ -

  : گیرین موذیانه خندید

  . و آنطرف تر، البته گاوهاي باارزش قرمزمان هستند. اُه،  هرکدومشون از یه جایی می آن -

  . مطمئناً، صد ها گله ي گاو آلبالویی رنگ در کناره ي تپه در حال چریدن بودند

  :گراور گفت

  . خیلی زیادند -

  :گیرین توضیح داد

اونها . آره، خب، آپولو براي نگهداري از اونها خیلی مشغله داره، براي همین او با ما یک قرارداد فرعی بست -

  . مشتري زیادي دارنچون  ،رو به مقدار زیادي پرورش می دیم

  :پرسیدم

  براي چه کاري؟ -

  . گیرین یک ابرویش را باال انداخت

  . البته، ارتش ها نیاز به غذا دارن !گوشت -

  :گراور گفت

  !شماها گاوهاي اهداشده به خداي خورشید رو براي ساختن همبرگر می کشین؟ این خالف قوانین باستانیه -



  

  . نها فقط حیوونناو. ستیر ،اُه، اون قدر سخت نگیر -

  !فقط حیوونن -

  . تفبله، و اگه آپولو اهمیتی می داد، مطمئنم به ما می گ -

  :زیر لب گفتم

  . اگه می دونست  -

  . نیکو به سمت جلو خم شد

سفر ما معامله اي داریم که باید درباره اش بحث کنیم، و این . گیرین ،من به این چیزا اهمیت نمی دم -

  !نمی شه ششامل

  . اون ور رو نگاه کن؛ بعضی از بازي هاي مرموز من. چی به وقتش، آقاي دي آنجلو همه -

کل محوطه ي آن با عقرب هاي غول پیکر پر . با سیم خاردار محصور شده بود ،مزرعه ي کناري دور تا دور

  . شده بود

  :گفتم

. کیونتاس اون عقرب ها رو از تو گرفته بود. مرتع جی سه گانه، نشانت روي اون جعبه هاي توي کمپ بود -

  :گیرین متفکرانه گفت

  اون مرد عضالنی با موهاي کوتاه خاکستري، اون شمشیرزنه؟ ... کیونتاس -

  .آره -

  :گیرین گفت

  . باید اونها رو ببینین. حاال، اون طرف، اصطبل هاي ممتاز من قرار دارند. هرگز در موردش نشنیدم -

نزدیک . ن به مشامم خورداشیلزومی نداشت که آنها را ببینیم، چون وقتی به سیصد یاردي اون جا رسیدیم، بو

اصطبل . داشت قرارفوتبال  اسبی به اندازه ي یک زمینمحوطه ي نگهداري کناره هاي یک رود سبز رنگ، 

و وقتی می  -حدود صدتایی اسب در حاال قدم زدن در سرگین بودند. ها در یک طرف آن رود کشیده شده بود

افتضاح ترین چیزي بود که تا حاال دیده بودم، مثل طوفان سرگین اسب، . گم سرگین، منظورم سرگین اسبه

اسب ها به خاطر . چهار فوت بر روي هم انباشته شده باشهکه تمام شب از آسمان اومده باشه و به اندازه ي 

مثل این که نمی توانستم باور ، آهی کشیدم. ن بدي بودنداشنا در میان آن وحشی بودند، و اصطبل ها به هم

  . خیلی بدتر از چکمه هاي آشغال بر روي رودخانه ایست بود -کنم

  :حتی نیکو با دهان بسته گفت

  اون چیه؟ -

  :گیرین گفت

، هستن اما به خاطر یه ماهانه ناچیز از اونها مراقبت می 70خب، در اصل مال ایجاس ! اصطبل هاي من -

  اونها دوست داشتنی نیستن؟. کنیم

  :آنابث گفت

  !نفرت انگیزه -

  . تایسون خیره شد

  .چه قدر سرگین -
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  :  گراور فریاد زد

  چطوري می تونی از حیوونا این طوري مراقبت کنی؟ -

  :تگیریون گف

شماها دارین رو اعصابم راه می رین، اونها اسب ها گوشتخوار هستند، می فهمی؟ اونها این شرایط رو  -

  .دوست دارن

  :یوریشن زیر لبی از زیر کالهش گفت

  . به عالوه، اونها خیلی ارزون قیمتن که تمیزشون کنیم -

  :گیرین فریاد زد

شاید وقتی باد در جهت  ،شناب ي الزم داشتهکار خیلی خب، شاید اصطبل ها، یک کمی تمیز! ساکت -

اما خب که چی؟ مشتري هام هنوزم پول خوبی پرداخت می . بهم می زننهم مخالف بوزه، اونها حال من رو 

  . کنن

  :پرسیدم

  کدوم مشتریها؟ -

اونها براي جشن . اُه، باعث تعجبت می شه اگه بدونی چقدر آدم به دنبال خرید اسب گوشتخوار هستند -

  . ما اونها رو همیشه اجاره می دیم! تولدها معرکه اند

  :آنابث گفت

  . تو یه هیوالیی -

  .گیرین ماشین گاوي رو متوقف کرد و برگشت تا به او نگاه کند

  ؟ به خاطر این که سه تا بدن دارم؟براي چی این فکر رو می کنی -

  :گراور گفت

  !باید بذاري اون حیوونا برن، این درست نیست -

  :آنابث گفت

و مشتري هایی که در موردشون صحبت می کنی، تو براي کرونوس کار می کنی، مگه نه؟ تو ارتش اون  -

  . الزم داره تجهیز می کنی ی کهرو با اسب و غذا و هر چ

مثل این بود که تمام بدنش موج . گیرین شانه اي باال انداخت، که به خاطر سه دسته شانه خیلی عجیب بود

  . بردارد

هر چی رو که بتونم ارائه  ،و به اونها. من یه تاجرم. من براي هرکسی که طال بده کار می کنم، بانوي جوان -

  . کنم، می فروشم

صطبل ها روانه گشت، مثل این که داشت از هواي آزاد و پاك لذت او از ماشین گاوي پیاده شد و به سمت ا

چشم انداز خوبی بود، با رودخانه و درخت ها و تپه ها و همه ي اون چیزها، به جز مرداب سرگین . می برد

  . اسبی

ر به آن اندازه که به نظ ،یوریشن ،گاوچران. نیکو از واگن عقبی پیاده شده و طوفان وار به سمت گیرین رفت

  . او چماقش را برداشت و به دنبال نیکو رفت. می رسید، خواب آلود نبود

  :نیکو گفت

  . و تو جوابم رو نداده اي. من براي یه معامله اینجا اومدم، گیرین -



  

   ....ام م م م -

  . دست چپش باال آمد و بر روي سینه ي وسطی اش کشیده شد. گیرین کاکتوسی را امتحان کرد

  . امله اي رو پیشنهاد کردي، خیلی خببله، تو یه مع -

  . او گفت تو می تونی ما رو به روحی که الزم داریم هدایت کنی. روحم گفت تو می تونی کمک کنی -

  :گفتم

  . فکر می کردم اون روحی که می خواي منم. یه لحظه صبر کن -

  . نیکو چنان به من نگاه کرد که انگار دیوانه ام

  حاال، کمک می کنی گیرین یا نه؟ ! با ارزش تر از روح توه رام؟  روح بیانکا هزار باتو؟ چرا باید تو رو بخو -

  :مرتع دار گفت

  اون کجاست؟ .... بهر حال ،دوست روحی تو. اُه، فکر کنم بتونم -

  . نیکو معذب به نظر می رسید

  . اما اون یه جایی همین وراست. براش سخته. اون نمی تونه توي روز شکل بگیره -

  .رین لبخند زدگی

  . سخت می شه، جیم بشه... س عادت داره وقتی چیزا ومین. مطمئنم -

  س؟ ومین -

  . و چشم هایی وحشی به یاد آوردم شمشیريمردي را که در رویاهایم دیده بودم، با تاج طالیی، سبیل 

  می ده؟ مشورتمنظورت اون پادشاه خبیثه؟ اون مرد، روحیه که به تو  -

  ! این به تو هیچ ربطی نداره، پرسی -

  . نیکو به سمت گیرین برگشت

  و منظورت چیه که می گی چیزا سخت تر می شه؟ -

  . مرد سه بدنه آهی کشید

  می تونم نیکو صدات کنم؟... خب، ببین، نیکو -

  .نه -

مخصوصاٌ دو رگه هاي . ببین، نیکو، لوك کستالن پول خیلی خوبی براي دو رگه ها پرداخت می کنه -

و مطمئنم وقتی اون راز کوچولوت رو بدونه، اینکه واقعاً کی هستی، در واقع، اون خیلی خیلی خوب . قدرتمند

  . پولش رو می ده

قبل از اینکه بتوانم حواسم را جمع کنم، . نیکو شمشیرش را کشید، اما یوریشن آن را از دستش خارج کرد

  . ارثیوس بر روي سینه ام پرید و غرید، صورت هایش فقط یک اینچ از صورتم فاصله داشت

  :گیرین هشدار داد

حاال، یوریشن، اگه لطف . همه تون بهتره برگردید به ماشین، یا ارثیوس گلوي آقاي جکسون رو می دره -

  . کنی، نیکو رو ببند

  . تفی به میان چمن انداخت گاوچران

  مجبورم؟ -

  !بله، احمق -



  

یوریشن به نظر بی حوصله بود، اما یکی از بازوهایش را به دور نیکو چرخاند و او را مثل یک کشتی گیر باال 

  . کشید

  :گیرین با فاصله گرفتن گفت

  . از هیچ چیزي بیشتر از آهن استایکسی متنفر نیستم. اون شمشیر رو هم بردار -

  . ریشن شمشیر را برداشت، در حالی که دقت می کرد لبه آن را لمس نکندیو

  :گیرین با شادي گفت

بیاید برگردیم به خونه، ناهاري بخوریم و یه پیام رنگین کمونی براي . حاال،  گشت و گذارمون  تموم شده -

  . دوستامون توي ارتش تیتان بفرستیم

  :آنابث فریاد زد

  !دوستات -

  . خند زدگیرین به او لب

من مزاحم . وقتی آقاي دي آنجلو رو تحویل دادیم، تو و دوستات می تونین برید. عزیزم ،نگران نباش -

شامل آقاي دي  انهاز طرفی، براي عبور مطمئن شماها پول خوبی پرداخت شده، که متاسف. مهمونام نمی شم

  . آنجلو نمی شه

  :آنابث گفت

کی پولش رو داده؟ منظورت چیه؟ -

  بیاید تمومش کنیم، باشه؟. یتی نداره، عزیزماهم -

  :گفتم

  !صبر کن -

  . و ارثیوس غرید

  . گلویم را پاره نکرد آن سگ ،براي همین ،همچنان کامالً بی حرکت ماندم

  . بیا یه معامله اي با هم بکنیم. گیرین، تو گفتی یه تاجري -

  . گیرین چشمانش را تنگ کرد

  چه معامله اي؟ طال داري؟  -

  . مبادله ي کاال به کاال. چیز بهتري دارم -

  . اما آقاي جکسون تو هیچی نداري -

  . یوریشن مظلومانه پیشنهاد کرد

  . اون می تونه اصطبل ها رو تمیز کنه -

  :گفتم

  . ما رو به لوك بده و طال بگیر. اگه نتونستم همه مون رو بگیر. انجامش می دم -

  :گیرین گفت

  .تو رو نخورن ،با فرض اینکه اسب ها -

  :گفتم

  . بریم، این شامل نیکو هم میشه موناما اگه موفق شدم، باید بذاري همه . اون وقت دوستام رو بگیر -

  :نیکو جیغ زد



  

  . من کمکت رو الزم ندارم. هیچ لطفی در حق من نکن، پرسی! نه -

  . گیرین با دهان بسته خندید

واضحه که اگه همه ي اون سرگین  ،اگر چه.... یز نشدهپرسی جکسون، اون اصطبل ها هزاران ساله که تم -

  . ها تمیز بشه می تونم فضاي اصطبل بیشتري رو بفروشم

  خب، پس چه چیزي براي از دست دادن داري؟  -

  . مرتع دار تردید کرد

اگه نتونی، . خیلی خب، اگه پیشنهادت رو قبول کنم،  مجبوري اون کار رو تا غروب خورشید انجامش بدي -

  . وستات فروخته می شن و من ثروتمند می شمد

  . قبوله -

  . او سري به موافقت تکان داد

  . اونجا منتظرت می شیم. من دوستات رو با خودم می برم، برمی گردیم به خونه -

او سوت زد، و سگ از رویم کنار رفت و به دامن . شاید از روي همدردي بود. یوریشن نگاه عجیبی به من کرد

هرگز کاري نمی  ،می دانستم که تایسون و گراور تا وقتی که آنابث گروگان بود. آنابث داد زد. یدآنابث چسب

  . کنند

  . قفل کردم آنابثاز ماشین پیاده شدم و چشمانم را بر روي 

  :او بی صدا گفت

  . امیدوارم بدونی داري چی کار می کنی -

  . منم امیدوارم -

  . یوریشن نیکو را به صندلی پشتی هل داد. گیرین به پشت فرمان ماشین رفت

  :گیرین به من یادآوري کرد

  . غروب آفتاب، نه دیرتر -

صدا بر روي ریل به  خندید، بوق گاوي اش را به صدا در آورد، و ماشین گاوي با سر و من او یک بار دیگر به

  . پایین رفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل نهم

  .می زنم بیلسرگین ها را 

  

  . وقتی دندانهاي اسب ها را دیدم، نا امید شدم

یک نریان . پیراهنم را به دور بینی ام بستم تا جلوي استنشاق آن بو را سد کنم ،وقتی که به نرده نزدیکتر شدم

هاي یک دندانهایش را، که شبیه دندان. وحشی به دل سرگین ها زد و با عصبانیت به سمتم شیهه اي کشید

  . خرس بود، آشکار کرد

  :به او گفتم. می توانم این کار را با اکثر اسب ها انجام دهم. صحبت کنم اوسعی کردم در ذهنم با 

  این عالی نیست؟ . سالم، می خوام اصطبل هاتون رو تمیز کنم -

  :اسب گفت

  !دورگه ي خوشمزه! می خورمت! بیا تو! آره -
  :اعتراض کردم

  . اما من پسر پوسایدن هستم، اون خالق اسب ها ست -

دست دهد، اما نه در این  نم احساس مهم بودن به ،معموالً این موضوع باعث می شد که در دنیاي اسب ها

  . زمان و مکان

  . اسب با هیجان موافقت کرد

  !غذاي دریایی! هر دوتاتون رو می خوریم! پوسایدن هم می تونه بیاد تو! آره -
  :آوا شدند با هم هم ،ر اسب ها وقتی که به سمت مزرعه یورش آوردنددیگ

  !غذاي دریایی -
ایده اي داشتم که می توانم این کار . و گرماي هوا بوي آنجا را بهتر نمی کرد. پشه ها همه جا وزوز می کردند

شاخه اي از رودخانه او . 71سخت را انجام دهم، چون می دانستم که هرکول چگونه این کار را انجام داده بود

احساس کردم که ممکن است بتوانم آب را . را به داخل اصطبل برده و با آن روش آنها را تمیز کرده بود

اما اگر نمی توانستم به اسب ها ، بدون اینکه خورده شوم، نزدیک شوم، این یک مشکل اساسی . کنترل کنم

خیلی دورتر از آن که فکر می کردم، تقریباً نیم ، اشتکنار اصطبل ها قرار د ،و رودخانه در یک سراشیبی. بود

یک بیل زنگ زده برداشتم و به . بزرگتر می شد ،می شدم مشکل اصلی سرگین ها، وقتی به آن نزدیکتر. مایل

فقط چهار بیلیون بیل براي پاکسازي اونجا . عالیه. طور آزمایشی کمی از آن ها را از کناره ي حصار کنار زدم

. رودخانه تنها امیدم بود. در بهترین حالت چند ساعتی وقت داشتم. ورشید داشت غروب می کردخ. الزم بود

  . از سراشیبی به پایین سریدم. فکر کرد شدر مورد ،حداقل در کناره رودخانه آسانتر از اینجا می شد

و موي بلند پوشیده بود  شلوار لی و تی شرت سبز . وقتی به رودخانه رسیدم، دختري را یافتم که در انتظارم بود

بازوهایش را قفل . نگاهی عبوس در صورتش وجود داشت .که با علف دریایی بافته شده بودداشت قهوه اي 

  . کرده بود

  :او گفت

  . اه، نه ، تو نمی تونی -
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  . به او خیره شدم

  تو یه نیاد هستی؟ -

  . او چشمانش را چرخ داد

  !البته -

  . و بیرون از آبی .اما تو انگلیسی صحبت می کنی -

  تونیم شبیه آدما رفتار کنیم؟نمی  ،ما اگه بخوایم ،چی، تو فکر می کنی -

به نوعی احساس حماقت می کردم، چون تعداد زیادي نیاد در کمپ دیده . فکر نکرده بودم شهرگز در مورد

انجام نداده ، قایق رانیبودم، و آنها هرگز چیز بیشتري غیر از خنده هاي ریز و دست تکان دادن از کف دریاچه 

  . بودند

  :گفتم

  ... نگاه کن، فقط اومدم بخوام  -

  :او گفت

قصد ندارم اجازه بدم رودخانه ام دوباره ! و جوابت هم نه. می دونم کی هستی، و می دونم چی می خواي -

  . براي تمیز کردن اون اصطبل هاي کثیف استفاده بشه

  ... اما  -

همیشه فکر می کنید خیلی مهمتر از یه رودخانه ي  ،شما خداگونه هاي اقیانوس .مش کن، پسر دریاواه، تم -

کنار  ،کوچک هستید، مگه نه؟ خب، بذار بهت بگم، این نیاد قصد نداره به خاطر این که بابایی تو پوسایدنه

، بدمرو در حقش انجام  این لطفکه آخرین مردي که ازم خواست . اینجا خطه ي آب شیرینه، آقاجون. بکشه

او مرا متقاعد کرد و اون بدترین اشتباهی بود که توي تمام عمرم ... اه، بهر حال او خوش تیپ تر از تو بود

؟  خوشت می آد میارهاکوسیستمم سر به  ، چهکه اون همه سرگین اسب فکر نمی کنیهیچ ! انجام داده بودم

براي . اون قدر زیاد از بین نخواهند رفت هرگز گیاهام. ت سرازیر بشه؟ ماهیام می میرنیه فاضالب به خونَ

  !نه متشکر و ممنون. سالیان سال مریض خواهم بود

ن طور که مرا به اهم -ریچل الیزابت دیر انداخت ،اون طوري که او صحبت می کرد، مرا به یاد دوست فانی ام

ی کردم، من هم اگه یه حاال که در مورد آن فکر م. نمی توانستم نیاد را سرزنش کنم. رگبار کلمات می بست

  ....اما هنوز. نفر چهار میلیون پوند سرگین اسب را به خانه ام می ریخت، حسابی عصبانی می شدم

  :به او گفتم

  . دوستام در خطرند -

  . و تو قصد نداري که رودخانه ام رو خراب کنی. اما مشکل من نیست! خب، اون خیلی بده -

مشتهایش را گره کرده بود، اما فکر کنم که لرزه اي را در . به نظر می رسید که کامالً براي مبارزه آماده است

احتماالً فکر می کرد که . ناگهان فهمیدم که علی رغم حالت عصبانی اش، از من می ترسید. صدایش شنیدم

  . ده باشدبراي کنترل رودخانه با او مبارزه می کنم و او نگران بود که بازن

، پسر پوسایدنی که براي برآوردن خواسته بهم دست داد احساسی شبیه یه قلدر. آن افکار مرا ناراحت کرد

  . هایش دست به هرکاري می زند

  . بر روي کنده ي درختی نشستم

  . بسیار خب، تو بردي -



  

  . نیاد شوکه شده بود

  واقعاً؟ -

  . اون رودخانه ي توه. قصد ندارم باهات بجنگم -

  . شانه هایش با آرامش فرو افتاد

  ! خیلی خوبه براي تو... منظورم اینه . اُه، خوبه. اُه -

. به تیتان ها فروخته می شیم ،اگه نتونم قبل از غروب آفتاب اون اصطبل ها رو تمیز کنم ،اما دوستام و من -

  . و من نمی دونم چطوري اون کار رو انجام بدم

در نهایت نیاد آهی . ک مار به داخل آب رفت و سرش را به زیر آب فرو بردی. رودخانه با شادي شرشر کرد

  . کشید

  . کمی خاك رو کنار بزن. یه رازي رو بهت می گم، پسر خداي دریا -

  چی؟  -

  . شنیدي چی گفتم -

 سنگخشک و سیاه بود که با نوعی  ،آن خاك. مشتی خاك تگزاس را برداشتم. به سمت پایین قوز کردم 

  . سنگنه، چیزي شبیه به ... لوط شده بودسفید مخ

  :نیاد گفت

میلیون ها سال قبل، حتی قبل از روزگار خدایان، وقتی . اینها صدف هاي دریایی غنی شده اند. ها صدفندینا -

  . اینجا قسمتی از دریا بود. زیر آب قرار داشت جافقط گایا و اورانوس حکمرانی می کردند، این 

تکه هاي کوچکی ازخارهاي دریایی باستانی در دستم بود، صدف هاي نرم . ناگهان منظورش را دریافت کردم

  . حتی صخره هاي آهکی، نشانه هایی از صدف هاي دریایی در خود داشتند. تنان

  :گفتم

  بسیار خب، اونها به چه کارم می آن؟ -

اون منبع . بیرون از آبم، آب در من وجود داره حتی وقتی. تو خیلی هم با من متفاوت نیستی، نیمه خدا -

  . زندگی منه

  .او گامی به عقب برداشت، پاهایش را در آب فرو برد، و لبخند زد

  . امیدوارم راهی براي نجات دوستات پیدا کنی -

  . و با گفتن آن، به مایع تبدیل شد و در آب فرو رفت

کسی آمده بود و به اسب ها غذا . وقتی به اصطبل ها برگشتم، خورشید داشت در میان صخره ها فرو می رفت

نمی توانستم بگویم چه حیوانی، و واقعاً نمی . داده بود، چون آنها در حال دریدن الشه هاي حیوانات بودند

جاه اسب در حال دریدن گوشت خام آیا ممکن بود اصطبل ها منزجرکننده تر شوند، پن. خواستم آن را بدانم

  . این را ممکن می کرد

  !غذاي دریایی -
  .   یکی از آنها وقتی مرا دید این را گفت

  .ما هنوز گشنه مونه! بیا تو -



  

و این حقیقت که این مکان یک میلیون . چه کاري باید انجام می دادم؟ نمی توانستم از رودخانه استفاده کنم

به تکه ي کوچک صدف دریایی آهکی در کف دستم نگاه . ال واقعاً کمکی نمی کردسال قبل زیر آب بوده، حا

  . کردم، بعد به کوه خیلی بزرگ از سرگین اسب

  . تقریباً پشتم را به اسب ها کرده بودم که صدایی شنیدم. میدي، صدف را به داخل سرگین ها پرت کردما با نا

  ! فیس -

  . مثل یک بادکنک سوراخ دار

  . چشمه ي کوچکی از میان سرگین ها بیرون می زد. گاه کردم، جایی که صدف را پرت کرده بودمبه پایین ن

  :زیر لب گفتم

  . امکان نداره -

  :به چشمه ي آب گفتم. با تردید، به سمت حصار رفتم

  . بزرگتر شو -

  !فیش

. غیر ممکن بود، اما اتفاق افتاده بود. آب به اندازه ي سه فوت در هوا سر باال آورد و شروع به قل قل کرد

  . یکی از آنها دهانش را به چشمه فرو برد و عق زد. دسته اي از اسب ها آمده بودند تا آب را چک کنند

  :او گفت

  !اَه، شوره -

واقعاً نمی دانستم . ار زدم و صدف فسیلی دیگري برداشتممشتی خاك را کن. آب دریا در وسط مراتع تگزاس

. داشتم چی کار می کردم، اما در طول اصطبل ها دویدم، و صدف ها را در کپه هاي سرگین پرت کردم

  . هرجایی که یک صدف برخورد می کرد، یک چشمه ي آب شور فوران می کرد

  . اسب ها فریاد زدند

  !حموم بده! گوشت خوبه! بس کن -
یا از سراشیبی سرازیر نمی  ،د متوجه شدم که آب، مثل آب معمولی، به داخل اصطبل ها روان نمی شودبع

به  در خودش فرو می برد،در حالی که سرگین ها را و آب به طور ساده اي دور هر چشمه می جوشید . شود

ی بر جا می سرگین هاي اسب در آب شور حل می شد، و خاك نم دار معمول. داخل زمین فرو می رفت

  .گذاشت
  :فریاد زدم

  !بیشتر -

آب شور بیست فوت در . منفجر شدند ،مثل بزرگترین کارواش در دنیا ،کششی در قدرتم بود، و فواره هاي آب 

اسب ها دیوانه شدند، در حالی که به سرعت برگشتند و وقتی که چشمه هاي آب شور از همه . هوا باال رفت

  . کوه هاي سرگین، مثل یخ، شروع به حل شدن کردند. کان دور شدندطرف به آنها می پاشید از آن م

آن کار را انجام . شور و اشتیاقم بیشتر شد، حتی دردناکتر، اما نشاطی در تماشاي آن همه آب شور وجود داشت

  . اقیانوس را به دامنه این کوه آورده بودم. داده بودم

  :یک اسب فریاد زد

  . بس کن، لطفاً! بس کن، لرد -



  

سرگین ها کامالً . ل فرو رفته بودنداسب ها خیس شده و ترسیده بودند و در گ. آب حاال در همه جا می چرخید

آب داشت استخري ایجاد می کرد،  و حاال. ن از آن ها به داخل زمین فرو رفته بودندهزاران تُ ،از بین رفته بود

در حالی که چکه کنان به اصطبل ها وارد می شد،  و صدها چشمه ي کوچک ایجاد شده بود که به سمت 

  . رودخانه روان بودند

  :به آب گفتم

  . بایست -

اگر چشمه ها را متوقف نمی کردم، آب شور وارد . درونم داشت سر بر می آورددر   ددر. هیچ اتفاقی نیفتاد 

  . رودخانه می شد و ماهی ها و گیاهان را مسموم می کرد

  !بایست -

  . تمام قدرتم را براي توقف نیروي دریا متمرکز کردم

درخشان و تمیز اسب ها اصطبل  ،در مقابلم. از پادرآمده، بر روي زانوهایم افتادم. ناگهان چشمه ها خشکیدند

قرار داشت، مزرعه اي نمناك با آب شور و گل، و پنجاه اسب که چنان تمیز بودند که پوستشان درخشش 

  . حتی تکه هاي گوشت بین دندانهایشان شسته شده بود. ضعیفی داشت

  :اسب ها جیغ زنان گفتند

  !دیگه حموم آب شور رو تموم کن! لطفاً لرد! تو رو نمی خوریم -
  :تمگف

یا . نه آدما رو. یه شرط داره، از حاال به بعد، فقط غذایی رو که نگهدارنده تون بهتون می ده رو می خورین -

  !این که با تعداد بیشتري صدف دریایی  بر می گردم

که آنها از این به بعد، اسب هاي گوشتخوار خوبی خواهند  ،اسب ها شیهه کشیدند و مرا با تعداد زیادي قول

برگشتم و با سرعت . خورشید داشت غروب می کرد. قاعد کردند، اما بیشتر آنجا نماندم تا گپ بزنمبود، مت

  . به سمت خانه ي مرتع دار رفتم ،باالیی

  

*****  

  

قبل از اینکه به خانه برسم، بوي کباب را حس کردم، که مرا دیوانه تر از قبل کرد، چون من واقعاً عاشق 

  . گوشت کبابی بودم

گیرین گوشت کبابی را . نرده ها را تزیین کرده بود ،روبانها و بادکنک ها. یک مهمانی چیده شده بود میز براي

. این ور آن ور می کرد ،که بر روي یک ظرف استوانه اي نفتی ساخته شده بود ،روي یک اجاق کباب پزي

 ،سگ دو سر. م داده بودبر روي میز پیک نیک ل ،در حالی که با یک چاقو ناخن هایش را می گرفت ،یوریشن

: و بعد دوستانم را دیدم. بو می کشید ،را که داشت بر روي کباب پز سرخ می شد دنده هایی گوشت ها و

همگی به کناري برده شده، شبیه حیوانات بازار حراجی، دستها و پاها و  ،تایسون، گراور، آنابث و نیکو

  . زمین بودندو درازکش در کنار هم روي  دهانهایشان بسته شده بود

  :در حالی که هنوز به خاطر باال دویدن از سراشیبی نفس نفس می زدم، فریاد زدم

  !اصطبل ها رو تمیز کردم. بذار اونها برن -



  

ش پوشیده بود که بر روي هر یک کلمه اي اسینه قفسه هاي پیش بندي بر روي هر یک از . گیرین چرخید

  . رئیس را ببوس: هم چنین بود که با ،نقش بسته بود

  انجامش دادي، همین حاال؟ چطوري این کار رو کردي؟  -

  . برایش ماجرا را تعریف کردماما  ،کامالً طاقتم طاق شده بود

  . او با حق شناسی سري تکان داد

  . بهم بیشتر می چسبید اگه اون نیاد مزاحم رو مسموم می کردي، اما مهم نیست. چه خالقیتی -

  :گفتم

  . ما با هم معامله کردم. بذار دوستام برن -

  . مشکل اینه، اگه بذارم اونها برن، هیچ پولی گیرم نمی آد. آه، داشتم در موردش فکر می کردم -

  ! تو قول دادي -

  . گیرین نچ نچی کرد

اجباري در پس . یکس قسم بخورم؟ نه، این کار رو نکردياستمجبورم کردي که بر روي رودخانه اتو آیا  اما  -

  . پسرم، همیشه باید یه قسم محکم بگیري ،وقتی داري کاري رو انجام می دي. کار نیست

  . و دندانهایش را آشکار کرد گرفتیکی از سرهایش را نزدیک گوش گراور . ارثیوس غرید. شمشیرم را کشیدم

  :گیرین گفت

  . بکشش. یوریشن، این پسره داره اذیتم می کنه -

  . از شانسم در برابر او و آن چماق بزرگش خوشم نمی آمد. سی کردیوریشن مرا را برر

  :یوریشن گفت

  . خودت بکشش -

  . گیرین یکی از ابروهایش را باال برد

  ببخشید؟  -

  . یوریشن غرید

تو مبارزه هایی رو براي دالیل بدي . تو مرا رو مجبور به انجام کارهاي کثیفت کردي. صدام رو شنیدي -

می خواي با یه بچه مبارزه کنی، خودت این کار رو . من از مردن به خاطرت خسته شدمانجام می دي، و 

  . بکن

  . شنیده بودم اریز پسران از آن حرفها، غیر اریزترین چیزهایی بود، که از زبان یکی

  . گیرین کاردکش را کنار گذاشت

  !تو جرات می کنی مرا به مبارزه بطلبی؟ همین حاال اخراجی -

  . له ات مراقبت می کنه؟ ارثیوس، بشینو کی از گ -

  . سگ سریع غریدن به سمت گراور را پایان داد و آمد تا در کنار پاهاي گاوچران بنشیند

  . گیرین دندانه قروچه اي رفت

  ! بعداً به حسابت می رسم، بعد از این که این پسر مرد! بسیار خوب -

. یکی از آنها را با شمشیرم منحرف کردم. رت کرداو دو چاقوي کنده کاري برداشت و آنها را به سمتم پ

  . دیگري خودش را بر روي میز در یک اینچی دست یوریشن فرو برد



  

گیرین اولین حمله ي مرا با یک انبر داغ قرمز دفع کرد و با یک چنگال کباب پزي به سمت . حمله کردم

ت در میان سینه ي میانی اش فرو به سمت سینه ي کناري اش رفتم، و شمشیر را درس. صورتم خیز برداشت

  . بردم

  .خ خ خ آخ -

اما به . منتظر بودم که خرد شود، روشی که معموالً هیوالها انجام می دهند. بر روي زانوهایش مچاله شد

  . زخم بر روي پیش بند آشپزي اش شروع کرد به خوب شدن. ادا اصولی در آورد و بلند شد ش،جای

  :او گفت

  . یه سیستم پشتیبانی فوق العاده. مسئله اینه که من سه تا قلب دارم. حرکت خوبی بود، پسرم -

یکی از آنها در کنار صورت آنابث فرود آمد و . او به اجاق کباب پزي برخورد کرد، و زغال ها همه جا پخش شد

مجبور بودم . اما حتی قدرت او براي گسستن آنها کافی نبود ،تایسون بندهایش را کشید. او جیغ خفه اي کشید

  . کنمقبل از اینکه دوستانم آسیب ببینند آن مبارزه را تمام 

او . خوب نبود. مشتی حواله ي شکم راستش کردم. مشتی بر روي سینه ي چپ گیرین زدم، اما او فقط خندید

  . ی کردم، واکنش نشان می دادبه همان اندازه که یک شمشیر را داخل یک خرس تدي فرو م

  .... نبود کافیخنجر فرو بردن در یکی . یک سیستم پشتیبانی فوق العاده. سه تا قلب

  . به داخل خانه دویدم

  :او فریاد زد

  !برگرد و درست بمیر. ترسو -

ه یک آهوي رنگ شده و سرهاي اژدها، یک جعب - دیوارهاي اتاق پذیرایی با دسته اي مهیب از غنائم شکار

  . تفنگ، و یک شمشیر نمایشی و کمانی با تیردان تزیین شده بود

در دیوار، کنار سرم فرو رفت و صداي خفه اي ایجاد چنگال، گیریون چنگال کباب پزي اش را پرت کرد و 

  . او دو شمشیر را از روي دیوار برداشت. کرد

  !کنار خرس گریزلی! سرت دقیقاً اونجا قرار می گیره، جکسون -

. بدترین تیرانداز در دنیا بودم. ریپتاید را انداختم و کمان را از روي دیوار برداشتم. ي احمقانه اي داشتمایده 

نمی . اما انتخابی نداشتم. نمی توانستم هدف ها را در کمپ بزنم، چه برسد به چشم یک گاو نر خشمگین

لو، دوقلو هاي تیرانداز، دعا کردم، در حالی به درگاه آرتمیس و آپو. شومتوانستم این مبارزه را با شمشیر برنده 

  . براي یک بار به من ترحم کنند ،که امیدوار بودم

  .فقط یک پرتاب، لطفاً. لطفاً بچه ها -

  . یک تیر در کمان گذاشتم

  . گیرین خندید

  . یک تیر بهتر از یک شمشیر نیست! احمق -

قبل از این که بتواند بچرخد، کمان را در کناره . رفتمبه کناره شیرجه . او شمشیرهایش را باال آورد و حمله کرد

صداي تامپ تامپ تامپی شنیدم، وقتی که کمان کامالً از میان هر قفسه ي . ي  قفسه ي سمت راستش زدم

گیریون . سینه اش عبور کرد و از سمت چپ بیرون آمد، و در سر پرشده ي خرس گریزلی نشست

  . من خیره شد او برگشت و به. شمشیرهایش را انداخت

  .... تو نمی توانی تیراندازي کنی، اونها به من گفتن تو نمی تونی  -



  

تا جایی  ،بر روي زانوهایش فرو افتاد و و در شن ها فرو رفت. چهره اش رنگ سبز بیمارگونه اي به خود گرفت

  . ماند که سه تا پیش بند آشپزي و یک جفت چکمه ي گاوچران خیلی بزرگ تمام چیزي بود که بر جا

به عنوان را بعد کباب پز را روشن کردم و غذا . یوریشن سعی نکرد که جلوي مرا بگیرد. دوستانم را باز کردم

  . در آن سوزاندمپیشکشی به آپولو و آرتمیس 

  :گفتم

  . متشکرم بچه ها، یکی بهتون بدهکارم -

  . است آسمان در دور دست غرید، براي همین فهمیدم که کباب ها بوي خوبی داشته

  :تایسون گفت

  !آره، به خاطر پرسی -

  :نیکو پرسید

  می تونیم حاال این ترسو رو ببندیم؟  -

  . گراور موافق بود

  ! و اون سگ تقریباً داشت مرا می کشت! آره -

ارثیوس هر دو سرش را بر . به یوریشن نگاه کردم، که هنوز آسوده و راحت در کنار میز پیک نیک نشسته بود

  . روي زانوهاي گاوچران گذاشته بود

  :از او پرسیدم

  چقدر طول می کشه تا گیرین دوباره بازسازي بشه؟  -

  . یوریشن شانه اي باال انداخت

تو لطف بزرگی در . خدایان رو شکر. سریع بازسازي می شن، نیستصدها سال؟ اون از اون هیوالهایی که  -

  . حقم کردي

  :به خاطر آوردم

  تو گفتی قبالً براي او مرده بودي، چطوري؟ -

همه چیز،  به عنوان یه دو رگه ي معمولی شروع شد، اما من . هزاران ساله که براي این خزنده کار می کنم -

. بدترین اشتباهی که در تمام عمرم کردم. انتخاب کردم ،من پیشنهاد کرد جاویدانگی رو، وقتی پدرم اون رو به

فقط از گاوها مراقبت می کنم و . نمی تونم خارج بشم. نمی تونم از اینجا برم. حاال به این مزرعه چسبیدم

  . ما دو تا به هم بسته شده ایم ،به نوعی. مبارزه هاي گیرین رو انجام می دم

  :گفتم

  .  یزا رو تغییر بديشاید بتونی چ -

  . یوریشن چشمانش را تنگ کرد

  چطوري؟  -

و معامالت با تیتان ها رو . فروش اونها براي غذا رو متوقف کن. مراقبشون باش. با حیوانات خوب رفتار کن -

  . تموم کن

  . یوریشن در مورد آن فکر کرد

  . همه چیز روبه راه میشه -



  

وقتی که گیرین برگشت، ممکنه این دفعه . ا بهت کمک می کننحیوانات رو به سمت خودت ببر، و اونه -

  . اون براي تو کار کنه

  . یوریشن نیش خندي زد

  . حاال، این همون چیزیه که می تونم به خاطرش زندگی کنم -

  تو نمی خواي که جلوي رفتن ما رو بگیري؟ -

  . معلومه، نه -

  . د به یوریشن نگاه می کرداو هنوز با شک و تردی. آنابث مچ هاي کبودش را مالید

  کی بوده؟ . رئیست گفت که کسی براي عبور مطمئن ما پول داده -

  . گاوچران شانه اي باال انداخت

  . شاید او فقط براي این که شماها رو فریب بده، اون رو گفته -

  :پرسیدم

  ؟ در مورد تیتان ها چی؟ تو پیام رنگین کمانی در مورد نیکو رو به اونها فرستادي -

  . اونها در مورد اون نمی دونن. گیرین تا بعد از کباب پختن اون رو عقب انداخت. نچ -

شک داشتم که موافق همراهی با . مطمئن نبودم ،در مورد این که با او چه کنم. نیکو به من نگاه کوتاهی کرد

  :به او گفتم. بزندم که براي خودش آن اطراف پرسه هاز طرف دیگر، نمی توانستم اجازه بد. ما باشد

  . اینجا امنه. می تونی اینجا بمونی تا وقتی که جستجومون تموم بشه -

  :نیکو گفت

  ! امن؟ چرا در مورد امنیت من نگرانی؟ تو گذاشتی خواهرم کشته بشه -

  :آنابث گفت

. نمی گفت دروغ ،ن در مورد اینکه کرونوس می خواد تو رو دستگیر کنهو گیری. تقصیر پرسی نبودنیکو، اون  -

  . اگه او می دونست تو کی هستی، هر کاري انجام می داد تا تو رو در طرف خودش داشته باشه

  . و نمی ترسم. من طرف هیچکسی نیستم -

  :آنابث گفت

  ... خواهرت نمی خواد . اما باید بترسی -

  !اگه خواهرم برات اهمیتی داشت، کمکم کرده بودید تا اون رو برگردونم -

  :گفتم

  روح در ازاي یه روح؟ یه -

  !بله -

  ... اما اگه تو روح من رو نمی خواي  -

   !بهت نمی گمهیچی  -

  . تا اشک را از چشمانش دور کند ،او پلک زد

  . و من خواهرم رو بر می گردونم -

  :گفتم

  . نه مثل اون. بیانکا نمی خواد تا برگردونده بشه -

  : او فریاد زد



  

  می دونی اون چی می خواست؟ چطوري ! تو او رو نمی شناختی -

  . در مورد خطی از پیشگویی آنابث فکر کردم. به شعله هاي پیت کباب پزي خیره شدم

  . باید پیروز بشی یا در میان دستان پادشاه ارواح می افتی
  . س باشد، و مجبور بودم تا نیکو را متقاعد کنم تا به او گوش نکندواو می بایست مین

  . مبیا از بیانکا بپرسی -

  . ناگهان آسمان تاریک تر از قبل شد

  :نیکو با بدبختی گفت

  . سعی کرده ام، اون جواب نمی ده -

  . اون جواب می ده ،اینجا در احساسم می گه با بودن من. دوباره سعی کن -

  چرا باید این کار رو بکنه؟  -

  :گفتم

  .چون او یه پیام رنگین کمانی برام فرستاده -

  . ناگهان در مورد آن مطمئن بودم

  . او سعی می کرد بهم در مورد کاراي تو هشدار بده، براي این که ازت محافطت کنم -

  . نیکو سرش را تکان داد

  . غیر ممکنه -

  . تو گفتی که نمی ترسی. یه راه براي فهمیدنش هست -

  . به سمت یوریشن برگشتم

  . و غذا و نوشیدنی. ما به یه گودال نیاز داریم شبیه یه قبر -

  . آنابث هشدار داد

  ... پرسی، فکر نکنم این خوب  -

  : نیکو گفت

  . بسیار خب، سعی می کنم -

  . یوریشن سبیلش را خاراند

ي یخ  استفاده کنید و  پسر سیکالپس، جعبه شمی تونید از. کندیم، براي چاه فاضالب یه چاله اون پشت -

  .امیدوارم مرده ها شراب شیرین دوست داشته باشن. من رو از آشپزخونه بیار

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل دهم

  .در مسابقه ي مرگبار شرکت می کنیم

  

در مقابل مخزن فاضالب  ،به عمق بیست فوت ،یک چالهتاریک شدن هوا، در کنار فراخوانی مان را بعد از 

که در کناره رنگی  و کلمات قرمزبر روي آن خندان کی با صورت ،زرد روشن بودبه رنگ  مخزن. انجام دادیم

  . کامالً آدم را به فضاي احضار ارواح نمی برد. 72کارخانجات سیفون سازي شاد: شده بودنوشته ي آن 

  :نیکو در حالی که اخم کرده بود، گفت. ابرهاي نقره اي در میان آسمان حرکت می کردند. ماه کامل بود

  . کامالً تاریکه. ال اینجا باشیس باید حاومین -

  :با امیدواري گفتم

  . شاید رفته گم شده -

نیکو شراب شیرین را در چاله پاشید و کباب ها را در آن پرت کرد، بعد شروع به خواندن سرودي به زبان یونان 

گ در جیبم، سوت س. دندرا متوقف کرجیر جیر کردن  ،به سرعت جیرجیرك هاي داخل جنگل. باستان کرد

  . داشت یخ می زد و روي رانمیخی استایکسی شروع به سرد شدن کرد، 

  :تایسون در گوشم پچ پچ کرد

  . جلوش رو بگیر -

  .هواي شب سرد و خطرناك بود. آن اوضاع غیر طبیعی بود. قسمتی از وجودم موافق بود

ي از زمین به بیرون تراوش مه هاي سولفور. اما قبل از آن که بتوانم چیزي بگویم، اولین ارواح پدیدار شدند

یک شکل آبی رنگ در لبه ي چاله جابه جا . سایه ها ضخیم می شد و شکل انسانی به خود می گرفت. کرد

  . شد و زانو زد تا بنوشد

  : نیکو در حالی که لحظه اي سرودش را متوقف می کرد، گفت

  !فقط بیانکا باید بنوشه! بس کن -

اما خیلی دیر . س دسته جمعی با دیدن تیغه ي برنز آسمانی ام عقب نشستندارواح با یک هی. ریپتاید را کشیدم

تبدیل  - یک مرد ریشو در رداي سفید –او هم اکنون به شکلی جامد . نمبود تا اولین روح را متوقف کشده 

  . حلقه اي طالیی بر روي موهاي سرش قرار داشت، حتی در چشمان مرده اش نفرت زنده بود. شده بود

  :تنیکو گف

  داري چی کار می کنی؟ ! سومین -

  :روح در حالی که فکر می کنم چنان متاسف نبود، گفت

  . پیشکشی بوي خیلی خوبی داشت، نتونستم مقاومت کنم. ارباب ،معذرت می خوام -

  . او دستش را بررسی کرد و لبخند زد

  .... تقریباً در حالتی شکل گرفته. خیلی خوبه که دوباره خودم رو می بینم -

  :نیکو اعتراض کرد

  ... برو. تو تشریفات رو بر هم زدي -
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ارواح مرده با نوري خطرناك شروع به لرزیدن کردند، و نیکو مجبور بود تا دوباره سرود بخواند تا آنها را به 

  . اطاعت وادارد

  :گفتس با شگفتی ومین

من فقط اومدم که در برابر این دروغگوها که . باید سرود خوندن رو ادامه بدي. بله، کامالً درسته، ارباب -

  . محافظت کنمازت سعی دارن شما رو فریب بدن، 

  . مثل این که من نوعی کرکس بودم ،چرخید من او به سمت

  پیشرفتی نکردن، مگه نه؟پسراي پوسایدن در طی قرن ها هیچ  ...،من، من... پرسی جکسون -

  :گفتم. می خواستم او را بزنم، اما می دانستم که مشتم از میان صورتش خواهد گذشت

  . برو گمشو. ما دنبال بیانکا دي آنجلو می گردیم -

  . روح با دهان بسته خندید

 آیا واقعاً. انتظارته اما چیزاي بدتري توي هزار تو در. می دونم که تو یه بار مینیاتورم رو با دست خالی کشتی -

  باور داري که دایدالوس بهتون کمک می کنه؟ 

آنابث چاقویش را کشید و به من کمک کرد تا آنها را از چاله دور نگه . ارواح دیگر با آشفتگی تکان خوردند

  . گراور چنان عصبی بود که به شانه ي تایسون چسبیده بود. داریم

  :س هشدار دادومین

و  ریاضیات توياو . نمی تونید بهش اعتماد کنید. شی براي دو رگه ها قائل نیستدایدالوس هیچ ارز -

  . او گناهش بیشتر از گناه یه قاتله و توسط خدایان نفرین شده. پیر شده اختراعات،

  :پرسیدم

  گناه قاتل، کی رو کشته؟ -

  .روح غرید

سعی دارین تشوقیقش کنین از شماها . دست و پاي نیکو رو می گیرینجلوي شما ! موضوع رو عوض نکن -

  . من اون رو یه لرد خواهم کرد. هدفش دست برداره

  :نیکو دستور داد

  . سبسه، مینو -

  . روح پوزخند زد

می تونم دیوانه . بذارین ازتون محافظت کنم! شما نباید به اونها گوش کنین. ارباب، اینها دشمنتون هستن -

  . شون کنم، مثل بقیه

  . ردآنابث نفسش را حبس ک

  به خاطر تو بود؟  ...بقیه؟  منظورت کریس ردریگرزه؟ اون -

  :روح گفت

  . شن، با دیوونگی پذیرایی میشنبکسایی که بدون اجازه وارد ! هزار تو قلمرو منه، نه دایدالوس -

  :نیکو دستور داد

  !می خوام خواهرم رو ببینم! سوگم شو مین -

  . روح عصبانیتش را عقب راند

  . ن به این قهرمانا اعتماد کنینیشما نمی تون. اما من بهتون هشدار دادم. بخواین، اربابهرجور شما  -



  

  . مه محو شد میانبا گفتن آن جمله، در 

  . روح هاي دیگر به سمت جلو هجوم آوردند، اما من و آنابث آنها را عقب نگه داشتیم

  :نیکو خواند

  ! بیانکا، ظاهر شو -

  . رد، و ارواح با ناراحتی جابه جا شدندخواندن را سریع تر ک سروداو 

  :گراور من من کنان گفت

  .همین حاال -

 ،که روشن تر و قوي تر از بقیه به نظر می رسید ،یک روح - بعد یک نور نقره اي در میان درختها درخشید

بلند شد، وقتی . او زانو زد تا از چاله بنوشد. گفت که اجازه دهم عبور کندمی به من  ينزدیکتر شد، و چیز

  . شکلی روح وار از بیانکا دي آنجلو بود

ارواح دیگر شروع کردند تا همگی به جلو بیایند، اما بیانکا دي آنجلو . شمشیرم را پایین آوردم. سرود نیکو لرزید

  . جنگل عقب راندداخل دستش را باال آورد و آنها را به 

  :او گفت

  . سالم، پرسی -

یک کاله سبز از یک طرف بر روي موي ضخیم مشکی : زنده بودنش بودزمان در  ،به همان شکل قبلی اش

شلوار لی و ژاکتی نقره اي پوشیده بود، لباس . شبیه برادرش ،اش قرار داشت، چشمان مشکی و پوست سبزه

به طور ضعیفی لبخند می زد، و تمام اندامش . کمانی بر روي شانه اش آویزان بود. گروه شکارچیان آرتمیس

  . می درخشید

  :گفتم

  .بیانکا -

ر بارپنج ب ،به خاطر مرگش احساس گناه کرده بودم، اما دیدن او در مقابلم ،طوالنی یمدت زمان. صدایم بم بود

 ،جستجو در میان الشه ي جنگجوي برنزي غول پیکر. تازه و جدیداً رخ داده بود شبدتر بود، مثل اینکه مرگ

زندگی اش را قربانی کرده بود، و پیدا نکردن هیچ نشانه اي از او، را به یاد  ردن آن،مغلوب کبراي  بیانکاکه 

  :گفتم. آوردم

  . متاسفم -

  . پشیمون نیستم اونم از. انتخاب کردم ،خودم ،من. هیچ چیزي براي معذرت خواهی وجود نداره، پرسی -

  !بیانکا -

. بیانکا به سمت برادرش چرخید. ري خوردنیکو مثل این که تازه از سردرگمی در آمده باشد، به جلو سکند

  . حالتش غمگین بود، مثل این که از این لحظه می ترسید

  . خیلی بلندتر شدي. سالم، نیکو -

  :نیکو فریاد زد

  ! چرا زودتر جوابم رو ندادي؟ ماههاست دارم سعی می کنم -

  . امیدوار بودم ناامید بشی -

  نا امید؟  -

  . به نظر می رسید قلبش شکسته است



  

  !ت بدمتچطوري می تونی اون رو بگی؟ سعی داشتم نجا -

  . حق با پرسیه. اون کار رو نکن. تو نمی تونی نیکو -

  . او دوستت نیست! او گذاشت تو بمیري! نه -

. شده بودمثل این که می خواست صورت برادرش را لمش کند، اما او از مه ساخته  ،بیانکا دستش را کشید

  . ، تبخیر شدآمدپوست زنده  یدستش وقتی که به نزدیک

  :او گفت

این عیب مهلک و . کینه به دل داشتن براي یکی از بچه هاي هیدیز خیلی خطرناکه. باید بهم گوش کنی -

  . بهم قول بده. تو باید ببخشی. کشنده ي ماست

  . نمی تونم، هرگز -

و اجازه دادم اونچه که برات اتفاق می افتاد رو ببینه، . ونه کمک کنهاو می ت. پرسی برات نگران بود، نیکو -

  . کنه تپیدا وار بودمامید

  :گفتم

  . تو اون پیام هاي رنگین کمانی رو فرستادي. پس تو بودي -

  . بیانکا سري به موافقت تکان داد

  :نیکو جیغ زد

  ! چرا داري به او کمک می کنی، نه به من؟ این عادالنه نیست -

  :انکا به او گفتبی

  . اون منم. اون پرسی نیست که از دستش عصبانی هستی. حاال به حقیقت نزدیک شدي -

  . نه -

عصبانی هستی، چون مردم و . تو عصبانی هستی چون تو رو به خاطر شکارچی آرتمیس شدن ترك کردم -

سرزنش کردن از و . ت رو کنار بذارياما باید عصبانی. واقعاً متاسفم. به خاطر اون متاسفم، نیکو. گذاشتم تتنها

  . باعث سرنوشت بدي میشه این کار. ، دست برداريبه خاطر انتخاب هام ،پرسی

  . آنابث حرفش را قطع کرد

  . او هرکسی رو به خاطر جنبشش فریب می ده. کرونوس داره بلند میشه، نیکو. حق با اونه -

  :نیکو گفت

  . من فقط می خوام خواهرم برگرده. کرونوس برام اهمیتی نداره -

  :بیانکا با وقار به او گفت

  . تو نمی تونی اون کار رو انجام بدي، نیکو -

  . من می تونم! من پسر هیدیزم -

  :او گفت

  ....نکناین کار رو سعی نکن، اگه من رو دوست داري،  -

سایه هایشان می . جمع می شدند، و به نظر مضطرب بودند ندورماارواح داشتند دوباره به . صدایش آهسته شد

  . صداهایشان می لرزید. لرزید

  !خطر -

  :بیانکا گفت



  

اصالً . مرده ها باید به عالم زیرین برگردن. تارتاروس به جنبش افتاده، قدرتت توجه کرونوس رو جذب کرده

  . بمونیماز این خوب نیست که بیشتر 

  :نیکو گفت

  ... طفاً صبر کن، ل -

  :بیانکا گفت

  . اونچه که گفتم رو به یاد داشته باش. دوستت دارم. نیکو ظخداحاف -

شکلش درخشید و ارواح ناپدید شدند، در حالی که ما را با یک چاله، یک محفظه ي سیفون شاد و یک ماه 

  . کامل سرد ترك می کردند

  

*****  

  

گراور و من در . تصمیم گرفتیم تا صبح صبر کنیمجرات سفر در شب را نداشت، براي همین  نهیچکدامما

میان کاناپه هاي چرمی اتاق پذیرایی گیرین فرو رفتیم، که خیلی راحت تر از یک تختخواب سفري در میان 

  . کابوس هاي شبانه ام را بهتر نکردآن کاناپه ها هم، اما . هزار تو بود

حاال ساختمان . ک کاخ سیاه بر باالي کوهستان تامدر رویا دیدم که لوك هستم، در حال قدم زدن در میان ی

آتش هاي سبز در کناره هاي . نه مثل توهم نصفه نیمه اي که در زمستان قبل دیده بودم -ها واقعی بودند

در میان هال ورودي . ساخته شده بود ،کف از مرمر هاي سیاه جال داده شده. دیوار در آتشدان ها می سوخت

همراه با ابرهاي طوفانی خاکستري می به االي سرمان در میان سقف باز، آسمان باد سردي می وزید، و ب

شلوار ارتشی، تی شرت سفید، و یک زره سینه ي برنزي یک او . لوك براي رزم، لباس پوشیده بود. چرخید

حیاط به او . تنها یک غالف خالی - پوشیده بود، اما شمشیرش بک بیتر در کناره ي پهلویش قرار نداشت

وقتی . داشتند براي جنگ آماده می شدند هارگی وارد شد، جایی که چندین دسته از جنگجویان و دراکانابز

یکی از . آنها شمشیرشان را بر روي زره شان قرار دادند. لوك را دیدند، دوررگه ها توجه هاشان جلب شد

  :دراکانا پرسید

  وقتش ش ش ش ه ، لرد؟ -

  :لوك قول داد

  .ادامه بدید به زودي، به کارتون -

  :صدایی در پشت سر لوك گفت 

  .لرد -

زیبا به نظر می  ،امشب لباس آبی پوشیده بود، و به طور شریرانه اي. کلی، امپوسا، داشت به او لبخند می زد

موهایش در پشتش بافته شده بود و . گاهی قهوه اي تیره، گاهی قرمز خالص -چشمانش می درخشید. رسید

به نظر می رسید که نور آتشدان ها را به خود گرفته است، مثل این که دوست داشت به شعله اي واقعی تبدیل 

  . شود

و مرا مثل قبل تا بیرون رویایم تعقیب کند، اما این بار به  منتظر بودم که کلی مرا ببیند،. قلبم به تپش افتاد

  :او به لوك گفت. نظر می رسید که متوجه من نیست

  . یه مالقات کننده داریم -



  

  . به کناري رفت، و حتی به نظر می رسید لوك هم از دیدن آنچه می دید گیج شده است

سرهاي حیوانات بر . ایش هیس هیس می کردندمارهایش در میان پاه. لوك بود در باالي سر ،کامپ هیوال

شمشیرهاي کشیده شده اش با سم می درخشیدند و با بالهاي خفاش وار گشوده، به . روي کمرش می غریدند

  . آمدراهروي ورودي داخل 

  . صداي لوك کمی می لرزید

  . تو، بهت گفتم توي آلکاتراز بمون -

با زبان غرغري عجیبش صحبت کرد، اما این بار در جایی  او. پلک هایش فریبکارانه مثل یک خزنده پلک زد

  .در پشت ذهنم حرفهایش را فهمیدم

  . اومدم تا خدمت کنم، بذار انتقام بگیرم -

  :لوك گفت

  ... شغلت . تو یه زندان بانی -

  . هیچکس نمی تونه از دستم فرار کنه. می خوام اونها رو بکشم -

  :او گفت. ورتش به پایین چکیدخطی از عرق از کنار ص. لوك تردید کرد

  . این موقعیت، افتخار بزرگیه. نخ آریادنه رو حمل کنی کالف بهتره تو. خیلی خب، تو با ما می آي -

شمشیرهایش را غالف کرد و برگشت، و تاپ تاپ کنان بر روي . کامپ به سمت ستاره ها هیس هیس کرد

.پاهاي اژدهاگونه اش از راهروي ورودي بیرون رفت

  :غرغر کرد لوك

  . اون خیلی بی نظمه، خیلی قدرتمند. توي تارتاروس بمونه ،باید می ذاشتیم این یکی -

  . کلی به آرامی خندید

  !ازش استفاده کن. تو نباید از قدرت بترسی، لوك -

  :لوك گفت

  . می خوام هر چه زودتر تموم بشه. هرچه زودتر بریم، بهتره -

  . بازوي لوك می کشید، همدردي کردکلی در حالی که انگشتش را بر روي 

  واي، تو فکر می کنی خراب کردن کمپ قدیمیت کار خوشایندي نیست؟ -

  . من همچین حرفی نزدم -

  تو هیچ فکري در مورد خودت نداري، آه، قسمت خاصت؟ -

  . صورت لوك مثل سنگ شد

  . من ماموریتم رو می دونم -

  :دیو گفت

  ده ت کافیه؟ یا الزمه براي کمک به مادر هکیت تماس بگیرم؟فکر می کنی، ارتش یورش کنن. خوبه -

  :لوك مهیبانه گفت

همه ي چیزي که حاال الزم دارم اینه که . معامله تقریباً کامل شده. نیرو داریم ،کافیاندازه ي بیشتر از حتی  -

  . از اون محوطه با امنیت مسیریابی کنم

  :کلی گفت

  . سرت رو روي یه نیزه ببینم ،از اینکه در صورت شکستمتنفرم . ام م م، باید جالب باشه -



  

  و تو، دیو، کار دیگه اي نداري انجام بدي؟ . من شکست نخواهم خورد -

  .کلی لبخند زد

دارم این کار رو همین حاال انجام . هدیه می دمامیدي  نا ،کسایی که استراق سمع می کنن بهدارم . اُه، بله -

  .می دم

  . او مستقیم به من نگاه کرد، چنگال هایش را آشکار کرد و رویایم را پاره کردم

مشرف بر صخره هاي سنگی و اقیانوسی در زیر  ،دیوار سنگییک بر باالي .  ناگهان در مکان متفاوتی بودم

یابی، شبیه یک پیرمرد، دایدالوس، بر روي یک میز کار قوز کرده بود، و با نوعی وسیله ي رد. آن، ایستاده بودم

کمرش خم شده . سالها پیرتر از آخرین باري بود که او را دیده بودم. قطب نماي خیلی بزرگ، کلنجار می رفت

او زیر لب فحشی به زبان یونان باستان داد و با چشمانی نیم باز نگاه . بود و دستهایش پیر و چروك شده بودند

  . آفتابی بود يروزآن روز، ی با این که کرد، مثل این که نمی توانست کارش را ببیند، حت

  :صدایی فریاد زد

  !عمو -

پسري خندان، همسن نیکو، جست و خیز کنان از پله ها باال آمد، در حالی که جعبه اي چوبی را حمل می 

  . کرد

  :  پیرمرد گفت

  .73پردیکس ،سالم -

  . اگر چه تن صدایش سرد بود

  پروژه هات رو انجام دادي؟ -

  . ونا آسون بودندا. بله، عمو -

  . دایدالوس اخم کرد

  آسون؟ مسئله ي باال بردن آب از سرباالیی بدون یه پمپ آسون بود؟ -

  !ببینید! اُه، بله -

با دسته اي پاپیروس بلند شد و به مخترع . پسر در جعبه را برداشت و در میان آن آت و آشغال ها جستجو کرد

از آنها چیزي متوجه نشدم، اما دایدالوس با اکراه سري به توافق . پیر تعدادي دیاگرام و یادداشت نشان داد

  . تکان داد

  . بد نیست. می بینم -

  :پردیکس گفت

  !او گفت احتماالً من از شما باهوشترم! پادشاه عاشقشون شد -

  اون این رو گفت؟ -

هر چیزي در مورد خوام  می! خیلی خوشحالم که مادر مرا فرستاد تا با شما مطالعه کنم. اما من باور نکردم -

  . بدونم ن،دی که انجام می

  :دایدالوس من من کنان گفت

  بله، پس از اینکه من مردم، تو می تونی جایگاه من رو بگیري، آره؟ -

  . چشمان پسر گشاد شد

                                               
73 - Perdix



  

  چرا یه آدم در نهایت باید بمیره؟... اما داشتم فکر می کردم! اُه، نه، عمو -

  . مخترع اخم کرد

  . همه چیز، به جز خدایان، می میرن. ، پسرمموجودات طی می کنناین راهیه که  -

  .پسر اصرار کرد

خب، شما در مورد آدم ماشینی ها ... شکل دیگهیه روح رو در ... رو حفظ کنی،  74اما چرا؟ اگه بتونید روح -

شکل برنزي براي آدمها چرا یک . گاوهاي نر، عقاب ها، اژدها ها، اسب هاي برنزي. زدید، عمومی حرف 

  نسازیم؟

  :دایدالوس با تندي گفت

  . همچین چیزي غیر ممکنه. تو بچه اي. نه، پسرم -

  :پردیکس اصرار کرد

  ... کمی از جادو ي با استفاده . فکر نکنم -

  !جادو، بله -

به نظر برسه،  با یک کمی کار، می تونیم یه بدن که کامالً انسان -جادو و قطعات مکانیکی با هم! بله، عمو -

  . من یه یاداشت هایی نوشتم. حتی بهتر، بسازیم

. آن را خواند ،مدت زمانی طوالنی. دایدالوس آن را باز کرد. او لوله ي کاغذي ضخیمی را به دست پیرمرد داد

  . به پسر نگاه کوتاهی کرد، بعد لوله ي کاغذ را بست و گلویش را صاف کرد. چشمانش تنگ شد

  . وقتی بزرگتر شدي، خواهی فهمید. می کنه، پسرماین هرگز کار ن -

  رو درستش کنم، عمو؟ مفصل هات دوباره ورم کرده؟ 75خب، پس می تونم اون اسطرالب -

  . فک پیرمرد محکم شد

  حاال، چرا نمی ري پی کارت؟ . متشکرم. نه -

نبوه ابزارها برداشت و به او سوسکی برنزي را از ا. پردیکس به نظر می رسید به عصبانیت پیرمرد توجهی ندارد

باد خیلی قوي . را نگه داشته بودبرج یک تیر کوتاه که فقط تا زانوي پسر می رسید، لبه ي . لبه ي برج دوید

  :می خواستم به او بگویم. بود

  . برگرد عقب -
سوسک . پردیکس سوسک را باال آورد و آن را به درون آسمان پرت کرد. اما صدایم در خواب کار نمی کرد

  . پردیکس با خوشی خندید. بالهایش را گشود و با وزوزي دور شد

  :دایدالوس زیرلبی، آن چنان آهسته که پسر نتواند بشنود، گفت

  ...باهوشتر از من -

پرواز مرد، عمو؟ شنیدم شما براش بال هاي بزرگی درست کردید، اما اون  واقعیت داره که پسرتون در حال -

  . بالها شکستند

  :او زیر لب گفت. دایدالوس دستهایش را گره کرد

  .جاي من رو بگیره -

                                               
74 - animus ( anima)  ینی شمنظور پردیکس حفظ شخصیت انسان در بدنی ما . حالتی که در روانشناسی شخصیت درونی فرد را توصیف می کند

. البته شخصیت یک انسان در واقع معادل با روح اوست. بوده است
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  . باد دور پسر تازیانه وار حرکت می کرد، لباس هایش را می کشید و موهایش را آشفته می کرد

  :پردیکس گفت

  فکر می کنید بتونم؟ . خوشم میاد، بالهاي خودم رو می سازم که نخواهند شکستمن از پرواز  -

در حالی که کلیدي  ،ژانوس ،ممکن بود این رویایی در میان رویایم باشد، اما ناگهان تصور کردم خداي دو سر

  . کنانتخاب . لبخند می زد، در کنار دایدالوس در هوا درخشیدو  نقره اي را این دست آن دست می کرد
   .انتخاب کن  :او در گوش مخترع پیر پچ پچ کنان گفت

  . چشمان پیر مخترع از عصبانیت قرمز بود. دایدالوس یکی دیگر از سوسک هاي فلزي را برداشت

  :او فریاد زد

  . پردیکس، بگیر -

پردیکس با سرخوشی، سعی کرد آن را بگیرد، اما پرتاب خیلی . او سوسک برنزي را به سمت پسر پرت کرد

 ،به نحوي. باد او را گرفتو . سوسک به درون آسمان پرت شد، و پردیکس یک ذره از لبه جلوتر رفت. بلند بود

  :او جیغ زد. توانست لبه برج را با انگشتانش در حال سقوط بگیرد

  !کمکم کن! عمو -

  :دایدالوس به نرمی گفت. از موضعش تکان نخورد. صورت پیرمرد مثل یک ماسک بود

  . سریع باش کار با اونادر مورد . با بال هاي خودت. برو، پردیکس -

  :را از دست می داد، فریاد زد جاي دست گیرشدر حالی که  ،پسر

  ! عمو -

بعد . درخشید و ناپدید شد ،ژانوس ،خدا. برقرار شدلحظه سکوتی مرگبار یک . او به سمت دریا سقوط کرد

  :صداي عبوس یک زن از آن باال گفت. تندري آسمان را لرزاند

  . بهاي اون رو پرداخت می کنی، دایدالوس -

  . دایدالوس به سمت آسمان ها اخم کرد. آن صدا، صداي مادر آنابث، آتنا بود. آن صدا را قبالً شنیده بودم

  . من همه چیز رو قربانی کردم تا راه شما رو ادامه بدم. ا افتخار می کردم، مادرمن همیشه به شم -

  . بهاشو می پردازي.  رو کشتی نو تو او. من رو مثل تو داشتتبرك  ،پسراون با این حال  -

  :دایدالوس غرید

  ... اما حاال . نداره در عالم زیرین رنج خواهم برد، اهمیتی. من همه چیز رو باختم. من جواب پس دادم و دادم -

  . او لوله ي کاغذي پسر را برداشت، آن را براي لحظه اي مطالعه کرد، و آن را در آستینش سراند

  :آتنا به سردي گفت

  . حاال بهاشو می پردازي، تا ابدهمین تو . نمی فهمیتو  -

یک درد داغ . احساس کردم ،آنچه را که او احساس می کرد. ناگهان دایدالوس با درد و رنج به روي زمین افتاد

  . نفسم را بند آورد، و همه چیز سیاه شد - داغ و گداخته یمثل یک گردنبند آهن ،گذاري نزدیک گردنم

  

*****  

  

  :گراور از روي کاناپه ي بغلی گفت. در تاریکی بیدار شدم، دستانم گلویم را چنگ می زد

  پرسی؟ حالت خوبه؟  -



  

بودیم تماشا کرده بودم،  شمردي را که به دنبال. مطمئن نبودم چطور جواب دهم. نفسم را پیوسته و آرام کردم

نور آبی در میان . چطور می توانستم خوب باشم؟ تلویزیون روشن بود. دایدالوس، برادرزاده اش را کشته بود

  . اتاق می درخشید

  :غار غار کنان گفتم

  ساعت چنده؟... ساعت -

  :گراور گفت

  . داشتم کانال طبیعت رو تماشا می کردم. بخوابم دو صبح، نمی تونستم -

  . او فین فینی کرد

  . جنیفر تنگ شده يدلم برا -

  . خواب را از چشمانم بیرون راندم

  . تو دوباره اون رو می بینی، به زودي... آره، خب -

  . گراور با ناراحتی سرش را تکان داد

هفت روز از . امروز سیزدهم ژوئنه. توي تلویزیون دیدم از ،می دونی امروز چه روزیه، پرسی؟ همین حاال -

  . وقتی که کمپ رو ترك کردیم، گذشته

  :گفتم

  . چی؟ نمی تونه درست باشه -

  .گراور به من یادآوري کرد

اولین باري که تو و آنابث به داخلش رفتین، تو فکر می کردي فقط . زمان توي البیرنت سریع تر می گذره -

  . ودي، درسته؟ اما اون یه ساعتی می شدچند دقیقه اونجا ب

  : گفتم

  . اُه، درسته -

داغ گذاري  سوزشگلویم احساس در صحبت می کند و دوباره  يبعد برایم روشن شد که او دارد در چه مورد

  . مکرد

  . فرجه ات در رابطه با شوراي بزرگان سم دار -

  . زیر دندانش خرد کردگراور کنترل تلویزیون را در دهانش گذاشت و انتهاي آن را 

  :او با دهانی پر از پالستیک گفت

دیگه هرگز اجازه نخواهم . وقتی برگردم، اونها گواهی جستجوم رو ازم می گیرن. زمان رو از دست دادم -

  . داشت بیرون برم

  :به او قول دادم

  . متقاعدشون می کنیم زمان بیشتري بهت بدن. با اونها صحبت می کنیم -

  . نش را فرو بردگراور آب دها

پاکسازي مرتع  –اونچه که امروز تو انجام دادي . دنیا داره می میره، پرسی. نمی کنناونها هرگز اون کار رو  -

  . من آرزو دارم کاش می تونستم مثل تو باشم... من . شگفت انگیز بود -حیوانات از گیرین

  :گفتم

  ... تو هم مثل یه قهرمانی . هی، اون رو نگو -



  

  ... سعی می کنم، اما. نه، من نیستم -

  . او آهی کشید

رو درك می کنی، مگه نه؟ اگه  این. نمی تونم. پرسی، نمی تونم بدون پیدا کردن پن به کمپ برگردم -

  . نمی تونم حتی با خودم روبرو بشم. شکست بخورم، نمی تونم توي صورت جنیفر نگاه کنم

ما در خیلی چیزها با هم بودیم، اما هرگز . ناراحتی می شد صدایش چنان ناراحت بود که شنیدنش باعث

  . صدایش را چنین ناراحت نشنیده بودم

  :گفتم

. تو یه پسر بزي قهرمان هستی، درست؟ جنیفر این رو می دونه. حلش می کنیم، تو شکست نخورده اي -

  . منم می دونم

  :محزون زیر لب گفت. گراور چشمانش را بست

  . پسر بزي قهرمان -

بیدار بودم، در حالی که نور آبی کانال طبیعت بر روي سرهاي پر شده  زخیلی بعد از این که به خواب رفت، هنو

  . می رقصیددیوارهاي گیرین نصب شده بر روي ي 

  

*****  

  

  . صبح بعد به درون محافظ گله رفتیم و وداع هایمان را انجام دادیم

  :بدون توجه به کلمات گفتم

  .تونی با ما بیاينیکو، تو می  -

فکر کنم، داشتم در مورد رویایم و این که چقدر آن پسر جوان، پردیکس، مرا به یاد نیکو می انداخت، فکر می 

فکر نمی کنم که هیچ کدام از ما توانسته بود در خانه مرتع دار دیوصفت خوب . او سرش را تکان داد. کردم

او در . چشمانش قرمز بود و صورتش به سفیدي گچ. رسید خوابیده باشد، اما نیکو از همه بدتر به نظر می

حتی براي یک مرد بالغ  ،چون آن شنل - که می بایست متعلق به گیرین باشد ، شنلی سیاه پیچیده شده بود

   .سه سایز بزرگتر بود

  . دارم الزمبراي فکر کردن  یه کمی وقت من   -

این حقیقت که . توانستم بگویم که هنوز عصبانی بود اما از تن صدایش می. چشمانش، با چشمانم تالقی نکرد

به نظر نمی رسید به مزاجش خوش آمده  ،خواهرش به خاطر من، نه به خاطر او، از عالم زیرین بیرون آمده بود

  :آنابث گفت. باشد

  . نیکو، بیانکا فقط می خواد تو در امان باشی -

. را کنار زد و به سمت خانه ي مرتع دار به راه افتاد او دستش را بر روي شانه ي نیکو گذاشت، اما نیکو آن

او  ،اما مه صبحگاهی به نظر می رسید آهسته و پیوسته وقتی او قدم می زد ،ممکن بود به خاطر تصوراتم باشد

  :آنابث به من گفت. را در بر گرفت

  ... س صحبت کنه واگه دوباره با روح مین. براش نگرانم -

  . یوریشن قول داد

  . حالش خوب میشه اون -



  

شلوار لی نو و یک پیراهن وسترن تمیز پوشیده بود و حتی . گاوچران به طور زیبایی تمیزکاري کرده بود

  . او چکمه هاي گیرین را پوشیده بود. را تراشیده بود ریشش

جاش امنه، قول می . وقت که بخواد اون پسر می تونه این جا بمونه و افکارش رو جمع و جور کنه، تا هر -

  . دم

  :پرسیدم

  در مورد تو چی؟  -

  . یوریشن زیر یکی از چانه هاي ارثیوس را خراند و بعد، بعدي را

دیگه هیچ گوشت گله ي . از حاال به بعد قراره چیزا توي این مرتع یک کمی متفاوت تر از قبل پیش بره -

و قصد دارم با اون اسباي . ینی هاي مغزدار حبوباتی فکر می کنمدارم در مورد نون شیر. قربانی در کار نیست

  . ممکنه براي نمایش سواري بعدي ثبت نام کنم. گوشت خوار دوست بشم

  . آن ایده مرا لرزاند

  . خب، موفق باشی -

  . آره -

  . یوریشن روي چمن تفی انداخت

  با حساب کتاب من، شماها دنبال کارگاه دایدالوس می گردین؟ -

  . ان آنابث درخشیدچشم

  تو می تونی کمکمون کنی؟ -

یوریشن محافظ گله را بررسی کرد، و احساسم به من می گفت که موضوع کارگاه دایدالوس او را ناراحت می 

  . کند

  .اما هفاستوس ممکنه بدونه. نمی دونم کجاست -

  . آنابث موافق بود 

  اما چطوري می تونیم هفاستوس رو پیدا کنیم؟ . اون همون چیزیه که هرا گفت -

یک صفحه ي گرد نقره اي صاف در  -یک گردنبند بود. یوریشن چیزي را از زیر یقه ي پیراهنش بیرون آورد

یوریشن آن را به . شستانگشت فرورفتگی وجود داشت، مثل اثر  ، یکدر میان صفحه. یک زنجیر نقره اي

  :یوریشن گفت. ابث دادآن

هفاستوس، گاهگاهی اینجا می آد، حیوانات رو مطالعه می کنه، براي اینکه بتونه کپی هاي ماشینی برنزي  -

یه حقه ي کوچیک که می خواست روي پدرم، . یه لطفی در حقش کردم -اه -آخرین بار، من. اونها رو بسازه

گفت اگه یه وقتی الزم بود . نشانه ي سپاسگذاري به من داداو این زنجیر رو به . و آفرودیت سوار کنه ،اریز

  . اما فقط یه دفعه. صفحه من رو به سمت کوره هاش راهنمایی می کنهاین اون رو پیدا کنم، 

  :آنابث پرسید

  و تو داري اون رو به من می دي؟  -

  . یوریشن قرمز شد

فقط دگمه رو فشار . دازه ي کافی اینجا کار دارمبه ان. من نیازي ندارم که کوره ها رو ببینم، خانم کوچولو -

  . بدید و شما در راه اونجا خواهید بود



  

آنابث جیغ زد و آن را پرت کرد، که . هشت تا پاي فلزي بیرون آمد. آنابث دگمه را فشرد و صفحه به کار افتاد

  . باعث سردرگمی بسیار زیاد یوریشن شد

  :جیغ زد آنابث

  !عنکبوت -

  :دگراور توضیح دا

  . 76یه کینه ي قدیمی بین آتنا و آرچانه. او، ام، یه کمی از عنکبوت ها می ترسه -

  . ر می رسیدظیوریشن کمی دلواپس به ن

  . اُه، متاسفم، خانم کوچولو -

  :گفتم. عنکبوت با تقال به سمت محافظ گله رفت و بین میله ها ناپدید شد

  . صبر نمی کنه مونعجله کنید، اون چیز برا -

از یوریشن خداحافظی کردیم، تایسون محافظ گله را از . نبود، اما انتخاب زیادي نداشتیم شآنابث مشتاق تعقیب

  . روي سوراخ برداشت و به داخل هزار تو پریدیم

  

*****  

  

آن عنکبوت چنان به . آرزو می کردم اي کاش می توانستم بر روي آن عنکبوت ماشینی یک قالده ببندم

اگر به خاطر قدرت شنوایی . حتی نمی توانستم آن را ببینم ،نل ها می دوید، که اکثر اوقاتسرعت در میان تو

  . فوق العاده ي گراور و تایسون نبود، هرگز می فهمیدیم از کدام راه رفته است

. افتادیم می یک پرتگاه بسیار عمیقداشتیم داخل از یک تونل مرمري دویدیم، بعد به سمت چپ رفتیم و 

زمین  ،ادامه داشت، اما در حدود صد پا در مقابلمانتونل . مرا گرفت و باال کشید ،بل از این که بیفتمتایسون ق

عنکبوت  . بر روي آنو یک سري تیرآهن در درون یک چاله خال و در کار نبود، فقط تاریکی و کف تونلی 

  . دیگر تاب می خوردتیرك به تیرك مکانیکی در نیمه ي راه بود، با استفاده از تارهاي عنکبوتی فلزي، از یک 

  :آنابث گفت

  . توي کار با اینها ماهرم. میله هاي میمونی -

او از عنکبوت هاي کوچولو می . او بر روي اولین میله پرید و براي عبور از آن، شروع به تاب خوردن کرد

  ه نه؟جالب. از روي دسته اي میله ي میمون، نه ،اما از شیرجه رفتن به سمت مرگ ،ترسید

                                               
76  - Arachne ر بود که شهرتش وآرچانه الهه ي یونان باستان در اصل دختر فانی یک چوپان مشه . الهه ي یونانی که به اولین عنکبوت تبدیل شد

هنر بافندگی آرچانه در مدتی که در کنار آتنا الهه ي جنگ یونان زندگی می کرد به عنوان . وردآبه خاطر پشم هاي زیبایی بود که به رنگ اراغوانی در می 

ي سبک بافت با طرح هایی پیچیده بافت که پارچه ها ،با هنر بسیار خود  بعد از مدتی او به دیار خود بازگشت و. هدیه اي از جانب آتنا به او ارزانی شد

هیچ جا چه « : یک روز یک عروس جنگل از او پرسید که هنرش هدیه اي از جانب آتنا ست و او چنان مغرور شده بود که گفت. همه را به تحیر واداشت

آتنا سعی کرد با واسطه کردن  .»معلوم شود کدام بهترین است ندارد و اگه آتنا ادعایی دارد می تواند مسابقه بدهیم تا سمانها و چه زمین کسی هنر مرا آدر 

رچانه در پرتره آآتنا پرتره اي باشکوه از خدایان بافت در عوض  ،در مسابقه. تنا پافشاري می کردآورد اما آرچانه بر روي مبارزه با آیک پیرزن او را سر عقل 

. ت و خوار و حتی آپولو را در شمائل یه چوپان تهی دست بر روي پارچه اش به تصویر کشیداش زئوس را با زنان بسیار در کنارش بافت، دیونسیوس را مس

.  ویختآچنان افسرده شد که خودش را به دار  ،آرچانه متوجه کاري که کرده بود شد. آتنا چنان عصبانی شد که سیلی به او زد و پارچه اش را پاره کرد

  :آتنا به او گفت. تاما این بار نه در هیبت یک انسان بلکه به صورت یک عنکبو ،اره متولد شودآتنا دلش به حال او سوخت و اجازه داد دوب

  »خودبینی، تا ابد آویزانی و تاب می خوري اجازه می دم دوباره زندگی کنی، اما به خاطر آن غرور و« 

  http://www.goddessgift.com/goddess-myths/greek-goddess-arachne.htm: منبع 



  

برگشتم و  ،وقتی که عبور کردم. او را دنبال کردم. آنابث به سمت مخالف رفت و به دنبال عنکبوت دوید

ن با سه تا تاب از آنجا ارفیق بزرگم) یا اون یه سواري بزي بود؟( تایسون را دیدم که به گراور کولی می داد 

  . تکه شد دو شخرین تیر آهنی در زیر وزنبه جز این که وقتی فرود آمد، آ ،عبور کرد، که چیز خوبی بود

یه پیراهن، لباس راحتی و یه کرابات  ،بقایاي جسد. به راهمان ادامه دادیم و از کنار اسکلتی مچاله عبور کردیم

بر روي کپه اي چوب بدردنخور سکندري خوردم،  اما وقتی نوري بر روي . عنکبوت سرعتش را نکاست. بود

  . بودند از آنها، همگی از وسط شکسته عددصدها  -آنها مداد هستندآنها تاباندم، فهمیدم که 

وقتی چشمانم را باز کردم، اولین چیزي که  توجهم . چشممان را زدزیادي نور . تونل به اتاق بزرگی باز می شد

دند و دسته اي از آنها قدیمی بو. پخش و پال بودند ندسته اي از آنها در اطرافما. را جلب کرد، اسکلت ها بود

گیرین نبود، اما به  يبوي آنها به بدي اصطبل ها. بقیه جدید بودند و به مقدار زیادي بزرگتر. ندسفید شده بود

  . آن شبیه بود

. بدنش یک شیر عظیم الجثه بود. در سکوي درخشانی در طرف مقابل اتاق ایستاده بود. بعد هیوالیی دیدم

ش را محکم به عقب کرده و مثل دم خرگوش بسته بود و اما موهای ،می توانست زیبا باشد. سرش یک زن

او روبان آبی . آرایش غلیظی کرده بود که به نحوي مرا به یاد معلم گروه کر کالس سومم می انداخت

  : درخشانی بر روي سینه اش چسبانده بود که لحظه اي طول کشید تا آن را بخوانم

  !هیوالي نمونه
  :تایسون ناله کنان گفت

  . لابوالهو -

که ناپدید  ،چنگال ابوالهولیمورد حمله ي کوچک بود، تایسون وقتی که . دقیقاً می دانستم چرا ترسیده است

بر روي صورت انسانی را دندان هایش و آنابث شروع به جلو رفتن کرد، اما ابوالهول غرید، . ، قرار گرفته بودشد

  . ، پایین آمدندنماروبرویمیله ها در هر دو طرف خروجی تونل، در پشت سر و . اش نمایش می داد

  :او اعالن کرد. فوراً غرولند هیوال به لبخندي زیبا تبدیل شد

  !این معما را جواب دهید... براي بازي آماده شوید.  مدید، مسابقه دهندگان خوش شانسآ خوش -

. از سقف منفجر شد، مثل این که آنجا بلندگوهاي نامریی وجود داشت ضبط شدهو کف زدن هاي  هلهله 

نورهاي صحنه در میان اتاق چرخیدند و بر روي سکو منعکس شدند، و نور رقصانی را بر روي اسکلت هاي 

  . روي کف اتاق انداختند

  :ابوالهول گفت

چه کسی مسابقه دهنده ! ببازید، و بگذارید بخورمتان! آزمون را بگذرانید و پیشرویی کنید! جوایزي افسانه اي -

  تان خواهد بود؟ 

  :او پچ پچ کنان گفت. آنابث بازویم را فشرد

  . می دونم چی می خواد بپرسه. من انجامش می دم -

یوال شود، اما می دانستم اگر ابوالهول قصد نمی خواستم آنابث لقمه ي یک ه. بحث زیادي با او نکردم

  . بهترین فرد براي انجام آن بود ،در میان ما ،پرسیدن چیستان دارد، آنابث

او قدمی به جلو به سمت جایگاه مخصوص شرکت کننده برداشت، جایی که یک اسکلت در یونیفورم مدرسه 

 اتاق د، و آن اسکلت تلق تلق کنان بر روي کفآنابث اسکلت را از سر راهش کنار ز. بر روي آن قوز کرده بود

  . افتاد



  

  :آنابث به آن گفت

  . متاسفم -

  :هیوال فریاد زد

  !خوش آمدي، آنابث چیس -

  . اگر چه آنابث اسمش را نگفته بود

  تو براي آزمونت آماده اي؟ -

  :آنابث گفت 

  . بله، چیستانت رو بپرس -

  :ابوالهول با نشاط گفت

  !تاندر حقیقت، بیست چیس -

  ... چی؟ اما قدیما -

عالی . براي قبول شدن، تو باید مهارتت رو در هر بیست تا نشون بدي! اُه، ما استانداردهامون رو باال بردیم -

  نیست؟ 

  . تشویق و صداي کف زدن روشن و خاموش شد، مثل این که کسی شیر آبی را باز و بسته کند

  . راي او سري دلگرم کننده تکان دادمب. آنابث به طور عصبی نگاه کوتاهی به من کرد

  :او به ابوالهول گفت

  . بسیار خب، من آمادم -

  . چشمان ابوالهول با هیجان درخشید. صداي ضربه ي درامی از باالي سرمان آمد

  بلغارستان کجاست؟... پایتخت -

  . براي لحظه اي ترسناك، فکر کردم دست پاچه شده است. آنابث اخم کرد

  :او گفت

  ... ا، اماسوفی -

  !درسته -

  . به نمایش گذاشتابوالهول چنان لبخند زد که دندانهایش را . صداي تحسین و تشویق بلند شد

  . لطفاً مطمئن شو که جوابهات رو واضح بر روي برگه ي پاسخ نامه ات با مداد شماره دو تیک بزنی -

  چی؟ -

در  ،همراه با یک مداد نوك تیز بر روي جایگاه، ناگهان یک دفترچه ي آزمون. آنابث به نظر گیج می رسید

  :ابوالهول گفت. ظاهر شد شمقابل

اگه مجبور .  ئن شو که هر جواب رو دورش خط می کشی و کامالً اون رو داخل دایره قرار می ديممط -

  . شدي پاك کنی، کامالً پاکش کن وگرنه ماشین قادر نخواهد بود که جوابهات رو بخونه

  :آنابث پرسید

  کدوم ماشین؟ -

یک جعبه ي برنزي با دسته اي دنده و اهرام و یک  ،بر باالي نور تابانده شده. ابوالهول با پنجه اش اشاره کرد
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77 - η



  

  :ابوالهول گفت

  ... حاال، سوال بعدي  -

  :آنابث اعتراض کرد

  چی میشه؟ » چی صبحا بر روي چهار پا راه می ره؟ «یه لحظه صبر کن، چیستان  -

  :ابوالهول گفت

  ببخشید؟ -

  . به وضوح رنجیده بود ،حاال

او صبح بر روي چهار پا راه می ره، مثل یه نوزاد، دو پا در بعد از ظهر، مثل یه . چیستان مربوط به انسان -

  . این، اون چیستانیه که می پرسیدي. ابزرگ سال، و بر روي سه پا در غروب، مثل یه انسان پیر با یه عص

  :ابوالهول با تعجب فریاد زد

  حاال سوال دوم، جذر شانزده چیه؟ . تو جوابش رو می دونستی! دقیقاً به همین خاطر آزمون رو تغییر دادیم -

  :آنابث گفت

  ... چهار، اما -

  کدوم رئیس جمهور امریکا، قانون آزادي برده ها رو صادر کرد؟ ! درسته -

  ... آبراهام لینکن، اما  -

  ... چقدر. چیستان شماره چهار! درسته -

  :آنابث داد زد

  ! صبر کن -

او باید فقط جواب ! او داشت کارش را عالی انجام می داد. می خواستم به او بگویم که دست از اعتراض بردارد

  . سوالها را می داد و بعد از آن می توانستم عبور کنیم

  :آنابث گفت

  . اونها چیستان نیستند -

  :ابوالهول داد زد

...  طرح شده  مواد این آزمون مخصوصاً. منظورت چیه؟ البته که هستند -

  :آنابث اصرار کرد

  . چیستان ها باعث میشن که فکر کنید. اونها فقط یه تعداد حقایق تصادفی گنگ هستند -

  :ابوالهول اخم کرد

  ... حاال چقدر نیرو الزمه تا ! م که می تونی فکر کنی؟ این مسخره ستمفکر؟ چطوري در طی یه آزمون بفه -

  :آنابث اصرار کرد

  . این یه آزمون احمقانه ست! بسه  -

  :گراور به طور عصبی حرفش را قطع کرد

  اول تمومش کنی و بعداً اعتراض کنی؟  ،میدونی که... ام، آنابث، شاید بهتر باشه فقط -

  :او اصرار کرد

  . من به این سواال جواب نمی دم. این توهینی به هوش منه. از بچه هاي آتناممن یکی  -



  

با فکر می کرد که  ،اما بخشی دیگر. بخشی از وجودم از پافشاري او به آن شکل تحت تاثیر قرار گرفته بود

  . ما رو به کشتن می دهدهمه ي دارد  شغرور

  . خالصی درخشیدبا رنگ تیره ي هم  چشمان ابوالهول. نور صحنه درخشید

  :هیوال به آرامی گفت

و اونوقت چون ما اجازه نمی دیم که هیچ بچه اي . چرا که نه، عزیزم، اگه تو قبول نشی، رد می شی -

او به . ابوالهول پنجه هایش را آشکار کرد، که مثل فوالد ضد زنگ می درخشید. برگرده، شماها خورده می شید

  . سمت جایگاه خیز برداشت

  . مله کردتایسون ح

  ! نه -

کنند، متنفر بود، اما نمی توانستم باور کنم که آنقدر باجرات است، به باز اینکه مردم با آنابث بدرفتاري 

  . خصوص وقتی که او تجربه ي چنان بدي با  ابوالهول ها در قبل داشت

این باعث شد . د کردنددر وسط هوا با ابوالهول گالویز شد و آنها از یک طرف بر روي کپه اي استخوان برخور

تایسون برخاست، . که آنابث وقت کافی براي جمع و جور کردن خودش به دست آورد و چاقویش را بکشد

  . ابوالهول غرید، در حالی که دنبال راه فراري بود. پیراهنش به خاطر پنجه ها ریز ریز شده بود

  . ریپتاید را کشیدم و در مقابل آنابث ایستادم

  :به او گفتم

  . نامرئی شو -

  ! می تونم بجنگم -

  :فریاد زدم

  . بذار ما به اون برسیم! ابوالهول دنبال توه! نه -

از من  یبا پرش ردمثل این که ابوالهول می خواست نظر مرا اثبات کند، او تایسون را به کناري کوبید و سعی ک

آنابث کالهش را بر . با درد جیغ زد ابوالهول. گراور با استخوان پاي کسی به چشم او سیخونک زد. عبور کند

اما با چنگالی خالی  ،یورش برد ،ابوالهول با چنگالی باز به جایی که او ایستاده بود. سر گذاشت و ناپدید شد

  . روبرو شد

  :ابوالهول جیغ زد

  ! متقلب! عادالنه نیست -

شمشیرم را باال آوردم، اما قبل از این که بتوانم . من چرخید با این که آنابث در دید نبود، ابوالهول به سمت

ضربه بزنم، تایسون ماشین نمره دهی هیوال را از کف اتاق کند و آن را به طرف سر ابوالهول پرت کرد، و 

  . ماشین تکه تکه شده به دور ابوالهول ریخت. موي دم خرگوشی او را خراب کرد

  :ابوالهول گفت

   .بشم نمونه ،نمی تونم بدون ثبت نمرات آزمون ها! ماشین نمره دهی ام -

تنها می توانستم . دویدیم بود، دورتر ی کههمگی به سمت تونل. از سر راه هاي خروجی به کنار رفتند ،میله ها

  . امیدوار باشم آنابث هم همان کار را انجام دهد

ناگهان مدادها به خاطر . به نواختن کرد ، اما گراور نی هایش را بیرون آورد و شروعدر پی مان بودابوالهول 

آنها به دور پنجه ي ابوالهول جمع شدند، ریشه و شاخه دواندند و . آوردند زمانی قسمتی از یک درخت بودند



  

اما همان درنگ هم، زمان کافی براي  ،ابوالهول آنها را پاره کرد. شروع به پیچیدن به دور پاهاي هیوال کردند

  . ما خرید

  . ور را به داخل تونل کشید و میله ها در پشت سرمان به سرعت به هم کوبیده شدندتایسون گرا

  :فریاد زدم

  ! آنابث -

  :او دقیقاً در کنار من گفت

  !به راهمون ادامه بدیم! اینجا -

که داشت در مورد  این که مجبور است تمامی  ،ابوالهول را غر یم، در حالی که غردیوبه میان تونل تاریک د

  . ها را با دست نمره دهی کند، می شنیدیمآزمون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

فصل یازدهم

  .تش می کشمآخودم را به 

  

چند بار چرخیدیم، . تایسون صداي  تق تق ضعیفی شنید که ناگهان م،فکر کردم که عنکبوت را گم کرده ای

نکبوت را در حالی پیدا کردیم که سر کوچکش را به دري فلزي می عرا گم کردیم، و سرانجام  شچندبار رد

  . کوبید

سیاه، با پرچ هاي فلزي در لبه  - ن دریچه هاي زیردریایی هاي عهد بوق به نظر می رسیدآشبیه یکی از  ،در

، یک پالك برنجی قدیمی قرار می داشتجایی که پالك باید . دري هاي آن و یک چرخ به جاي دستگیره 

  . بود شده حکاکین آ طتا در وسحرف اکه سبز، قرار داشت به رنگ  بزرگ،

  . همگی به هم نگاه کردیم

  :گراور به طور عصبی گفت

  آماده اید تا هفاستوس رو مالقات کنید؟ -

  :تایید کردم

  .نه -

  :تایسون با شادمانی گفت

  !آره -

  . و چرخ را چرخاند

نها را دنبال آ ،بقیه هم. شپشت سر دوید و تایسون دقیقاًوقتی که در باز شد، عنکبوت به سرعت به داخل 

  . به خاطر دلشوره مان ،ن سرعتآکردیم، اما نه با 

نها ماشینی بر روي شان آبعضی از . مثل یک گاراژ مکانیکی، با چندین باالبرهاي هیدرولیکی. اتاق بزرگی بود

و  بدون سر یبا اسب ،یک هیپالکترون برنزي: داشتقرار چیزهاي عجیبی بر روي شان باالبرها، بود، اما بقیه 

متصل  یک شارژر می رسید به ویزان بود، یک شیر فلزي که به نظر اش از آن آ دسته اي سیم که دم خروسی

.تش بودکه کامالً در شعله هاي آ ، و یک جنگجوي یونانیاست

ابزارهاي بزرگی بر روي دیوارها  .قرار داشتند ،بر روي میز کار ،به صورت در هم بر هم ،پروژه هاي کوچکتر

در جاي  يرد داشت، اما به نظر می رسید هیچ چیزیک طرح کلی بر روي ب ،نهاهرکدام از آ. داشت قرار

در جایی قرار داشت که به نظر می چسب مایع تفنگ  ،چکش در جایگاه پیچ گوشتی بود. قرار ندارد شاصلی

  . رسید جاي اره آهن بري است

بیرون پا ، یک جفت بر روي آن قرار داشترا  9878نزدیکترین باالبر هیدرولیکی، که یک تویوتا کاروال در زیر 

با کفش هایی که حتی از کفش هاي  ،در شلوار خاکستري کثیف جثهاال ي یک مرد عظیمتنه  پایین -زده بود

  . در اتل فلزي بود یشیکی از پاها. رگتر بودزتایسون ب

  .و صداي تق تق متوقف شد در ماشین دویعنکبوت به سرعت به زی

  .از زیر کاروال منفجر شد یصداي بم 

  ما اینجا چی داریم؟. خب، خب -
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در  اجمالیقبالً یک بار هفاستوس را دیده بودم، به طور . تخت چرخدار را بیرون کشید و بلند شد ،مکانیک

  . وردآنفسم را بند  شاما ظاهر ،المپ، براي همین فکر می کردم آماده ام

به سر وضعش رسیده بود یا از جادو استفاده کرده بود و سر و  ،در المپ دیده بودماو را م وقتی نزمی حدس 

اهمیتی  ،یدآهش، ظاهراً به این که چطوري به نظر ادر کارگ، اینجا. وضعش را کمی از مخوفی در آورده بود

هفاستوس، بر روي اسمش، . کار می کرد ،دا دوده و روغن لکه شده بوباو در یک لباس سر هم که . نمی داد

پایش غژغژ کرد و در اتل فلزي اش صداي کلیکی  ،وقتی ایستاد. گلدوزي شده بود ،جیب روي سینه اش

ر می ظبه ن ،بود، براي همین حتی وقتی که راست ایستاده بود ششانه ي چپش کوتاهتر از شانه ي راست ..کرد

دود ریش مشکی اش . اخمی دائمی بر صورت داشت. سرش ناقص الخلقه و متورم بود. است دادهرسید تکیه 

. بعد می میردو  ،چانه و گونه اش جوانه می زدموهاي راف طدر ا بی شعلهکوچک و  یتشآ بارهر . می کرد

گفت انگیز در بازي بیس بال بود، اما او عنکبوت را با مهارتی شتوپ گیر دستهایش به اندازه ي دستکش هاي 

  . بست کرد، و بازن را از هم آدر دو ثانیه . نوازش کرد

  :او زیر لب با خودش گفت

  . اونجا، خیلی بهتره -

  . کرد، تاري فلزي به سقف پرتاب کرد و تاب خوران دور شد شدر کف دست يیزخشادي جست و با عنکبوت 

  . هفاستوس به گرمی به ما نگاه کرد

  گه نه؟من شماها رو دعوت کردم، م -

  :نابث گفتآ

  . آه، نه، قربان -

  . خدا غرید

  . قلبتخوبه، مهارت  -

  :او نالید. نابث و مرا بررسی کردآ

  . احتماالً نه ،البته، اما ،دم ماشینی باشنآ ندورگه ها، میتون -

  :به او گفتم

  . قبالً با شما مالقات داشتیم، قربانما  -

  :خدا با پریشان خاطري پرسید

  داشتیم؟  -

او فقط سعی داشت تا بفهمد که فک من چگونه کار می . رداحساسم به من می گفت که براي او تفاوتی ندا

  . نآیا چیزي شبیه به  یود یا اهرمب ییکند،  آیا اون  لوال

دیدارمون شماها رو خرد و خاکشیر نکردم، فکر کنم مجبور نباشم حاال هم اون  نخیلی خب، اگه توي اولی -

  . بدمانجام کار رو 

  . او به گراور نگاه کرد و اخم کرد

  . ستیر -

  . بعد به تایسون نگاه کرد، و چشمانش پلک زدند

  سفر می کنی؟ گروهبراي چی داري با این . خوبه، خوبه. خب، یه سیکالپس -

  :گفت ،تایسون در حالی که با تعجب به خدا زل زده بود



  

  ....آه، -

  :هفاستوس موافق بود

کار روي توقف براي . من شدن داشته باشید راي همین، بهتره یه دلیل خوب براي مزاحمِب. آره، خوب گفتی -

  . کاروال چیز کمی نیست، شماها می دونیداین 

  :آنابث با تردید گفت

  .... ما فکر کردیم . قربان، ما داریم دنبال دایدالوس می گردیم -

  .خدا غرید

  !ماها جرات می کنید که اون رو از خونش بیرون بکشیددایدالوس؟ شماها اون رذل پیر رو می خواید؟ ش -

  :نابث گفتآ. و چشمان سیاهش درخشید ریشش در شعله هاي آتش سوخت

  . ه، بله، قربان، لطفاًاُ -

  . شماها دارید وقتتون رو تلف می کنید. پیف -

توده اي فنر و صفحه هاي فلزي را برداشت و آنها . ن لنگیدآاو به چیزي روي میز کارش اخم کرد و به سمت 

شاهین بالهایش را گشود، چشمان . شاهینی نقره اي و برنزي در دست داشت ،بعده ي انیثچند . را سرهم کرد

  . مدآشیشه ایش پلک زد، و به دور اتاق به پرواز در 

  . و مهربانانه به گوش او نوك زدمد رنده بر روي شانه ي تایسون فرود آپ. تایسون خندید و کف زد

  . کنم نوعی تاللو را در چشمانش دیدممی اما فکر  ،اخم خدا تغییري نکرد. هفاستوس او را نگاه کرد

  . احساسم به من میگه تو چیزي براي گفتن داري، سیکالپس -

  . لبخند تایسون محو شد

  . ما یه صددستی دیدیم. بله، لرد ...آر -

  . تعجب نکرده بود، به موافقت سري تکان دادهفاستوس در حالی که 

  بریارز؟ -

  . اون کمکمون نکرد. اون ترسیده بود... او. بله -

  . ن تو رو اذیت می کنهیو ا -

  !آره -

  . صداي تایسون لرزید

  . اما اون فرار کرد. او از سیکالپس ها بزرگتر و عالی تره! بریارز، باید قوي باشه -

  . هفاستوس نالید

هیوالها و حتی خدایان  ،اما مردم. اون روزاي اولین جنگ. زمانی صد دستی ها رو تحسین می کردمیه  -

. نگاه کن ،هرا ،به مادر دوست داشتنی من. نمی تونی به اونها اعتماد کنی. سیکالپس جوان، تغییر می کنن

خانواده مهمه صحبت کرد،  شماها اون رو دیدین، مگه نه؟ او توي روي شما لبخند زد و در مورد این که چقدر

  . دست برنداشت ،انداختنیبیرون  تا من رو از کوه المپ ،درسته؟ وقتی که صورت زشت مرا دید

  :گفتم

  . اما من فکر می کردم که زئوس این کار رو کرده -

ورد، و آاو بند انگشتانش را به صدا در . ظرف برنزي تف کرد کهفاستوس گلویش را صاف کرد و داخل ی

  . به سمت میز کار پرواز کرد یکربات شاهین



  

  :او غرید

همه  ؟مادر دوست داره اون تفسیر از داستان رو تعریف کنه، او رو بیشتر دوست داشتنی می کنه، مگه نه -

حقیقت اینه که مادرم خانواده ها رو دوست داره، اما نوع خاصی از خانواده . کاسه و کوزه ها سر پدرم می شکنه

  خب، من به اون تصویر نمی آم، مگه نه؟ ... او به من نگاه می کنه. رو بی نقصخانواده هاي . رو

  . او پري از پشت شاهین کشید، و تمام ماشین از هم باز شد

  :هفاستوس گفت

همه ي اونچه که می تونی بهش اعتماد کنی، . نمی تونی به بقیه اعتماد کنی. سیکالپس جوون ،باورکن -

  . کار دست هاي خودته

بار  کی. به عالوه، دقیقاً به کار هفاستوس اعتماد نداشتم. غریبانه براي زنده ماندن بود و ر یک روش زیبابه نظ

مجسمه ي  کو سال گذشته، ی. تا پاي مرگ بردندنابث را آمن و  تقریباً ش،در دنور، عنکبوت هاي مکانیکی ا

  . پروژه هاي کوچولوي هفاستوسیکی دیگر از  -بهایش به اندازه ي زندگی بیانکا بود ،تالوس معیوب

  . تمرکز کرد و چشمانش را تنگ کرد، مثل اینکه داشت افکار مرا می خواند من او بر روي

  :رانه گفتکاو متف

  چی از من می خواي دورگه ي کوچولو؟. نگران نباش، بهش عادت دارم. اُه، این یکی از من خوشش نمیاد -

  :گفتم

. یه پسري هست، لوك، و اون داره براي کرونوس کار می کنه. و پیدا کنیمالزمه دایدالوس ر .ما بهت گفتیم -

اگه ما . بعدش می تونه به کمپ حمله کنه ،راهی براي مسیریابی در البیرنت پیدا کنهکه او داره سعی می کنه 

  ....دایدالوس رو اول پیدا نکنیم

  . و اون به شماها کمک نمی کنه، هوقت تلف کردن ،دنبال دایدالوس گشتن. و من هم بهتون گفتم، پسر -

  چرا نه؟ -

  . هفاستوس شانه باال انداخت

 ،روشی که ما یاد گرفتیم به آدما اعتماد نکنیم... بعضی از ما . بعضی از ماها از کوه به بیرون پرت شدیم -

می تونم اونها رو به آسونی بهت . یا یه اسب جادویی ،تشینآیا یه شمشیر  ،از من طال بخواه. ورهآخیلی درد 

  . گرونه درخواستاما راهی به سمت دایدالوس؟ اون یه . بدم

  :آنابث بیان کرد

  . پس شما می دونید او کجاست -

  . عاقالنه نیست به دنبال اون بري، دختر -

  . هوشه ذاتمادرم میگه جستجو  -

  . هفاستوس چشمانش را تنگ کرد

  کیه؟مادرت  -

  . آتنا -

  . هی کشیدآاو 

می تونم اونچه رو که . خیلی خب، دورگه .چه حیف که او هرگز ازدواج نمی کنه. تناآالهه ي خوب، . فهمیدم -

  . خدمتی بهم بکنیدیه  باید. داره یمتیاما ق. می خواید بدونید بهتون بگم

  :نابث گفتآ



  

  . ینبگ -

  :او گفت. ، ایجاد شدآتش بوزد کبزرگی که بر ی مثل دم ،صداي بومی -هفاستوس در حقیقت خندید

  !چقدر نیرو بخش. شما قهرمان ها، همیشه قول هاي عجوالنه اي می دین -

یا یک پنجره ي بر روي دیوار  .او دکمه اي را بر روي میز کارش فشرد، و شاترهاي فلزي بر روي دیوار باز شد

داشتیم به یک . نمی توانم بگویم کدام یک بودلی بزرگ بود، که یخیلی بزرگ یا یک صفحه تلویزیون خ

از  چون ،تش فشانی بودآیک کوهستان  حتماً. نگاه می کردیم ،محصور بین جنگل ها ،کوهستان خاکستري

  . ن دود باال می آمدآدهانه ي 

  :هفاستوس گفت

  . این یکی مورد عالقه ام بودمن تعدادي زیادي کوره دارم، اما . یکی از کوره هاي من -

  :گراور گفت

  . جنگل هاي فوق العاده اي اون اطراف هست. ه79زاون کوهستان سنت هلن -

  :پرسیدم

  ؟اونجا بودي -

  . می دونی که، پن... به دنبال  -

  :گفت ،در حالی که به هفاستوس نگاه می کرد ،نابثآ

  چه اتفاقی افتاده؟. صبر کنید، خب، تو گفتی مورد عالقه ات بود -

  . سوختن و دود کردنش را خاراند هفاستوس ریش در حال

تنا باشه، اما آعادت داشت زیر کوهستان  ،ن به تله افتاده، می دونید کهوکه هیوالي تیف هجایی ،خب، اونجا -

منبع بسیار عالی . نیروش زیر کوهستان سنت هلنز گیر افتاد اونجا،وقتی ما به سمت امریکا اومدیم، به جاي 

 انفجارهاي زیادي این روزا. همیشه شانسی براي آزاد شدن اون وجود داره. ناكبراي آتش، اما یه ذره اي خطر

  . اون به خاطر شورش تیتان ها بی قراره .تش همه وقتآ، دود و وجود داره

  :گفتم

  از ما چی می خواي؟ مبارزه کردن با اون؟ -

  . هفاستوس خرناس کشید

نه، دعا کنید هرگز اون رو . بود ازش فراري بودندن رها ووقتی که تیف ،خودشون ،خدایان. اون خودکشیه -

. در کوهستانم احساس کردم ومزاحم هایی روجود  اما اخیراً . باهاش مبارزه کنیدچه برسه که بخواین  ،نبینید

وقتی به اونجا می رم، خالیه، اما می تونم بگم ازش . کسی یا چیزي داره از کوره هاي من استفاده می کنه

من ماشین هایم رو فرستادم تا تحقیق . ونها حضور من رو احساس می کنن، و ناپدید می شنا. استفاده شده

روام یورش ممی خوام بدونم کیه که مدتیه به قل. شیطان. باستانی اونجاست... چیزي. کنن، اما اونها برنگشتن

  . زاد کننآن رو ویا اونها می خوان تیفآورده و آ

  :گفتم

   .می خوان بفهمین اون کیه -

  :هفاستوس گفت

  . شماها خدا نیستین. اونها ممکنه اومدن شماها رو حس نکنن. آره، برید اونجا -
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  :زیر لب گفتم

  . خوشحالم که یادآوري کردي -

  :هفاستوس گفت

و به من گزارش بدید و من به شما اونچه رو که می خواید در  نیدبرید و هرچی می تونید بفهمین، برگر -

  .خواهم گفت ،مورد دایدالوس بدونید

  :نابث گفتآ

  خیلی خب، چطوري باید بریم اونجا؟ -

بر روي عنکبوت نابث وقتی آ. مد آعنکبوت تاب خوران از تیر سقف پایین . هفاستوس دستانش را بهم کوبید

  . دبه خود پیچی ،مدآفرود  شپاهای

  :هفاستوس گفت

و سعی کنید که زنده بمونید، سعی . میان البیرنت دور نیست از راهش. اختراع من راه رو بهتون نشون می ده-

  . می کنید که؟ انسان ها خیلی خیلی بیشتر از ماشین ها شکننده هستند

  

*****  

  

نها می دوید و آعنکبوت در میان . ب پیش می رفتیم تا وقتی که گرفتار ریشه هاي درختان شدیموداشتیم خ

که در میان زمین سرد کنده  ،ما داشتیم پیش رویی می کردیم، اما ناگهان تونلی را در یک طرف کشف کردیم

  . زد شکخشآن  گراور در مسیر. پوشیده شده بوددر ختان شده بود، و در میان ریشه هاي ضخیم 

  :گفتم

  اون چیه؟ -

  . موهاي فرفري اش با نسیم خش خش می کرد. با دهان باز به تونل تاریک خیره شده بود. او حرکت نکرد

  :آنابث گفت

  . باید به راهمون ادامه بدیم! یاال -

  :گراور با ترس من من کنان گفت

  . اون راه، اون راهه -

  :پرسیدم

  پنه؟... کدوم راه؟ منظورت -

  . به تایسون نگاه کردگراور 

  بوش رو احساس نمی کنی؟ -

  :تایسون گفت

  . خاك، و گیاهان -

  !مطمئنم. اون طرفیه! آره -

  . می کردیمآن را گم  ،انیه بعدثچند . در مقابلمان، عنکبوت داشت در تونل سنگی دورتر می شد

  :آنابث قول داد

  . هفاستوس پیشدر راه برگشتمون . خب، برمی گردیم -



  

  :گفتگراور 

  !نمی مونهدري مثل این باز . مجبورم ردش رو بگیرم. می رهتونل اون وقت از بین  -

  :آنابث گفت

  !اما نمی تونیم، کوره ها -

  . گراور با ناراحتی به او نگاه کرد

  درك نمی کنی؟. نابثآمجبورم،  -

. عنکبوت تقریباً از دیدمان خارج شده بود. مثل این که او اصالً درك نمی کرد ،نابث نا امید به نظر می رسیدآ

  . باید انجام بدهیم يمی دانستم چه کار، گفتگویم با گراور فکر کردمدر مورد اما در مورد شب گذشته 

  :گفتم

  . باید دو دسته بشیم -

  :آنابث گفت

  . کنیم؟ و گراور نمی تونه تنهایی بره چطوري دوباره همدیگر رو پیدا. اون خیلی خطرناکه! نه -

  . تایسون دستش را بر روي شانه ي گراور گذاشت

  . من باهاش می رم... من  -

  . ن حرف را می شنومآنمی توانستم باور کنم که 

  تایسون، مطمئنی؟ -

  . پسر غول پیکر سري به موافقت تکان داد

  . من به دوستام اعتماد دارم. من مثل هفاستوس نیستم .می کنیماون خدا رو پیدا .  پسر بزي کمک نیاز داره -

  . گراور یک نفس عمیق کشید

  . مجبورم... من فقط. ما هنوز با ارتباط ذهنی مون متصل هستیم. پرسی، دوباره همدیگه رو پیدا می کنیم -

هرگز به او اگر پن را در این سفر پیدا نمی کرد، شورا . این هدف زندگی اش بود. کردممی او را سرزنش ن

  . شانس دیگري نمی داد

  :گفتم

  . امیدوارم حق با تو باشه -

  . می دونم که هست -

در مورد این که کیک هاي  ،شاید ،به جز ،هرگز صداي او را در مورد هیچ چیزي چنین مطمئن نشنیده بودم

  . دپنیري بهتر از کیک هاي جوجه هستن

  :به او گفتم

  .مراقب باش -

که فقط داشت چشمانم را از کاسه  ،غوش گرفتآاو هق هقی را فرونشاند و مرا در . بعد به تایسون نگاه کردم 

  . بیرون می کشید

  . ریشه هاي درخت ناپدید و در تاریکی گم شدندپوشیده از او و گراور در میان تونل هاي 

  :آنابث گفت

  . دایده ي بدي بو واقعاً دو دسته شدن واقعاً. این بده -

  :در حالی که سعی می کردم مطمئن به نظر برسم، گفتم



  

  !اون عنکبوت داره دور میشه. حاال، یاال. اونها رو دوباره می بینیم -

مثل این بود که داشتیم . دیوارهاي سنگی می درخشید. خیلی طول نکشید که تونل شروع به گرم شدن کرد

رازیر شد و می توانستم غرش بلندي را بشنوم، مثل یک تونل به سمت پایین س. در میان یک فر راه می رفتیم

  . نآنابث دقیقاً پشت سر آ عنکبوت به سرعت حرکت می کرد، و. رودخانه ي فلزي

  :به او گفتم

  . هی، صبر کن -

  . او نگاه کوتاهی به من کرد

  چیه؟ -

  . تنا گفتآ... چیزي که هفاستوس اونجا در مورد  -

  :نابث گفتآ

  . او یکی از الهه هاي دوشیزه است. رتمیس و هستیاآمثل  ،هرگز ازدواج نکنه او قسم خورده که -

  . تنا نشنیده بودمآآن حرفها را قبالً در مورد . پلک زدم

  ....اما پس -

  چطوري اون بچه هاي نیمه خدا داره؟ -

ن آآنابث متوجه  که باشداحتماالً سرخ شدم، اما امیدوار بودم که هوا چنان گرم . ه موافقت تکان دادمبسري 

  . نشده باشد

  تنا چه طوري به دنیا اومده؟آپرسی، تو می دونی  -

  .چیزيیه همچین مد یا ورزم کامل بود بیرون ا ساو از سر زئوس وقتی که در یک لبا -

همان  بچه هایش هم به. شه بودیاو به معناي واقعی زاییده ي افکار و اند. او به طور طبیعی زاده نشده. دقیقاً -

عقالنیه، روشی که او عاشق  تنا عاشق یه مرد فانی میشه، اون عشق صرفاًوقتی که آ. صورت زاده می شن

بهت میگه اون خالصانه ترین نوع  تنا حتماًآ. اون عشق، مالقات ذهنهاست. می شدادیسه در داستان هاي قدی

  . عشقه

  ... خب اونها ... س بابات و آتناپ -

  :گفت آنابث

ن زاده می ون و نبوغ پدرموافکار خدایی مادرماز  ،تناآبچه هاي ما در حقیقت، . من بچه ي ذهن هستم -

  . ما به عنوان هدیه و چیزي متبرك از طرف آتنا به مردهایی هستیم که مورد عالقه ي او هستند. شیم

  ... اما -

قیق این که چه طور متولد شدم رو واقعاً تو می خواي که من جزییات د. پرسی، عنکبوته داره دور می شه -

  بهت بگم؟

  . کافیه. نه... اُم،  -

  . او پوزخند زد

  . فکر نکنم -

فکر . نابث را به صورت قدیم دوباره نگاه نخواهم کردآاو را دنبال کردم اما مطمئن بودم که دیگر . مو بعد دوید

  . ننداکردم که بعضی چیزها باید به صورت راز باقی بم



  

. وردآسر در  80م سوپربولوغاري به بزرگی استادیدر مقابلمان بعد از یک مایل یا بیشتر، . ر شدغرش ها بلندت

  . به کوره ي هفاستوس رسیده بودیم. عنکبوت اسکرتمان ایستاد و در دایره اي چرخید

بر روي لبه ي  . فشانی که صدها پا زیر پایمان می جوشید آتش نداشت، فقط حباب هايآنجا هیچ کفی 

دهانه ي آتش فشانی، یک شبکه از پل هاي فلزي بر . غار دور می زدآن صخره اي ایستادیم که دور تا دور 

دیگ و کوره و بزرگترین سندانی  ،یک سکوي خیلی بزرگ با همه نوع ماشین ،نآدر مرکز . گسترده شده بود

 - جانورهایی به دور سکو حرکت می کردند. نی به اندازه ي یک خانههیک بلوك آ - بودمکه تا حاال دیده 

  . چندین شکل تیره و عجیب، اما آنها خیلی دور بودند تا جزئیات آنها دیده شود

  . ن را در داخل جیبش سراندآآنابث عنکبوت فلزي را برداشت و 

  . جا صبر کنهمین. انجامش بدم می تونممن  -

  :گفتم 

  !صبرکن -

  . کاله یانکی اش را بر سر گذاشت و نامرئی شد ،اما قبل از این که بتوانم بحث کنم

ا هچیز آن راگ. به کوره را دوست نداشتم شجرات نداشتم پشت سرش صدایش کنم، اما ایده ي نزدیک شدن

  خدا را حس می کردند، آیا آنابث در امان بود؟ کمدن یآ ،نجا بودندآکه 

سرانجام فهمیدم که نمی توانم . واقعاً براي گراور و تایسون دلم تنگ شده بود. نگاه کردمبه تونل البیرنت 

تش فشانی خزیدم، در حالی که امیدوار بودم زاویه ي بهتري براي آدر لبه ي بیرونی دریاچه ي . منجا بمانآ

  . پیدا کنم ،ن میانه در حال رخ دادن بودآدر  دیدن آنچه که

بدون هیچ درنگی . ن زمستانی محسوب می شدیمن یه سرزمقایسه با اینجا مرتع گیری در. گرما وحشتناك بود

ن آدر امتداد  ،در حالی که سعی می کردم از لبه دور بمانم. چشمانم از دود تیر می کشید. عرق خیس شدم از

مثل رخ هاي فلزي مسدود شده است، چ باحرکت کردم، تا وقتی که فهمیدم راهم به وسیله ي یک ارابه 

پر از آهن هاي  درونش .ن را بلند کردمآپارچه ي کرباسی بر روي . می شدنداستفاده نوعی که در معدنها 

  . قراضه بود

  . م، احتماالً از یک طرف تونلدکه آن صداها را از باالي سرم شنی ، تقریباً داشتم به زور راهم را باز می کردم

  :سیدیکی پر

  وردي؟آاون رو داخل  -

  :دیگري گفت

  . آره، انتقال تقریباً تموم شده -

با تقال داخل آن شدم و . ارابه... جایی براي پنهان شدن نبود به جز . راهی براي عقب نشینی نداشتم. ترسیدم

انگشتم را به دور ریپتاید حلقه . پارچه را بر روي خودم کشیدم ،در حالی که امیدوار بودم کسی مرا ندیده باشد

  . مجبور به مبارزه شومتی که به خاطر وقکردم، فقط 

  :صدایی خشن گفت. ارابه به سمت جلو کج شد

  . اوي، وزنش یه تنه -

  :دیگري گفت

  چه انتظاري داشتی؟. برنز آسمانیه -

                                               
80 - Super Bowl دیدار قهرمانی ساالنه بین دو  تیم اول لیگ ملی امریکا و تیم ملی  امریکا.



  

 ،به گوشه اي چرخیدیم، و از صداي چرخها که بر روي دیوارها انعکاس می کرد. هل داده شدم تونل در امتداد

  .  حدس زدم در حال عبور از تونل و ورود به اتاق کوچکتري هستیم

ا شروع به برداشتن پارچه از روي من هاگر آن. امیدوار شدم که در حال سرازیر شدن به یک کوره ذوب نبودم

 تق تق هایی صداي حرف زدن هاي زیاد، و. سریع مبارزه کنم ،مجبور بودم براي این که فرار کنم ،می کردند

اصوات . شنیدم ،که شبیه به صداي انسان نبود -ارس یک سگ دریایی و غریدن یک سگپبیه به شي چیز

  . یک راوي بر روي فیلم زنگ دارصداي شبیه به یک پروژکتور فیلم قدیمی و  -دیگري هم بود

  :ن طرف اتاق دستور دادآصداي جدیدي از 

زمانی هم براي سوال پرسیدن بعد از . جه کنیدمبتدي ها لطفاً به فیلم تو حاال،. فقط بگذارش اون عقب -

  . هست دیدن فیلم

  :راوي فیلم گفت. رام شد و می توانستم صداي فیلم را بشنومآصداها 

ممکنه متوجه شده باشید . به عنوان دیو دریایی جوان بالغ، تغییراتی در بدن هیوال اتفاق می افتد

این . داریبراي بلعیدن مخلوقات انسانی دکه دندانهاي نیشتان بلند تر شده و اشتهاي زیادي 

  . تغییرات کامالً طبیعی هستند و در همه ي هیوالهاي جوان رخ می دهند
به مبتدي ها گفت که  - حدس زدم او باید یک معلم باشد -معلم. غرولندهاي هیجان زده اتاق را پر کرد

در صحبت فیلم در . ات نگاه کردن نداشتمن را نمی فهمیدم، و جرآاکثر . ساکت باشند، و فیلم ادامه پیدا کرد

کامل  مشکالت جوش پوست به خاطر کار کردن در کوره ها و باله هاي بهداشتی ،مورد جهش هاي بلوغ

  . و سرانجام پایان یافت پیدا کردشنا ادامه براي 

  :گفت معلم

  ؟نام کامل گونه ي ما چیه. حاال، مبتدي ها -

  :یکی از آنها پارس کنان گفت

  !اي دریادیوه -

  کس دیگه اي نیست؟. نه -

  :یکی از هیوالها غرید

  !ها 81تلخین -

  :گفت معلم

  خیلی خوبه، و چرا ما اینجاییم؟ -

  :چند تایی فریاد زدند

  !انتقام -

  بله، بله، اما چرا؟ -

  :یکی از هیوالها گفت

                                               
81-  Telekhine بعضی می گویند آنها بچه هاي گایا و پاتوس هستند و بعضی . در مورد نحوه ي به وجود آمدن تلخین ها چندین داستان وجود دارد

  ...و . آنها را بچه هاي الهه ي انتقام نمسیس می دانند و بعضی آنها را به وجود آمده از خون اورانوس می دانند

بعدها آنها از جادو براي اهداف بدطینتشان . آنها داس کرونوس و نیزه ي سه شاخه ي پوسایدن را ساختند. بودندتلخین ها در کار با آهن بسیار ماهر 

وط کردن آب رودخانه استایکس  با سولفور بود که باعث کشته شدن حیوانات و گیاهان لتند، بدترین کار آنها مخفاستفاده کردند و خدایان بر آنان خشم گر

  .تاروس فرستادررا نابود کرد و به تا آنها) یا پوسایدن و یا آپولو( زئوس براي همین . می شد

   http://en.wikipedia.org/wiki/Telchines: منبع



  

  !چون فقط از جادو استفاده کردیم ،اون ما رو به تارتاروس فرستاد. انهطزئوس یه شی -

  :آموزگار گفت

براي مثال نیزه ي . در واقع، بعد از این که ما تعداد خیلی زیادي از بهترین اسلحه هاي خدایان رو ساختیم -

با همه ي این اوصاف، ! ما براي تیتان ها عالی ترین اسلحه ها رو ساختیم –و البته . سه شاخه ي پوسایدن

این دلیل اینه که چرا به کوره هاي اون . انداخت و به اون سیکالپس هاي ناشی اتکا کردزئوس ما را دور 

ما کنترل کوره هاي زیر دریا رو خواهیم داشت، خانه ي ابا و  ،و به زودي. هفاستوس غاصب اومدیم

  !اجدادیمان

ه بودند؟ داشتند اون چیزاي غرغرو نیزه ي سه شاخه ي پوسایدن رو ساخت. شمشیر خودکاري را محکم گرفتم

  . در مورد چی صحبت می کردند؟ هرگز در مورد یک تلخین چیزي نشنیده بودم

  :آموزگار ادامه داد

  و براي همین، مبتدي ها، ما به کی خدمت می کنیم؟  -

  :آنها فریاد زدند

  !کرونوس -

  ن، براي ارتش اسلحه می سازین؟یو وقتی به یه تلخین بزرگ تبدیل شد -

  !بله -

  . بیاید ببینیم شماها چقدر ابتکار و نبوغ دارین. وردیم تا تمرین کنینآهن آحاال، ما براتون کمی قراضه . عالیه -

آماده شدم تا سر . را شنیدم ی هیجان زده که داشتند به سمت ارابه می آمدندیصداهابعد صداي حرکتی تند و 

یدم، شمشیر برنزي ام در میان دستانم رشد کرد، و بیرون پر. کنار زده شد سپارچه ي کربا. ریپتاید را بردارم

  . سگ دیدم... خودم را رو در رو با دسته اي 

بدن هایشان . خب، بهر حال، صورتهایشان سگ بود، با پوزه هایی مشکی، چشمان قهوه اي و گوشهاي تیز

ان با س، و دستهایی شبیه انبا پاهایی زبر که نیمه پا و نیمه باله بودند ،مثل گاو هاي دریایی ،نرم و مشکی بود

، و یک شیر دریایی را با هم مخلوط کنید، 82انسان، یک سگ پنسچري اگه شما یک بچه . پنجه هایی تیز

  . چیزي را که من داشتم می دیدم را درك کردید

  :یکی غرید

  !یه دورگه -

  :یکی دیگه فریاد زد

  !بخوریدش -

کمانی عریض با ریپتاید زدم و اولین ردیف جلویی آن قبل از  ،ن خواسته برسندآاما خیلی دور بودند که به 

  . هیوالها را تبخیر کردم

  :فریاد زد ،یکی از باقی مانده ها در حالی که سعی می کرد درنده باشد

  !عقب برید -

یک تلخین شش فوتی با دندان هاي نیش سگ که داشت به سمتم می  -پشت آنها آموزگارشان ایستاده بود

  . با زل زدن به او انجام دادمرا که می توانستم ین کاري بهتر. غرید

  :اعالن کردم

                                               
82 - pinscher این سگ داراي جثه اي متوسط و گوش ها و دمی شاخ مانند است. نوعی سگ آلمانی که به عنوان سگ نگهبان استفاده می شود .



  

. تبخیر می شن ،اکثر هیوالها وقتی با یه شمشیر برنزي ضربه بخورن. درس جدید ،کالسدانش آموزان  -

  !این تغییر کامالً طبیعیه، و همین حاال براي شماها اتفاق می افته اگه عقب نرین

احساس ترسم . اما حداقل بیست تایی از آنها وجود داشت ،هیوالها عقب رفتند. افتادبا تعجب، نقشه ام کارگر 

  :از ارابه پایین پریدم، فریاد زدم. قصد نداشت ترکم کند

  !کالس مرخصید -

  . و به سمت خروجی دویدم

پاهاي  نها با آنآامیدوار بودم . هیوالها پشت سرم حمله کردند، در حالی که پارس می کردند و می غریدند

خدایان رو شکر که . مدندآاما آنها اردك وار خیلی خوب به دنبالم می  ،کوتاه زبر و باله اي نتوانند سریع بدوند

ن را محکم به هم کوبیدم و برگشتم تا دستگیره ي آ. روبرویم بود ،دري که به سمت غار اصلی باز می شد

  . نی معطل کندطوال یاما شک داشتم که آن ها را مدت ،ن را قفل کنمآگرد 

شانس مان براي یک دیده بانی و . ی بودئآنابث جایی این بیرون نامر. باید انجام دهم کار نمی دانستم چه

  . تش فشانی دویدمآبه سمت سکو در مرکز دریاچه ي . ماموریت شناسایی ماهرانه از بین رفته بود

  :فریاد زدم

  !آنابث -

  !هیس -

  . با تقال مرا به پشت یک دیگ برنزي برددستی نامریی بر روي دهانم آمد و 

  تو می خواي ما رو به کشتن بدي؟ -

و او درخشید و در مقابلم پدیدار شد، چهره اش اخم. سر او را پیدا کردم و کاله یانکی اش را از سرش برداشتم

  . خاکستر و دوده لکه شده بودو ، بود

  پرسی مشکلت چیه؟ -

  !باید با هم باشیم -

  . چشمانش گشاد شد. سریع همه چیز را در مورد جلسه ي آشنایی هیوالها برایش توضیح دادم

  :او گفت

  . خب ، ببین... و اونها در حال ساخت . باید می دونستم. تلخین ها. پس اونها هستن -

ا کامالً بزرگ در مرکز سکو چهار تا دیو دریایی ایستاده بودند، اما اینه. باالي دیگ نگاه کردیم زی امزیر چش

تش می آدر نور  ،وقتی که در حال کار بودند پوست مشکی شان. شده و حداقل هشت پا بلندي داشتند

جرقه ها به پرواز در  ،درخشید، وقتی که آنها بر روي تکه ي درخشان و درازي از فلز گرم چکش می کوبیدند

  . مدندآمی 

  :یکی گفت

  . دیگه در خون سرد بشه تا فلزها گداخته بشنالزمه یه بار . ماده ستآتیغه، تقریباً  -

  :دومی گفت

  . آره، اون حتی از قبل هم تیزتر خواهد بود -

  :پچ پچ کنان گفتم

  اون چیه؟  -

  . نابث سرش را تکان دادآ



  

  ... کنجکاوم . اونها دارن در مورد گداختن فلزات صحبت می کنن -

  :گفتم

اونها نیزه ي سه شاخه ي ... و اونها . یتان ها صحبت می کردنداونها داشتند در مورد عالی ترین اسلحه ي ت -

  .پدرم رو ساختن

  :نابث گفتآ

، اما نمی دونم واسه چی دقیقاً. اونها جادوي سیاه تمرین می کردند. تلخین ها به خدایان خیانت کردند -

  . زئوس اونها رو به تارتاروس تبعید کرد

  . با کرونوس -

  . داو سري به موافقت تکان دا

  ... مجبوریم بریم بیرون  -

آنها در حالی که سعی . در کالس منفجر شد و تلخین هاي جوان بیرون ریختند ،همین که او این حرف را زد

  . بر روي هم تلو تلو می خوردند ،می کردند بفهمند از کدام راه حمله کنند

  :گفتم

  !کالهت رو سر جاش برگردون، برو بیرون -

  :آنابث جیغ زد

  . تو رو تنها نمی ذارم! چی؟ نه -

شاید تو رو پیش هفاستوس  -از اون عنکبوت فلزي استفاده کن. اونها رو سرگم می کنم. یه نقشه اي دارم -

  . باید بهش بگی چه اتفاقی داره می افته. برگردونه

  . اما اونا تو رو می کشن -

  . از طرفی انتخاب دیگه اي نداریم. من هیچیم نمی شه -

و بعد او کاري را انجام داد که مرا بیشتر شوکه . مثل این که می خواست مرا بزند ، طوري به من زل زدآنابث 

  . یدساو مرا بو. کرد

  . مراقب باش، مغز جلبکی -

تش فشان خیره آبه گدازه ي  ،نجا بنشینمآقیه ي روز را بامکان داشت . کالهش را بر سر گذاشت و ناپدید شد

  . ندایی مرا به واقعیت برگرداندیاما دیوهاي در ،ورمآم نامم را به خاطر ردمی کسعی که در حالی  ،شوم

  :یکی فریاد زد

  !اونجا -

به سمت وسط سکو دویدم، در حالی که چهار دیو . تمام کالس تلخین ها از روي پل به سمتم حمله کردند

غه شش پا بلندي داشت و شبیه آن تی. دریایی بزرگ را چنان شوکه کردم که تیغه ي قرمز داغ را انداختند

اما این شی ناتمام مرا به بدترین حالت  ،چیزهاي وحشتناك زیادي قبالً دیده بودم. هالل ماه خم شده بود

چهار تا دسته پلکان وجود داشت که از سکو . مدندآدیوهاي بزرگتر به سرعت از شوك در . ممکن می ترساند

  . نها یکی از خروجی ها را پوشش دادر جهتی بدوم، هر کدام از آانم به هو قبل از این که بتو ،خارج می شد

  :بلندترین شان غرید

  اینجا چی داریم؟ یکی از پسراي پوسایدن؟  -

  :ي غریدردیگ



  

  . بله، می تونم بوي دریا رو توي خونش حس کنم -

  . قلبم داشت می کوبید. ریپتاید را کشیدم

  :دیو سوم گفت

او هدیه ي . پدرت به ما خیانت کرد. ه و بقیه ي ما تو رو تکه تکه خواهند کردبه یکی از ما حمله کن دو رگ -

 ناو و تموم او. او رو تکه تکه خواهیم دید. چیزي نگفت ،ما را برداشت و وقتی ما رو به اون چاله تبعید کردند

  . المپی ها رو

می خواستم به . نابث دروغ نگفته بودمآآرزو می کردم اي کاش به . آرزو می کردم نقشه اي می داشتم

اما حاال داشت به . باشد تا آن کار را انجام دهد عاقلنجا بیرون رود و امیدوار بودم به قدر کافی آسالمت از 

باید در دل . هیچ پیشگویی در مورد من نبود. من الهام می شد که ممکن بود این مکانی باشد که خواهم مرد

 ،تلخین هاي جوان هم. مورد حمله قرار می گرفتم ،اي شیر دریایی سگ صورتتوسط دسته  ،یک آتش فشان

شان با من مبارزه می یحاال در سکو بودند، می غریدند و منتظر بودند تا ببینند که چطور چهار تا از بزرگترها

گرحتی اما ا. سوت یخی در جیبم داشت سردتر می شد. احساس کردم چیزي در کنار پایم دارد می سوزد. کنند

  . به هدیه ي کیونتاس اعتماد نداشتم. اما تردید کردم. ن بودآکمک الزم داشتم، حاال وقت 

  :هنم را شفاف کنم، بلندترین تلخین گفتذقبل از این که بتوانم 

  !بیاید ببینیم چقدر طول می کشه که بسوزه. بذارین ببینیم اون چقدر قویه -

اما به  ،آن گدازه ها انگشتانش را مشتعل کرد. رین دیگ برداشتتش فشانی از نزدیک تآاو مقداري گدازه ي 

اولی صخره . ندکار را انجام دادهمین  همدیگر بزرگتر هاي تلخین . کرده باشد شنظر نمی رسید اصالً ناراحت

. ندپاشیدگدازه دوتاي دیگر بر روي سینه ام . تش گرفتآهاي خرد شده مذاب به سمتم پرت کرد و شلوارم 

. تش داشت مرا در بر می گرفتآ. را با ترس محض انداختم و با دست بر روي لباس هایم ضربه زدمشمشیرم 

  . آن جا داشت هر لحظه گرمتر می شد ،ابتدا فقط احساس گرم بودن به من دست داد ،به طور غریبی

  :یکی گفت

نه غیر . مبتدي ،نهاما نه غیر ممک ،رو سخت می کنه تسوختناون  ،طبیعت پدرت از تو محافظت می کنه -

  . ممکن

تش می آتمام بدنم در . ورم که جیغ می کشیدمآنها گدازه هاي بیشتري به سمتم پرت کردند و به یاد می آ

در لبه . بلعیده می شدمدر میان آتش داشتم . ن بدتر از هر چیزي بود که قبالً احساس کرده بودمآدرد . سوخت

  . شنیدم ،که با شادي جیغ می کشیدند ،را نابالغصداي دیوهاي دریایی . اله شدم چي فلزي م

  . وردمآناگهان صداي نیاد رودخانه در مرتع را به یاد 

   .آب در درون توه -

براي کمک  ،نیرویم را می کشد، اما هیچ اتفاقی در اطراف ،احساس کردم تقالیی در درونم.  به دریا نیاز داشتم

و از طرفی آخرین . صدف دریایی سنگ شده کنه حتی ی. اي نه رودخانه ،بآشیر  کنه ی. رخ نداد ،به من

انتخابی . متقریباً از دست رفته بود ،لحظه ي ترسناکی بود ،باري که نیرویم را در اصطبل ها رها کرده بودم

. وردم، قدرت بی پایان اقیانوس راآبه درون رفتم و امواج و جریان هاي آبی را به یاد . دریا را صدا زدم. نداشتم

  . اجازه دادم آن حس در یک جیغ وحشتناك رها شود و

قدرت  ،جز و مداز موج یک  ،انفجاریک . توصیف کنم ،اتفاق افتاده بودکه هرگز نتوانستم آنچه را  ،نآپس از 

تش و آب ضربه می زدند، بخاري با دماي آ. همزمان مرا باال بردند و در درون گدازه ها انداختند ،یک تندباد



  

باال پرتاب شدم، فقط یک به از قلب آتش فشان  ی،آتش فشان مهیبو من در یک انفجار خیلی  ،بسیار باال

آخرین چیزي که به خاطر . رهایی پرتاب شدسمت به  ،که توسط یک میلیون پوند فشاربودم ب آورده آتکه ي 

ارتفاع باالیی که زئوس  چناندر پرواز بود، پرواز کردن  ،قبل از این که هوشیاري ام را از دست دهم ،ورمآمی 

من . از من ساطع می شد بآبخار  تش وآو  دود .و بعد شروع یک سقوط ،ن نمی بخشیدهرگز مرا به خاطر آ

  .زمین بودمبا در حال تصادف  ،شهاب سنگیک 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

فصل دوازده

.به یک تعطیالت دائمی می روم

  

  . گلویم به خشکی شن بود. پوستم تیر می کشید. تش می سوختمآکه هنوز در بود مثل این ما ا ،بیدار شدم

وب سرو و سدر و چشنیدم و بوي اي را  صداي قل قل فواره. آسمان آبی و درختها را در باالي سرم دیدم

بر روي  ،صداي امواج را هم می شنیدم، آرام بر روي ساحل. دسته اي بوي خوش گیاهان دیگر را حس کردم

بودم، و رفته سرزمین مرده ها  بهمن قبالً . کنجکاو بودم که آیا مرده ام، اما آن جا بهتر بود. غلتیدند میهم 

  . ماهیچه هایم احساسی شبیه ذوب شدن داشتند. سعی کردم بنشینم. شتآنجا هیچ آسمان آبی وجود ندا

  :صداي دخترانه اي گفت

  . یبلند شبخواي  تر از اونی که ضعیف. هنوز بخواب -

قاشقی برنزي بر روي سرم شناور بود و مایعی را در دهانم می . پارچه اي خنک را بر روي پیشانی ام گذاشت

نکتار . گرمی شکالت مانندي را بر جا گذاشت ،را تسکین داد و بعد از چشیدنش یمگلو ،یدنیشنو. چکاند

  . بعد صورت دختر بر باالي سرم ظاهر شد. خدایان

پانزده ساله بود؟ ... او . داشت ،که در یک طرف بافته شده بود ،به رنگ کارامل چشمانی بادامی و موهایی

یکی از آن صورت هایی را داشت که به نظر می رسید زمان بر آن . شانزده ساله؟ سخت بود که نظري بدهم

  .واز خواندن کردآ او شروع به. تاثیري ندارد

احساس کنم که آوازش در پوستم فرو می رود و شفا می توانستم . داشت جادو می کرد. م از بین رفتدردو 

  . می دهد و مغزم را ترمیم می کند

  :غار غارکنان گفتم

  کی هستی؟ -

  :او گفت

یپسو من کال. ارد نخواهد شدبی به تو ویسهیچ آدر اینجا . استراحت کن و خوب شو. شجاعهیس، مرد  -

  . هستم

سقف با اشکال . بودم بهتريتجربه ام در غارها، در جاي  زمان بعدي که بیدار شدم در یک غار بودم، اما با

بز، مثل اینکه در یکی از آن سنگ هاي مدور توخالی سسفید و ارغوانی و  -کریستالی متفاوتی می درخشید

وي یک رختخواب راحت از بالشهاي بر ر. بودم ،که در مغازه هاي یادگاري و سوغاتی می بینید هبرش داده شد

ندین بخش تقسیم چغار به وسیله ي پرده هاي ابریشمی سفید به . مالفه هاي پنبه اي دراز کشیده بودمپر و 

 ،دیوار دیگري در مقابل. داشت قراربزرگترین کارگاه بافندگی و چنگ  ،در مقابل یکی از دیوارها. شده بود

رزماري، : ویزان بودآز سقف گیاهان خشک شده ا. قفسه اي تمیز پر از مربا و کنسرو هاي میوه قرار داشت

  . نها را بگویدآمادرم می توانست نام همه ي . آویشن، و دسته اي دیگر از آنها

بویش . اخته شده بود، و دیگی که بر روي شعله ها قل قل می کردسي وجود داشت که در دیوار غار اشومینه 

  .عالی بود، مثل تاس کباب



  

به بازوهایم نگاه کردم، مطمئن بودم . رزان در سرم را نادیده بگیرمبلند شدم، در حالی که سعی می کردم درد ل

سوختگی کمی صورتی تر از حد معمول، اما نه . اما سالم به نظر می رسیدند ،آنها به طور مهیبی سوخته اند

  . پاهایم برهنه بود. پوشیده بودم ،ن خودم نبودآپنبه اي که از  نخیتی شرت پنبه اي سفید و شلوار . بدهاي 

خودکارم  ،جیبم را گشتموقتی که ت، اما سکنجکاو بودم چه اتفاقی براي ریپتاید افتاده ا ،لحظه اي با ترس

  . نجا بود، دقیقاً جایی که همیشه ظاهر می شدآ

و دقیقاً به . به نحوي مرا دنبال می کرد. به جیبم برگشته بود ،سگ ییکساتاسیخی آن، بلکه سوت نه فقط 

برگشتم و خودم را در حالی یافتم . کف سنگی در زیر پایم یخ زده بود. به سختی، ایستادم. من قوت قلب نداد

  . زل زده بودم ،که به داخل یک آینه ي برنزي جال داده شده

  :زیر لب گفتم

  . پوسایدن مقدس -

. ماما نمی توانستم چنان وزن کم کن ،طوري به نظر می رسیدم مثل اینکه بیست پوندي از دست داده بودم

که در  ،مداگر کسی را با آن صورت می دی. در لبه ها مثل ریش هفاستوس شده بود ،مویم مثل خز موش بود

ورودي غار در . ینه برگرداندمآصورتم را از . ین را قفل می کردمشاه گدایی می کرد، درهاي مارتقاطع بزرگ

  . به سمت روشنایی روز حرکت کردم. سمت چپم بود

گل بزرگی قرار  باغ ،درخت هاي سدر و در سمت راست ،در سمت چپ. سبزي باز می شدسرغار به چمن زار 

 ،ستیر به شکلبی در چمن زار قل قل می کردند، هر کدام آب را از لوله هایی سنگی آچهار تا فواره ي . داشت

ي سنگ ها امواج دریاچه بر رو. به ساحلی صخره اي می رسید ،با شیب ،در مقابلم، چمن. بیرون می ریختند

نه . آب شیرین.  خب، فقط می توانستم این را بگویم... می توانستم بگویم دریاچه است چون . می غلتیدند

مثل بهشت به نظر می رسید، که فوراً مرا . بی بودآب می درخشید و آسمان کامالً آخورشید بر روي . شور

معموالً جایی  ها د می دهد این نوع بهشتمسائل اسطوره اي کنجار رفتن، به شما یا اچند سال ب. عصبی کرد

  . می شویدشته ککه است 

در حال صحبت با کسی و دختر مو کاراملی، کسی که خودش را کالیپسو نامیده بود، در ساحل ایستاده بود، 

او را خیلی خوب ببینم، اما به نظر می  ،ب بازتاب می کردآکه از روي  ،نمی توانستم به خاطر نور خورشید. بود

به یاد  ،وره ها می دانستمطسعی کردم آنچه را که در مورد کالیپسو در اس. سید در حال بحث کردن باشندر

یه هیوال بود؟ آیا او قهرمانها را به دام می  او. ورمآنمی توانستم به خاطر ... نام او را قبالً شنیده بودم، اما. ورمآ

  ده بودم؟او خبیث بود، چرا هنوز زن رانداخت و می کشت؟ اما اگ

وقتی چمن به ماسه تغییر کرد، به پایین  ،چون هنوز پاهایم سفت و سیخ بود .به راه افتادم شبه آرامی به سمت

او یک لباس زنانه ي یونانی . دختر تنها بود ،نگاه کردم تا تعادلم را حفظ کنم، و وقتی دوباره به باال نگاه کردم

مثل  ند،چشمانش قرمز بود. پوشیده بود ،طال زینت داده شده بودکه با  ،با گردنبندي مدور ،ستینآسفید بدون 

  . کرده بوداینکه او گریه 

  :او در حالی که سعی می کرد لبخند بزند، گفت

  . خب، خوابالو باالخره بیدار شد -

  با کی داشتی صحبت می کردي؟ -

  . صدایم مثل قورباغه اي بود که زمانی را در ماکرویوو گذارنده باشد

  :گفتاو 



  

  چه احساس داري؟. اُه، فقط یه پیام آور -

  چقدر بیرون بودم؟ -

  :کالیپسو متفکرانه گفت

  . پرسی ،زمان همیشه این جا سخته، واقعاً نمی دونمدونستن گذر زمان،  -

  تو اسمم رو می دونی؟ -

  . يتوي خواب صحبت می کرد -

  . سرخ شدم

  . اه، به من قبالً این رو گفتن... آره، من  -

  آنابث کیه؟. آره -

  صبر کن، چطوري من به اینجا اومدم؟ من کجام؟  -ما با هم بودیم وقتی. اُه، اه، یه دوست -

  . به طور عصبی قدمی به عقب برداشتم. مد  و انگشتانش را به سمت موهاي درهمم بردآکالیپسو باال 

  :او گفت

تو توي . ر به اینجا اومدي، از آسمون افتاديو این که چطو. من فقط به مراقبت از تو عادت کردم. متاسفم -

  . ب افتادي، دقیقاً اونجاآ

  . او به سمت ساحل اشاره کرد

و اینکه . سقوطت رو نرم کرد ،مثل یه متکا ،به نظر می رسید آب. نمی دونم چه طور نجات پیدا کردي -

  . هستی 83کجایی، تو توي اُجیجیا

  . دجی آه تلفظ کر-جی-او آن کلمه را شبیه اُه

  :پرسیدم

  ه؟زاینجا نزدیک کوهستان سنت هلن -

  . چون جغرافیام کامالً وحشتناك بود

مهار شده بود، مثل این که حرفم واقعاً خنده دار بود، اما او نمی و ي کوچک اخنده  ،آن خنده. ندیدخکالیپسو 

  . بود بجذا ،وقتی می خندید. خواست مرا خجالت زده کند

  :گفتاو 

اون به خواست خودش وجود داره، . جزیره ي خیالی منه ،اجیجیا. مرد شجاع ،جایی نیستاون نزدیک هیچ  -

  . هیچ ترسی در کار نیست. تو می تونی این جا در امنیت خوب بشی. همه جا و هیچ جا

  .... اما دوستام  -

  :او گفت

  آنابث، و گراور و تایسون؟ -

  :گفتم

  . اونها در خطرن. باید پیششون برگردم! آره -

  . کرد و این بار عقب نرفتم ساو صورتم را لم

  . تا وقتی که خوب بشی ی،تو هیچ کمکی براي دوستات نیست. اول استراحت کن -

  . ته امسوقتی که او این حرف را زد، فهمیدم چقدر خ
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  تو یه ساحره ي خیبث نیستی، مگه نه؟... تو  -

  :او محجوبانه خندید

  چرا اون طوري فکر می کنی؟ -

به جز این که او مردها رو . س رو مالقات کردم، و او هم یه جزیره ي خیلی زیبا داشتیرکن یه بار خب، م -

  . دیل می کردببه خوکچه ت

  . کالیپسو دوباره خنده اي تحویلم داد

  . قول می دم تو رو به خوکچه تبدیل نکنم -

  و یا چیز دیگه اي؟ -

  :کالیپسو گفت

چشمانت همین حاال . حاال استراحت کن. و دشمنت هم نیستم، مرد شجاع. یه ساحره ي خبیث نیستم نم -

  . بسته می شن نهم دار

مویش  .با صورت به داخل ماسه فرو می افتادم ،زانوهایم خم شد، و اگر کالیپسو مرا نگرفته بود. حق با او بود

سمت او مرا به . شاید من خیلی ضعیف و الغر بودماو خیلی قوي بود، یا . بویی شبیه به دارچین می داد

  . ن دراز بکشمآکنار فواره برد و کمک کرد در  ،کتی که با بالش پوشیده بودمنی

  :او دستور داد

  . استراحت کن -

  .و من با صداي فواره ها و بوي دارچین و سرو کوهی به خواب رفتم

*****  

  

ن نبودم که همان شب است یا شبهاي دیگري هم سپري شده شب بود، اما مطمئ ،دفعه ي بعد که بیدار شدم

ستاره ها . ان بیرون رفتمندر غار بودم، اما بلند شدم و خودم را در ردایی پیچیدم و قدم ز ،در رختخوابم. اند

می توانستم تمامی آن صور . ره را فقط بیرون شهر می بینیدظهزاران ستاره، مثل این من -شگفت انگیز بودند

نجا آو . برج جدي، اسب بالدار، صورت فلکی قوس. را تشخیص دهم ،نابث به من یاد داده بودآه ک ،فکلی

شته ذشکارچی، احترامی به دوستمان که زمستان گ: یک صورت فلکی جدید قرار داشت ،نزدیک افق جنوبی

  . مرده بود

  پرسی، چی می بینی؟ -

. اما کالیپسو دوبرابر شگفت انگیز بود ،گیز بودنداگرچه ستاره ها شگفت ان. چشمانم را به زمین برگرداندم

یا او  ،منظورم اینه که، من خود الهه ي عشق، آفرودیت، را قبالً دیده بودم، و هرگز این را بلند نخواهم گفت

طبیعی به نظر می رسید، مثل این که  ط، کالیپسو زیباتر بود، چون او فقبه نظر منمرا تکه تکه خواهد کرد، اما 

با موهاي بافته و لباس سفید، به نظر . او فقط زیبا بود. نداشت زیبا باشد و هرگز به آن اهمیتی نمی داد او سعی

  . ریف بودندظگل هاي آن نقره اي و . او گیاه کوچکی در دستانش داشت. درخشد یمی رسید در نور ماه م

  ... فقط داشتم نگاه می کردم  -

  . خودم را در حالی یافتم که به او زل زده بودم

  . آه، فراموشش کن -



  

  . او به آرامی خندید

  . خب، تا وقتی سرپایی، می تونی کمک کنی این ها رو بکاریم -

. درخشیدند ،نها را گرفتمآوقتی  هایش، گل. بود شاو گیاهی به دستم داد، که دسته اي خاك و ریشه در انتهای

  . جایی که او شروع به بیل زدن کرد. باغبانی اش را برداشت و مرا به سمت لبه ي باغ بردکالیپسو بیلچه ي 

  :کالیپسو توضیح داد

  .فقط توي شب می تونی بکاریش. 84اون نوار ماهه -

  . کردم نگاه ،به نور ضعیفی که به دور گلبرگ ها می درخشید 

  اون چی کار می کنه؟ -

  :کالیپسو متفکرانه گفت

اون زندگی می کنه، نور می ده، و زیبایی بهمراهش . واقعاً هیچکاري نمی کنه به گمونم،؟ کنه چی کار می -

  آیا باید کار دیگه اي بکنه؟. میاره

  :گفتم

  . نکنم فکر -

ماه را کاشت و گامی به عقب  او نوار. انگشتانش گرم بود. او گیاه را گرفت، و دست هایمان به هم برخورد کرد

  . کارش را از نظر می گذرانده کبرداشت، در حالی 

  . عاشق باغمم -

  .موافق بودم

  . اون عالیه -

رز با رنگ هاي نوع منظورم اینه که دقیقاً عاشق باغ ها نبودم، اما کالیپسو تاکستانهایی داشت که با شش 

و ارغوانی ورودي ها با پیچ هاي امین الدوله و پیچک هایی که با انگورهاي قرمز  و متفاوت پوشیده شده بود،

  . و التماس کند زانو بزندچنان که باعث می شد دیونسیوس ، زینت داده شده بود، پر بودند

  :گفتم

  . توي خونه، مامانم همیشه یه باغ می خواسته -

  چرا یه دونه نمی کاره؟ -

  . پارتمانآتوي یه . مانهاتان زندگی می کنیم تويخب، ما  -

  مانهاتان؟ آپارتمان؟ -

  .شدمبه او خیره 

  تو نمی دونی من دارم در مورد چی صحبت می کنم، مگه نه؟ -

  . مدت طوالنیه که ترك نکردم... من اجیجیا رو . متاسفم نه -

  . خیلی کم ي خب، مانهاتان یه شهر خیلی بزرگه، با فضاي سبز و باغ گونه -

  . کالیپسو اخم کرد

نمی دونستم . او میگه جهان بیرون کامالً تغییر کرده. هرمس گاه گاهی اینجا میاد. ناراحت کننده است -

  . اونقدر تغییر کرده که شما نمی تونید باغ داشته باشید

  چرا جزیره ات رو ترك نکردي؟ -

                                               
84 - moon lace



  

  . او به پایین نگاه کرد

  . این مجازاتمه -

  چرا؟ چی کار کردي؟ -

  . اسمش اطلسه. انه پدرم یه تهدید بزرگهاما متاسف. من؟ هیچی -

او . اطلس تیتان را دیده بودم، و اصالً اوقات خوشی نبود ،ن گذشتهستازم. آن اسم لرزه اي به من وارد کرد

  . را بکشد ،که بهش اهمیت می دادم ،سعی کرده بود هر کسی

  :با تردید گفتم

یکی دیگه از  ،من. تنبیه کنن ،پدرت انجام دادهعادالنه نیست که تو رو به خاطر اون کارایی که  مهنوز -

  . او یکی از شجاع ترین افرادي بود که تا حاال دیده بودم. اسمش زو بود. دختراي اطلس رو می شناختم

  . چشمانش غمگین بود. والنی بررسی کردطکالیپسو مرا مدت 

  : پرسیدم

  چیه؟ -

  آماده باشی تا به زودي این جا رو ترك کنی؟آیا تو خوب شدي، مرد شجاع من؟ فکر می کنی .. آیا -

  :پرسیدم

  . چی؟ نمی دونم -

  . از این که آن قدر ایستاده بودم داشت سرم گیج می رفت. نها هنوز سفت بودندآ. پاهایم را حرکت دادم

  تو می خواي که من برم؟ -

  ....من  -

  .صدایش شکست

  . خوب بخوابی. تو رو صبح می بینمت -

 ،اما تا وقتی که در تاریکی ناپدید شد ،کاري انجام دهمبتوانم نقدر گیج بودم که آ. دویداو به سمت ساحل 

  . کردم یشتماشا

  

*****  

  

را در  گذر زمان، سخت بود که ه بودکالیپسو گفت همان طور که. شته بودذنمی دانستم دقیقاً چقدر زمان گ 

. شده باشند این بود که دوستانم باید نگرانحداقلش . ن جا برومآمی دانستم که باید از . جزیره بفهمی

حنی نمی دانستم آیا آنابث توانسته بود از آتش فشان . نها ممکن بود در خطر باشندبدترینش این بود که آ

از . سعی کردم از ارتباط ذهنی با گراور چندین بار استفاده کنم، اما نمی توانستم ارتباط برقرار کنم. خارج شود

  . متنفر بودم یا نه، دانستم آیا آنها حالشان خوب استاین که حتی نمی 

آنچه من در کوهستان سنت . بمانم نمی توانستم بیشتر از چند ساعت سر پا. از طرف دیگر واقعاً ضعیف بودم

  . که تا حاال انتظار داشتمچیزي نبود  ، اصالً شبیهخالی کرده بودکامالً از انرژي مرا  ،انجام داده بود زهلن

آن وردم، آهتل کازینو و لوتوس در وگاس را به خاطر . شبیه یک زندانی یا چیزي شبیه به آن نداشتم احساسی

را که برایم اهمیت  يچیز ، که تقریباً هرن جهان بازي شگفت انگیز شده بودآوسوسه ي داخل شدن به  چنان

گراور و  ،به طور پیوسته در مورد آنابث. شبیه به آن نبود اما جزیره اجیجیا اصالً. مه بودفراموش کرد ،داشت



  

و بعد کالیپسو . نمی توانستم...  طفق. را باید آنجا را ترك کنمچم دورآدقیقاً به یاد می . تایسون فکر می کردم

  . دلیلش بود

در . ر بدانماو می کرد تا بخواهم بیشتکاو هرگز زیاد در مورد خودش حرف نمی زد، اما آن کار فقط مرا کنج

سعی می کردم بر روي گل ها یا ابرها یا و  ،تمسدر چمن زار می نش ،نکتار مزه مزه می کردمحالی که 

وقتی او کار می کرد،  ؛انعکاسشان بر روي دریاچه تمرکز کنم، اما واقعاً در حال خیره شدن به کالیپسو بودم

وقتی که زانو می زد تا  ،روي صورتش می افتادیه اي که بر ساموهایش را بر روي شانه اش شانه می کرد، و 

گاهی اوقات او دستش را نگه می داشت و پرنده ها از جنگل پرواز می کردند تا بر . باغچه اش را بیل بزند

نها صبح بخیر می گفت، می پرسید چطور آاو به . ، طوطی ها و فاخته ها85لوري کیت- روي بازویش بنشینند

. نها براي مدتی جیک جیک می کردند، بعد با شادمانی پر می کشیدندآ، و به النه هایشان بر می گردند

او به من نگاه می کرد و ما لبخندي رد و بدل می کردیم، اما او فوراً حالت . چشمان کالیپسو می درخشید

  . نمی فهمیدم چه چیزي او را اذیت می کند. غمگینی به خود می گرفت و دوباره سر بر می گرداند

با تاس کباب و  ،خدمتکاران نامرئی میز را چیده بودند. هم در ساحل مشغول خوردن شام بودیمیک شب با

وقتی . به خاطر اینه که شما هرگز آن را نچشیده ایداین ، اما نیستچنان باعث هیجان  که اصالً. شراب سیب

که متوجه شدم از مدتی  متوجه ي حضور خدمتکاران نامرئی نبودم، اما بعد ،براي اولین بار وارد جزیره شدم

شان مرتب می شوند، وعده هاي غذایی خودشان پخته می شوند، لباس ها شسته و با دستان درختخواب ها خو

.نامرئی پهن می شوند

داشتم براي او . کالیپسو و من در کنار میز شام نشسته بودیم، و او در نور شمع زیبا به نظر می رسید ،بهرحال

روع کردم به تعریف زمانی که گراور سیبی را که ما شدو رگه ها می گفتم، و بعد  در مورد نیویورك و کمپ

اشت و ذاو خندید، لبخند بی نظیرش را به نمایش گ. خورده بود ،داشتیم با آن هاکی بازي می کردیم

  . بعد او نگاهش را دزدید. با هم تالقی کرد نچشمانما

  :گفتم

  .این دوباره اتفاق افتاد -

  چی؟ -

  . تو خودت رو کنار می کشی، مثل این که سعی داري لذت نبري -

  . انداخترا بر روي لیوان شرابش  نگاهشاو 

  . ام تو ممکنه بگی نفرین شده. همون طور که بهت گفتم، من دارم مجازات می شم -

  . می خوام کمک کنم. چطوري؟ بهم بگو -

  . لطفاً اون رو نگو. اون رو نگو -

  .یهبهم بگو تنبیهت چ -

  . دستمال سفره پوشاند و فوراً یک خدمتکار نامرئی کاسه را برداشت بااو تاس کباب نیمه تمامش را 

بازداشت ... توي  نم. اما اینجا زندونم هم هست. پرسی، این جزیره، اجیجیا، خونه ي منه، محل تولدم -

من . یا جاهاي دیگه. بینم نهاتان رو نمیاهرگز م. خانگی ام، فکر کنم شماها همچین چیزي بهش می گین

  . اینجا تنهام

  به خاطر اینکه پدرت اطلسه؟ -
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  . او با تکان سر موافقت کرد

بعضی از زندان ها حتی یه . نباید اعتراض کنم. و خیلی هم حق دارن. خدایان به دشمناشون اعتماد ندارن -

  . ذره هم به خوبی زندان من نیستن

  :گفتم

معنیش این نیست که اون رو حمایت می  ،به خاطر این که تو فامیل اونهاییفقط . اما این عادالنه نیست -

  . او زندانی نبود. او در مقابلش جنگید -اون دختر دیگه ي که می شناختم، زو نایت شید. کنی

  :رامی گفتآکالیپسو به 

  . او پدرم بود. اما، پرسی، من اطلس رو توي اولین جنگ حمایت کردم -

  !انندطشی ی؟ اما تیتان هاچ -

  هستن؟ همشون؟ همه وقت؟  -

  . او لبهایش را جمع کرد

هرگز دوست ندارم باهات بحث کنم، اما تو خدایان رو حمایت می کنی چون اونها خوبن، یا . بهم بگو، پرسی -

  چون این که خانواده ات هستن؟

نجات دادیم، خدایان جلسه اي نابث المپ را آ زمستان گذشته، بعد از این که من و. او حق داشت. جواب ندادم

اما هنوز، احساس می کردم دوست دارم آنها را . اون حقیقتاً خوب نبود. داشتند که آیا آنها باید مرا بکشند یا نه

  . چون پوسایدن پدرم بود ،حمایت کنم

  :کالیپسو گفت

اونها . و با عدالت و انصاف، خدایان با من رفتار خوبی داشته اند ،اشتباهی بودم طرفجنگ اون شاید من در  -

و من نمی . اما اونها می تونن برن. رنآاونها برام چیزایی از دنیاي بیرون می . گه گاهی سري بهم می زنن

  . تونم

  :پرسیدم

  . ي زیباییهکس دیگه اي باهات اینجا زندگی نمی کنه؟ این جا جا.... ورم اینه ظهیچ دوستی داري؟ من -

  . اشکی از روي گونه اش پایین سرید

  ... اما . مورد صحبت نکنم ندر ای من به خودم قول دادم که... من -

تا جایی  ،روشنتر و روشنتر شد. نوري در افق ظاهر شد. حرفش قطع شد ،او با صداي غرولندي از روي دریاچه

ایستادم و . و به سمت ما می آمد ،کت می کردم که روي سطح آب حرینتش را ببآکه می توانستم ستونی از 

  . شمشیرم را کشیدم

  اون چیه؟ -

  :کالیپسو آهی کشید

  .یه بازدیدکننده -

شعله ها پراکنده شدند و در . وقتی که ستون آتش به ساحل رسید، کالیپسو ایستاد و با حالتی رسمی تعظیم کرد

تش می سوخت آدر  ی کهآتل فلزي و ریش و مویر پایی دیک مرد بلند در لباس کار خاکستري و  ن،مقابل ما

  . ایستاده بود ،و دود می کرد

  :کالیپسو گفت

  . افتخار بی نظیریه. لرد هفاستوس -



  

  . خداي آتش غرید

عزیزم؟ الزمه یه صحبتی با پرسی جکسون جوون داشته  ،می شه ما رو ببخشی. مثل همیشه زیبا. کالیپسو -

  . باشم

  

*****  

  

را   نآیکی آورد،  یشخدمتکار نامرئی برا. در کنار میز شام نشست و یک پپسی سفارش داد هفاستوس ناشیانه

با هفاستوس غرید و چند تا فحش نثارش کرد و . ناگهانی باز کرد، و نوشابه به همه جاي لباس کار خدا پاشید

   .روي میز کوبید قوطی راضربه اي سخت 

  :او زیر لب گفت

  !اونها هرگز خودسري نمی کنن. هالزم داراو چیزیه که  ،ماشینی هاي خوبدم آ. خدمتکاراي احمق -

  :گفتم

  ...هفاستوس، چی شده؟ آنابث -

  :او گفت

خیلی .  راه برگشت رو پیدا کرد و تمام داستان رو برام تعریف کرد. اون دختر کاردانیه. آنابث حالش خوبه -

  . دلواپسه، تو که می دونی

  خوبه؟تو بهش نگفتی من حالم  -

  :هفاستوس گفت

مجبور بودم مطمئن شم که داري . رديهمه فکر می کنن که تو م. این وظیفه ي من نیست که بهش بگم -

  . قبل از اینکه شروع کنم به دیگران بگم کجایی ،برمی گردي

  :گفتم

  !معلومه که برمی گردم منظورت چیه؟ -

صفحه اي فلزي به اندازه ي  - وردآجیبش بیرون او چیزي را از . هفاستوس مرا با شک و تردید بررسی کرد

در . توري تبدیل شدادکمه اي کلیک کرد و آن صفحه به یک تلویزیون برنزي مینیبر روي او . 86یک آي پد

، دسته اي عظیم از آتش و ذرات ریز به در حال پخش بود زر مورد کوهستان سنت هلنداخباري  اش، صفحه

  :خبار داشت می گفتمجري ا. سمان فوران می کردآدرون 

دولت دستور تخلیه ي تقریباً نیم میلیون نفر را محض . هنوز در مورد انفجار هاي بعدي مطمئن نیستیم -

ضمناً، مواد مذاب به جاهاي دوري مثل دریاچه ي تاهو و ونکوور پرتاب شده اند و . احتیاط صادر کرده است

در حالی که هیچ مرگی گزارش . مسدود شده استبه شعاع نیم مایل  زتمام محوطه ي سنت هلن جاده هاي

  ... نشده، جراحات هاي کوچک و مصدومیتها شامل 

  . هفاستوس تلویزیون را خاموش کرد

  . تو باعث یه انفجار کامل شدي -

چی کار کرده . ت هایمصدوم. نیم میلیون نفر تخلیه شده بودند؟ جراحات. به صفحه ي برنزي سیاه خیره شدم

بودم؟
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  :من گفتخدا به 

فکر نکنم اونها به این زودیا از . شکی نیست. بعضی فرار کردند ،بعضی تبخیر شدند. تلخین ها تارومار شدند -

باعث شده که تیفون از خواب  انفجار. منم نمی تونم ازش استفاده کنم ،از طرف دیگه. کوره ام استفاده کنن

  ... مجبوریم صبر کنیم و ببینیم. بیدار بشه

  !ونم او رو رها کرده باشم، مگه نه؟ منظورم اینه که من اونقدر قدرتمند نیستممن نمی ت -

  . خدا غرید

  . تو قدرتهات رو نمی شناسی. تو پدر زلزله هستی، پسرکم. نه اونقدر قدرتمند، آره؟ می تونه مرا فریب بده -

قدر انرژي آزاد کرده بودم آن. در کوهستان در کنترل خودم نبودم. آخرین چیزي بود که می خواستم او بگوید

حاال فهمیدم که تقریباً . که تقریباً خودم را هم تبخیر کرده بودم، تمامی جریان زندگی را از خودم بیرون ریختم

 ،تقریباً وحشتناکترین هیوال را که توسط خدایان زندانی شده بود. آمریکاي شمال غربی را ویران کرده بودم 

  . شاید براي دوستانم امن تر بود که فکر کنند مرده ام. طرناك بودمشاید خیلی خ. بیدار کرده بودم

  :پرسیدم

  در مورد گراور و تایسون چی؟ -

  . هفاستوس سرش را تکان داد

  . فکر کنم البیرنت اونها رو گرفت. متاسفم. هیچی -

  خب، حاال من باید چی کار کنم؟ -

  . هفاستوس خود را عقب کشید

  تو همسرم رو مالقات کردي؟. اما من بهت این رو می گم. چالق پیر مشورت نخواهپسرکم هیچ وقت از یه  -

اون توي ذهنت رخنه می کنه و . مراقب عشق باش. پسرکم ،تساون یکی از اون فریبکارا. خودشه. آفرودیت

  . درحالی که فکر می کنی باال پایینه و درست اشتباهه ،تنهات می ذاره

او به . در زمستان گذشته ،ادیالك در یک بیابانفکر کردم، در صندلی عقب یک کدیت فروآدر مورد مالقاتم با 

کارها را برایم سخت خواهد کرد، فقط به  ،من گفته بود که عالقه ي خاصی به من دارد و در حوزه ي عشق

  . این خاطر که مرا دوست دارد

  :پرسیدم

  این قسمتی از نقشه ي اونه؟ اون مرا به اینجا پرتاب کرد؟ -

و من نمی گم  - اما اگه تو  تصمیم بگیري این مکان رو ترك کنی. داد ينظر شسخته در مورد. ممکنه -

به  نقول دادم راه رسید. بهت قول دادم یه جواب براي جستجوت بهت بدم  -کدوم درسته و کدوم اشتباه

. نه حقیقتاً. نخ آریادنه ندارهکالف اون هیچ ربطی به . خب حاال، اون چیز اینجاست. دایدالوس رو بهت بگم

... اما بهترین راه در میان هزار تو . اون چیزیه که ارتش تیتان به دنبالش خواهد بود. مطمئناً نخ کار می کنه

اما . هیچ قطره اي از خون خدایان در او نبود. و پرنسس یه فانی معمولی بود. سیوس کمک پرنسس رو داشتت

فکر  -خب با چیزاي که دارم میگم. او می تونست خیلی واضح ببینه. پسرکم ،باهوش بود و می تونست ببینه

  . کنم تو می دونی چطوري در هزار تو مسیریابی کنی

  :گفتم

  .می دونم ،آره، آره -

  . پس تو الزمه تصمیم بگیري که می خواي اینجا رو ترك کنی یا نه  -



  

  .... من  -

فتم که به اخودم را در حالی ی. ما کلمات به گلویم چسبیدندا. البته که می خواستم. می خواستم بگویم بله

  . دریاچه زل زده بودم و ناگهان ایده ي رفتن به نظر خیلی سخت می رسید

  .هفاستوس پیشنهاد کرد

  . وقت خوبی براي تصمیم گیریه ،ها سپیده دم. صبر کن ،تا وقتی که سپیده می زنه. هنوز تصمیم نگیر -

  :پرسیدم

ما می  ،کمون می کنه؟ منظورم اینه که اگه اون به لوك راه مسیر یابی در البیرنت رو بدهدایدالوس کم -

  ...او تلخ و عصبانی شد و . دایدالوس برادرزاده اش رو کشت... من رویاهایی در مورد. میریم

  . هفاستوس غرید

شد و اشتباه هاي  راحت میشه تند. همیشه سوء تفاهم. همیشه تنها. بی نظیر شدن آسون نیست یمخترع -

و وقتی که تو دل یه شخصی رو . از کار با ماشین هاست تر لی سختیکار با انسانها خ. وحشتناکی کرد

  . نمی تونی اون رو تعمیر کنی ،بشکنی

  . قطرات پپسی را از روي لباس کارش پاك کرد نهفاستوس آخری

به اونها  ،راي تسیوس و آریادنه سوختاو به خاطر اینکه دلش ب. دایدالوس به قدر کافی خوب شروع کرد -

این . و همه چی توي زندگیش به این خاطر بد شد. او سعی می کرد همه چی رو خوب انجام بده. کمک کرد

  عدالته؟ 

  . خدا شانه اي باال انداخت

 هنگري کسی  نایستاده وآپسرکم، اما تا وقتی توي کوره ي  یا نه، نمی دونم آیا دایدالوس کمکت می کنه -

  در موردش قضاوت نکن، باشه؟ ،با چکشش کار نکرده اي

  . سعی می کنم... سعی  -

  . هفاستوس ایستاد

همیشه تو رو به خاطر . می گم تو کارت رو خوب انجام دادي، از بین بردن تلخین ها رو. پسرکم ،خداحافظ -

  . اون یادم می مونه

ب به حرکت آتش تبدیل شد و آتش به روي آبعد او به ستونی از . ن خداحافظی به نظر خیلی قطعی می رسیدآ

  . مد و به سمت دنیاي بیرون برگشتآدر 

  

*****  

شاید چهار  ،خیلی دیر بود ،وقتی که سرانجام به چمن زار برگشتم. حل حرکت کردمچندین ساعت در طول سا

نوار ماهش با نور نقره اي . از گلها مراقبت می کرد نبا نور ستارگا ،اما کالیپسو هنوز در باغش بود ،یا پنج صبح

بی می درخشیدند به جادو واکنش نشان آمی درخشید و دیگر گیاهان در حالی که به رنگ هاي قرمز و زرد و 

  . می دادند

  :کالیپسو حدس زد

  . او بهت دستور داده برگردي -

  . او به من یه انتخاب داد. تور ندادهدس ،خب، نه -



  

  . چشمانش چشمان مرا تالقی کرد

  . قول دادم پیشنهاد نمی کنم -

  چی رو پیشنهاد کنی؟ -

   .موندن رواینجا  -

  :گفتم

  تا ابد؟... موندن، مثل  -

  :او آهسته گفت

رزه رو به عهده ي می تونی مبا. هرگز بزرگ نمی شی و نمی میري. تو توي این جزیره نامیرا خواهی بود -

  . می تونی از پیشگویی ات رها بشی. بقیه بذاري، پرسی جکسون

  . با گیجی به او زل زدم

  درست مثل اونه؟ -

  . او سري به توافق تکان داد

  . اون لدرست مث -

  . دوستام... اما  -

  . ا به میان بدنم فرستادرلمس کردنش جریانی از گرما . کالیپسو ایستاد و دستم را گرفت

حقیقت اینه که خدایان گه گاهی برام هم نشینی . نمی خواستم بهت بگم. پرسی ،در مورد نفرینم پرسیدي -

هر هزار سال یا بیشتر، اونها اجازه می دن یه قهرمان به ساحل هاي من وارد بشه، کسی . هایی می فرستن

. هرگز تصادفی در کار نیستاما  ،من ازش مراقبت می کنم و همراهیش می کنم. که کمک من رو الزم داره

  ... بانوهاي چاق  مطمئن میشن قهرمانی که اونها می فرستن

  . دستش را محکم فشردم

  .حرفش را نا تمام بگذاردکرد صدایش لرزید و مجبورش 

  چی؟ چی کار کردم که تو رو ناراحت کرده؟ -

  :او پچ پچ کنان گفت

رو  نکسی که هرگز نمی تونه پیشنهاد هم نشینی م. اونها کسی رو می فرستن که هرگز نمی تونه بمونه -

شخصی که ... اونها یه قهرمان می فرستن که نمی تونم کمکش کنم. پذیرهببیشتر از یه مدت کوتاه اي بر

  . نمی تونم کمک کنم که عاشقم بشه

تا  تگذشزمانی طوالنی . به جز قل قل فواره ها و امواجی که در ساحل بر هم می غلتیدند ،شب ساکت بود

  . دارد صحبت می کند يبفهمم که در چه مورد

  :پرسیدم

  من؟  -

   ...نییاگه می تونستی صورتت رو بب -

  . لود بودآ، اگر چه چشمانش هنوز اشک را فرونشاند او لبخندش را

  . البته تو -

  به همین خاطر همیشه خودت رو کنار می کشیدي؟ -



  

اونها تو رو پیشم می . بانوهاي چاق بی رحم هستند .اما نمی تونم جلوش رو بگیرم. لی سعی کردمیخ -

  . 87فرستن، یه فرد شجاع، در حالی که می دونن تو قلب مرا خواهی شکست

  . منظورم اینه که من فقط منم... من فقط ... اما  -

  :کالیپسو قول داد

می ذارم بري بدون این که بهت پیشنهاد . گفتم دیگه حتی در موردش صحبت نمی کنم مبه خود. کافیه -

متاسفم که . پرسی ،می تونی با من بمونی. فکر کنم بانوهاي چاق این رو هم می دونن. اما نمی تونم. کنم

  . اون تنها راهیه که می تونی بهم کمک کنی

می توانستم تا ابد اینجا . داشتند در آسمان می درخشیدنداولین رگه هاي قرمز رنگ سپیده دم . به افق زل زدم

ئی که براي هر نیازم ربا خدمتکارهاي نام ،می توانستم با کالیپسو زندگی کنم. ید شومدبمانم، از روي زمین ناپ

 ساحلمی توانستیم گل در باغ پرورش دهیم و با مرغان نغمه خوان صحبت کنیم و در . ندبود آماده به خدمت

  . اريبدون هیچ جانبد. بدون هیچ پیشگویی. بدون هیچ جنگی ،قدم بزنیم آبی بی نظیر يمانهاسزیر آ

  :به او گفتم

  . نمی تونم  -

  . تی به پایین نگاه کردحبا نارا

  :گفتم

حاال می دونم چه طوري . اما دوستام به من نیاز دارن. بهت صدمه اي بزنمکه هرگز نمی خوام کاري کنم  -

  . مجبورم برگردم. بهشون کمک کنم

  .درخشش با باال آمدن خورشید محو شد. یک بوته ي کوچک از نوارماه نقره اي -او گلی از باغش چید

  . سپیده دم وقت خوبیه براي تصمیم گیري 
بر روي پنجه هاي پایش بلند شد و بر روي  ،کالیپسو گل را در جیب تی شرتم گذاشت. هفاستوس گفته بود

  . پیشانی ام بوسه زد، مثل یه دعاي خیر

  . و ما تو رو به راهت می فرستیم. قهرمانم ،پس به ساحل برو -

  

*****  

  

با یک تیر به جاي تیرك بادبان  ،از تیرهاي چوبی به هم بسته شده شکل مربعروي دریاچه، یک کلک  کلک

  . به نظر نمی رسید خیلی به درد دریا نوردي یا دریاچه نوردي بخورد. بود ،و یک بادبان کتانی سفید ساده

  . کالیپسو قول داد

  . کامالً امنه. این تو رو به هر جایی که دلت بخواد می بره -

  . دکشیاما او آن را از دستم بیرون  ،دستش را گرفتم

  :گفتم

  . شاید بتونم بیام ببینمت -

                                               
ادیسه در راه . او در جزیره اي به نام اجیجا زندگی می کرد. پدرش اطلس و مادرش تتسیس هر دو تیتان بودند: جایگاه کالیپسو در اساطیر یونان  87

و بماند و جاودان به ادیسه پیشنهاد کرد همیشه با ا. کالیپسو به او دل بست و او را هفت سال نزد خود نگاه داشت. بازگشت از تروا، به این جزیره وارد شد

  . عاقبت زئوس،  هرمس را  فرستاد تا کالیپسو را راضی کند دست از ادیسه بردارد. اما ادیسه  دل تنگ برگشت به خانه بود. شود



  

  . او سرش را تکان داد

  . نی، تو رو دوباره هرگز نمی بینمکوقتی این جا رو ترك . ، پرسیههیچ مردي دو بار اجیجیا رو پیدا نمی کن -

  ... اما -

  .لطفاً ،برو -

  . صدایش شکست

  . فقط من رو به یاد داشته باش. بانوهاي چاق ظالمند، پرسی -

  . ی از لبخندش برگشتبعد رد کوچک

  از، این کار رو می کنی؟سیه باغ به خاطر من توي مانهاتان ب -

  . قول می دم -

  . فوراً شروع کرد به دور شدن از ساحل. به کلک وارد شدم

کالیپسو کسی را می براي نها آ. وقتی که به داخل دریاچه رفتم، فهمیدم بانوي هاي چاق واقعاً بی رحمند

در . دو طرفه بوداین عشق اما . یدنزبه جز عشق ور ،بکندبه او  ینمی توانست کمکپسو کالیند که دفرستا

  . ام خواهد بودزندگی او همیشه بزرگترین اتفاق . کردخواهم فکر  شباقی زندگی ام همیشه در مورد

.جزیره اجیجیا در مه گم شد ،در چند دقیقه

  . داشتم تنها به سمت طلوع آفتاب حرکت می کردم

، فکر کنم شتنها محلی که می توانستم در موردنام  ،به آن. گفتم ،به کلک آنچه را که باید انجام می دادبعد 

  . دوستانم نیاز داشتمبه و  تسلی خاطرگفتم، چون به  را

  :گفتم

  .مرا به خونه ببر. کمپ دو رگه ها -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل سیزدهم

  .راهنماي جدیدي استخدام می کنیم

  

در همان . نجا رسیدم، نظري در موردش ندارمآچطوري به . چند ساعت بعد، کلکم به کمپ دو رگه ها وارد شد

در باالي سرم سواحل آشناي النگ آیلند سر بر آورد و دسته اي . نقطه آب دریاچه به آب شور تبدیل شد

قتی پیاده شدم، کمپ کامالً و. مدند و مرا به سمت ساحل بردندآکوسه ماهی سفید بزرگ مهربان به سطح آب 

بر روي دیوار صخره نوردي گدازه روان بود و . تیراندازي خالی بودمحوطه هر بود، اما ظاواخر بعد از . آرام بود

ناگهان متوجه دودي شدم که از . کامالً خالی: کابین ها. هیچی: عمارت کاله فرنگی. در اطراف آن می غرید

آنها در حال سرخ کردن آیا لی زود بود، و نمی دانستم یش روشن کردن خبراي آت. آمفی تئاتر باال می آمد

  . دویدم جابه سمت آن. مارشمالو بودند

که آنچه متوجه وقتی . صداي کایرون را شنیدم که سخنرانی می کرد ،قبل از این که حتی به آنجا وارد شوم

  . بر روي پاهایم خشکم زد ،دمش ،داشت می گفت

  :کایرون گفت

از . بعد از یه سکوت طوالنی، و خیلی غیر معمولی، که دعاهایمان پاسخ داده بشه. می کنیم او مرده فرض... 
  . بهترین دوست نجات یافته اش می خواهم که آخرین تشریفات رو انجام بده

ر همگی داشتند روبرو را نگاه می کردند، د. هیچ کسی متوجه ورودم نشد. نجا شدمآمفی تئاتر وارد آاز انتهاي 

قالب دوزي  شنیزه اي سه شاخه بر رویکه سبز رنگ ابریشمی بلندي را  ماشاي آنابث بودند که کفنحال ت

  . آنها داشتند کفن مرا می سوزاندند. تش انداختآبرداشته بود، و آن را به داخل  ،شده بود

خاطر گریه کردن پف کرده بود، اما  هچشمانش ب. وحشتناك به نظر می رسید. آنابث به سمت حضار برگشت

  :خودش را وادار کرد که چیزي بگوید

  ... او . او احتماالً شجاع ترین دوستی بود که تا کنون داشته ام -

  . مدآصورتش به سرخی خون در . ناگهان مرا دید

  !اون اینجاست -

  . حضار نفسشان را حبس کردند. سرها برگشتند

  :بکیندورف نیشخندي زد

  !پرسی -

چند تا فحش از کابین اریز شنیدم، اما . دسته اي دیگر از بچه ها به دورم حلقه زدند و بر پشتم کوبیدند

کالریس فقط چشمانش را چرخ داد، مثل اینکه او نمی توانست باور کند چنان طاقتی داشته ام که نجات پیدا 

  . فتندرکنار  شمد و همه به خاطرآکایرون به سمتمان چهارنعل . کنم

  . و آهی از سر آسودگی کشیدا

  ... اما تو باید بهم بگی . ر نمی کردم این قدر از برگشتن یکی از اعضاي کمپ خوشحال بشموخب، با -

   .حرفش را قطع کرد ،آنابث در حالی که با زور دیگر اعضاي کمپ را به کناري می راند

  کجا بودي؟ -



  

سخت مرا در آغوش کشید که نزدیک بود دنده هایم را  چنان ش،فکر کردم قصد دارد تا مرا بزند، اما به جای

کند و مرا  یآنابث به نظر رسید که دارد حواسش را جمع و جور م. دیگر اعضاي کمپ ساکت شدند. خرد کند

  . به عقب هل داد

  !ما فکر کردیم تو مردي، مغز جلبکی... من -

  :گفتم

  .متاسفم، گم شده بودم -

  :او فریاد زد

  ... و هفته، پرسی؟ کجا تو این دنیاگم شده بودي؟ د -

  :حرفش را قطع کردکایرون 

در این مورد جاي خصوصی تري بحث کنیم، باشه؟ همه تون، برگردین سر کاراي باشه آنابث، شاید بهتر  -

  !روزانه تون

مثل این که دو بچه گربه بودیم،  ،من و آنابث را به راحتی برداشت ،او ،بدون این که منتظر اعتراض ما شود

  . هر دویمان را بر پشتش سوار کرد، و به سمت خانه ي بزرگ چهار نعل رفت

  

*****  

  

. نمی توانستم خودم را راضی کنم که در مورد کالیپسو صحبت کنم. نها تمام داستان را تعریف نکردمآ براي

نها آبه . شدم زتش فشان در کوهستان سنت هلنتوضیح دادم که چطوري باعث انفجارها و خروج گدازه ها از آ

نجا را ترك آبعد هفاستوس مرا پیدا کرد و به من گفت که می توانم . گفتم که در جزیره اي گیر افتاده بودم

  . کلکی جادویی مرا به کمپ برگردانده بود. کنم

  . کردم کف دستانم عرق می کردمی همه اش حقیقت داشت، اما وقتی آن را تعریف 

  . تو دو هفته اي نبودي -

  . نابث حاال یکنواخت تر بود، اما هنوز کامالً آشفته به نظر می رسیدآصداي 

  ... وقتی صداي انفجار رو شنیدم، فکر کردم  -

  :گفتم

  . هفاستوس بهم گفت. اما فهمیدم که چطوري میشه داخل البیرنت سفر کرد. متاسفم. می دونم -

  او بهت جوابش رو گفت؟ -

  . حاال می دونم. منم فهمیدم. خب، اون یه جورایی گفت که موضوع رو بگیرم -

  . به آنها در مورد نظرم گفتم

  . فک آنابث افتاد

  !پرسی، اون دیوونگیه -

  . ریشش دست کشیدروي کایرون به روي ویلچرش برگشت و بر 



  

دختر هرمس، از فانی هاي ، 88هریت تابمن. تسیوس کمک آریادنه رو داشت. اگر چه نمونه اي وجود داره -

  . هن دنیاي زیرینش به این منظور استفاده کردآزیادي بر روي راه 

  :آنابث گفت

  . من باید رهبریش کنم. اما این جستجوي منه -

  . کایرون معذب به نظر می رسید

  . اما تو کمک الزم داري. عزیزم، این جستجوي توه -

  ... این . بزدالنه ست. هاین اشتباه! و این کمک محسوب میشه؟ لطفاً -

  :گفتم

  . اما واقعیت داره ؟کمک یه فانی نیاز داریمبه تایید کنی که  هسخت -

  . آنابث نگاهی به من کرد

  ! دم مجردي هستی که تا حاال بهش برخوردمآتو اعصاب خردکن ترین  -

  . و مثل طوفان از اتاق بیرون رفت

  . ي بشکنماحساس می کردم می خواهم چیز. به ورودي زل زدم

   !، خیلی زیادهشجاع ترین دوستی که او تا حاال داشتهاین که براي  -

  :کایرون قول داد

  . او حسوده، پسرم. آنابث آروم میشه -

  ..... این مثل اون نیست ...  تاو نیس. احمقانه ست -

  . کایرون با دهان بسته خندید

او . این مورد توجه نکردي به که تو مل می کنه،آنابث خیلی مالکانه در مورد دوستاش ع. زیاد مهم نیست -

  . مشکوکه ،و حاال که برگشتی، فکر کنم او در مورد این که کجا گیر کرده بودي. کامالً در موردت نگران بود

سخت بود . ده استزچشمانش تالقی کرد، و می دانستم که کایرون حدسهایی در مورد کالیپسو نگاهم به 

شتر از اینها می یخیلی ب. مخفی کنی، موزش به قهرمان ها بودهآزار سال در حال مردي که سه ه ازچیزي را 

  . تسدان

  :کایرون گفت

  . این چیزه که اهمیت داره. تو برگشتی. زیاد روي انتخاب هات وقت تلف نمی کنیم -

  . نابث بگوآاین رو به  -

  . کایرون لبخند زد

به ... او. پرسی ،ممکنه توسط مادرت توقیف بشی. برسونهصبح به آرگوس میگم شما دو تا رو به مانهاتان  -

  . ناراحتهطور قابل درکی 

این که مادرم چه  بهحتی  ،همه ي وقتی را که در جزیره ي کالیپسو بودم، هرگز. قلبم لحظه اي ایستاد

حتی در  که چه مرگم شده بود. او نابود شده بود. او فکر کرده بود مرده ام. فکر نکردم ،احساسی خواهد داشت

  موردش فکر نکرده بودم؟ 

                                               
88  - Harriet_Tubman نیاي او با استفاده از راه آهن د.  امریکایی هرمس که از طرفداران براندازي برده داري بود - یکی از دختران آفریقایی

کسانی که می ( براي حرکت بر روي این راه آهن او از فانی هایی با دید واضح . نش بسیاري از برده ها را به ایالت هاي شمالی می برد و آزاد می کردیزیر

  http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Harriet_Tubman : منبع. استفاده می کرد) توانستند از درون مه ببینند
  



  

  :گفتم

  ... تایسون چی؟ فکر نمی کنی  کایرون، گراور و -

  . پسرم ،نمی دونم -

  . کایرون به آتشدان خالی خیره شد

شوراي بزرگان سم دار گواهی جستجوي گراور . همه ي برگهاش دارن زرد می شن. جنیفر کامالً پریشونه -

  . کننمی ور تبعیدش ده برگرده، اونها به یه جاي شرم آم که زنبه فرض ه. رو غیاباً لغو کرده

  . او آهی کشید

  . می تونیم هنوز امیدوار باشیم. دلی خالقنیگراور و تایسون خچه، اگر  -

  . ا بشندشتم اونها جانباید می ذ -

ر معمولی طیه خاگه گراور توي . ، و تایسون اونقدر شجاع بود که دنبالش برههگراور سرنوشت خودش رو دار -

  مگه نه؟  ،باشه تو می فهمی

  ... اما . ذهنی مونارتباط . فکر کنم -

  :او گفت

  . در حقیقت دو تا چیز ناخوشایند. پرسی ،هم هست که باید بهت بگم اي چیز دیگه -

  . عالیه -

  ... کریس ردریگرز، مهمونمون -

وردم، کالریس داشت سعی می کرد با او صحبت ، به یاد آدیده بودمخانه ي بزرگ نچه را که در زیر زمین آ

  . ن می کردن موقتی که او در مورد البیرنت م ،کند

  مرده؟ -

  :کایرون مهیبانه گفت

مجبور شدم دستور بدم . حاال تو درمانگاهه، اونقدر ضعیفه که نمی تونه حرکت کنه. اما بدتر شده. هنوز نه -

کریس به هیچ چیزي واکنش . در کنار بسترش بود ن دائماًکه کالریس به برنامه روزمره اش برگرده، چو

او به طور ساده اي از زنده . هیچکدوم از کاراي پزشکی من کمکی نکرده. بی نمی خورهآا و ذغ. نشون نمی ده

  . بودن دست کشیده

او خیلی . علی رغم  خصومت هایی که با کالریس داشتم، برایش احساس تاسف می کردم. بر خودم لرزیدم

حاال که به داخل البیرنت رفته بودم، می توانستم بفهمم که چرا  .عی کرده بود که به کریس کمک کندس

اون دور و اطراف  ،به تنهایی ،من هم راگ. سان بوده که کریس را دیوانه کندآس اینقدر وبراي روح مین

  . موج شخار آنجانستم از ادوستانم، هرگز نمی توطرف ن بودم، بدون هیچ کمکی از اسرگرد

  :کایرون ادامه داد

  . کیونتاس ناپدید شده ...دي ناخوشایندترهعمتاسفم که این رو گفتم، هنوز خبر ب -

  ناپدید؟ چطوري؟ -

ممکنه حق با  ،به نظر می رسه که در مورد اون. رو دیده شجنیفر رفتن. به داخل البیرنت رفته ،سه شب قبل -

  . تو باشه

  . اون براي لوك جاسوسی می کرده -



  

نجا خریداري کرده و آکه چطور کیونتاس عقرب هایش را از  -به کایرون در مورد مرتع جی سه گانه گفتم

  . گیرین که داشت ارتش کرونوس را مجهز می کرد

  . این همه نمی تونه با هم رخ بده -

  . ه بلندي کشیدآکایرون 

قضاوتم  هبه نظر می رس. بودم که کیونتاس دوستی اش رو اثبات کنه امیدوار .هاي زیادي رخ داده خیانت -

  . بد بوده

  :پرسیدم

  خانم الري چی؟ -

شهامت این رو . اجازه نمی ده کسی بهش نزدیک بشه. اون سگ جهنمی هنوز توي محوطه شمشیرزنیه -

  . یا نابودش کنم... ندارم که اون رو به قفس بندازم 

  . ا نمی کردنجا رهیکیونتاس اون رو ا -

حاال، تو باید براي صبح . دش اشتباه می کردیمرمو همون طور که گفتم، پرسی، به نظر می رسه که در -

  . نابث هنوز کاراي زیادي باید انجام بدیدآتو و . ماده کنیآخودت رو 

چند بار او  کنجکاو بودم که. او را بر روي ویلچرش ترك کردم، در حالی که غمگینانه به آتش دان زل زده بود

  . در انتظار قهرمانهایی که هرگز بر نمی گشتند، اینجا نشسته

  

*****  

  

در بود که تپه ي خزپوش سیاه ، همان خانم الري بدون شک،. ه ي شمشیر زنی رفتمطقبل از شام به محو

  . بودمانکن جنگی  ک، و با بی میلی در حال جویدن سر یبودمیانه ي استادیوم دور خودش حلقه زده 

قبل از این که مرا به . فکر کردم که گوشت مرده ام. وقتی مرا دید، پارس کرد و پارس کنان به سمتم دوید 

  :فقط این قدر وقت داشتم که بگویم ،زمین بکوبد و شروع به لیسیدن صورتم بکند

  !وایستا -

خیس می شدم، اما ا، فقط وقتی که می خواستم هپسر پوسایدن بودن و دیگر چیزبا توجه به حاال معموالً 

  . حمام کامل گرفتم کظاهراً قدرتهایم در مورد آب دهان سگ کاربري نداشت، چون ی

  :فریاد زدم

  !بذار بلند شم. تونم نفس بکشم ینم! بس کن، دختر -

گوش هایش را نوازش کردم و یک بیسکوئیت غول . سرانجام توانستم او را راضی کنم که از رویم بلند شود

  . انداختم پیکر سگی برایش

  :پرسیدم

  اربابت کجاست؟ چطوري تونست تو رو این جا رها کنه؟  -

اما هنوز  بود،ن مآماده بودم تا باور کنم که کیونتاس دش. بداند تسزه اي کشید مثل این که او هم می خواوز

این بود  ،چیزي بود که در مورد آن مطمئن بودم اگر. ه بودت سرش رها کردشستم چرا خانم الري را پننمی دا

  . سگش اهمیت می داد هکه او ب



  

از آب دهان سگ پاك می کردم که صداي با حوله صورتم را همین طور می کردم و  فکرداشتم در مورد آن 

  . دختري را شنیدم

  . خوش شانسی که اون کله ات رو نکنده -

  . کالریس در انتهاي دیگر محوطه با شمشیر و سپرش ایستاده بود

  :او غرید

  . تا تمرین کنم، سگه سعی کرد گازم بگیره ،دیروز اومده بودم اینجا -

  :گفتم

  . اون سگ باهوشیه -

  . با مزه -

  . رام شدآاو  و سرش را نوازش کردممن خانم الري غرید، اما . کالریس به سمتمان آمد

  :کالریس گفت

  . نمی ذارم من رو از تمرین کردن بندازه. سگ جهنمی نادون -

  :گفتم

  . متاسفم. در مورد کریس شنیدم -

وقتی که به نزدیک ترین جنگجو رسید، . ه قدم رو رفتمحوطرا به دور اي دایره  ،هستهکالریس با گام هایی آ

او . سر آن را با یک ضربه از تنش جدا کرد و شمشیرش را در میان سینه اش فرو برد ،وحشیانه حمله کرد

  . مه دادشمشیر را بیرون کشید و به قدم زدن ادا

  . آره، گاهی اوقات چیزا خب پیش نمی ره -

  . صدایش می لرزید

  . اونها می میرن، و هیوالها فقط دوباره بر می گردند... اونها . قهرمانا آسیب می بینن -

 ،نیزه مستقیم در میان کاله خود یک مانکن رزمی. محوطه پرت کرد به میانه ين را آاو نیزه اي برداشت و 

  . فرو رفت ش،له ي بین دو چشمفاصدر میان 

این به یادم . ودمثل این که او هرگز به سمت تیتان ها نرفته ب ،کریس را یک قهرمان می خواند ،کالریس

  . جوش نیاورم ،ندر مورد آسعی کردم که . صحبت می کرداین گونه مورد لوك  نابث درانداخت که گاهی آ

  :گفتم

  . کریس شجاع بود، امیدوارم بهتر بشه -

  . خانم الري غرید. او چنان به من زل زد مثل این که هدف بعدیش بودم

  :کالریس به من گفت

  . یه لطفی بهم بکن -

  . آره، باشه -

  . فقط بکشش. ازش کمک نخواه. اگه دایدالوس رو پیدا کردي، بهش اعتماد نکن -

  ....کالریس -

  . یه شیطان مسلم. انهطخص یه شیش پرسی، اون ،چون هر کسی که بتونه چیزي مثل البیرنت بسازه -



  

او همان نگاه سخت را در چشمانش . در ناتنی بسیار مسنشابراي ثانیه اي او مرا به یاد یوریشن انداخت، بر

او شمشیرش را غالف . اشته بود و از گذر آن خسته بودذداشت، مثل این که او دو هزار سال را پشت سر گ

  . کرد

  . یهعواقبه بعد، همه چی  از حاال. وقت تمرین تمومه -

  

******  

  

  . آن شب در رختخواب خودم خوابیدم و براي اولین بار از زمان جزیره کالیپسو رویاها مرا یافتند

مردي فربه با  شبر روی. وبیچبا ستون هاي مرمري و تختی  ،بزرگ ،سفید ريتاال -گاه یک پادشاه بودمباردر 

در یک طرفش سه دختر ایستاده بودند که به نظر می رسید . ه بودموي فرفري قرمز و تاجی از برگ بو نشست

  . بی پوشیده بودندآرداهاي  و ،ها موهاي قرمز رنگ داشتندآنهمه ي . دخترانش باشند

   :درها با صدا باز شدند و جلودار اعالم کرد

  !س پادشاه کرتومین -

  . دخترانش لبخند زدروي  هفقط ب ،عصبی شدم، اما مرد بر روي تخت

  . نمی تونم منتظر بشم تا حالت صورتش رو ببینم -

چنان بلند و جدي بود که باعث می شد دیگر پادشاهان . خودش به اتاق داخل شد ،خزنده ي شاهوار ،سومین

ویاهایم دیده رخرین باري که او را در آاز . س خاکستري شده بودومینشمشیري سبیل . یندآاحمق به نظر 

اما همان نور شیطانی در میان چشمانش می  ،غشته بودآصندل هایش به گل الغرتر شده بود و  ،بودم

  . او خیلی سخت به مرد روي تخت تعظیم کرد. درخشید

  که شما معماي کوچولوي مرا حل کرده اید؟  به من گفته اند. 89لوساککشاه  -

  . لوس لبخند زداکک

همه ي دنیا اعالم کرده اید که  به خصوص وقتی که شما در. سو، مینکوچولو به سختی می شه گفت -

  این حقیقت داره؟. هزار سکه ي طال به کسی می دید که بتونه اون رو حل کنه

  . س دستانش را بهم کوبیدومین

 جعبه آنها آن. به داخل آمدند ،در حالی که تقال کنان جعبه اي چوبی را حمل می کردند ،دو نگهبان عضالنی

 کی حدود. اي از شمش هاي طال درخشید تپه. و آن را باز کردندلوس گذاشتند اکک يرا در جلوي پاها

  . می شد يگزیلیون دالر

  . لوس از روي قدردانی سوت زداکک

  . دوست من ،کنیمی چین جایزه اي پادشاهیت رو ورشکست متو با ه -

  . اون به تو مربوط نیست -

  . اختدلوس شانه اي باال اناکک

  . یکی از مستخدمینم اون رو حل کرد. معما کامالً ساده بود، واقعاً -

  :یکی از دخترها هشدار داد

                                               
89 - Cocalus منبع  . پادشاه جزیره اي در سیسیل ایتالیا که در اساطیر یونان دقیقاً داستانی که در ادامه می خوانید در مورد او ذکر شده است :

http://en.wikipedia.org/wiki/Cocalus  



  

  . پدر -

  . بلندتر از خواهرانش یکم - نها بودآبه نظر بزرگترین 

  .  برداشت را او از روي چین هاي ردایش صدفی حلزونی. لوس به او توجهی نکرداکک

 ،دنبر روي یک گردنب یبزرگ مهره يصدف شبیه  ،بود، براي همینمده آنخی نقره اي از میان آن بیرون 

  . ویزان شدآ

  . مد و صدف را گرفتآس قدمی جلو ومین

از اون رد  ،شما گفتید، یکی از مستخدمین تون؟ چطوري او تونسته نخ رو بدون این که صدف رو بشکنه -

  کنه؟ 

عسل بر  ناشتذته و با گسموجود کوچک باون شم رو به ابری. از یه مورچه استفاده کرده، اگه بتونید باور کنید -

  . لبه هاي صدف مورچه رو از میان اون رد کرده

  :س گفتومین

  . مرد باهوش -

  . اونها کامالً خاطرخواهشن. اون معلم دخترامه. اُه، البته -

  . س سرد شدوچشمان مین

  . باید در مورد اون مراقب باشی -

  :می خواستم به ککلوس هشدار دهم

  ! اون رو با تعدادي شیر آدم خوار یا چیزي شبیه اون به زندان بنداز! به این مرد اعتماد نکن

  . اما پادشاه موقرمز فقط با دهان بسته خندید

  ... حاال، در مورد طالهام. دخترها عاقلتر از سنشون هستن. سونگران نباش، مین -

  :س گفتومین

و این جا فقط یه مرد مثل اون می تونه . که معما رو حل کرده هیال مال مردطبله، اما تو می دونی که   -

  . شما به دایدالوس پناه دادید. باشه

  . لوس با ناراحتی بر روي تختش جابه جا شداکک

  از کجا اسمش رو می دونی؟  -

  :س گفتومین

اون به یه . ورونداو دخترم رو بر علیه خودم ش. لوسااو اول توي بارگاه من خدمت می کرد، کک. اون یه دزده -

  . ده ساله دارم تعقیبش می کنم. و حاال از عدالت فرار کرده ،دهبمرا فریب  ،که در کاخ خودم غاصب کمک کرد

   . خواهد بود سودمندترین مرداو . اما به اون مرد امان داده ام. در این مورد هیچی نمی دونم -

  :س گفتومین

یا ریسک کن و مرا با خودت  ،ن تحویل بده و این طالها مال تواون فراري رو به م. یه انتخاب بهت می دم -

  . شما که کرت رو به عنوان دشمنتون نمی خواید. دشمن کن

می . بودترسیده از مینوس  ،در بارگاه خودش ،فکر کردم چقدر احمقانه است که آن قدر. لوس پریدارنگ کک

لوس در حالی که بر روي تختش ااما کک. داشتس فقط دو تا نگهبان ومین. بایست ارتشش را صدا می کرد

  . ه بودشستننجا آفقط  ،عرق می ریخت

  :بزرگترین دختر گفت



  

  ... پدر، شما نمی تونید  -

  . 90ساکت باش، الیا -

  . او دوباره به طالي درخشان خیره شد. لوس ریشش را پیچانداکک

  . دوست ندارن ،می شکنهخدایان مردي که قسم مهمان نوازي اش رو . سواین نظر منه، مین -

  . ندوست ندار ،ناه می دنپخدایان همین طور اونهایی رو که به جنایتکاران  -

  . لوس به موافقت سر تکان داداکک

  . مردتون رو زنجیر کشیده خواهید داشت. خیلی خب -

  :الیا دوباره گفت

  ! پدر -

  . رام و صدایش را مالیمتر کردآبعد خودش را 

یه حمام  هبهتر یشونبعد از اون سفر طوالنی، ا. نمون اول جشنی برپا کنیمورین براي مهمحداقل بزا... حد  -

  . ماده کنمآخودم حمامشان را  مفتخر خواهم بود اگر. لباس هاي تمیز و غذایی عالین، گرم بگیر

  . پادشاه پیر نالید. س لبخند زدواو کامالً به مین

  . فکر کنم یه حموم بد نباشه  -

  . لوس نگاه کرداککس به ومین

  . با زندانی. لرد ،شما رو موقع شام می بینم -

  :الیا گفت

  . این طرف اعلی حضرتا -

  . س را به خارج از تاالر راهنمایی کردندواو و خواهرانش مین

ا ب ،بیآشیر . هوا را پر کرده بود ،بخار. بردند ،آنها را تا تاالر حمام که با کاشی هاي موزاییکی تزیین شده بود

همین طور الیا و خواهرانش آن را پر از گلبرگ رز کرده بودند و . ب داغ پر کرده بودآاستخر را از  ،خروشان یآب

باستان می بود، چون به زودي آب با کفی چند رنگ  یونان صابونیمهره ي که می بایست  دیگري چیز

  . پوشیده شده بود

  :س لبخند زدومین

  . در واقع سفر من خیلی طوالنی بوده. زیزانممتشکرم، ع. یه حموم عالی. آه ه -

  :پرسیدو  ،ه هایش را باز و بسته کردژالیا م

  . شما باید خیلی مصمم باشید لرد؟ ،شما ده ساله که در حال تعقیب شکارتون هستن -

  .س نیش خند زدومین

  . پدرتون خیلی عاقله که با مطالبات من موافقت کرد. یه بدهی رو هرگز فراموش نمی کنم -

  :الیا گفت

  ! اُه، در حقیقت هست، لرد -

  . بود گرفتهس طعمه را واما مین ،می کرد اس رمتوجه شدم که خیلی واضح داشت چاپلوسی مینو

  . خواهران الیا بر روي سر شاه روغن معطر ریختند

  :الیا گفت

                                               
90 - Aelia



  

اما  ،او فکر می کرد اون چیستان ممکنه یه تله باشه. شما میاید می دونستشما می دونید لرد، دایدالوس  -

  . نمی تونست از حل اون دست برداره

  . س اخم کردومین

  دایدالوس در مورد من با تو صحبت کرده؟ -

  . بله، لرد -

  . نکنبهش گوش . دختر خودم گرفتار طلسمش شد. پرنسس ،اون مرد بدیه -

  :الیا گفت

او اولین کسی بود که طوري به ما . مرد عاقلهیه اون نابغه ست، و اعتقاد داره که یه زن هم به اندازه ي  -

  . شاید دختر شما هم همون رو حس کرده. یمرخودمون رو در اختیار دا عقلدرس می داد مثل این که 

 باالي سرش الیا به. ب هل دادندآبه درون دوباره  اس سعی کرد که راست بنشیند، اما خواهران الیا او رومین

اما او . حمام هستندصابونی در ابتدا فکر کردم آنها  مهره هاي . سه جسم کره اي در کف دستش داشت. آمد

که شروع به پیچیدند به دور شاه زد  نخ هاي برنزي جوانه ،مهره هااز داخل آنها را به داخل آب انداخت و 

حتی با اینکه از . بستند و دور گردنش پیچیدند پهلوهایش بههایش را  به هم بستند، مچ کردند، زانوهایش را

اما دخترها  کشید،او ضربه می زد و فریاد می . وحشتناك بود کامالً ،ن صحنهتماشاي آس متنفر بودم، ومین

بود، از نفس آب از  ونریچانه اش فقط ب و دراز کشیده بود در حالی که در استخراو  ،خیلی زود. قوي تر بودند

  . محکم دور بدنش می تابیدندو   ،مثل یه پیله ،می پیچیدند شهنوز به دور يرشته هاي برنز. افتاد

  :س پرسیدومین

  چی می خواید؟ چرا این کار رو می کنید؟ -

  :الیا لبخند زد

  . یدو من خوشم نمیاد شما پدرم رو تهدید کن. اعلی حضرتا ،دایدالوس با ما مهربون بوده -

  . س غریدومین

اگه عدالتی در دنیاي زیرین باشه، روح ! تی بعد از مرگ هم تعقیبش می کنمحبه دایدالوس بگو، بهش بگو  -

  !خواهد کرد شتعقیب ،من براي ابدیت

  . س پیچیدند، و او را تبدیل به یک مومیایی برنزي کردندون، رشته هاي برنزي به دور صورت مینآو با گفتن 

  . مدآبه داخل  ،دایدالوس در حالی که یک کیف سفري را حمل می کرد. شد در حمام باز

اما خم شد و . شکسته و غمگین به نظر می رسید. ریشش کامالً سفید شده بود. مویش را کوتاه کرده بود

ین مثل ا. نها نبودآچیزي در میان . رشته ها باز شدند و به کف استخر فرو رفتند. پیشانی مومیایی را لمس کرد

  . س حل شده باشدوبود که شاه مین

  :دایدالوس متفکرانه گفت

  . متشکرم پرنسس هاي من. بیشتر از اون که حقش بود. یه مرگ دردناك -

  . او را بغل کرد االی

  ... وقتی پدرمون بفهمه . معلم ،شما نمی تونید اینجا بمونید -

  :دایدالوس گفت

  . بله، می ترسم شما رو تو دردسر انداخته باشم -



  

. ر گرفتن طالي اون مرد پیر خوشحال خواهد بودطپدر به اندازه ي کافی به خا. ن نباشیدااُه، براي ما نگر -

  . شما باید به مکان امنی فرار کنید

  :پیر مرد تکرار کرد

فرار می کردم، در حالی که در جستجوي جایی امن، براي سالیان سال از این پادشاهی به اون پادشاهی  -

وقتی . کنهمنصرف مرگ نتونه او رو از تعقیب من  و س حقیقت رو گفته باشهومی ترسم مین. مکانی امن بودم

هیچ جایی زیر نور خورشید نیست که به من پناه  که اولین حرف و حدیث ها از این قتل به بیرون درز کنه،

  . بده

  :الیا گفت

  ید برید؟پس کجا می خوا -

  :دایدالوس گفت

  . زندانم ممکنه تنها پناهگاهم باشه. ه جایی که قسم خوردم دوباره واردش نشمب -

  :الیا گفت

  .نمی فهمم -

  . بهتره که نفهمی -

  :یکی از خواهرهاي الیا پرسید

  . هر انسانی می میره! شماست اما دنیاي زیرین چی؟ عدالت وحشتناکی در انتظار -

  :دایدالوس گفت

  . ممکنه -

نگاه  ،دیگر به رشته هاي مسی رنگ که در کف حمام می درخشیدند راو یک با. بعد او و خواهرانش را دعا کرد

  . کرد

  . پیدام کن اگه جراتش رو داري، پادشاه ارواح -

 -یک دلتاي یونانی ،نشانه اي درخشان ظاهر شد. کرد ساو به سمت دیوار کاشی کاري چرخید و کاشی را لم

  . پرنسس ها نفسشان را حبس کردند. و دیوار کنار رفت

  :الیا گفت

  . سرتون شلوغ بوده. به ما در مورد گذرگاه هاي مخفی هرگز چیزي نگفتی -

  .دایدالوس حرفش را تصحیح کرد

  .زانمسعی نکنید دنبالم بیاید، عزی ،اگه سالمت عقلتون رو دوست دارید. البیرنت سرش شلوغ بوده -

   

*****  

  

لوك و جنگجوي دورگه ي دیگري با نور . ین بودمزم در یک تاالر سنگی در دنیاي زیر. رویایم جا به جا شد

  . چراغ قوه در حال خواندن نقشه اي بودند

  . لوك فحش داد

  . اون نباید آخرین پیچ باشه -

  . ن را به کناري پرت کردآنقشه را مچاله کرد و 



  

  :همراهش اعتراض کرد

  !قربان -

  :وك گفتل

  . نگران نباش، پیداش می کنیم. نقشه ها اینجا به درد نخورن -

  .... قربان، راسته که یه گروه بزرگتر  -

فکر می کنی چرا ما جستجوگرهاي انفرادي رو براي شروع . احتمالش زیاده که گم بشی؟ بله حقیقت داره -

از میونش  پیشتاز روو داشته باشیم، می تونیم ارتش نخ رکالف به محض اینکه . فرستادیم؟ اما نگران نباش

  . عبور بدیم

  نخ رو می گیریم؟ کالف اما چطوري  -

  . ایستاد ،لوك در حالی که انگشتانش را خم می کرد

به اون محوطه برسیم، و اون یه اونچه که باید انجام بدیم اینه که همه ي . انجامش می دهاُه، کیونتاس  -

براي همین هم باید با ارباب . بدون اینکه از اونجا نگذري ،جایی بريدر البیرنت ه بتونی غیرممکنه ک. تقاطعه

  ... فقط باید زنده بمونیم تا وقتی که . آتیش بس کنیم جا، اون

  :صداي جدیدي از میان راهرو به گوش رسید

  ! قربان -

  . جلو دوید ،در حالی که یه مشعل در دست داشت ،مرد دیگري در زره یونانی

  !دراکانا یه دورگه پیدا کرده -

  .لوك اخم کرد

  تنها؟ در حال گشت و گذار تو هزار تو؟   -

  . اون رو تو تله انداختن ،اونها. اونها توي تاالر بعدي هستن. بهتره زودتر بیاید !بله، قربان -

  کی هست؟ -

  . قربان ،کسی نیست که قبالً دیده باشمش -

  . ان دادلوك به موافقت سري تک

  !بیاید. ممکنه بتونیم از این دو رگه استفاده کنیم. هدیه اي از جناب کرونوس -

  . بیدار شدم ،در حالی که به تاریکی زل زده بودم ،آنها در راهرو دویدند، و من یک دفعه

  . یه دو رگه تنها، در حال گشت و گذار در هزار تو
  . زمان زیادي طول کشید تا دوباره به خواب رفتم

  

*****  

  

از بکیندورف خواستم که مراقبش . صبح بعد مطمئن شدم خانم الري به اندازه ي کافی بیسکوئیت سگ دارد

مدم و آاز تپه دورگه ها پایین  ،بعد. انجام آن کار خوشحال شده باشد که به نظر نمی رسید به خاطر ،باشد

  . آنابث و آرگوس را در جاده دیدم



  

آرگوس هرگز صحبت نمی کرد، احتماالً به خاطر آن که او در . آنابث و من در ون زیاد صحبت نکردیم

چشم ن آو او دوست نداشت ، چشم داشت شامل نوك زبانش هم می شد -که شنیده بودم –سرتاسر بدنش 

  . را نمایش دهدبر روي زبانش 

  . مثل اینکه او حتی بدتر از من خوابیده بود ،بود آشفته خیلیآنابث 

  :در نهایت پرسیدم

  کابوس دیدي؟  -

  . او سرش را تکان داد

  . یه پیام رنگین کمانی از طرف یوریشن -

  اتفاقی براي نیکو افتاده؟! یوریشن -

. رفته ،ار بشهنیکو قبل از این که یوریشن بید .اون مرتع رو شب گذشته ترك کرده، دوباره وارد هزار تو شده -

یوریشن گفت که شنیده نیکو چند شب قبل داشته با خودش . بوش رو تا محافظ گله دنبال کرده ،ثیوسرا

  . صحبت می کرده ،سومین ،حاال او فکر می کنه که نیکو دوباره داشته با اون روحه. صحبت می کرده

  :گفتم

  . رهطاون تو خ -

اما او رگه اي به ضخامت یه مایل از شرارت و تبهکاري  ،س یکی از قاضی هاي مرگهومین. شوخی نیست -

  ... نمی دونم از نیکو چی می خواد اما . داره

  : گفتم

  ... منظورم این نبود، شب پیش یه رویا داشتم  -

به او در مورد لوك گفتم، اینکه چطور او در مورد کیونتاس صحبت می کرد و این که چطور مردانش دورگه 

  . افته بودندیتو  اي را تنها در هزار

  . نابث قفل شدآ فک

  . این خیلی خیلی بده -

  حاال باید چی کار کنیم؟ -

  . او یکی از ابروهایش را باال برد

  خب، چیز خوب اینه که ما نقشه اي داریم که راهنمایی مون می کنه، درسته؟ -

  

*****  

  

وقتی او در را . حوالی ظهر به آپارتمان مادرم رسیدیم. شنبه بود، و ترافیک سنگینی به داخل شهر وجود داشت

 ،فقط کمی از فشاري یک سگ جهنمی که بر روي تان بپرد شغوش کشید که فشارآباز کرد، چنان مرا در 

  :مادرم گفت. کمتر بود

  . به اونها گفتم که حالت خوبه -

و باور کنید من کامالً می دونم چه . سمان را از روي شانه هایش برداشته بودندآکه وزن اما مثل این بود 

  . حسی داره



  

اصرار کرد تا وقتی که او را در جریان ماجراهاي جستجویمان قرار می  و شپزخانه نشستآاو بر روي میز 

کردم از قسمت هاي ی طبق معمول، سع. با کلوچه هاي شکالتی آبی رنگش از ما پذیرایی کند ،دهیم

  . ماجرا را خطرناکتر می کرد ،اما به نحوي این کار ،)ن می شدآکه کامالً شامل اکثر ( بی روم ترسناکش زیر آ

  . مثل این که قصد داشت مرا خفه کند ادایی در آورد،وقتی به قسمت گیرین و اصطبل هایش رسیدم، مادرم 

اون صدها تن پهن اسب رو از اصطبل هاي یه هیوال تمیز  نمی تونم وادارش کنم اتاقش رو تمیز کنه، اما -

  می کنه؟

می شنیدم، و شنیدن آن را این اولین بار بود که بعد از یک زمان بسیار طوالنی صداي خنده اش . آنابث خندید

  . عالی بود

  :مادرم گفت ،وقتی داستان را تمام کردم

دم آرو منفجر کردین، و نیم میلیون  زستان سنت هلنخب، شماها جزیره ي آلکاتراز رو در هم کوبیدید، کوه -

  . درو بی خانمان کردین، اما حداقل سالمی

  . قسمت روشن ماجرا دست می گذاشتبر روي مادرم همیشه 

  . موافق بودم

  . آره، این همه چی رو جبران می کنه -

  :او گفت

  .کاش پل اینجا بود -

  . تقریباً با خودش بود

  . او می خواست باهات صحبت کنه -

  . مدرسه. اُه، درسته -

. اشته بودم که تقریباً جلسه ي معارفه دبیرستان گود را فراموش کرده بودمذن پشت سر گآآنقدر ماجرا بعد از 

در حقیقت اتاق موسیقی را در میان شعله هاي آتش ترك کرده بودم و نامزد مادرم در آخرین لحظات دیده بود 

  . نجره بیرون پریده بودمپفراري ها از میان که شبیه 

  :پرسیدم

  بهش چی گفتی؟ -

  . مادرم سرش رو تکان داد

باور داره . او مرد باهوشیه. پرسی ،در موردت وجود داره یچی می تونستم بگم؟ او می دونه یه چیز متفاوت -

بعد از همه ي اینها، او . شار میارهاما مدرسه روش ف ،نمی دونه چه اتفاقی داره می افته. که تو آدم بدي نیستی

و . تش سوزي تقصیر تو نبودهآالزمه اونها رو متقاعد کنه که . حرفهاش براي تایید ،می خواد تو به اونجا بري

  . وقتی که تو فرار کردي، اوضاع بد شد

هرگز . دهمی دانستم او هم در موقعیت مشابهی بو. کامالً همدردي می کرد. آنابث داشت مرا بررسی می کرد

  . بودن در دنیاي فانی ها براي یک دورگه آسان نخواهد بود

  :قول دادم

ش حقیقت رو می بهحتی اگه بخواي، . بعد از این که این جستجو رو تموم کردیم. باهاش حرف می زنم -

  .گم

  . مادرم دستش را بر روي شانه ام قرار داد



  

  این کار رو می کنی؟ -

  . دیوونه ایم فکر می کنه، ظورم اینه که اومن. خب، آره -

  . همین حاال هم همین فکر رو می کنه -

  . پس چیزي براي از دست دادن نیست -

  ....بهش می گم به خونه برمی گردي. متشکرم پرسی -

  . او اخم کرد

  کی؟ حاال چه اتفاقی می افته؟ -

  . آنابث کلوچه اش را نصفه کرد

  . پرسی یه نقشه اي داره -

  . نقشه را به مادرم گفتم ،با اکراه

  . مادرم به آهستگی به موافقت سري تکان داد

  . اما ممکنه کارساز باشه. خیلی خطرناك به نظر میاد -

  :پرسیدم

  . تو هم همون قدرت رو داري، مگه نه؟ می تونی از میون مه ببینی -

  . هی کشیدآمادرم 

همیشه قادر بودم بیشتر از اونچه که برام خوب  ،اما بله. آسونتر بود ،وقتی جوونتر بودم. حاال دیگه نه اونقدرا -

اما مراقب . وقتی اولین بار همدیگر رو دیدیم. این یکی از چیزایی بود که توجه پدرت رو جلب کرد. ببینم ،باشه

  . بهم قول بده سالم می مونی. باش

  :آنابث گفت

  . پسرتون کار خیلی شاقیه نسالم نگه داشت اگر چهکنیم خانم جکسون، سعی می  -

دستمال سفره ام را برداشتم . او دستانش را در هم فرو برد و از پنجره ي آشپزخانه نگاه کوتاهی به بیرون کرد

  . و سعی کردم هیچ چیز نگویم

  . مادرم اخم کرد

  اتفاقی بین شما دو تا افتاده؟ شماها دعوا کردین؟ -

  . نگفتیم يهیچکدام چیز

  :مادرم گفت

  . فهمم می -

به نظر می رسید او می داند چه اتفاقی بین . و بودم آیا او می تواند حتی بیشتر از میان مه را ببینداکنجکمن و 

  . اما خیلی خیلی مطمئن نبودم نابث روي داده است،آمن و 

  :او گفت

  . خب، یادتون باشه، گراور و تایسون روي شما دو تا حساب کردن -

  :ا هم گفتیمه بظآنابث و من در یک لح

  . می دونم -

  . که حتی مرا بیشتر دست پاچه کرد

  . مادرم لبخند زد



  

  . موفق باشی. پرسی، بهتره از تلفن توي هال استفاده کنی -

نگران  ،حتی اگر چه در مورد آنچه که داشتم انجام می دادم ،شپزخانه آرام تر شدمآبه خاطر بیرون رفتن از 

از روي دستم پاك شده  وقت پیشخیلی ریچل شماره تلفن . به سمت تلفن رفتم و گوشی را برداشتم. بودم

  .  بدون هیچ منظوري، آن را به خاطر سپرده بودم. بود، اما مشکلی نبود

  

*****  

  

یدا کردیم و او پ 92ریچل الیزابت دیر را در مقابل مریت مارکیز. با هم گذاشتیم 91قراري را در میدان تایمز 

به . همه چی - ورم این است که، صورتش، موهایش، لباس هایشظمن. نگ شده بودر ،کامالً با رنگ طالیی

  .  شده است سلم 93نظر می رسید توسط شاه میداس

شبیه یک مجسمه  ،اي، رنگ شده بودند مسی، برنزي، نقره – کاو با پنج بچه ي دیگر که با رنگ هاي متالی

ا ی ،توریست ها با عجله از کنارشان رد می شدند ، وده بودزنها در حالت هاي متفاوتی خشکشان آ. ایستاده بود

  . پولی بر روي پیاده رو برایشان پرت می کردند، بعضی از عابران. می ایستادند و به آنها زل می زدند

  :نشانه ي زیر پاي ریچل می گفت

  منطقه ي هنري براي کودکان، اهداي ارزشها
در حالی که به ریچل زل زده بودیم، تقریباً پنج دقیقه اي آنجا ایستادیم، اما اگر او متوجه ما شده  ،منآنابث و 

با توجه به بیش فعالی و همه ي . او حرکتی نکرد یا حتی چشمکی نزد تا بتوانم بفهمم. به رویش نیاورد ،بود

مرا دیوانه  ،آن طور ایستادن در یک جا ،مدت هآن هم. بربیایم این کاراون چیزها، نمی توانستم از عهده ي 

به نظر می  یمه ي شخص معروفساو شبیه مج. همچنین دیدن ریچل در رنگ طالیی عجیب بود. می کرد

  . بودند یفقط چشمانش به همان رنگ سبز معمول. نآبازیگر یا چیزي شبیه به  کرسید، ی

  . آنابث پیشنهاد کرد

   ...هلش بدیمشاید اگه اون رو  -

چند دقیقه ي گذشتن بعد از . واکنشی نشان ندادریچل  امادر این حرفش کمی شیطنت پنهان بود، ردم فکر ک

او . قدم زنان آمد ،دیگر، بچه اي به رنگ نقره اي از ایستگاه تاکسی هتل، جایی که او استراحتی کرده بود

. خکشش زد کنار ریچل دقیقاًو  ،مثل این که داشت براي جماعتی سخنرانی می کرد ،حالتی به خود گرفت

  . مدآریچل یخش آب شد و از صحنه پایین 

  .او خندید

  . بیاید بریم قهوه بخوریم! چه وقت خوبی. هی، پرسی -

                                               
91 - Times Square
92 - Marriott Marquis شبکه اي از هتل هاي مجلل و تشریفاتی در سراسر دنیا .
93 - King Midas ولی در   ،بسیار مهربان یاو پادشاه. پادشاهی در اساطیر یونان که با تماس دستش می توانست هر چیزي را به طال تبدیل کند

ورد و بدون هیچ او  بر ستیر رحم می آ. خوابیده استیک روز به باغش می رود و می بیند که ستیري پیر بر روي گلها . تصمیم گیري هایش عجول بود

از او می  ،از یک ثانیه دعمیداس ب. پیشنهاد برآوردن یک آرزویش را می دهد ،دیونسیوس با شنیدن ماجرا به میداس براي جایزه. مجازاتی او را رها می کند

آن  ،بعد از آن میداس به هر چیز دست می زند. دیونسیوس آرزویش را برآورده می کند. شیا به طال با لمس دستش را بدهداخواهد که به او قدرت تبدیل 

ولی با یک تماس غذا و آبش  ،ه می شوداو گرسنه  و تشن. گلهاي باغش، دخترش با یک تماس به طال تبدیل می شوند. به طال تبدیل می شود فوراً چیز

و میداس به . دیونسیوس می پذیرد. قبل برگرداند میداس متوجه اشتباهش می شود و از دیونسیوس می خواهد که او را به حالت. دنبه طال تبدیل می شو

.  به حالت اول برمی گردد ،پادشاهی فقیر، اما در واقعیت با احساسی مانند یک فرد ثروتمند



  

. در خیابات چهل و سوم غربی رفتیم) قهوه خانه ي گوزن شمالی(   94سپیاده به سمت جایی به نام جاوا مو

آب میوه مخلوط شیر سفارش  ،آنابث و من. دوست داشتن چه که گراور آشبیه  ،ریچل اسپرسو سفارش داد

   .نشستیم پرشده گوزن شمالیدقیقاً در زیر  سرو بر روي میزي  ،دادیم

  . الیی ریچل نگاه نکردطهیچ کس حتی دوبار هم به سر و وضع 

  :او گفت

  خب، تو آنابلی، درسته؟  -

  :نابث تصحیح کردآ

  ؟همیشه سرتا پات طالییه آنابث، -

  :ریچل گفت

براي بچه هاي دوره رو داریم پروژه هاي هنري . داریم براي گروهمون پول جمع می کنیم. نه معموالً -

هنر رو حذف کردن، می دونید که؟ ما این  ، درسچون اونها تو مدرسه ،ابتدایی به طور داوطلب انجام می دیم

اما . خر هفته ي خوبآتعطیالت  براي یه ،پونصد دالري جمع می کنیم ،کار رو ماهی یه بار انجام می دیم

  تو هم دو رگه اي؟ .  حدس می زنم شماها نیومدید تا در این باره صحبت کنیم

  : گفت ،در حالی که به اطراف نگاه می کرد ،آنابث

  عالم و آدم جار بزنی؟  تو هچطور! هیس -

  . خیلی خب -

  : ریچل ایستاد و با صداي واقعاً بلندي گفت

  !اونها دورگه ها ي خدایان یونان هستن! تا آدم نیستناین دو ! هی، آدما -

  . ریچل شانه باال انداخت و نشست. هیچ کس حتی نگاهش را برنگرداند

  . به نظر نمی رسه اهمیتی بدن -

  : آنابث گفت

  . دختر فانی ت،ک نیسجیه  این. خنده دار نیست -

  :گفتم

  . آروم باشین ،شما دو تا ،صبر کنید -

  :ریچل اصرار کرد

  چرا باید نگران باشم؟ . هر وقتی که دور و بر تو بودم یه هیوالیی بهمون حمله کرده. من آرومم -

  :گفتم

  . وارم اونها تو رو اخراج نکرده باشندامی. واقعاً متاسفم ،اتاق موسیقیاون ببین، در مورد  -

  . دمنقش یه آدم گنگ رو بازي کر. اونها در مورد تو سواالي زیادي پرسیدند. نچ -

  :آنابث پرسید

  سخت بود؟  -

  :مداخله کردم

  . و کمکت رو الزم داریم. ریچل ما مشکلی داریم! خیلی خب، بسه -

  . نابث تنگ کردآریچل چشمانش را بر روي 

                                               
94 - Java Moose 



  

  به کمک من نیاز داري؟ هم تو  -

  :ناگهان گفت. آنابث نی اش را در معجونش چرخاند

  . آره، ممکنه -

به او در مورد آنچه که اتفاق . دایدالوس را پیدا کنیم هالزم چرافتم، و این که در مورد البیرنت به ریچل گ

  . گفتم ،البیرنت رفته بودیمدرون چند موردي که به  ،افتاده بود

  :او گفت

  . توي جایی که هرگز اونجا نبودم، خب، تو می خواي که من شماها رو راهنمایی کنم -

  :گفتم

 هالبیرنت نمی تون. شرط می بندم می تونی راه درست رو ببینی .مثل آریادنه .می تونی از میون مه ببینیتو  -

  . تو رو فریب بدهها به این راحتی 

  و اگه در اشتباه باشی؟  -

  . خیلی خیلی خطرناك. راه دیگه خطر ناکه. بعدش گم می شیم -

  ممکنه بمیرم؟ -

  . آره -

  ... شمشیرت . فکر کنم تو گفتی که هیوالها به فانی ها اهمیتی نمی دن -

  : گفتم

اون ... اما لوك . اکثر هیوالها بهت توجهی نمی کنن. سمانی به فانی ها صدمه اي نمی زنهآآره، برنز  -

ر راهش و هر کسی که س. همه چی استفاده می کنهاز ، ااون از فانی ها، دورگه ها، هیواله. اهمیتی نمی ده

  . می کشه رو قرار بگیره

  :ریچل گفت

  . چه پسر خوبی -

  :آنابث مدافعانه گفت

  . فریب خورده. اون تحت تاثیر یه تیتانه -

  :او گفتم. ریچل پشت سرش را نگاه کرد و بین ما جلو آمد

  . خیلی خب، من هستم -

  . فکر نمی کردم این قدر آسان باشد. لک زدمپ

  مطمئنی؟  -

  . خب باید دنبال چی بگردم. این بهترین پیشنهادي که تا حاال داشتم. داره کسل کننده میشههی، تابستون  -

  :آنابث گفت

این محدود . اما تو نمی تونی وارد اونجا بشی ،یه ورودي اونجا هست. باید یه ورودي به البیرنت پیدا کنیم -

  . براي فانی هاست ییت

اما ریچل فقط سري  ،وحشتناك به نظر می رسید محدودیتاو کلمه ي فانی را چنان ادا کرد که به نوعی یک 

  . به توافق تکان داد

  یه ورودي به البیرنت چه شکلیه؟  . درست -

  :نابث گفتآ



  

ت اما اون عالم. یه ورودي فاضالب. یه درگاه. یه صخره. قسمتی از یه دیوار. می تونه هر چیزي باشه -

  . بی می درخشهآکه با رنگ  ،یه دلتاي یونانی. دایدالوس رو بر خودش داره

  مثل این؟  -

  . روي میزمان نوشت ،او نشانه ي دلتا را با آب

  :آنابث گفت

  تو یونانی می دونی؟ . خودشه -

  :ریچل گفت

  . نه -

از جیبش بیرون کشید و شروع به شانه کردن و بیرون کشیدن رنگ طالیی رنگی را بی آاو شانه ي پالستیکی 

  . از میان موهایش کرد

  . بیاین 95شماها بهتره با من به مریت. بذارین لباسم رو عوض کنم -

  : آنابث گفت

  چرا؟  -

. ارهوجـود د  ،جایی که ما وسایلمون رو انبـار مـی کنـیم    ،چون اونجا یه ورودي مثل اون توي زیرزمین هتل -

  .نشونه ي دایدالوس روشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
95 - Marriott



  

  فصل چهاردهم

  .مبرادرم تا پاي مرگ دوئل می کنبا 

  

هیچ چیز عجیبی در . پشت یک سبد رختشویی پر از حوله هاي کثیف هتل پنهان شده بود ،نصف در فلزي

که بر  ،را آبی کم رنگی ، اما ریچل به من نشان داد که کجا را نگاه کنم، و نمادبه چشم نمی آمدن آمورد 

  . دیدم ،روي فلز کنده کاري شده بود

  :آنابث گفت

  . خیلی وقته ازش استفاده نشده -

  :ریچل گفت

  . اون زنگ زده. یه بار سعی کردم بازش کنم، فقط به خاطر کنجکاوي -

  .نه -

  .آنابث گامی به جلو برداشت

  . فقط الزمه توسط یه دو رگه لمس بشه -

در . نشانه گذاشت، نشانه با رنگ آبی درخشیدروي آن نابث دستش را بر آبه محض این که  با اعتماد کامل،

فلزي مهر و مومش شکست و جیر جیر کنان باز شد، و راه پله ي تاریکی که به سمت پایین می رفت را 

  . نمایان کرد

  .واي -

او لباسش را عوض کرد و تی شرت . نم بگویم آیا تظاهر می کرد یا نهاریچل آرام به نظر می رسید و نمی تو

موزه ي هنر معاصر موشوارش و شلوار لی مزیین به لکه هاي نقاشی معمولیش را پوشید، برس موي 

اما باز هم رگه هایی از  ،بستسر برد و موهاي قرمز رنگش را به پشت . چپاندجیبش  درپالستیکی آبی اش را 

  . الیی بر روي صورتشوجود داشت و ردهایی از درخشش ط آنرنگ طالیی در 

  بعد از شما؟ ... خب -

  :آنابث با ادبی ساختگی گفت

  . زود باش. تو راهنمایی -

آنقدر تاریک بود که نمی توانستم دو فوت جلویمان را ببینم، اما آنابث و من . پله ها به تونلی آجري می رسید

  . ردیم، ریچل فریاد زدنها را روشن کآن که آبه محض . چراغ قوه هایمان را شارژ کرده بودیم

حداقل ده پا  -بزرگ بود خیلی  زنده، موجود کبراي ی. انسان نبود. ند می زدخیک اسکلت داشت به ما نیش 

 پیکر نوعی ایکس غول ،براي همین ،ویخته شده بود، مچ ها و زانوهایش در زنجیر بودآبه دار . بلندي داشت

کاسه ي چشم مشکی تنهایی در مرکز  ،ه ستون فقراتم وارد کرداما آنچه لرزشی را ب. بر فراز تونل ساخته بود

  . سرش بود

  :آنابث گفت

  . کسی نیست که بشناسیمش... اون. یه سیکالپس، خیلی پیره -



  

اسکلت هنوز احساس می کردم آن . اما این باعث بهتر شدن حالم نشد. اون تایسون نیست: منظورش این بود

نمی خواستم باهاش  ،را بکشد یتوانست سیکالپس آنچه که می. شته بودندهشدار اینجا گذا نوعیرا به عنوان 

  . در رو شوم رو

  . ریچل آب دهانش را قورت داد

  شما دوستی دارین که یه سیکالپسه؟  -

  :گفتم

  . تایسون، برادر ناتنی ام -

  . برادر ناتنی ات -

  :گفتم

  . اون یه ستیره. امیدوارم اون رو این پایین پیدا کنیم، و گراور رو -

  . اُه -

  . صدایش آهسته بود

  . خب، پس بهتره به راهمون ادامه بدیم -

آنابث . آنابث و من نگاهی رد و بدل کردیم. او گامی به زیر بازوي چپ اسکلت برداشت و به راهش ادامه داد

  . دنبال کردیم ،که در دل هزار تو پیش می رفت ،ما ریچل را. شانه اي باال انداخت

در سمت راستمان، دیوارها . روبرویمان، تونل آجري ادامه پیدا می کرد. بعد از پنجاه پا، به یک تقاطع رسیدیم

ریشه هاي درختان وجود  باخاکی  یدر سمت چپ مان تونل. از ورق هاي مرمري یونانی ساخته شده بودند

  . ه کردمبه سمت چپ اشار. داشت

  . این شبیه تونلیه که گراور و تایسون داخلش شدن -

  . آنابث اخم کرد

قسمت باستانی هزار سمت اون به  احتمالش زیاده که  -اون سنگ هاي قدیمی - آره، اما تونل سمت راست -

  . به سمت کارگاه دایدالوس بره،تو 

  :ریچل گفت

  . باید مستقیم بریم -

  . کردیم آنابث و من هر دو به او نگاه

  :آنابث گفت

  . اون کمترین احتمال رو داره -

  :ریچل پرسید

  .نگاه کن اونجا نمی بینی؟ به کف -

  . چیزي به جز آجرهاي خوب ردیف شده و گل نمی دیدم

  :ریچل گفت

اون  ،ن می کنهوسمت چپ از تونل دورم. ن راه درستهواما روبروم. یه روشنایی اونجاست، خیلی کم سو -

در سمت راست، تله اي در . از اون خوشم نمی آد. حرکت می کنن 96تله هاي لمسیریشه هاي درخت شبیه 

                                               
96 - feeler تماس با فرد زنده به کار افتاده و آن را به تله می اندازد درکه  یشی.



  

فکر کنم نباید در موردش ریسک . سوراخ هایی در دیوار، شاید براي میخ ها. ن وجود دارهاوحدود بیست پایی 

  . کنیم

  . دادن سر موافقت کردماما با تکان  ،نمی دیدم ،توصیف کرد را کهنچه آهیچ چیزي شبیه 

  . بسیار خب، به جلو -

  :آنابث پرسید

  بهش اعتماد داري؟ -

  :گفتم

  آره، تو نداري؟ -

اما فقط دستش را به سمت ریچل تکان داد تا به راهش ادامه  ،نابث می خواهد بحث کندآبه نظر می رسید 

راهرو می پیچید و می چرخید، اما هیچ . حرکت کردیم شهمگی با هم از تونل آجري به سمت پایین. دهد

به نظر می رسید با زاویه اي به سمت پایین می رویم، و عمیق تر به درون . تونل دیگري در کنار آن نبود

  . زمین فرو می رویم

  :با دلواپسی گفتم

  هیچ تله اي نیست؟ -

  .ریچل ابرویش را باال برد

  به همین راحتیه؟. هیچی -

  :گفتم

  . هرگز قبالً این طوري نبود. می دونمن -

  :آنابث گفت

  خب، ریچل، دقیقاً کجایی هستی؟  -

اما به نظر نمی رسید ریچل  از کدوم سیاره اي؟: او این کلمات را طوري گفت مثل این که گفته باشد 

  . رنجیده باشد

  :او گفت

  . بروکلین -

  باشی؟پدر و مادرت نگران نمی شن اگه تا دیر وقت بیرون  -

  . هی کشیدآریچل 

  . من می تونم یه هفته اي جیم شم و اونها هم هرگز متوجه نشن. نه اونطوري -

  چرا؟ -

مشکل داشتن با پدر و مادر چیزي بود که آنابث آن را درك . این بار صداي آنابث همراه نیش خند و طعنه نبود

  . می کرد

به  ،مثل باز شدن درهاي غول پیکر  ،نمقابلماي در قبل از این که ریچل بتواند جواب دهد، صداي جیر جیر

  . گوش رسید

  . آنابث پرسید

  اون چی بود؟  -

  :ریچل گفت



  

  . لوالهاي فلزي. نمی دونم -

  ن چیه؟ومنظورم اینه که ا. اُه، خیلی کمک کرد -

  . آنها به سمت ما می آمدند - را شنیدم ،که راهرو را می لرزاند ،ناگهان صداي پاهایی سنگین

  :سیدمپر

  فرار کنیم؟ -

  :ریچل موافق بود

  . فرار کنیم -

توي بغل قبل از این که  ،مده بودیم فرار کردیم، اما به بیست پایی نرسیده بودیمآبرگشتیم و از راهی که 

نیزه هایشان را به سمت سینه  - زن هاي ماري در زره هاي یونانی - دو تا داراکانا. افتادیمدوستان قدیمی مان 

  . چیرلیدر يبین آنها کلی ایستاده بود، امپوسا. وردندآ یمان باال

  :کلی گفت

  . خب، خب -

سر ریپتاید را برداشتم و آنابث چاقویش را کشید؛ اما قبل از این که حتی شمشیرم از حالت خودکارش خارج 

در حالی که ناخن هایش را  ،دستش تبدیل به پنجه شد و ریچل را. شود، کلی بر روي ریچل خیز برداشت

  .به اطراف چرخاند ،محکم بر روي گردن ریچل نگه داشته بود

  :کلی از من پرسید

  !خیلی آسون می شکنن. ظریفین آوردي؟ اونها چیزايحیوون خونگی فانی کوچولوت رو براي قدم زنی  -

به بلندي  97الیستریگنیانل یه غو - دیدار شدهیکلی غول پیکر در نور پ. یکتر شدپشت سرمان، صداي پاها نزد

  . لب هایش را لیسید ،غول وقتی ما را دید. هشت پا و چشمان قرمز و نیش ها

  می تونم اونها رو بخورم؟ -

  :کلی گفت

  . قراره خیلی سرگرممون کنناونها . نه، ارباب اینها رو می خواد -

  . او به روي من لبخند زد

  . ن اینجا می میرین و با دختر فانی هم شروع می کنیمیا همه تو و حاال راه بیفتین، دو رگه ها، -

  

*****  

  

در حالی که  توسط  ،از تونل. ده بودمیو باور کنید من خیلی زیاد کابوس د. کامالً شبیه بدترین کابوسم بود

فقط به خاطر این که   ،پایین رفتیم ،محاصره بودیم ،کلی و غولتوسط از پشت سر و هلو ها پداراکانا ها از 

. نگران نبود ،هیچ کدامشان در مورد این که به سمت جلو فرار کنیممی رسید به نظر . براي فرار نکنیمالشی ت

  . نها می خواستند ما برویمآآن سمت، راهی بود که 

                                               
97 - Laistrygonian    در اساطیر یونان آنها در . اولین رویارویی پرسی جکسون با آنها رخ می دهد) فصل دوم( نوعی غول آدمخوار که در کتاب دوم

تصویري از این غول را می تونید در . کتاب ادیسه ي هومر در سفر بازگشت ادیسه به خانه اش خود را نشان می دهند

http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Laistrygonian_Giant  ببینید .  



  

آنها ده پا بلندي داشتند، و با یک جفت شمشیر متقاطع تزیین . می توانستم درهاي برنزي ببینم ،مقابلماندر 

  . ن درها، صداي غرش خفه اي شبیه صداي یک جمعیت به گوش می رسیدآاز پشت . شده بودند

  :زن ماري در سمت چپم گفت

  .ن خواهی بودوتو خیلی محبوب میززززززبان م. اُه، آررررره -

او می . به خاطر آن موقعیت ذوق مرگ نشدمو این قدر از نزدیک به یک دراکانا نگاه نکرده بودم،  هرگز قبالً

با شکاف هایی  ،توانست صورت زیبایی داشته باشد، به جز زبانش که شاخه مانند بود و چشمانش که زرد بودند

قرار می جایی که پاهایش باید زیر آن، . او زره اي برنزي پوشیده بود که تا کمرش می رسید. به جاي مردمک

او با ترکیبی از قدم زدن . بودشده خال خالی  ،برنز و سبزرنگ ، دو مار سیم وار خیلی بزرگ بودند، که با گرفت

  . مثل این که داشت بر روي اسکی هاي زنده راه می رفت. وسریدن راه می رفت

  :پرسیدم

  میزبانتون کیه؟ -

  . اش باشد او هیس هیس کرد، که ممکن بود خنده

  . بعد از همه ي اینها، اون برادرته. تشی می شیآبعدش خیلی . اُه، خواهی دددید -

  چی؟  -

  او داشت در مورد چی صحبت می کرد؟. فوراً در مورد تایسون فکر کردم، اما غیرممکن بود

  :او آنابث را از تی شرتش گرفت و گفت. ما را هل داد و درها را باز کردسر غول از پشت 

  .تو اینجا می مونی -

  :آنابث اعتراض کرد 

  !هی -

  . نابث و شمشیر مرا ضبط کرده بودآبرابر اندازه ي او بود و همکنون چاقوي  اما غول دو

  . او هنوز پنجه هایش را بر گردن ریچل نگه داشته بود. کلی خندید

  . بشیم درست رفتار می کنی تا مطمئن می شیم رظما اینجا با دوستات منت. سرگرممون کن. برو تو، پرسی -

  . به ریچل نگاه کردم

  . از این مخمصه نجاتت می دم. متاسفم -

  . سرش را تکان داد ،با پنجه ي یک دیو بر روي گلویش ،او به آن اندازه که می توانست

  . عالی میشه -

راند، و من بر روي کف محوطه ي بیرون قدم  ،به سمت درگاه پرتاب نیزه ،به جلو یدراکانا مرا با سیخونک

  . گذاشتم

  

*****  

  

زمین  زیردر ن جا آاما با توجه به این که تمام  ،ن بوده امآبه گمانم آن محوطه بزرگترین جایی نبود که در 

به که می توانستید ماشینتان را بر لاي بود بود، فقط به اندازه  مدورکف خاکی آن . خیلی فراخ بود ،قرار داشت

در مرکز محوطه، مبارزه اي بین یک سناتور و یک غول در  .دست فرمانتان خوب بوداگر واقعاً  ،ي آن برانید



  

وقتی که غول یک نیزه به بزرگی  .او به دور دشمنش یورتمه می رفت. سناتور زخمی شده بود. جریان بود

  . هورا کشید از سپر و شمشیرش استفاده کرد و جمعیت، سناتور آتنت تلفن را تاب داد

نیمکتهاي سنگی مسطح در دور تا دور . دوازده پایی باالي کف محوطه قرار داشت ،اولین ردیف صندلی ها

تلخین ها و چیزهاي  ،نیمه خدایان ،دراکانا ها ،غول ها. محوطه کشیده شده بود، و تمامی صندلی ها پر بود

ان و نیمه دیگر موجوداتی که می سمه انبا بالهاي خفاش و موجوداتی که نی یعجیب دیگري مثل دیوهای

  . حشره و پستاندار ،خزنده،پرنده  –شناختید 

می چرخیدند و در لبه ها غلت  ها آن. بود هانآ انباشته ازه طمحو. جمجمه ها بودند ،اما مورمور کننده ترین چیز

آنها بر سر نیزه ها . تزیین کرده بودکت ها را منیمیان پله هاي  ،به بلندي سه پااز آنها، و تپه هایی  ردندومی خ

بعضی از  .آویزان بودند با زنجیر از سقف ،شبیه لوستر هاي وحشتناك ،در پشت جایگاه ها ،نیش خند می زدند

به نظر می تر یه تازه قب. هیچ چیز نبودند به جز استخوان هاي پودر شده و سفید -نها خیلی قدیمی بودندآ

در میان همه ي اینها، با . باور کنید توصیف اونها رو الزم ندارید. صیف کنمنها را توآقصد ندارم . رسیدند

 یک پرچم سبز -تچیزي نمایشی بر روي دیوار تماشاگرها قرار داشت، چیزي که مفهومی برایم نداش ،افتخار

  در مکان ترسناکی شبیه اینجا چه اتفاقی داشت می افتاد؟ . شبا نیزه ي سه شاخه ي پوسایدن در وسط

  . دشمن قدیمی ام بود ،ته بودسباالي پرچم، بر روي صندلی افتخاري نش که بر سیک

  :گفتم

  . لوك -

او . اما به سردي لبخند زد یا نه، او توانست صداي مرا از وراي غرش جمعیت بشنودآیا مطمئن نیستم که 

اما او هنوز . مثل همانی که در رویایم دیده بودم. شلوار رزمی، تی شرت سفید، زره سینه ي برنزي پوشیده بود

 ، دیده بودمالبزرگترین غولی که تا حا شکنار. که به نظرم عجیب بود. ه همراه نداشتبهم شمشیرش را 

به راحتی پانزده  ،کنار لوك غولِ. طه در حال مبارزه با سناتور بودن که در محوآخیلی بزرگتر از . نشسته بود

 کلنگ ی به او فقط لنگی شبیه. شغال کرده بوداکه سه تا صندلی را بود و چنان عریض  ،پایی بلندي داشت

. خال کوبی کرده بود پوستشبر روي  گیپوستش قرمز تیره بود و امواج آبی رن. کشتی گیر ژاپنی پوشیده بود

  . ن باشدآفکر کردم او باید محافظ جدید لوك یا چیزي شبیه به 

  . به عقب پریدم فرود آمد، ،کنار مندر  ،و وقتی سناتور بر روي خاك ،فریادي از کف محوطه بلند شد

  . با ناله چشمان مرا نگاه کرد

  ! کمک -

  . دوباره در جیبم ظاهر نشده بودهنوز، ود و از من گرفته شده بشمشیرم اما  ،به دنبال شمشیرم گشتم

دستی شانه ام را گرفت، . ماده بودآ غول ي نیزه، سناتور تقال کرد تا بلند شود ،وقتی که غول نزدیک شد

  :م گفتینگهبان دراکانا

منتظر نوبتت . سسسسستیاین مبارزه تو ن. می کنیاگه براي زندگی دوسسستات ارزش قائلی، دخالت ن -

  . باش

پاي بزرگش را بر روي سینه ي مرد اسبی  ،غول. یکی از پاهایش شکسته بود. اتور نتوانست بلند شودسن

  :جمعیت یک صدا فریاد کرد. به لوك نگاه کرد ،او به باال. اشت و نیزه اش را کشیدذگ

  !مرگ! مرگ -



  

. شد بلند بود، شستهدر کنارش ن ، کهلوك هیچ کاري انجام نداد، اما مرد خالکوبی کرده در لنگ کشتی گیري

و  وردآرا باال  انشبعد مرد کشتی گیر دست .لبخند زد ،»!نه! لطفاً« که ناله می کرد ،او به سناتور در پایین

وقتی دوباره . چشمانم را بستم ،نیزه اش را فرو برد ،تور غولدیاوقتی که گال. نگه داشت نشستهایش را پایی

ن را آیک سم بود، که غول  ،نچه که باقی مانده بودهمه ي آ. شده بودده بود، تکه تکه نگاه کردم، سناتور مر

  . آنها به خاطر پیروزي شان نعره کشیدند. به عنوان غنیمت برداشت و به جمعیت نشان داد

  . از آن خارج شد يگیت در انتهاي دیگر استادیوم باز شد و غول با پیروز

  . ردن جمعیت باال برددر جایگاه، مرد کشتی گیر دستانش را براي ساکت ک

  :او فریاد زد

  پسر هرمس؟ ،دیگه چی داري، لوك .که تا حاال ندیده باشم چیزي نبوداما ! سرگرمی خوبی بود -

از پدرش متنفر . مدآخوشش نمی  ،می توانم بگویم او از این که پسر هرمس خوانده شود. فک لوك محکم شد

. در حقیقت، او کامالً در حالت خوبی بود. انش می درخشیدچشم. رامی بر روي پاهایش بلند شدآاما به . بود

  :گفت ،لوك چنان بلند که جمعیت هم بشنود

خوشحال می شیم که شما را سرگرم کنیم، تا لطف شما ! ، شما یه میزبان فوق العاده هستید98لرد آنتیوس -

  . جبران کنیم ون روبراي گذشتن از قلمروت

  :آنتیوس گفت

  !سرگرم بشم می خوام. ندادم با اونولی در رابطه لطفی که هنوز هیچ ق -

  . لوك تعظیم کرد

من یکی از برادرهاي شما . اعتقاد دارم که چیز بهتري از اون سناتور دارم که در محوطه ي شما مبارزه کنه -

  . رو دارم

  . او به من اشاره کرد

  . پرسی جکسون، پسر پوسایدن -

نها به کثرشان جاخالی دادم، اما یکی از آااز جمعیت شروع به مسخره کردن و سنگ اندازي به سمتم کرد، که 

  . نتیوس درخشیدآچشمان . ایجاد کرد ،خوب در ابعادي ،گونه ام خورد و زخمی

  !یا خوب بمیره! یکی از پسران پوسایدن؟ خب، او باید خوب مبارزه کنه -

  :لوك گفت

  عبور کنه؟  تونداد که ارتش ما از قلمرو درو خوشحال کنه، اجازه خواهیاگه مرگش شما  -

  : آنتیوس گفت

  !شاید -

بهتره به  «: او به من نگاهی انداخت، مثل اینکه به من هشدار می داد. خوشحال نبود» شاید«لوك به خاطر 

  ». منمایشی بمیرم یا توي مشکل بزرگی می افتو واقعی  یروش

  :نابث جیغ زدآ

  !بذار بریم. لوك، تمومش کن -

  . براي لحظه اي گیج به نظر می رسید. او شده استحضور متوجه  یک بارهبه نظر می رسید لوك 

  آنابث؟ -

                                               
98 - Antaeus او توسط هرکول به قتل رسید. که کشتی گیري غول پیکر بود ،و پوسایدن )مادر تیتان ها و الهه ي زمین(  پسر گایا .



  

  . آنتیوس حرفش را قطع کرد

چه اسلحه اي انتخاب . اول پرسی جکسون. وقت کافی براي خانوما هم هست که بعد از اون مبارزه کنن -

  می کنی؟

  . ر میان محوطه هل داددراکانا مرا د

  . به آنتیوس خیره شدم

  پوسایدن باشی؟  ايپسر کی ازچطوري می تونی ی -

  :آنتیوس فریاد زد

، از تمام جمجمه هایی ساخته رو 99زلزله آور وقف شده ام به معبد ،ببین! من پسر مورد عالقه اش هستم -

  !اضافه می شهجمجمه ي تو هم به اونها ! کشته امپوسایدن  شده که به نام

معبدي  جا چطوري این. و پرچم پوسایدن -ن هاآاز  عددصدها  - نگاه کردمرا ن جمجمه ها آبا وحشت تمام 

ه برسه به چ ،او هرگز از من کارتی براي روز پدر درخواست نکرده بود. ؟ پدرم مرد خوبی بودودبراي پدرم ب

  . دمآ هجمجمه ی

  :آنابث به سمت فریاد زد

  ...گاي! رش گایا ستماداون ! پرسی -

  . دستش را بر دهان آنابث گذاشت ،ستریگنیان اسیرکننده اشیغول ال

شاید به . آنابث سعی داشت به من چیز مهمی را بگوید، اما نمی دانستم چرا. الهه ي زمین. مادرش گایا ست

  . ی کردسخت تر م شکه کار را براي کشتن. هر دو خدا بودند ،پدر و مادرش ،مرد نخاطر این که ای

  :گفتم

  . اگه فکر می کنی این احترام خوبیه، تو هیچی در مورد پوسایدن نمی دونی. نتیوسآتو دیوونه اي  -

او اصرار . وردآنها باال آجمعیت با توهین به سمت من جیغ کشیدند، اما آنتیوس دستش را براي ساکت کردن 

  :کرد

  تش پرتاب کن؟ آخواي؟ سپر؟ تور؟  تیر می . اسلحه ها و بعدش می بینیم چطور خواهی مرد -

  :گفتم

  . فقط شمشیرم -

اما فوراً ریپتاید در میان دستانم ظاهر شد و تعدادي از صداهاي جمعیت  ،از هیوالها باال رفتاي قهقهه صداي 

  . تیغه ي برنزي با نور ضعیفی درخشید. به ترس تبدیل شد

  : آنتیوس اعالن کرد

  ! راند اول -

او یک نیزه ي سه شاخه در یک دست و یک تور سنگین در . یک دراکانا به داخل سریدگیت ها باز شدند و 

سالها در کمپ آموزش دیده  ،ها هبراي مقابله با آن اسلح. روش کالسیک گالدیاتورها - دست دیگرش داشت

شیرم را او تورش را پرت کرد، امیدوار بود دست شم. عقب رفتم. زمایشی ضربه اي به من زدآاو به طور . بودم

جا شدم، نیزه اش را دو نیم کردم، و ریپتاید را در میان شکاف زره اش فرو  درگیر کند، اما به راحتی جا به

  . با جیغی از درد، او به هیچ تبخیر شد، و هوراي جمعیت خفه شد. بردم

  :آنتیوس فریاد زد

                                               
. این لقب به خاطر عصبانیت هاي بیش از حدش به او داده شد. یکی از صفات پوسایدن زلزله آور بوده است - 99



  

  !من دستورش رو بدمفقط وقتی که . تو باید براي کشتن صبر داشته باشی! دخیلی سریع بو! نه -

حواس نگهبان هایشان  یا شایدزاد سازم، آنها را آباید راهی پیدا می کردم که . نابث و ریچل نظري انداختمآ به

  . را پرت کنم

  .وك لبخند زدل

  . اون رو تایید می کنم. خیلی بهتر شده شیرکارت با شم. کارت عالی بود، پرسی-

  :آنتیوس فریاد زد

 و گرنه. منتظر دستورم باش ،قبل از این که کسی رو بکشی! تر سرگرم کننده! ار آروم ترو این ب! راند دوم -

  !اتفاقاي دیگه اي می افته

موي . نزده سالهاکمی بزرگتر از من بود، حدود ش. مدآگیت ها دوباره باز شد و این بار جنگجوي جوانی بیرون 

براي همین زره یونانی  ،الغر و ظریف بود. داشت و چشم چپش با چشم بندي پوشیده شده بود یمشکی براق

او شمشیرش را در خاك فرو برد، بندهاي سپرش را مرتب کرد و کاله خود دم اسبی . اش به تنش زار می زد

  . اش را بر سرش گذاشت

  :پرسیدم

  کی هستی؟  -

  . مجبورم بکشمت. 100ایتان ناکامورا -

  چرا داري این کار رو می کنی؟  -

  . هیوالیی از جایگاه تماشاچیان هو کرد

  ! بجنگین ه،حرافی بس! هی -

  . بقیه شروع به فریاد زدن کردند

  :ایتان به من گفت

  . تنها راه براي پیوستن به اونهاست. مجبورم خودم رو اثبات کنم -

به نظر نمی  درست. هوا برخورد کردند و جمعیت غریدوسط شمشیرهایمان در . حمله کرد ،این حرفگفتن و با 

اما ایتان ناکامورا به من حق انتخاب  ،نمی خواستم مبارزه کنم تا دسته اي از هیوالها را سرگرم کنم. رسید

  . زیادي نمی داد

او هرگز در کمپ دو رگه ها نبوده، اما  ،تا جایی که می دانم. شمشیر زنی اش خوب بود. وردآاو به جلو فشار 

. او ضربه زد. عقب پریدمبه کرد و تقریباً با سپرش مرا در هم کوبید، اما من  ضربه ام را دفع. آموزش دیده بود

سعی . ما مدام حمله و دفاع می کردیم، تا روش مبارزه ي یکدیگر را از بین ببریم. بر روي یک طرف غلتیدم

با یک  ظاهراً او براي مدت طوالنی فقط. اما کمک زیادي نکرد ،کردم بر روي قسمت کور ایتان تمرکز کنم

  . چشم مبارزه کرده بود، چون گارد دفاعش در سمت چپ بی نقص بود

  : هیوالها فریاد زدند

  !خون -

او نیاز داشت که آنها را تحت تاثیر . فهمیدم ،این نقطه ضعفش بود. به جایگاه انداخت ،حریفم نگاهی به باال

  . من نیازي به این کار نداشتم. قرار دهد

                                               
100 - Ethan Nakamura



  

او را به عقب هل دادم، . کشید و به من حمله کرد، اما تیغه اش را دفع کردم مگینیخشاو فریاد جنگجویانه ي 

  . در حالی که به او اجازه دادم دنبالم بیاید

  :آنتیوس گفت

  !بایست و بجنگ! هو -

لباس کردن او براي دفاع . ایتان بر من فشار وارد کرد، اما مشکلی براي دفاع کردن نداشتم، حتی بدون سپر

من هدف آسانی بودم، اما همین . که او را براي حمله کردن خسته می کرد -زره سنگین و سپر -ودپوشیده ب

. می کردند ابو سنگ پرت ند کردمی  ا فریاد اعتراض ب ه بود،جمعیت دیوانه شد. بودم رع تیطور سبکتر و سر

  . تقریباً پنج دقیقه اي بود که مبارزه می کردیم و هیچ خونی ریخته نشده بود

او سعی کرد که شمشیر را در شکمم فرو برد و من دسته ي شمشیرش . سرانجام ایتان اشتباهش را انجام داد

قبل از این که بتواند سر پا شود، ته . شمشیرش به داخل خاك افتاد. ن را پیچاندمآو م در مقابلم قفل کردرا 

زره سنگینش بیشتر به من کمک کرد تا . شمشیرم را در روي کاله خودش گذاشتم و او را به پایین هل دادم

  . نوك شمشیرم را بر روي سینه اش گذاشتم. به پشت افتاد، گیج و خسته. به او

  .ایتان غرید

  .   ومش کنتم -

و انگشتان  صورت قرمزش از نارضایتی مثل سنگ شده بود، اما دستانش را بلند کرد. نتیوس نگاه کردمآبه 

  .شستش را به سمت پایین گرفت

  . شمشیرم را غالف کردم 

  . فراموشش کن -

  .ایتان نالید

  . اونها هر دو تامون رو می کشن. احمق نباش -

  . بایستد تا به او کمک کردم. ن را گرفتآاکراه  با. دستم را به او پیشنهاد کردم

  :آنتیوس فریاد زد

  !سر هر دوتاتون به پوسایدن تقدیم می شه! هیچ کس حق بی احترامی به بازي رو نداره -

  . به ایتان نگاه کردم

  .وقتی فرصتش پیش اومد، فرار کن -

  . نتیوس برگشتمآبعد به سمت 

  !مورد عالقه ي پدر هستی، بیا پایین و ثابت کنودت باهام نمی جنگی؟ اگه تو خچرا  -

او نمی . آنتیوس به اطراف نگاه کرد و ظاهراً فهمید که هیچ انتخاب دیگري ندارد. هیوالها در جایگاه غریدند

  . نه بگوید ،کندنتوانست بدون این که یک ترسو جلوه 

  :او هشدار داد

  . کشتی می گرفتم 101اولین پنکرشنمن از زمان . پسر ،من بزرگترین کشتی گیر در دنیام -

  :پرسیدم

  ؟پنکرشن -

  :ایتان گفت
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یکی از ورزش هاي  ،اون قدیما. هیچ قانونی نیست، هیچ توقفی در کار نیست. منظورش مبارزه تا پاي مرگه -

  . المپیک بوده

  :گفتم

  . ونم بابت راهنماییتنمم -

  . قابلی نداشت -

سرش را به مخالفت تکان داد، دست ، آنابث با قدرت .ریچل مرا با چشمان گشاد شده نگاه می کرد

  . ستریگنیان هنوز بر روي دهانش بودیال

  . ره کردماشمشیرم به سمت آنتیوس اشبا 

به رودخانه . اگه من بردم، همه آزادیم که بریم، اگه تو بردي، ما می میریم! برنده همه چی رو می بره -

  . کس قسم بخورایتسا

  :آنتیوس گفت

  . شرایطت رو می پذیرم و قسم می خورم.  خیلی طول نمی کشه -

  . او از روي نرده به محوطه پرید

  : ایتان به من گفت

  . الزمش داري. خوش شانس باشی -

دیدم که حتی دندانهایش . او نیش خند زد . مدآآنتیوس بر روي قوزك هایش فرود . د به سرعت عقب رفتعب

  . ل می کردیبدتهر غذا را به دردي واقعی از ، که احتماالً مسواك زدن بعد با الگوهاي امواج تزیین شده است

  :او پرسید

  اسلحه؟ -

  شما؟ . شمشیرم را برمی دارم -

  . او دستان بزرگش را باال آورد و انگشتانش را در هم فرو برد

  . ارباب لوك، تو این یکی رو داوري می کنی. هیچ چیز دیگه اي الزم ندارم -

  . به من زد يلوك لبخند

  . باعث افتخاره -

  . ش غلتیدم و شمشیرم را در پشت رانش فرو کردمیاز زیر پاها. آنتیوس خیز برداشت

  :او فریاد زد

  آخ خ خ خ خ  -

یک  د، فواره اي از شن بیرون زد، مثل این که من یک طرفیبیرون بیااز زخمش اما به جاي آن که خون 

 ،تقریباً شبیه یک بانداژ ،کف خاکی روان شد و خاك به دور پایش شن بر روي. ساعت شنی را شکسته باشم

  . وقتی که خاك فرو ریخت، زخم از بین رفته بود. جمع شد

این بار  ، وبه اطراف جاخالی دادم. تمشخوشبختانه تجربه اي در مبارزه با غول ها دا. او دوباره حمله کرد

این خبر خوبی . د تا دسته اش به زیر دنده هایش فرو رفتتیغه ي ریپتای. شمشیرم را در زیربازویش فرو کردم

به کناري از  ،ریپتاید از دستم بیرون کشیده شد و بدون سالح ،خبر بد این بود که وقتی غول چرخید. بود

  . محوطه پرت شدم



  

 ،شیرمهیچ هیوالیی در برابر ضربه ي مستقسیم شم. تا از هم فرو بپاشد ممنتظر بود. آنتیوس از درد جیغ کشید

اما آنتیوس کورمال . هستی اش را نابود می کرد ،برنز آسمانی. تاکنون تاب نیاورده بود ،ربه اي مثل آنض

شن بیشتري از زخمش . را بیرون کشید و به پشت سرش پرت کرد آنگشت و شمشیر کورمال به دنبال دسته 

به محض . تا شانه هایش را پوشاند ،بدنش تمام ،خاك. بیرون ریخت، اما دوباره زمین باال آمد تا او را بپوشاند

  . نتیوس خوب شده بودآن که خاك کنار رفت، آ

  . آنتیوس با کینه نگاهم کرد

سریع انجامش . بیا اینجا و بذار خرد و خاکشیرت کنم! دو رگه ،حاال می فهمی چرا هرگز شکست نمی خورم -

  !می دم

  . نابث را دیدمآدیگر نگاهی انداختم و چشمان  نا امیدانه به طرف. آنتیوس بین من و شمشیرم ایستاد

  به من بگوید؟  يچیز هآنابث سعی داشت چ. فکر کردم زمین در مورد

در آنتیوس پوسایدن بود، اما پبا این که . مادر زمین بود، قدیمی ترین الهه باستانی ،گایا ،نتیوسآمادر  ...آنتیوس

  . به او صدمه اي بزنم بودنمی توانستم تا وقتی که در تماس با زمین . گایا او را زنده نگه می داشت

او حاال . د کردس ،لبخند زنان ،او مسیرم را. سعی کردم که او را دور بزنم، اما آنتیوس حرکتم را پیش بینی کرد

  . فقط می خواست با من بازي کند

نتیوس با آان نجمجمه ي دشمو  به زنجیرهایی که از سقف آویزان بودند. در گوشه اي به دام انداخته بود مرا

  . هنم رسیدذناگهان فکري به  .، نگاهی کردمچنگگ بر آن ها آویزان بود

 نتیوسآجمعیت هو کردند و با جیغ و فریاد از . آنتیوس راهم را سد کرد. وانمود کردم به سمت دیگر می روم

  :او گفت. که کارم را یکسره کند، اما او داشت لذت فراوانی می برد دخواستن

  !پسر الغر مردنی، تو پسر شایسته اي براي خداي دریا نیستی -

او هنوز فکر می کرد . احساس کردم که خودکارم به جیبم برگشته، اما آنتیوس در این مورد چیزي نمی دانست

این مزیت . او فکر می کرد هدف من این است که شمشیرم را بردارم .ستا شپشت سر ،ریپتاید بر روي خاك

  . باالیی نبود، اما همه آن چیزي بود که در اختیار داشتم

وقتی . زنمبیش غلت امستقیم به جلو حمله کردم، چنان قوز کردم که او فکر کرد دوباره می خواهم از میان پاه

به ساعدش ضربه زدم، با تقال از  -تا جایی که می توانستم پریدمماده بود تا مرا به زمین بکوبد، آاو خم شد، 

گین مخش. او کار طبیعی را انجام داد. باال رفتم، کفشم را بر روي سرش قرار دادم ،مثل یک نردبان ش،شانه ا

  ! هی: راست ایستاد و فریاد زد

باالي زنجیري را قاپیدم و چنگک . او را هل دادم، و از نیرویش استفاده کردم تا مرا به سمت سقف پرتاب کند

که عادت چه دقیقاً شبیه آن  ،پاهایم را به دور زنجیر پیچاندمو جمجمه ي آن در زیر پایم تلق تلقی کردند، 

  . و زنجیر کناریم را بریدم مریپتاید را کشید. داشتم در کالس ژیمناستیک با طناب انجام دهم

  :آنتیوس فریاد زد

  ! بیا پایین، ترسو -

و  ویزان بودمآدر حالی که براي زندگی با ارزشم . عی کرد که مرا بگیرد، اما من دور از دسترسش بودماو س

  : فریاد زدم تقال می کردم،

  یا این که کند و چاقی؟ ! بیا باال و من رو بگیر -



  

داشت تقال وقتی . او زنجیر را گرفت و سعی کرد خودش را باال بکشد. او جیغ زد و دوباره سعی کرد مرا بگیرد

  . نتیوس را گرفتمآدوبار سعی کردم اما سرانجام لنگ . ه شده را پایین بردمبریدمی کرد، چنگگ زنجیر 

  :او فریاد زد

  . اوووووووووي -

آن را محکم کشیدم و تا جایی که می توانستم آن را  ،زاد را به زنجیر خودم مهر و موم کردمآسریعاً زنجیر 

مجبور . که به زمین برگردد اما باسنش به وسیله ي لنگش آویزان مانده بودآنتیوس سعی کرد . محکم کردم

دعا کردم که لنگ و . دیگر را با هر دو دست نگه دارد تا از سقوط به یکباره اجتناب کند يبود تا زنجیرها

با تقال در  ،نتیوس فحش می داد و تاب می خوردآوقتی . زنجیر بتوانند او را چند ثانیه ي دیگر باال نگه دارند

با چنگگ . میان زنجیرها حرکت می کردم، تاب می خوردم و می بریدم مثل این که نوعی میمون دیوانه باشم

همیشه می گفت که من  ممادر. نمی دانم چطوري این کار را کردم. حلقه هاي  و پیوند هاي فلزي ساختم ،ها

 ،بهر حال. ذشته بودم تا دوستانم را نجات دهمبعالوه من از جانم گ. موهبتی براي در هم پیچیدن ابزار دارم

ند لامیدي در میان زنجیرها و چنگک ها غرو با نا ،ویزان شده بودآالي زمین اغول بر روي ب ،چند دقیقه براي

زخم از زنجیرها دستانم به خاطر باال رفتن . پریدم، عرق کرده و نفس نفس زنانمحوطه بر روي کف . می کرد

  :درخواست کردآنتیوس . شده بودند

  !من رو بیار پایین -

  :لوك دستور داد

  !اون میزبان ماست! آزادش کن -

  . سر ریپتاید را برداشتم

  . آزادش می کنم -

اما او خیلی باال بود تا بتواند  ،او جیغ کشید و شن به بیرون فوران کرد. شمشیر را در شکم غول فرو کردم

  .کند سزمین را لم

  . و خاك نمی توانست باال رود تا به او کمک کند

می تاب  کهتا وقتی که دیگر چیزي به جز زنجیرهاي آویزان  ،آنتیوس فقط حل شد، ذره ذره خالی شد

باالي  درواقعاً بزرگ بر روي یک چنگک و دسته اي جمجمه ي خندان که  گوجود نداشت و یک لندند، خور

  . سرانجام چیزي براي لبخند زدن یافته بودندمثل این که آنها  ،دندیسرم می رقص

  :لوك فریاد زد

  ! باید تو رو خیلی قبل می کشتم! جکسون -

  :به او یادآوري کردم

  . من پیروز شدم. نتیوس داشتیمآما توافقی با سوگند با . لوك ،بذار بریم. تو سعیت رو کردي -

  :او گفت. انتظار داشتم انجام دادکه آن چه را 

تو رو سریع خواهم  ،اما از اونجایی که امروز بخشنده هستم. قسمش هم همراهش مرده. ردهیوس متآن -

  . کشت

  .نابث اشاره کردآاو به 

  . رو نگه دارین هدختر -

  . صدایش کمی لرزید



  

  . مون قبل از پیروزي... می خوام باهاش صحبت کنم قبل از  -

بدون . به تله افتاده بودیم. پنجه هایش را آشکار کردسلحه اي کشید و یا ا ،محوطهآن هیوالها در از  هر یک

  .با نفرات بسیار کم ،هیچ امیدي

به  مانگشتان. سوت سگ. احساس سرما، که سردتر و سردتر می شد -ناگهان چیزي را در جیبم احساس کردم

اما . له بوداین یک ت. از هدیه ي کیونتاس اجتناب کرده بودمکردن از استفاده  ،این همه روز. پیچید شدور

هیچ  ،وقتی که به تکه هاي یخ تبدیل شد. ن دمیدمآآن را از جیبم بیرون کشیدم و بر . انتخابی نداشتم... حاال 

  . وب شدن در دستم کردذشروع به بعد و  ،صداي قابل شنیدنی ایجاد نکرد

  . لوك خندید

  چه کاري قرار بود انجام بده؟  -

 ،نابث را اسیر کرده بودآ که ،یستریگنیانغول ال. ي به گوش رسیداز پشت سرم صداي جیغ غافلگیرکننده ا

  . پرواز کنان از من عبور کرد و به دیوار برخورد کرد

  . واق واق -

را مثل یک اسباب بازي جویدنی بلند کرد و آن را به میان  کلی امپوسا ي،وندپوقتی که سگ مشکی پانصد 

خانم الري غرید و دو نگهبان دراکانا عقب نشینی . جیغ کشید و، اپرت کرد ،مستقیم به سمت جایگاه لوك ،هوا

  . براي لحظه اي هیوالهاي محوطه کامالً شوکه شده بودند. کردند

  :به سمت دوستانم فریاد زدم

  !خانم الري یاب! برین -

  :ریچل فریاد زد

  !اون راه درسته! که اونطرفهخروجی در   -

 ،از میان محوطه دویدیم و از خروجی دیگر خارج شدیم به سرعت ،با هم. ایتان ناکامورا  اسلحه اش را برداشت

وقتی می دویدیم می توانستم صداي هرج و مرجی را از کل ارتش . خانم الري درست پشت سرمان بود

  . که سعی می کردند از جایگاه بیرون بپرند و ما را دنبال کنند ،بشنوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل پانزدهم

  .دوم می دزدیمبال دست تعدادي 

  

  :ریچل فریاد زد

  !این طرف -

  :آنابث پرسید

  !چرا باید دنبالش بریم؟ او ما رو مستقیم به تله ي مرگ برد -

  :ریچل گفت

  !یاال بجنبین. اون راهی بود که باید می رفتید و این راه رو هم همین طور -

به نظر می رسید ریچل می داند به . دوید آنابث به خاطر دنبال کردنمان خوشحال نبود، اما او هم به دنبال مان

  : یک بار او گفت. او به سرعت از گوشه ها عبور می کرد و حتی در تقاطع ها تردید نمی کرد. کجا می رود

  !سرتون رو بدزدین -

به راه مان دوباره  ،بعد از آن. تاب خوران از باالي سرمان عبور کرد ،و همه ي ما قوز کردیم، و تبر بزرگی

  . بودادامه دادیم مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده 

استراحتی نکردیم تا وقتی که وارد اتاقی به . ن ها عبور کرده بودیم از دستم در رفتآشمارش پیچ هایی که از 

در درگاه آن ایستادم، . با ستون هاي مرمري قدیمی که سقف را نگه می داشتند ،شدیم اندازه ي یک ورزشگاه

را در هزار تو گم  لوك و نوکرانش ما، ،ظاهراً. نشنیدمچیزي اما هیچ  تا صدا تعقیبگران را بشنوم، گوش کردم و

نمی . نمی دانستم چه وقت ناپدید شده است. خانم الري رفته بود: ناگهان متوجه چیز دیگري شدم. کرده بودیم

 ،او زندگی مان را نجات داده بود و من. ایستاد قلبم. دانستم گم شده یا مورد حمله ي هیوالها قرار گرفته است

  . حتی صبر نکرده بودم تا مطمئن شوم او ما را دنبال کند

  . افتاد اتاق ایتان بر روي کف

  . اید شماها دیوونه -

  . عرق می درخشید ازصورتش . او کالهش را برداشت

  . ش را حبس کردسآنابث نف

  . پیشس کابین هرمسی، سالها تو یکی از اون بچه هاي تخ! تو رو یادمه -

  . نابث انداختآاو نظري به 

  . یادم میاد. نابثیآآره، و تو  -

  چه اتفاقی براي چشمت افتاده؟  ... چه -

  . کند ش صحبتاین موضوعی است که او نمی خواهد در مورد کردم، احساس. ایتان نگاهش را برگرداند

  :گفتم

اون نیکو  ،بعد از همه ي این ماجراها. افراد لوك به تله انداختنداونی که . م باشییتو باید دورگه ي رویا -

  . نبود

  نیکو کیه؟  -

  :آنابث به سرعت گفت



  

  رف اشتباه بپیوندي؟ طچرا داشتی سعی می کردي به  .مهم نیست -

  :ایتان نیش خند زد

  ...چرا من نباید . خدایان هرگز به ما اهمیتی نمی دن. رف درستی وجود ندارهطهیچ  -

  :آنابث گفت 

  . گرفتماونم براي سرگرمی؟ هی،  ،که تا پاي مرگ باهاتون مبارزه می کنه توي ارتشی ثبت نام کنم -

  . ایتان تقال کنان روي پاهایش بلند شد

  . متشکرم کمک کردین، اما من از این جا می رم. نمی خوام باهاتون بحث کنم -

  :گفتم

می تونی به خوبی و خوشی به کمپ وقتی از این جا بیرون رفتیم، . داریم دنبال دایدالوس می ریم، با ما بیا -

  . برگردي

  . دیدالوس بهتون کمک می کنه یندیوونه اید اگه فکر می کن شماها واقعاً -

  :آنابث گفت

  . مجبورش می کنیم گوش کنه. مجبوره -

  . ایتان خرناس کشید

  . موفق باشین. آره، خب -

  . بازویش را گرفتم

  . تو دوباره داري تنهایی داخل هزار تو می شی؟ این خودکشیه -

لبه هاي چشم بندش فرسوده شده بود و لباس هاي . او به من نگاه کرد و به سختی عصبانیتش را کنترل کرد

  . می پوشیدکه مشکی اش مندرس بود، مثل این بود که او آنها را خیلی خیلی وقت بود 

  . رحم و شفقت، هیچ جایی در این جنگ نداره. جکسون ،یتو نباید من رو زنده می ذاشت -

  . برگشت، مده بودیمآبعد او به سمت تاریکی دوید، از راهی که 

  

*****  

  

و  کردم چند تا چوب خشک پیدا. شفته بودیم که همان جا در اتاق بزرگ اردو زدیمآمن چنان  آنابث، ریچل و

  . بر روي ستون ها می رقصیدند ،مانند درختان ن،ماراف طسایه هاي باالآمده در ا. آتش درست کردیم

  :زیر لب گفت ،به آتش سیخ می زد آنابث درحالی که با چاقویش

  به کارایی که داشت می کرد توجه کردي؟  .لوك یه چیزیش شده بود -

  :گفتم

ان ها خوشحاله، مثل این که یه روز عالی رو با شکنجه کردن قهرم دیدنم کامالً به نظر می رسید از -

.  گذرونده بود

. او به هیوالها گفت مرا زنده نگه دارن. عصبی می رسید... به نظر . اون یه چیزیش شده! اون حقیقت نداره -

  . او می خواست به من چیزي بگه

خوش می . دوستات رو تکه پاره می کنمکه وقتی  ،ینبش بیا اینجا کنارم! سالم آنابث« : واحتماالً این ر -

  »!گذره



  

  .آنابث غرولند کرد

  . غیر ممکنه -

  .را غالف کرد و  به ریچل نگاه کرد چاقویش

  خب حاال کدوم طرفی؟  -

میزي آحاال، هنگامی که آنابث حرف طعنه  .او در آن محوطه ساکت تر شده بود. ریچل به سرعت جواب نداد

 سوزانده بود شرا در آتنوك یک چوب تیز  او .دادن می داد زد، ریچل به سختی به خودش زحمت جواب می

با کشیدن چند تا خط . نقاشی می کرد، تصاویر هیوالهایی که دیده بودیم اتاق بر روي کف زغالشداشت با  و

  . یک دراکانا را عالی به تصویر کشیدبه شبیه  شمایلی ،باریک

  :او گفت

  . راهمون رو ادامه می دیم، با روشنایی روي کف -

  :آنابث پرسید

  ستقیم ما رو به تله برد؟ روشنایی که م -

  :گفتم

  . داره انجام می ده هاو بهترین کاري رو که می تون. آنابث، راحتش بذار -

  :نابث ایستادآ

تا وقتی که شماها در مورد  ،تا چوب خشک دیگه برگردم دنبال چندمی رم . آتیش داره کوچیک می شه -

  . صحبت می کنیدهامون  استراتژي

  . ه ها رفتمیان سای بهو قدم زنان 

.ویخته شده بودآیک آنتیوس زغالی که از زنجیرهایش   - ریچل تصویر دیگري با چوبش کشید

  :به او گفتم

  . نمی دونم مشکلش چیه. آنابث معموالً این طوري نیست -

  . ریچل ابرویش را باال برد

  مطمئنی نمی دونی؟  -

  منظورت چیه؟  -

  :او زیر لب گفت

  . پسرا، کامالً کورند -

  . و رو وارد این ماجرا کردمکه تببین، متاسفم . هی، به من هم بی محلی نکن -

  :او گفت

  . نمی تونم بگم چرا، اما واقعاً واضحه. می تونم مسیر رو ببینم. نه، حق با تو بود -

  . کییاو به انتهاي دیگر اتاق اشاره کرد، به داخل تار

... متا. نمی دونم چرا مسیر به اون محوطه رسید. کیمحاال خیلی نزدی. قلب هزار تو. کارگاه اون طرفیه -

  . فکر می کردم کشته می شی. متاسفم به خاطر اون

  . به نظر می رسید می خواهد گریه کند

  :قول دادم

  . تقصیر تو نیست. هی، من معموالً همیشه تو مرز کشته شدنم -



  

  . او صورتم را بررسی کرد

 زبا هیوالها می جنگین؟ دنیا رو نجات می دین؟ هرگ ام می دید؟پس شماها هر تابستون این کار رو انج -

  کارایی نمی کنین، می دونی که، کاراي طبیعی؟ 

... آخرین باري که چیزي شبیه یک زندگی نرمال داشتم . این طوري فکر نکرده بودم شواقعاً در مورد زگهر

  . خب، هیچ وقت

  ... ، اما ننکن یا شایدم. به گمونم. دورگه ها بهش عادت می کنن -

  . با ناراحتی جا به جا شدم

  تو چطور؟ تو چه کاراي طبیعی انجام می دي؟  -

  . ریچل شانه اي باال انداخت

  . کتاب  زیاد می خونم. نقاشی می کنم -

  . بت میشدثچقدر جالب، توي جدول تشابه و تفاهم هامون نمره ي صفر  ،م، بسیار خبدفکر کر

  طور؟  در مورد خونواده ت چه -

  . یند، مثل این که این موضوع مناسبی نبودآم احساس کنم که سپرهاي دفاعی روحی باال می ستمی توان

  .ده اندوامی دونی که خون ... فقط ،اُه، اونها -

  . تو گفتی اونها متوجه نمی شن اگه برنگردي -

  . او بر روي چوب نقاشی اش نشست

  م، خیلی خب؟ ببهتره یه کمی بخوا. مه اخست اًواي، واقع -

  ... متاسفم اگه . اُه، مطمئناً -

او  .خودش را جمع کرده بود ،اش به عنوان بالش استفاده می کرد از کوله اما ریچل همکنون در حالی که

  . او واقعاً خواب نیست ،می گفت به من رام دراز کشید، اما احساسمآچشمانش را بست و خیلی 

  . و بعد به من نگاه کرد لاو به ریچ. تش پرت کردآد تا چوب به داخل او چن. نابث برگشتآچند دقیقه بعد، 

  :او گفت

  . اولین نگهبانی رو من می دم، تو هم بهتره بخوابی -

  . مجبور نیستی این جور رفتار کنی -

  وري؟ طچه  -

  . مهم نیست.. مثل  -

ته بودم که به محض بستن چشمانم به خواب سنقدر خآ .دراز کشیدم ،در حالی که احساس بدبختی می کردم

  . رفتم

  

*****  

  

  . خنده اي سرد و زننده، مثل چاقوهایی که داشتند تیز می شدند. در رویاهایم خنده اي شنیدم

  . تاریکی مثل سوپ جوهر غلیان می کرد ،در زیر پایم. در لبه ي یک گودال در اعماق تارتاروس ایستاده بودم

  . می کرد مرزنشسبود که صداي کرونوس 

  . و تو هنوز کوري. قهرمان کوچولو ،خیلی نزدیک بود خودت رو به کشتن بدي -



  

یک بدن واقعی صحبت می  حاال تقریباً واضح بود، مثل این که او داشت از. اوت بودفصدا با دفعه قبلی اش مت

  . نچه که او در شرایط تکه تکه شده اش بودآهر ... به جاي آن که  ،کرد

  :گفتکرونوس 

  . رو تضمین کردي برخاستنمتو . باید خیلی ازت تشکر کنم -

سعی کردم که از لبه ي گودال دور شوم، اما مثل شنا کردن در . سایه ها در گودال عمیق تر و سنگین تر شدند

  . قریباً متوقف شده بودتنفس کشیدنم . زمان کند شده بود. روغن بود

  :کرونوس گفت

  .... شاید یه نظر دیدن دوستانی که ترکشون کردي. یه لطف، لرد تیتان همیشه بدهی هاش رو می پردازه -

  . تاریکی به دورم موج برداشت، و من در غار متفاوتی بودم

  :تایسون گفت

  ! عجله کن -

ن آاهی که از از ر ،صداي غرشی. مدآمی  شگراور تلوتلو خوران به دنبال. ق می شدااو داشت با سرعت وارد ات 

. ، آن را منفجر کردغارشدن در داخل هنگام ثه اي به جبه گوش رسید، و سر مار عظیم ال ،مدندآداشتند می 

سرش . فلس هایش مسی رنگ بود. بود که به سختی در تونل جا می شد این قدر بزرگ منظورم این است که

وقتی دهانش را باز . قرمز می درخشید مانند یک جغجغه لوزي شکل بود، و چشمان زردش با نوري به تندي

  . نیش هایش به بلندي تایسون بود ،کرد

تایسون . مار دهانی پر از خاك نصیبش شد. مار به گراور ضربه زد، اما گراور با عجله از سر راهش کنار رفت

ما مار صخره اي برداشت و آن را به سمت هیوال پرت کرد، که صخره به فاصله میان چشمانش برخورد کرد، ا

  . فقط خودش را عقب کشید و هیس هیس کرد

  :گراور به سمت تایسون فریاد زد

  !می خواهد بخورتت -

  از کجا می دونی؟ -

  !فرار کن! بهم گفت -

تایسون مانند دارت به سمت دیگر رفت، اما مار از سرش مانند یک چماق استفاده کرد و آن را به پاهاي 

  . تایسون کوبید

  :گراور فریاد زد

  !نه -

. کرد شپیچید و شروع به له کردن شورد، مار به دورآاما قبل از این که تایسون بتواند تعادلش را به دست 

با نی  ،گراور با خشم. تایسون زور زد، و مار را با قدرت بی اندازه اش هل داد، اما مار او را محکمتر فشرد

وقتی که مار ماهیچه هایش . سنگی می کوبید يربر روي دیوا داشت هایش مار را زد، اما مثل این بود که او

  . سون چیره شدیو بر نیروي تامار لرزید تمام اتاق لرزید،  ،را خم کرد

به نظر می رسید تمام . هکی از سقف شروع به باریدن کردآگراور شروع به نواختن نی هایش کرد، و بارانی 

  ...سقف در حال ریزش است 

*****  



  

  . کردبیدار  ، مراه امشاندادن نابث با تکان آ

  !بیدار شو ،پرسی -

  :گفتم

  !باید کمکش کنیم! تایسون در خطره... تایسون -

  :او گفت

  !اول چیزاي مهمتر، زلزله -

  :فریاد زدم. است به اندازه کافی مطمئن بودم که اتاق در حال لرزیدن

  !ریچل -

تقریباً از تونل دور شده بودیم . فرار کردیم نکوله اش را قاپید، و هر سه تاي ما. چشمانش را یکباره باز کرد

پشت سرمان به زمین فرو ریخت به راهمان  ،وقتی یک تن مرمر. در کنارمان نالید و خم شد یوقتی که ستون

ابري از خاك سفید . گون شدن دیگر ستون ها را ببینیمژبه راهرو رسیدیم و به موقع برگشتیم تا وا. ادامه دادیم

  . اشت، و ما به دویدن ادامه دادیمبه سمتمان موج برد

  :آنابث گفت

  . می دونی چیه؟ بعد از همه ي اینها از این راه خوشم میاد -

  :تفریچل گ. مثل نور الکتریکی معمولی -خیلی طول نکشید تا روبرویمان نوري دیدیم

  . اونجا -

ایی یا چیزي شبیه به ضاه فنجا یک ایستگآما او را در راهروي فوالدي ضد زنگ دنبال کردیم، مثل این که 

آن قدر به تاریکی عادت کرده بودم که . کف راهرو از فلز مشبک بود. نور فلورسنت از سقف می تابید. ن بودآ

  . رنگ پریده به نظر می رسیدند ،نابث و ریچل هر دو در آن نور تندآ. دچار دو بینی شده بودم

  :ریچل در حالی که شروع به دویدن کرد، گفت

  !رف، نزدیکیماون ط -

  :آنابث گفت

  ... نمی تونه . کارگاه باید در قدیمی ترین بخش هزار تو باشه! اشتباهه -

  . او به من من افتاد چون به مجموعه اي از دو در هاي فلزي رسیده بودیم

  . چشم تراشیده شده بود، و در سطح چشم یک دلتاي بزرگ آبی رنگ قرار داشت ، یکبر روي فوالد

  :کردریچل اعالن 

  . اینجاست، کارگاه دایدالوس -

  

*****  

  

  :گفتم. روي درها فشار داد و آنها با هیس هیسی باز شدند بر روي نماددستش را آنابث 

  . خیلی از معماري دوران باستان دوره -

  . با هم وارد شدیم. نابث اخم کردآ

. اشعه هاي خورشید از میان پنجره هاي بزرگ به درون می تابید - اولین چیزي که مرا شوکه کرد نور روز بود

مثل استودیو یک هنرمند بود، با  ،کارگاه. ارش را نداریدظچیزهایی که در قلب یک سیاه چال انت آنیکی از 



  

یک راه پله ي مار . ر کنار پنجره هاسقفی در سی پایی و چراغ هاي صنعتی، کف سنگی براق، و میزهاي کار د

ی از ساختمان ها و یدیاگرام ها ،بر روي نیم دو جین سه پایه. پیچ به طبقه ي دوم در نزدیکی سقف می رسید

که به نظر می رسید پیش نویس هاي لئورنادو داوینچی  ، قرار داشتکه با دست رسم شده بودند ،ماشین ها

بر روي  -102آتش یونانی - روغن سبز رنگشیشه هاي مربا از . بود پراکنده چند تا لپ تاپ بر روي میزها. باشد

انستم دماشین هاي فلزي عجیبی که نمی  -نجا وجود داشتآاختراع هایی هم . یک قفسه به خط شده بودند

ن وصل شده بود، مثل آیکی از آنها یک صندلی برنزي بود با دسته اي سیم برق که به . یندآبه چه کار می 

یک تخم مرغ فلزي غول پیکر در اندازه هاي  ،ایستاده بود اي یکی از آنها که در گوشه. صندلی شکنجهنوعی 

براي همین می  ، واز شیشه ساخته شده بود به طور کامل ،ظاهراًکه، یک ساعت پاندولی هم . بود انسانیک 

  . ویزان بودآو نقره اي  و بر روي دیوار چندین مجموعه بال برنزي. ببینیدرا توانستید چرخش مهره ها 

  :نابث زیر لب گفتآ

   .103اُه، خدایان جاویدان -

  . ن خیره شدآاو به سمت نزدیک ترین سه پا دوید و به طرح 

  ! به اون خطوط منحنی باالي ساختمون نگاه کن. نابغه ست ناو -

  :ریچل با شگفتی گفت

  ! این بالها شگفت انگیزند. و یه هنرمند -

به . پرها محکم تر به هم بافته شده بودند. ن چیزي بودند که قبالً در رویاهایم دیده بودمآبالها پیشرفته تر از 

  . ان بودزآوی شخودکار در طرفین یب هاي واکسی، بند هاي چسبچسجاي 

اً استفاده شده کارگاهش اخیراز ظاهراً دایدالوس خانه نبود، اما به نظر می رسید . گذاشتمدستم را روي ریپتاید 

یک کلوچه ي زغال اخته نیم . اسکرین سرورهایشان می چرخیدند ،لپ تاپ هابر روي صفحه ي نمایش . بود

  . خور و یک فنجان قهوه بر روي میز کار قرار داشت

. تشخیص دهم دستتوانستم کوهستان راکی را در دور. منظره ي بیرون فوق العاده بود. به سمت پنجره رفتم

 ،یک دره گسترده شده بود ،آن پایین ،نه ي کوه بودیم، حداقل در پانصد پایی زمین و در زیر پایمانما در دام

به نظر می رسید یک کودك غول پیکر در حال . پر از صخره ها و تپه هاي قرمز رنگ و سنگ هاي مخروطی

صمیم گرفته آن را مان خراش بوده و ناگهان تسبلوك هایی به اندازه ي آ باساختن یک شهر اسباب بازي 

  . درهم بکوبد

  . کنجکاو بودم

  ما کجاییم؟  -

  :صدایی در پشت سرمان گفت

  . 105باغ خدایان. 104رادو اسپرینگوکل -

                                               
102  - Greek fire  آتش یونانی که به اسم هاي دیگري مثل آتش جنگ، آتش رومی ، آتش دریا، آتش مایع هم معروف است، یکی از اسلحه هاي

از این آتش براي دور کردن کشتی ها از ساحل استفاده می شده، چرا که آب نمی . آتش افروز در جنگ هاي امپراطوري روم شرقی بوده استمخفی 

در مورد ترکیبات این آتش بحث زیاد است، اما بعضی معتقدند که این آتش شامل نفت و یا بنزین سنگین، سلوفور، آهک خام . توانسته آن را خاموش کند

  .بعضی معتقدند این آتش توسط یک مهاجر سوریه اي در روم به نام کالینیکوس ساخته شده است. نیترات است و

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_fireو  http://www.greece.org/Romiosini/greek_fire.html:  منبع 
103 - Di immortals  این واژه در واقع به زبان التین است که در زبان انگلیسی به معنايthe immortals   اما ترجمه ي صحیح آن در  است

.استیونان باستان که اشاره اي به خدایان جاویدان باشد   the godsانگلیسی می تواند 
104 - Colorado Springs ایالتی در غرب امریکا



  

ي کشیده، استاد شمشیرزنی گمشده مان اکسی که بر باالي راه پله ي باالي سرمان ایستاده بود، با اسلحه 

  . کیونتاس بود

  

*****  

  

  :آنابث گفت

  تو، با دایدالوس چی کار کردي؟  -

  . کیونتاس لبخند کمرنگی بر لب نشاند

  . شماها نمی خواید که مالقاتش کنید. باور کن عزیزم -

  :نابث غریدآ

. اژدها و یه مرد سه بدنه و یه ابوالهول دیوونه نجنگیدم تا تو رو ببینم-خیانت کار، با یک زنآقاي نگاه کن،  -

  دایدالوس کجاست؟ 

او شلوار لی و چکمه و تی . مد، در حالی که شمشیرش را در کنارش نگه داشته بودآاز پله ها پایین  کیونتاس

حاال که می  ،توهین محسوب می شدیک شرت مشاوران کمپ دو رگه ها را پوشیده بود، که به نوعی 

او در شمشیرزنی . دانستم آیا می توانم او را در مبارزه با شمشیر شکست دهم ینم. دانستیم او جاسوس بوده

  . تالشم را بکنمکه اما می دانستم مجبورم . عالی بود

  :او گفت

  . تو فکر می کنی من گماشته ي کرونوس هستم، که براي لوك کار می کنم -

  :نابث گفتآ

  . رهآخب،  -

  :او گفت

  . من فقط براي خودم کار می کنم. اما اشتباه می کنی ،تو دختر باهوشی هستی -

  : گفتم

  . تو توي مرتعش بودي. ن هم تو رو می شناختیگیر. اسمت رو برد لوك -

  :او گفت

  . حتی اینجا. البته، من تقریباً همه جا بودم -

  . خطري برایش نبودم و کنار پنجره ایستاد شت، مثل اینکه من اصالًذاو از کنار من گ

  :او متفکرانه گفت

ن وسمآ هدیروز اون ی. در بلندي قرار داره ه کهانیاون همیشه مک. تغییر می کنه هر روز ي اینجا رهظمن -

اما . منظره خیلی زیبا از دریاچه ي میشگان داشتیم هی ،روز قبل از اون هی. خراش مشرف بر مانهاتان بود

  . فکر کنم شده، یه اسم جفت و جور. فکر کنم البیرنت اینجا رو دوست داره. همیشه به باغ خدایان بر می گرده

  : گفتم

  قبالً اینجا بودي؟تو  -
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  . اُه، آره -

  :پرسیدم

  اون بیرون یه توهمه؟ یه بازتاب یا چیزي شبیه اون؟  -

  :ریچل زیر لب گفت

  . دویماروواقعاً در کل. نه، واقعیه -

  . کیونتاس به او نگریست

. مدازي که یه روزایی می شناختنتو دید واضحی داري، مگه نه؟ تو من رو یاد یه دختر فانی دیگه می  -

  . پرنسس دیگري که افسرده شد

  :گفتم

  با دایدالوس چی کار کردي؟ . بازي بسه -

  . کیونتاس به من خیره شد

  . من دایدالوسم. براي واضح دیدن ،پسرم، تو درس هایی باید از دوستت بگیري -

  

*****  

  

خیلی « یا » !دروغگو« تا گرفته » می دونستم« جواب هاي زیادي وجود داشت که می توانستم بگویم از 

  . »خب، منم زئوسم

  :م این بودوینستم فکر کنم و بگاا چیزي که توهتن

  !یه شمشیرزنی! یاما تو یه مخترع نیست -

  :کیونتاس گفت

مردي که تا وقتی که دو هزار  ه عنوانب رو، طور می تونم بسکتبال ینهم. و یه معمار و محقق. هر دوتاشم -

یه هنرمند واقعی باید در خیلی چیزا خوب . کامالً عالی بازي کنم ،حتی این ورزش رو انجام نداده بود ،ساله بود

  . باشه

  :ریچل گفت

  . مثل من که می تونم با پاهام به همون خوبی دستام نقاشی کنم. حقیقت داره -

  :کیونتاس گفت

  .می بینی؟ یه دختر با استعدادهاي فراوان -

  :اعتراض کردم

   ....رو تو رویاهام دیدم و نس نیستی، اووتو حتی شبیه دایدالاما  -

  .هنم خطور کردذناگهان فکر وحشتناکی به 

  :کیونتاس گفت

  . بله، باالخره حقیقت رو حدس زدي -

  . تو براي خودت یه بدن جدید ساختی. دم ماشینی هستیآتو یه  -

  :نابث با ناراحتی گفتآ

  . دم ماشینی باشهآیه  هی توناون نم... اون . پرسی، غیر ممکنه -



  

  . کیونتاس با دهان بسته خندید

  عزیزم؟  ،می دونی معنی کیونتاس چیه -

  ... اما . توي التین یعنی پنجاه -

  . این پنجاهمین بدنمه -

ی بر روي لدریچه اي مستطی - آرنجش را فشار داد و قسمتی از مچش باز شد. شمشیرزن بازویش را کشید

  . سیمها می درخشیدند و یژ می کردندغره ها با سرعت غیژهن مآدر زیر . پوستش

  :ریچل گفت

  !شگفت انگیزه -

  :گفتم

  .عجیبه -

  :نابث گفتآ

  . غیر طبیعیه.. ماشین منتقل کنی؟ اون  هبه ی یه راهی پیدا کردي که روحت رو -

ن میشه مئتنا، مطآمادرت، . زم اکثرش دایدالوسموهن. عزیزم ،اُه، فکر کنم مطمئن شدي هنوز خودم هستم -

  . که هرگز فراموش نکنم

شکل تیره اي از یک  - ن را دیده بودمآدر مرکز گردنش نشانه اي بود که قبالً . او یقه ي پیراهنش را عقب زد

  . پرنده که بر روي پوستش پیوند شده بود

  :آنابث گفت

  . نشونه ي یه قاتل -

  :حدس زدم

  . پسري که از برج به پایین پرتش کردي. ه ات، پردیکسادزربراي براد -

  . صورت کیونتاس در هم رفت

  ... ور ساده اي طبه . اون رو هل ندادم -

  :گفتم

  . وادارش کردي که تعادلش رو از دست بده، اجازه دادي بمیره -

  . کیونتاس به کوههاي ارغوانی در بیرون پنجره ها خیره شد

ونم، و آتنا ردرو برگ زماناما نمی تونم . عصبانی و پریشون بودم. پشیمونم، پرسی اونچه که کردم، به خاطر -

. یه کبک -ل کردیتنا، او رو به یه پرنده ي کوچیک تبدآوقتی پردیکس مرد، . هرگز نمی ذاره فراموش کنم

بدنی رو به  هچهیچ اهمیتی نداره که . نشونه گذاري کرد يیه یادآور ناون شکل پرنده رو روي گردنم به عنوا

  . هخودم بگیرم، نشونه بر روي پوستم ظاهر میش

صورتش ممکن بود . به درون چشمانش نگاه کردم و فهمیدم او همان مردي است که در رویاهایم دیده بودم

  . همان نبوغ و همه ي آن غم ها - شتان قرار دآاما همان روح در  ،کامالً متفاوت باشد

  :گفتم

  اما چرا به کمپ اومدي؟ چرا جاسوسی مون رو می کردي؟ . تو واقعاً دایدالوسی -

ترجیح دادم بیام و استنتاج هاي . لم دادیلوك یه داستانی تحو. یا کمپتون ارزش نجات دادن رو دارهآتا ببینم  -

  . خودم رو داشته باشم



  

  . پس تو با لوك صحبت کردي -

  . مجاب کننده ستکامالً  حرفهاش. چندین مرتبهاُه،  -

  :نابث اصرار کردآ

تو  رتو نمی تونی اجازه بدي لوك از هزا. رو الزم داریم کتپس می دونی که کم! اما حاال تو کمپ رو دیدي -

  !بگذره

  . دایدالوس شمشیرش را بر روي میز کار قرار داد

اون به نیروي زندگی من در حقیقت، . من اون رو ساختم، بله. نابثآهزار تو دیگه تحت کنترل من نیست،  -

  . این قیمتیه که براي حریمم پرداختم. شدبا اختیار خو ،اما من اجازه دادم تا زنده باشه و رشد کنه. بسته شده

  حریم براي چی؟  -

  :او گفت

  . هستمدر حالی که از مرگ مخفی  ،دو میلیون ساله که زندگی می کنم، عزیزم. خدایان و مرگ -

  :پرسیدم

  . هیدیز فیوري ها رو داره... ی تونی از هیدیز پنهون بشی؟ منظورم اینه که اما چطوري م -

  :او گفت

تو حقیقت رو می . پرسی ،تو با اونها رو به رو شدي. اونها همه چی رو نمی دونن یا همه چی رو نمی بینن -

ق به خاك م رو خیلی خیلی عمیدیه مرد باهوش می تونه مدت طوالنی کامالً مخفی بشه و من خو. دونی

  . اون هم بی نتیجه موندهتالش به دنبال منه و حتی  ،دشمنم ینتنها بزرگتر. سپردم

  :گفتم

  . سهومنظورت مین -

  . سر موافقت کرد ندایدالوس با تکان داد

خوشحال بهتر از رفتن من  ،حاال که اون یکی از قضات مرگه، از هیچ چیز. او بی رحمانه در پی شکار منه  -

اون رو کشتن،  ککالوسبعد از این که دختراي . من رو براي گناهانم مجازات کنه هبعدش می تون نمی شه،

تنها کاري رو . هاو قول داد که من رو شکار می کن. توي رویاهام کرد ،س شروع به شکنجه ي منوروح مین

تصمیم گرفتم هنر نهایی ام  .به درون البیرنتم فرو رفتم. کامالً از دنیا عقب کشیدم. که می تونستم انجام دادم

  . مرگ رو دور بزنم: یش بدمارو نم

  :نابث با حیرت گفتآ

  . و دور زدي، براي دو هزار سال -

به نظر می رسید کامالً تحت تاثیر قرار گرفته است، علی رغم چیزهاي وحشتناکی که دایدالوس انجام داده 

پنجه هاي  ِبامب بامب بامبصداي . س شدانتهاي راهرو منعک بعد ناگهان صداي پارس بلندي از. بود

او صورتم را یکبار لیسید، بعد تقریباً دایدالوس را با پرشی . بزرگی را شنیدم و خانم الري داخل کارگاه شد

  . مشتاقانه به زمین کوبید

  :گفت ،در حالی که پشت گوش هاي خانم الري را می خاراند ،دایدالوس

  . توي همه ي این سالهاي دراز تنهایی ،تنها همراهم! نم دوست قدیمیمیا -

  :گفتم

  . سوته واقعاً کار کرد. تو گذاشتی اون نجاتم بده -



  

  . دایدالوس موافقت کرد

. می خوام بهت کمک کنم. و خانم الري تو رو دوست داره. تو قلب پاکی داري. البته که کار کرد، پرسی -

  . من حاال واقعاً احساس گناه می کنم... شاید من 

  ناه در مورد چی؟ گ -

  . که جستجوتون بیهوده باشه -

  :آنابث گفت

ریادنه رو به ما بده تا لوك نتونه اون رو بدست آنخ ! مجبوري. چی؟ اما تو هنوز می تونی به ما کمک کنی -

  . بیاره

او خیلی بر روي . به لوك گفتم که دید واضح یه فانی بهترین راهنماست، اما اون بهم اعتماد نکرد. نخ... بله  -

. شاید به خوبی دوست فانی تون در اینجا کار نکنه ن نخاو. و نخ کار کرد. چیزا متمرکزهدرون ایده ي جادوي 

  . به اندازه کافی خوب. اما به اندازه ي کافی خوبه

  :تآنابث گف

  کجاست؟ -

  :دایدالوس به سردي گفت

  . اما چند ساعتی دیر رسیدید. عزیزم ،متاسفم. با لوك -

او همکنون کالف نخ . بود و سرخوشی لوك در چنان حالت خوب ،ن محوطهآبا یک لرزه فهمیدم که چرا در 

 شکلشتن آنتیوس این مگذر از محوطه ي اربابی آنتیوس بود که با کش ،تنها مانعش. را از دایدالوس گرفته بود

  . را حل کرده بودم

  :کیونتاس گفت

می . نجات خواهد داد ینوقتی که هیدیز سرنگون بشه، او مرا از دنیاي زیر. کرونوس قول آزادي ام رو داد -

می . می خوام براي اون پردیکس جوون بی چاره چیزا رو درست کنم. نمودرخوام دوباره پسرم ایکاروس را برگ

ی مو دیگه لزو. جایی که دوباره نتونه مزاحمم بشه. تاروس انداخته بشهرس به قعر تاوه روح مینخوام ببینم ک

  . از دست مرگ فرار کنم که نداره

  :نابث فریاد زدآ

این ایده ي فوق العاده تونه؟ تو قصد داري بذاري لوك کمپ تون رو خراب کنه، صدها دو رگه رو بکشه، و  -

  داري همه ي دنیا رو ویرون کنی تا به اونچه می خواي برسی؟  بعدش به المپ حمله کنه؟ قصد

هیچ راهی . فهمیدم ،وقتی که در کمپ شروع به کار کردماز اون رو . جنبش شما سرنوشت بدي داره، عزیزم -

  . وجود نداره ،دیبراي این که بتونید در مقابل قدرت کرونوس بایست

  :نابث فریاد زدآ

  !حقیقت نداره -

پیشنهادشون اون قدر فوق العاده بود که نمی . دارم انجام می دم ،رو که باید انجام می دادممن اونچه  -

  . متاسفم. تونستم امتناع کنم

  . طرح هاي نقاشی شده ي معماري بر روي کف زمین پخش شد. نابث سه پایه اي را به عقب هل دادآ



  

. تو مسئله ها رو حل کردي. تو چیزاي فوق العاده اي ساختی... تو! تو قهرمانم بودي. بهت احترام می ذاشتم -

شاید تو فقط یه . تنا قراره تیزهوش و دانا باشن، نه فقط باهوشآبچه هاي . نمی دونم چی هستی... حاال 

  . می مرديبهتر بود دو هزار سال قبل . ماشینی

  . ایدالوس سرش را محکم تاب دادبه جاي خشمگین شدن، د

  ... حاال که لوك کالف نخ رو در دست داره . شماها باید به کمپ هشدار بدین -

  . ناگهان گوش هاي خانم الري راست ایستاد

  :ریچل هشدار داد

  !کسی داره میاد -

لی و دو بعد ک. وددرهاي کارگاه با انفجاري باز شد، و نیکو به داخل هل داده شد، دستهایش در غل و زنجیر ب

س حاال ومین. نها را دنبال می کردآس وستریگنیان پشت سر او قدم زنان وارد شدند، در حالی که روح مینیتا ال

در لبه هاي که یک پادشاه ریشوي رنگ پریده با چشمانی سرد و پیچک هاي مه  -نظر می رسید بهجامد 

   .او نگاهش را بر دایدالوس ثابت کرد. ردایش می جوشید

  . بفرمایید، دوست قدیمی خودم -

  . او به کلی خیره شد. فک دیدالوس محکم شد

  معنی این کارا چیه؟ -

  :کلی گفت

  .خوشحال بشی ،سواو فکر کرد ممکنه از دیدن صاحب کار قدیمی ات، مین. لوك هدیه اش رو فرستاد -

  :دایدالوس گفت

  . توافقمون نبود این جز -

  : کلی گفت

بدست آوردیم، و ما توافقات دیگه اي رو انجام  ،ا ما حاال هر چی رو که ازت می خواستیمام. در حقیقت نه -

  . س چیزدیگه اي رو از ما درخواست کرده تا به جاش این دورگه ي جوون عالی رو به ما بدهومین. دادیم

  . او انگشتش را به زیر چانه ي نیکو برد

  .س در عوضش خواسته، سرته، پیرمردوو همه ي اونچه که مین. این پسر کامالً مفیده -

  . دیدالوس رنگش پرید

  . خیانت -

  :کلی گفت

  . بهش عادت می کنی -

  :گفتم

  نیکو، تو حالت خوبه؟  -

  . او با ترشرویی سري به موافقت تکان داد

  . متقاعدم کرد به هزارتو برگردم. ريطس به من گفت تو توي خومین. من متاسفم، پرسی... من  -

  تو سعی داشتی به ما کمک کنی؟  -

  :او گفت

  . او همه ي ما رو گول زد. من فریب خوردم -



  

  . به کلی زل زدم

  لوك کجاست؟ چرا این جا نیست؟  -

  . مثل این که در حال تعریف یک جک محرمانه بود ،زن دیو صفت لبخند زد

و . دوستاي بیشتري در راه اینجان. شاما نگران نبا. ماده میشهآداره براي تاخت و تاز . سرش شلوغه.. لوك  -

  ! حاال، فکر کنم من یه اسنک فوق العاده خواهم خورد

شان در  تش مبدل گشت و پاهایش به فرم حقیقیآموهایش به شعله هاي . دستانش به پنجه تغییر شکل داد

  . يبرنزپایی دیگري  ،یکی پاي االغ. .. مدآ

  :پچ کنان گفت ریچل پچ

  ... می کنی فکر ن. پرسی، بالها -

  :گفتم

  . سعی می کنم برات یه مقدار زمان جور کنم. اونها رو بردار -

  . نابث و من به کلی حمله کردیمآ. ن حرف، همه از جایشان رها شدندآو با گفتن 

  .  از جایش جهید ،براي دفاع از او ،، اما خانم الريدغول ها به سمت دایدالوس رفتن

  :س جیغ زدوروح مین در همان حال ،در میان زنجیرهایش تقال می کرد. زمین هل داده شد طرفنیکو به 

  !اون رو بکشید! یدمخترع رو بکش -

سعی کردم که او . نابث زدآکلی ضربه اي به . هیچ کسی به او توجهی نکرد. ریچل بالها را از روي دیوار قاپید

کرد، و نمی می را خرد و خاکشیر  اتاختراع رفت،می او به روي میزها . اما دیو سریع و مرگبار بود ،را کنار زنم

از گوشه ي چشمم، خانم الري را دیدم که دندان هاي نیشش را در بازوي یکی از . اشت به او نزدیک شویمذگ

، در با دندان هاي خانم الري بر روي بازویش جفتک پرانی می کردغول با درد جیغ زد و . غول ها فرو برد

، اما غول دوم با مشت میز خیز برداشتشمشیرش به سمت دایدالوس . کان دهدحالی که سعی می کرد او را ت

افتاد و شروع به  کارگاه ظرفی سفالی از آتش یونانی بر روي کف.  مدآکار را خرد کرد، و شمشیر به پرواز در 

  . سوختن کرد، شعله هاي سبز با سرعت همه جا پخش شد

  :س فریاد زدومین

  ! مال منه ارواح مرده ها! همال من -

  . او دست روح وارش را باال آورد و هوا شروع به وزوز کرد

  :نیکو فریاد زد

  ! نه -

  . به نحوي خودش را از دست زنجیر هایش خالص کرده بود. او حال سر پا بود

  :س نیش خند زدومین

یه روح در  !این همه وقت، من تو رو در کنترل خودم داشتم. تو نمی تونی من رو کنترل کنی، احمق جوون -

اون من هستم، به محض این که . اما اون خواهر تو نیست که از مرگ بر خواهد گشت. ازاي یه روح، بله

  !مخترع رو تکه تکه کنم

 ،می درخشیدندبه صورت پیکرهاي انسانی در حالی که  - س کردندوارواح شروع به ظاهر شدن در اطراف مین

  . می شدندتبدیل ی جامد رامی تکثیر می شدند، و به سربازان کرتآبه 

  . نیکو اصرار کرد



  

  !من پسر هیدیزم، گم شید -

  . س خندیدومین

  !پادشاه ارواح! من لرد ارواح هستم. تو قدرتی بر روي من نداري -

  :شمشیرش را کشید نیکو

  .نه، من پادشاه ارواح هستم -

  . ره از هم شکافتزمین را مانند کَ ،او تیغه ي سیاه را به درون زمین فرو کرد، و تیغه

  . س پاره شدومین پیکر

  ...نمی ! هرگز -

. د هواي تازه به درون اتاق سرازیر شودنو تکه تکه شدند، و اجازه داد ندپنجره ها ترك برداشت. زمین غرید

صداي جیغ وحشتناکی به  اب ،س و همه ي ارواحشوشکافی بر روي سنگ کف کارگاه دهان باز کرد، و مین

  . شدند درون شکاف مکیده

سریع  نکلی چنا. مبارزه هنوز در اطراف مان ادامه داشت، و به خودم اجازه دادم که حواسم پرت شود: اخبار بد

شمشیرم از دستم سرید و دور شد و وقتی که  .دفاع از خودم نداشتم برايبر روي من خیز برداشت، که وقتی 

  . نمی توانستم دستانم را باال ببرم. شدبینایی ام تار . محکم به میز کار کوبیدمرا سرم  م،افتاد

  . کلی خندید

  ! تو مزه ي فوق العاده اي خواهی داشت -

  . نفسش را حبس کرد. چشمان قرمزش گشاد شد. بعد ناگهان بدنش خشک شد. او نیش هایش را برهنه کرد

  ... ارواح ... مدرسه ... نه  -

  . غی دردناك، کلی به مه ي زردرنگ تبخیر شدبا جی. و آنابث چاقویش را از پشت امپوسا بیرون کشید

  .  هنوز گیج بودم، اما زمانی براي تلف کردن نداشتیم. نابث کمک کرد بلند شومآ

لوس هنوز در مبارزه با غول ها گرفتار بودند، و می توانستم صداي فریادهایی را از تونل اخانم الري و داید

  . ه بودندهیوالهاي بیشتر در راه آمدن به کارگا. بشنوم

  :گفتم

  !باید به دایدالوس کمک کنیم -

  :ریچل گفت

  !وقتی نیست، خیلی بیشتر از اینا تو راهن -

او همکنون خودش را به بالها متصل کرده بود و داشت بر روي نیکو کار می کرد، که از مبارزه و تقالیش با 

  . متصل شده بود بالها همکنون به پشتش و بازوهایش. س عرق کرده و رنگ پریده بودومین

  :ه من گفتبریچل 

  !حاال تو -

حاال، می . خودمان را به بالهاي مسی رنگ وصل کرده بودیم ،نابث، ریچل، و منآچند ثانیه بعد، نیکو، 

آتش یونانی داشت . دارم باال می روم عبور می کرد، از میان پنجرهکه  ،توانستم احساس کنم با ورزش باد

  . سرایت می کردمبلمان و میزها را می سوزاند، و به باالي پله هاي دایره اي 

  :فریاد زدم

  !بجنب! سدایدالو -



  

او . مدآیی رنگی از زخم هایش بیرون می طالروغن  ،اما به جاي خون -صدجا از بدنش بریده شده بود

  . ت میز خرد شده اي به عنوان سپر استفاده می کردمک قسشمشیرش را یافته بود و داشت از ی

  :او گفت

  ! برید! خانم الري رو تنها نمی ذارم -

  . حتی اگر می ماندیم، مطمئن نبودم که بتوانیم کمک کنیم. وقتی براي بحث کردن نبود

  :نیکو اعتراض کرد

  . هیچ کدوم از ما نمی دونیم چطوري پرواز کنیم -

  :گفتم

  . ه که یاد بگیریمبهترین وقت -

  . سمان باز پریدیمدرون آاز میان پنجره به  ،چهار تایی ،و با هم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل شانزدهم

  .تابوتی را باز می کنم

  

مخصوصاً وقتی که  ،ي مورد عالقه ام نیست معموالً ایده ،پرش از یک پنجره در پانصد پایی باالي زمین

  . بالهاي برنزي پوشیده و مثل یک اردك در حال بال زدن باشم

اي مسطح و کامالً مطمئن بودم که داریم به نقطه . به سمت دره شیرجه رفتم و صخره هاي قرمز زیر پایم بود

  :نابث جیغ کشان از جایی باالي سرم گفتآ که ،فلزي در باغ خدایان تبدیل می شویم

  !اونها را بکش! و باز کنبازوهات ر -

به محض . م عکس العملی نشان دادندایبخش کوچکی از مغزم که غرق در ترس نبود، صدایش را شنید، بازوه

رو به پایین پرواز کردم، اما . آنکه آن ها را گشودم، بالها محکم شدند، ورزش باد را گرفتند، و سقوطم آرام شد

  . وار در یک شیرجهبا یک زاویه ي کنترل شده، مثل یک کات س

سمان طی کردم، و باد در میان گوش آمسیري منحنی وار را در .  زمایشی یک بار با بازوهایم بال زدمآبه طور 

  . هایم سوت کشید

  :فریاد زدم

  ! آره -

، احساس می کردم بالها بخشی از بالها نآبعد از عادت کردن به متصل بودن به . احساسم غیر قابل تصور بود

شاهین وار شیرجه روم و پایین  ،به هر جایی که می خواستم ،می توانستم باال روم و به سرعت. ستندوجودم ه

  . یمآ

مارپیچ وار در باالي سرم، در میان نور خورشید می  -ریچل و آنابث و نیکو - چرخیدم و دوستانم را دیدم

  . ی داشتپشت سرشان، دود از میان پنجره هاي کارگاه دایدالوس موج برم. درخشیدند

  :آنابث فریاد زد

  . این بالها تا ابد دووم نمی آرن! نیفرود بیا -

  :ریچل پرسید

  چقدر دووم میارن؟ -

  :آنابث گفت

  !نمی خوام بفهمم -

بر روي یکی از صخره هاي مخروطی را من، دایره ي کاملی . شیرجه رفتیم ،ن پایینآدر  ،به سمت باغ خدایان

چهارتایی بر روي دره پرواز کردیم، بر روي جاده، و بر  ،بعد. نوردها را ترساندمدور زدم و دسته اي از صخره 

اواخر بعد از ظهر بود و آن مکان کامالً خالی به نظر می رسید، اما ما . مدیمآروي تراس یک مرکز بازدید فرود 

ردم، می توانستم بفهمم در حالی که به آنها نگاه می ک. تا جایی که می توانستیم به سرعت بالها را باز کردیم

در حال ذوب  ،که بالها را به پشتمان محکم می کرد ،مهر و موم چسب هاي خودکار. که حق با آنابث بود

نها را تعمیر کنیم، و نمی آاما نمی توانستیم  ،باعث شرمندگی بود. شدن بود، و ما در حال پر ریزي بودیم

. سطل زباله ي بیرون کافی تریا چپاندیم تويراي همین آنها را نها را در اطراف فانی ها رها کنیم، بآتوانستیم 



  

را ببینم،  ،جایی که کارگاه دایدالوس قرار داشت ،از یک دوربین دوچشمی توریستی استفاده کردم تا باالي تپه

  . یک تپه کناره يفقط . هیچ پنجره ي شکسته اي. دودي در کار نبود. نجا ناپدید شده بودآاما 

  :نابث حدس زدآ

  . کارگاه حرکت کرده، نمی تونیم بگیم کجا -

  :پرسیدم

  خب حاال ما چی کار کنیم؟ چه طوري به هزارتو برگردیم؟  -

  . آنابث نظري به قله هاي نوك تیز صخره ها در دوردست انداخت

کنه همه چی مم. او گفت که نیروي زندگیش به البیرنت بسته شده... اگه دایدالوس مرده باشه. شاید نتونیم -

  . تاخت و تاز لوك رو متوقف کنهمرگ اون شاید . خراب شده باشه

اي هحتی اگر چه کار... و دایدالوس . بودند نپایی آندر مورد گراور و تایسون فکر کردم، هنوز جایی 

وحشتناك کامالً خطر انداخت،  به م رای رو که بهشون اهمیت می دادنو همه کسا وحشتناکی انجام داده بود

  . دبمیرآن گونه بود که 

  :نیکو گفت

  . نه، اون نمرده -

  :پرسیدم

  چطوري این قدر مطمئنی؟  -

  . که حسش می کنم، مثل یه وزوز در گوش هام ...مثل یه حسیه. من می فهمم ،وقتی مردم می میرن -

  خب، تایسون و گراور چی؟  -

  . نیکو سرش را تکان داد

  . اونها روح فانی ندارن .اونها انسان یا دورگه نیستن. اون سخت تره -

  :آنابث تصمیم گرفت

مجبوریم قبل از لوك . تمام شانسمون اینه که یه ورودي به البیرنت پیدا کنیم. مجبوریم به داخل شهر بریم -

  . و ارتشش به کمپ برگردیم

  :ریچل گفت

  . می تونیم یه هواپیما سوار شیم -

  .لرزیدم

  . نمی تونم پرواز کنم -

  . اما تو تونستی -

  :گفتم

. اون جا محدوده ي زئوسه... پرواز در جاهاي خیلی باال. و حتی اونم خطر داشت. اون یک پرواز کوتاه بود -

  . هالبیرنت سریع ترین راه. از طرفی، حتی وقت براي پرواز هم نداریم. نمی تونم این کار رو انجام بدم

پیدا  اوار بودم که ممکنه، فقط ممکنه، توي راه گراور و تایسون رطور امید ننمی خواستم آن را بگویم، اما همی

  . کنیم

  :آنابث گفت

  . یه ماشین الزم داریم که ما رو به شهر برسونه ،خب -



  

به انجام کاري فکر می کرد  در آورد، مثل این که داشت یاو ادا اصول. ریچل به داخل یک پارکینگ نگاه کرد

   .که از انجام دادنش اکراه داشت

  . اون با من -

  :آنابث پرسید

  چطوري؟ -

  . فقط بهم اعتماد کن -

  . آنابث معذب به نظر می رسید، اما سري به موافقت تکان داد

ن بسازم، و ابسیار خب، می خوام یک منشور از مغازه ي یادگاري فروشی بخرم، و سعی کنم یک رنگین کم -

  . یه پیام رنگین کمانی به کمپ بفرستم

  :نیکو گفت

  . گشنمه. من باهات میام -

  :گفتم

  . شماها رو توي پارکینگ می بینیم. خب، پس منم با ریچل می رم -

به دنبال او  ،احساس بدي به من دست داد، اما بهر حال. مثل این که نمی خواست با او بروم ،ریچل اخم کرد

  . به پارکینگ رفتم

آن ماشین یک . رفت ،ینگ پارك شده بودکپار که در کناره ي ،او مستقیم به سمت یک ماشین بزرگ مشکی

در بیرون ماشین در حال خواندن شوفر . نهایی که همیشه در مانهاتان می دیدمآلکسیوس شوفردار بود، مثل 

  . او یک کت و شلوار مشکی و کرابات پوشیده بود. روزنامه بود

  :پرسیدم

  می خواي چی کار کنی؟  -

  :با بیچارگی گفت ریچل

  . بمون، لطفاً فقط این جا -

. ریچل چیز دیگري گفت. راننده اخم کرد. قدم زنان به سمت راننده رفت و با او صحبت کرد ،ریچل مستقیم

او با موافقت سري تکان داد و تقال کنان به دنبال تلفن . اشتذمجله اش را کنار گ ،رنگ راننده پرید و با عجله

او به . باز کرد ،ن را براي این که ریچل وارد شودبعد از یک تماس کوتاه، در عقب ماشی. همراهش گشت

  » .هرچی شما بخواین ،بله خانم« : ثل مسمت من اشاره اي کرد، و راننده سرش را به سرعت تکان داد 

  . نمی توانستم بفهمم چرا او این قدر سرآسیمه رفتار می کرد

  . ه سمت من برگشتب برگشتند،نابث از مغازه ي یادگاري فروشی آ نیکو وکه وقتی  ،ریچل

  :آنابث گفت

اونها دارن بهترین تالششون رو براي آماده سازي جنگ انجام می دن، اما او هنوز می .  به کایرون گفتم -

  یه ماشین پیدا کردیم؟ . نیاز دارن ،ه هر قهرمانی که دارنباونها . خواد که ما بگردیم

  :ریچل گفت

  . ماده باشین، راننده هم آماده ستآوقتی که  -



  

صحبت می کرد،  106وگانچ بازيمخصوص س خاکی رنگ و پیراهن اهمکنون با مرد دیگري در لب ،شوفر

مشتري داشت اعتراض می کرد، اما می توانستم . که ماشین را کرایه کرده بود ، کسیمشتري اش بود احتماالً

  : بشنوم که راننده داشت می گفت

  . یه ماشین دیگه براتون بفرستنگفتم . اضطراریه. نمتاسفم، قربا -

  :ریچل گفت

  . بجنبید -

که ماشین را  ،بدون این که حتی نگاهی به مرد عصبانی ،او ما را به سمت ماشین برد و سوار ماشین شدیم

ار سیب. صندلی ها چرمی بودند. یک دقیقه بعد داشتیم در جاده حرکت می کردیم. بیاندازد ،کرایه کرده بود

داراي باشتک هایی براي گردن و یک و  ،داشت مسطحتلویزیون کامالً  یک قسمت عقب ماشین،. جادار بود

  . شروع به لمباندن کردیم. نوشابه و اسنک بود ،بآیخچال کوچک که پر از بطري هاي 

  :راننده گفت

  کجا بریم، خانم دیر؟ -

  :ریچل گفت

  . شهر بریم و یه گشتی دور و اطراف بزنیمبه  دما فقط بای. هنوز مطمئن نیستم، رابرت -

  . هرچی شما بگید، خانم -

  . به ریچل خیره شدم

  این مرد رو می شناسی؟ -

  .نه -

  چرا؟. می کنههرکاري براي کمک بهت داره اما او  -

  :او گفت

  . ببینمبهتر کمک می کنه که این  ندیدي،  ،شتر دیدي  -

  . که واقعاً جواب سوالم نبود

ورودي البیرنت  کرادو اسپرینگ نیم ساعتی چرخیدیم و هیچ چیزي ندیدیم که ریچل به عنوان یودر میان کل

که واقعاً او  همچنان کنجکاو بودم. فشار می آورد امخیلی بد بود که شانه ي ریچل به شانه . ن شودآمتوجه 

  . باشدبه سمت یک شوفر برود و فوراً ماشینی در اختیارش  اًکیست، و چطور توانست تصادف

به سمت دنور برویم، در حالی که فکر می کردیم  ،، تصمیم گرفتیم به سمت شمالبعد حدود یک ساعت

بیشتر شبیه جایی باشد که یک ورودي البیرنت دارد، اما همگی داشتیم عصبی  ،ممکن است یک شهر بزرگتر

  . داشتیم وقت را از دست می دادیم. می شدیم

  . ادو اسپیرینگ را ترك می کردیم، ریچل از جایش جسترودرست وقتی که داشتیم کل ،بعد

  !رج شواخزرگراه ب از  -

  . به عقب انداخت نگاهیراننده 

  خانم؟ -

  . از این جا خارج شو. فکر کنم. یه چیزي دیدم -

  . رفت یجوخربه سمت  و را دور زد راننده ترافیک 
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  :پرسیدم

  چی دیدي؟ -

اختمان مزرعه اي سچمن زارها و تعدادي  ،آنجا هیچ چیز به جز تپه ها. کامالً بیرون از شهر بودیم ،چون حاال

چنان سریع . غیر قابل اعتماد پایین رودو ریچل راننده را واداشت که از جاده اي خاکی . پراکنده وجود نداشت

  :عالمتی را پشت سر گذاشتیم که نتوانستم آن را بخوانم، اما ریچل گفت

  . موزه ي وسترن صنعت و معدن -

شبیه ایستگاه هاي بسیار قدیمی راه  ،یک خانه ي کوچک... زیاد شبیه یک موزه نبود...  یک موزه به عنوان

  . ي مکانیکی بخار در بیرون به نمایش گذاشته شده بوداتعدادي مته و پمپ و بیل ه .آهن

  . اونجا -

  .شده بود پلمپزنجیر با تیر و تخته و یک تونل که  - دره کراریچل به سوراخی در کناره ي یک تپه اش

  . ورودي یه معدن قدیمی -

  :نابث پرسیدآ

یه در به البیرنت؟ چطوري می تونی مطمئن باشی؟ -

  :ریچل گفت

  منظورم اینه که می تونم ببینمش، بسیار خب؟ ! خب، نگاهش کن -

  . رخواست پول یا چیز دیگري نکردراننده اصالً د. او از راننده تشکر کرد و همگی پیاده شدیم

  ... مطمئنید که حالتون خوبه، خانم دیر؟ خوشحال میشم تا تماس بگیرم با  -

  :ریچل گفت

  . ما حالمون خوبه ،اما. متشکرم، رابرت. نه، واقعاً! نه -

به نظر می رسید موزه بسته است، براي همین وقتی که از تپه به سمت ورودي معدن باال رفتیم کسی 

نجا شدیم، نشانه ي دایدالوس را دیدم که بر روي قفل نقش بسته بود، اگر چه در آوقتی وارد . مزاحمان نشد

 ،دیده باشد ،از بزرگراه ،کوچک را از راهی چنان طوالنی چنیننسته بود چیزي امورد این که ریچل چطور تو

حاال . چند تا تخته را از سر راه برداشتیم و به داخل رفتیم. قفل را لمس کردم و زنجیرها فرو افتاد. نظري ندارم

  .خوب یا بد، به البیرنت برگشته بودیم

   

*****  

  

سعی می کردند ما  اًآنها پیچ می خوردند و می شکافتند و اساس. تونل هاي خاکی به تونلهاي سنگی تبدیل شد

به او گفتیم الزمه که به نیویورك . نداشت ن، اما ریچل هیچ مشکلی براي راهنمایی مادرا آشفته و گیج کنن

  . توقف کرد ،اشتندذحتی وقتی که تونل ها انتخابی را در اختیارمان می گ ،برویم،  و او به سختی

آنابث در مورد پیشینه . مکالمه اي را شروع کردند، آنابث و ریچل وقتی در حال راه رفتن بودیم با کمال تعجب

نها شروع به صحبت در مورد آفره می رفت، براي همین طي ریچل از او سوال هاي زیادي پرسید، اما ریچل 

آنها در مورد . به نظر می رسید ریچل با مطالعه ي هنر چیزهایی در مورد معماري می دانست. معماري کردند

  .کردندمی ها در نیویورك صحبت نماهاي سر در ساختمان 

...قبالً دیدياین رو -



  

  .  بله، بله، بله، براي همین برگشتم و در کنار نیکو در سکوتی ناراحت کننده به راه افتادم

  :در نهایت به او گفتم

  . نبالمون اومديدممنون که  -

  . فقط مشکوك، و محتاط بود -بل عصبانی نبودقبه نظر به اندازه ي . نیکو چشمانش را تنگ کرد

س یه جورایی ومین. می خوام خودم دایدالوس رو ببینم... به عالوه. به خاطر مرتع بهت بدهکار بودم، پرسی -

هیچ کس نباید قادر باشه این مدت طوالنی از مرگ اجتناب کنه، این طبیعی . دایدالوس باید بمیره. شتاحق د

  . نیست

  :گفتم

  . اون چیزي که این مدت دنبالش بودي این بود، تبادل روح دایدالوس با روح خواهرت همه ي -

  . نیکو پنجاه یاردي را قبل از این که جواب بدهد، طی کرد

می دونستم که هیچ وقت توسط زنده ها . داشتن فقط یک مرده به عنوان همراه. می دونی، آسون نبود -

  . رو بدون ترس انجام می دنکار اون  ،احترام می ذارن، و فقط اونهافقط مرده ها بهم . پذیرفته نمی شم

  :گفتم

  . می تونی پذیرفته بشی، می تونی توي کمپ دوست داشته باشی -

  . او به من خیره شد

  واقعاً این رو باور داري، پرسی؟  -

او  ،د از مرگ بیانکانیکو همیشه یک کمی متفاوت بود، اما بع. حقیقت این بود که نمی دانستم. جواب ندادم

 که آیا تشی قوي و مشتاق که باعث می شد شک کنیدآ - او چشمان پدرش را داشت. تقریباً ترسناك شده بود

س را از میدان به در کرده بود، و خودش را پادشاه وبا روشی که او مین. انسانی مجنون است یا او یک نابغه

  .ین موضوع همین طور ناراحتم می کردابه نوعی تاثیر گذار بود، اما  - ارواح می خواند

. قبل از این که بتوانم بفهمم که چه چیزي به او بگویم، به ریچل برخورد کردم، که جلوي من توقف کرده بود

یک محور  –تونل در مقابلمان ادامه داشت، اما تونل سمت راست سه راهی . رسیده بودیم یک سه راهیبه 

  . دازه اي بوددایره اي منحرف شده به صخره هاي گ

  :پرسیدم

  چیه؟ -

  . در نور ضعیف چراغ قوه، صورتش شبیه یکی از ارواح نیکو به نظر می رسید. ریچل به تونل تاریک خیره شد

  :دآنابث پرسی

  این طرف؟ -

  :ریچل به طور عصبی گفت

  . نه، اصالً -

  :پرسیدم

  پس چرا توقف کردیم؟ -

  :نیکو گفت

  . گوش کن -



  

نا را شو بوي مبهم چیزي آ. تونل به سمت مان می آمد، مثل این که ورودي بسته بود شنیدم که باد از پایین

  . چیزي که خاطرات بدي را به همراهش داشت -حس کردم

  :گفتم

  . درختان اکالیپتوس، مثل کالیفرنیا -

این به زمستان گذشته، وقتی در باالي کوهستان تامپالس با لوك و ارتش تیتان روبرو شدیم، هوا بویی شبیه 

  . داشت

  :ریچل گفت

  . قدرتمند بسیارچیزي شیطانی پایین تونل قرار داره، چیزي  -

  :نیکو اضافه کرد

  . و بوي مرگ -

  . که باعث شد کامالً احساس بهتري کنم

  . آنابث و من نگاهی رد و بدل کردیم

  :او حدس زد

  . به کاخ تیتانها -اثریس می رسه ستانورودي لوك، اونی که به کوه -

  :فتمگ

  . ش کنمچِکباید  -

  . پرسی، نه -

  :گفتم

  . میفتهداره مجبور برم ببینم چه اتفاقی . یا کرونوس.. لوك می تونه اونجا باشه، یا  -

  . نابث تردید کردآ

  . خب، همگی میریم -

  :گفتم

استفاده براي اون موضوع، کرونوس می تونه ازشون رو اگه نیکو رو بگیرن، یا ریچل . نه، خیلی خطرناکه -

  . ازشون محافظت کن و تو اینجا بمون. کنه

لوك با دوباره با رویارویی که به او اعتماد نداشتم، به این  . نابث بودمآهمین طور نگران  :نگفتم ارچیزي  هچ

  . چندین بار ،او را فریفته و با مهارت به کار گرفته بود قبالً لوك. انجام می دهد چه کاري

  :ریچل گفت

  . تنهایی اونجا نرو. وپرسی، نر -

  :قول دادم

  . نمی خوام کار احمقانه اي انجام بدم. زود برمی گردم -

  . نابث کاله یانکی اش را از جیبش خارج کردآ

  . و مراقب باش. حداقل این رو بگیر -

  .ممنون -

وردم، وقتی که او مرا براي موفقیت و خوش آرا به یاد  ،که من و آنابث از هم جدا شده بودیم آخرین باري

  . کالهش بود ،این بار، همه ي آنچه به من داد. وسیده بودبشانسی در کوهستان سنت هلنز 



  

  . آن را بر سرم گذاشتم

  . این جا هیچ اتفاقی نمی افته -

  . در تونل سنگی به راه افتادم ،نامرئیبه صورت  ،و دزدکی

  

*****  

  

یک غرش، صداي پارس آهنگرهاي دیوصفت دریایی، : قبل از این که حتی از آن خارج شوم، صداهایی شنیدم

  . تلخین ها

  :یکی گفت

  . ارباب هنوزم ممکنه بهمون پاداش بده. حداقل تیغه رو نجات دادیم -

  :صداي دومی جیغ زد

  !پاداشی غیر قابل شمارش! آره!آره -

  :صداي انسان شبیه بود، گفتصداي دیگري، این یکی بیشتر به 

  ...حاال، اگه کارتون با من تمومه. ام، آره، خب عالیه -

  :یک تلخین گفت

  !این افتخار بزرگیه. تو باید کمک کنی تا نمایشی ارائه بدیم! نه، دورگه -

  :دورگه گفت

  . هی، ممنون -

ین که زندگی غم انگیزش را در بعد از ا ،پسري که فرار کرده بود و من فهمیدم که او ایتان ناکاموراست،

مجبور بودم به خودم یادآوري کنم که نامرئی . سینه خیز به انتهاي تونل رفتم. محوطه مبارزه نجات داده بودم

  . آنها قادر نبودند مرا ببیند. ام

کوهستان تام  جایی در نزدیکی هاي قله ي. مدم به صورتم خوردآوقتی که بیرون  ،نسیمی از هواي سرد

حدود بیست فوت . در زیر آسمانی ابري ،خاکستريبه رنگ اقیانوس آرام در زیر پایم پهن بود، . ده بودمایستا

چیزي دراز و نازك و پیچیده شده در . خره اي قرار می دادندص، دو تلخین چیزي را بر روي کوه در دامنه

  . ایتان داشت کمک می کرد تا آن را باز کنند. پارچه اي سیاه

  :ات تلخی گفتتلخین با اوق

  . یه تماس، و بعدش تیغه روحت رو از بدنت جدا می کنه. مراقب باش، احمق -

  . ایتان به طور عصبی آب دهانش را قورت داد

  . شاید بهتر باشه شما اون رو بازش کنید ،خب -

امی جلوه گر بود، درست مثل ظنگاهی به باالي قله ي کوهستان انداختم، جایی که مرمر سیاه استحکامات ن

نجا مرا به یاد قبرستان خیلی بزرگی می انداخت، با دیوارهایی به بلندي آ. چیزي که در رویاهایم دیده بودم

اما دوباره، . نادیده بگیرند ،که این جا بود ،را این حقیقت ندنمی دانستم چطور فانی ها می توانست. پنجاه فوت

همه چیز در پایین قله به نظر ناواضح می رسید، مثل این که حجاب ضخیمی بین من و قسمت پایینی 

باالي سرم، آسمان در قیفی . واقعاً قدرتمند مه ي  - در جریان بود ،در اینجا ،جادو. کوهستان کشیده بودند



  

م، اما می توانستم صداي غرغرش را از دور بشنوم، هنوز در نمی توانستم اطلس را ببین. ابري شکل می چرخید

  . تر از استحکامات نظامی طرفن آزیر وزن آسمان زندانی بود، کمی 

  :تلخین گفت

  !اونجا -

  . خونم یخ زد جا کرد، و هب با احترام اسلحه را جا

ی که در چرم پیچیده تیغه اي منحنی به شکل هالل ماه به بلندي شش فوت، با دسته اي چوب - یک داس بود

اسلحه ي کرونوس بود، چیزي که قبالً  ،آن چیز. برنز و فوالد - تیغه با دو رنگ متفاوت می درخشید. شده بود

س را تکه تکه وبا آن پدرش، اورانوس را تکه تکه کرده بود، قبل از این که خدایان آن را از او بگیرند و کرون

  . اسلحه دوباره ساخته شده بود حاال. تاروس افکنندرکنند، و او را به تا

  :تلخین گفت

بعدش تو، دو رگه، باید کمک کنی اون رو ارائه کنیم، وقتی که لرد . باید اون رو با خون تقدیس کنیم -

  . برخاست

تم به هیچ کجاي آن سنمی خوا. داخل گوشهایمان می زد دربه سمت استحکامات نظامی دویدم، نبضم 

باید جلوي برخاستن کرونوس را می . شوم، اما می دانستم باید چه کار کنم قبرستان سیاه وحشتناك نزدیک

نجا آکف . تاالر تاریک دویدم و داخل هال اصلی شدم کیبه داخل . این ممکن بود تنها شانسم باشد. گرفتم

مجسمه هاي مرمري سیاه در . سیاه خالص و هنوز پر از نور و روشنایی -شبیه یک پیانو ماهون می درخشید

نمی توانستم صورتهایشان را تشخیص دهم، اما می دانستم دارم به تصاویري . کنار دیوارها به خط شده بودند

در انتهاي اتاق، بین دو آتش دان برنزي، . از تیتان هایی نگاه می کنم که قبل از خدایان فرمانروایی می کردند

   .و بر روي تخت، تابوتی طالیی رنگ. یک تخت پادشاهی قرار داشت

  . هیچ چیز. هیچ نگهبانی نبود. لوك اینجا نبود. به جز جرق جرق کردن آتش ها کامالً ساکت بود ،اتاق

حدود ده فوت بلندي، خیلی  - تابوت مثل همانی بود که به یاد داشتم. خیلی آسان بود، به تخت نزدیک شدم

تباهی، تصاویري از خدایان بر روي آن با مهارت و استادي صحنه هایی از مرگ و . بزرگ براي یک انسان

معبدها و نقاط برجسته ي تاریخی جهان که سوخته و ویران ، و لگدکوب شده در زیر ارابه ها، حجاري شده بود

نفسم . د، مثل این که داشتم در فریزر قدم می زدمشبویی بی نهایت سرد ساطع می  ،تمام تابوتاز . شده بود

  . شروع کرد به بخار شدن

  . دمکرکمی احساس راحتی  ،تمسبا وزن آشناي شمشیر در د. دمریپتاید را کشی

چرا حاال ساکت . هنگامی که قبالً به کرونوس نزدیک می شدم، صداي شیطانی اش در ذهنم سخن می گفت

را باز می کردم؟ تابوت چه چیزي می یافتم اگر در آن . بود؟ او به هزاران تکه بریده شده بود، با داس خودش

  چطوري آنها می توانستند بدنی نو برایش بسازند؟ 

 ،فقط می دانستم اگر او در حال برخاستن است، مجبورم او را با ضربه اي به پایین بکشم. هیچ جوابی نداشتم

 ش،رد. کنار تابوت ایستادم. راهی بیابم تا او را متوقف کنم ممجبور بود. وردآقبل از این که داسش را بدست 

 بود کتیبه اي در میانه آن. با صحنه هایی از کشتار و قدرت - حتی پیچیده تر از کناره هایش تزیین شده بود

نمی توانستم آن را دقیقاً . ان جادوببر روي آن کنده کاري شده بود، ز ،یونانی حتی قدیمی تر از ،که حروفی

   :بخوانم، اما می دانستم که چه می گوید

   .کرونوس، لرد زمان



  

  . برفک بر روي شمشیرم جمع شد. م آبی رنگ شدنوك انگشتان. تابوت را لمس کرد دستانم در

دریچه ي طالیی را به . حاال یا هرگز. یی که نزدیک می شدندهاصدا - بعد صداهایی از پشت سرم شنیدم

. بودم تا مبارزه کنموردم، آماده آشمشیرم را باال . و با صداي بوم بلندي بر روي کف هال افتاد مهل داد يکنار

تی شرتی . پاهایی فانی، در شلوار خاکستري. نگاه کردم، نمی دانم در حال دیدن چه بودم شاما وقتی به درون

سوراخی سیاه و تمیز  - نداشت دتکه اي از سینه اش هنوز وجو. سفید، دستهایی که به دور شکم جمع شده بود

موهاي . بود پریده شرنگو چشمانش بسته . باید می بود گلوله، درست جایی که قلبش یکاندازه ي زخم  به

  . و زخمی که در سمت چپ صورتش کشیده شده بود... بلوندش

  . لوك بود ،بدن داخل تابوت

  

*****  

  

اما خیلی . باید نوك ریپتاید را با تمام قدرتم فرو می بردم. باید شمشیرم را درست داخل بدنش فرو می بردم

، به آن اندازه اي که او به من خیانت کرده مبه آن اندازه که از لوك متنفر بود. فهمیدمنمی . گیج شده بودم

  .بود، نمی فهمیدم چرا او در تابوت بود، و چرا او این قدر مرده به نظر می رسید

  . ناگهان صداي تلخین ها دقیقاً پشت سرم بود

  :جیغ زد ،را دید واژگون شده ي تابوت یکی از دیوها وقتی که در

  ؟چه اتفاقی افتاده -

نها نزدیک شدند پشت یک آکه نامرئی ام، و وقتی  مکنار رفتم، فراموش کرده بود ،تلوتلوخوران از کنار تخت

  . ستون پنهان شدم

  :یکی از دیوها هشدارداد

  !فوراً. حاال باید هدایا رو ارائه بدیم. ممکنه بلند بشه! مراقب باش -

  :گفتیکی از تلخین ها من من کنان 

  . هاول دورگه رو الزم داراون احمق،  ي تو -

  . ایتان قدمی به عقب برداشت

  صبرکنید، منظورتون چیه که اون به من رو نیاز داره؟ -

  :اولین تلخین هیس هیس کرد 

. ایان رو انکار کندخ. خدمتت رو به اون متعهد شو. فقط وفاداریت. اون مرگت رو الزم نداره! ترسو نباش -

  .همش همین

  :فریاد زدم

  ! نه -

  . این کار احمقانه اي بود که کردم، اما به داخل اتاق یورش بردم و کاله را برداشتم

   !ایتان این کار رو نکن -

  . تلخین ها دندان هاي خوك دریایی شان را برهنه کردند

  !ارباب به زودي باهات تسویه حساب می کنه، عجله کن، پسر .تجاوزگر -

  :کردم البه کنان درخواست



  

  . بهم کمک کن خرابش کنیم. ایتان، بهشون گوش نکن -

چیزي شبیه به  شحالت. میخته شده بودآایتان به سمت من چرخید، چشم بندش با سایه هاي روي صورتش 

  . افسوس بود

رو با روش ن این جمله این رو تا حاال شنیدي؟ م. چشم در برابر چشم. پرسی ،نپوش مبهت گفتم ازم چش -

و این . من بچه ي نمسیس بودم، الهه ي انتقام. وقتی ولی خداگونه ي خودم رو شناختم -د گرفتمسختی یا

  . اون کاریه که باید انجام بدم

  . او به سمت تخت برگشت

می خوام به . چه کاري اونها برام انجام دادند؟ می خوام که اونها از بین برن! من خدایان رو انکار می کنم -

  . کرونوس خدمت کنم

به سمت تابوت رانده شد و شروع . مدآباال  شدر کنار پاهایاتاق یک حلقه از نور آبی از کف . ساختمان غرید

  . بعد به داخل تابوت فرو رفت. به درخشیدن کرد، مثل ابري از انرژي خالص

اخ سور. طالیی بودند، به همان رنگ تابوت. بی نبودندچشمانش باز شد، و آنها دیگر آ. وك راست نشستل

سانی از تابوت بیرون پرید، و جایی که پاهایش کف تاالر را به آ. کامل بود او. روي سینه اش از بین رفته بود

  . یخ بست ،مثل دهانه ي یخی هلمس کرد، مرمر سیا

ن چشمان وحشتناك طالیی به ایتان و تلخین ها نگاه کرد، مثل این که نوزاد تازه متولد شده بود، مطمئن آبا 

  . ی بر روي دهانش خزیدیبعد به من نگاه کرد، و لبخندي از روي آشنا. تسدر حال تماشاي چینبود که 

  . ماده ستآاین بدن به خوبی  -

صداي  ،در زیر صدایش. او لوك بود، اما نه خود لوك. تم کشیده شودسصدایش شبیه تیغی بود که بر روي پو

  . کشیدن آهن به روي سنگصداي مثل  ،یک صداي سرد و باستانی - دیگري بود، صدایی وحشتناك تر

  این طور فکر نمی کنی پرسی جکسون؟  -

  . نمی توانستم جواب دهم. توانستم حرکت کنم ینم

  . نشانه زخم بر روي صورتش موج برداشت. کرونوس سرش را به عقب برد و خندید

  :اي تیتان گفتدص

براي اون . رو مطیع نگه می دارن ناونها او. حسادت و نفرتش وسایل قدرتمندین. لوك تو رو می ترسونه -

  . ازت ممنونم

ال نگه اتلخین ها در حالی که داس را ب. صورتش را با دستانش پوشاند. ایتان با ترس بر روي زمین فرو افتاد

  . از ترس لرزیدند ،داشته بودند

، تیغه ام را مستقیم به خیز برداشتم ،چیزي که روزگاري لوك بودطرف به . وردمآسرانجام جراتم را به دست 

او با شگفتی . مثل این که از فوالد خالص ساخته شده بود ،سینه اش فرو بردم، اما پوستش آن را منحرف کرد

به یک ستون . بعد دستانش را شالق وار تکان داد، و من در امتداد اتاق به پرواز درآمدم. به من خیره شد

م تا ستاره ها را از دیدم خارج کنم، اما کرونوس زدتم، پلک می تقال کردم که بر روي پاهایم بایس. برخوردم

  . همکنون دسته ي داسش را گرفته بود

  :او گفت



  

حاال اون کامالً بازسازي . یک نام مناسب. بک بیتر، لوك این طوري صداش می کرد. خیلی بهتر شد... آه،  -

  . ه107شده، و اون در حقیقت بیت بک

  :غریدم

  ؟با لوك چی کار کردي -

  . وردآکرونوس داسش را باال 

تفاوتش اینه که او تو رو می ترسونه، پرسی . وقتی که نیاز داشتم، او با تمام وجودش به من متعهد شد -

  . من نه. جکسون

هی، نباید بایستی و «هنم در مورد ذهیچ  بحثی در . ن نبودآهیچ فکري در پی . همان وقت فرار کردم

  . نچ، به همین راحتی فرار کردم »گی؟نسعی کنی دوباره باهاش بج

زمان در اطرافم کند شده بود، مثل این که جهان به لرزانکی . اما در پاهایم احساسی شبیه فرو افتادن داشتم

حضورش چنان . این احساس را یک بار قبالً داشتم، و می دانستم که آن قدرت کرونوس است. تبدیل شده بود

  . ا هم به تعظیم واداردقدرتمند بود که می توانست زمان ر

  .ندیدخاو 

  !فرار کن. فرار کن، قهرمان کوچولو -

مثل این که  ،هستگی در حال نزدیک شدن است، داسش را می چرخاندآبه عقب نگاهی انداختم و دیدم او به 

. هیچ اسلحه اي در جهان نمی توانست او را متوقف سازد. لذت می برد ن در دستانشي آاز داشتن دوباره 

  . هیچ مقداري از برنز آسمانی

  :او در ده پایی ام بود که شنیدم

  !پرسی -

بی رنگ در چشم کرونوس فرو آشت، و برس موي پالستیکی ذچیزي پرواز کنان از من گ .بود صداي ریچل

  . رفت

  : او فریاد زد

  ! آخ -

زاد شد و مستقیم به سمت آاعضاي بدنم . بود، پر از درد و شوك صدایش تنها صداي لوك راي لحظه ايب

  . دویدم ،که در هال ورودي با چشمانی پر از ترس ایستاده بودند ،نابث و ریچلآنیکو، 

  :نابث فریاد زدآ

  ...لوك؟ چی -

می دویدم،  ،حاال دویده بودمسرعتی که تا  ینبا بیشتر. تی شرتش را قاپیدم و او را به دنبال خودم کشیدم

در تقریباً به ورودي البیرنت رسیده بودیم که بلندترین فریاد . مستقیم به سمت خارج از استحکامات نظامی

  :صداي کرونوس، که داشت خودش را جمع و جور می کرد -  مشنیدرا جهان 

  !دنبالشون کنین -

  :نیکو فریاد زد

  !نه -
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درست  ،یجده ماشین از زمینهي  صخره اي مخروطی و دندانه دندانه به اندازهاو دستانش را به هم کوبید، و 

چنان قدرتمند بود که ستون هاي جلویی ساختمان فرو  ،صداي لرزشی که ایجاد کرد. وردآسر بر ،مقابل قلعه

  . گرد و خاك در همه جا پراکنده شد. داخل به گوشم رسید ازجیغ هاي کر کننده اي از تلخین ها . ریخت

به داخل البیرنت پریدیم و به دویدن ادامه دادیم، صداي فریاد لرد تیتان تمام دنیاي پشت سرمان را می 

  . لرزاند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل هفدهم

  .خداي گمشده صحبت می کند

فقط  - ریچل ما را از تله ها دور می کرد، اما مقصدي در ذهن نداشتیم. دویدیم ،تا وقتی که از نفس نیفتادیم

  . یمومی خواستیم از کوهستان تاریک و نعره ي کرونوس دور ش

نمی توانستم از پشت سرمان چیزي بشنوم، اما . در تونلی از سنگ سفید نم دار، شبیه یک غار طبیعی ایستادیم

که بر روي صورت لوك  ا،می توانستم آن چشمان طالیی غیر طبیعی ر هنوز. هیچ احساس امنیتی نمی کردم

  . ببینم، و این احساس که اعضاي بدنم به آرامی تبدیل به سنگ می شود ،ظاهر شده بود

  . ریچل در حالی که سینه اش را در بغل می گرفت، نفس نفس زد

  . نمی تونم بیشتر از این بیام -

حاال بر روي زانوانش فرو افتاد و سرش را بین . گریه می کرد ،دویدیم آنابث در تمام مدتی که داشتیم می

او ششمیرش را . کنار هم نشستیم ،نیکو و من. هق هق هایش در میان تونل انعکاس می کرد. زانوانش گرفت

  . و کنار شمشیر من قرار داد و نفس لرزانی کشید وردآدر 

  :او گفت

  .ی ناجورهلخی -

  . که فکر کردم همه چیز را کامالً به صورت خالصه بیان کرد

  :گفتم

  . تو جونمون رو نجات دادي -

  . نیکو گرد و غبار را از روي صورتش پاك کرد

که دوتایی شون روش توافق  بود يزتنها چی. اون دخترها رو سرزنش کن که من رو به زور دور نگه داشتن -

  . ه چی از دست می رفتباید نجاتت می دادیم یا هم. داشتن

  . خیلی عالیه که اونها این قدر بهم اعتماد دارن -

چکه می  ،مثل باران خیلی آرامی ،آب از استاالگیت ها. وردمآنور چراغ قوه ام را در داخل غار به حرکت در 

  . کرد

  . باید خودت رو از اون دور کنیتو، اُه، به نوعی ... نیکو  -

  منظورت چیه؟ -

اگه کرونوس نمی دونست قبالً کی هستی، حاال می . از سنگ سیاه؟ اون خیلی شگفت انگیز بود اون دیوار -

  . ینربچه اي از دنیاي زی... دونه

  . نیکو اخم کرد

  . عالیه -

را پنهان کند، و نمی توانستم او را  شمی دانستم که او فقط سعی می کرد که ترس. زه دادم آن را هضم کندااج

  . سرزنش کنم

  . چشمانش به خاطر گریه کردن قرمز بود. آنابث سرش را باال آورد

  چه اتفاقی براي لوك افتاده بود؟ اونا باهاش چی کار کردن؟ ... چه  -



  

 ،را خدمت کردنش را متعهد شدوگفتم، این که چطور وقتی ایتان ناکام ،که در تابوت دیده بودمرا به او آن چه 

  . لوك وارد شده بودآخرین تکه از روح کرونوس به بدن 

  :آنابث گفت

  ... او نمی تونه . نه، نمی تونه حقیقت داشته باشه -

  :گفتم

  . اما لوك رفته ،نابثآمتاسفم، . او خودش رو به کرونوس تقدیم کرده بود -

  :او اصرار کرد

  . تو اون رو وقتی ریچل زدش دیدي! نه -

  . مموافقت تکان دادسري به  م،در حالی که به ریچل با احترام نگاه می کرد

  . ضربه به چشم لرد تیتان زدي رنگت، یه تو با شانه اي پالستیکی آبی -

  . ریچل دلواپس به نظر می رسید

  . تنها کاري بود که از دستم بر می اومد -

  :آنابث پافشاري کرد

  . ته بوداو به جسمش برگش. گیج شده بود ناما دیدیش، وقتی شونه بهش خورد، فقط براي ثانیه اي او -

س هنوز کامالً توي بدنش جاگیر نشده، یا هر چیزي، معنیش این نیست که لوك هنوز وخب شاید کرون -

  . کنترل بدنش رو داره

  :نابث فریاد زدآ

  !من می شناختم. پرسی ،مگه نه؟ تو قبالً اون رو نمی شناختی ،تو می خواي اون یه شیطان باشه -

  :فریاد زدم

  داري ازش دفاع می کنی؟نوز هت شده؟ چرا تو چ -

  :ریچل گفت

  . این حرفا رو تمومش کنین. بس کنین ،شما دو تا -

  . نابث به سمت او برگشتآ

  ... اگه به خاطر تو نبود ! خودت رو وارد این موضوع نکن، دختر فانی -

او دوباره سرش را بر روي زانوهایش گذاشت و . ، ناتمام ماندهر چه را که قصد داشت بگوید ،صدایش شکست

هنوز احساس گیجی داشتم، مثل . می خواستم او را آرام کنم، اما نمی دانستم چطوري. با بدبختی هق هق کرد

 ،دیده بودمکه  ن چه راآنمی توانستم . روي مغزم اثر گذاشته بود کند کردن زمان کرونوس برقدرت این که 

  .نزدیک می شد و خر دنیا احتماالً داشت نزدیکآو حاال . او مجهز شده بود. بودکرونوس زنده . هضم کنم

  :نیکو گفت

  . والها رو به دنبالمون می فرستهیکرونوس ه. باید به راهمون ادامه بدیم -

او خودش را باال کشید و به ریچل کمک کرد تا . هیچ کس در حالتی نبود که بتواند بدود، اما نیکو حق داشت

  .  پاهایش بلند شود رويبر 

  :به ریچل گفتم

  . اونجا خیلی خوب بودي -

  . او لبخند ضعیفی بر روي لبانش نشاند



  

  . نمی خواستم بمیري ،آره، خب -

  . او سرخ شد

  چطوري می تونم اونها رو وصول کنم؟ . تو خیلی بهم بدهکاري ،فقط چون، می دونی که... منظورم اینه که  -

  . نابث زانو زدمآکنار 

  . ما باید راه بیفتیم. هی، متاسفم -

  :او گفت

  . من خوبم.. من . می دونم  -

درون در  ،او بر روي پاهایش بلند شد و دوباره شروع کردیم به سرگردان شدن. او به طور واضحی خوب نبود

  . البیرنت

  :گفتم

  ... ریچل می تونی . برگردیم نیویورك -

اي از پارچه ي قرمز رنگ لگد کوب شده بر  تکهچند فوت در مقابلمان، نور چراغ قوه ام بر روي . خشکم زد

  . همانی که گراور بر سرش می گذاشت: بود 108کاله راستاآن پارچه . ابت شدثروي زمین 

  

*****  

  

بر رویش راه رفته  يبه نظر می رسید با چکمه ي گل آلود غول پیکر. موقتی که کاله را برداشتم می لرزید

نچه که امروز پشت سر گذاشته بودم، نمی توانستم باور کنم که ممکن است اتفاقی هم آبعد از همه ي . بودند

استاالگیت ها فرو می از بی که آسقف غار به خاطر . متوجه چیز دیگري شدم نناگها. براي گراور افتاده باشد

به سمت  - تایسون و رد پاهایی کوچکتر، سم بزردپاي شبیه رد پاهایی . وب و پیچ و خم دار بودطمر ،چکید

.چپ رفته بود

  :گفتم

  . باید اخیراً رفته باشند. اونها اون وري رفتند. باید دنبالشون کنیم -

  :نیکو گفت

  . کمپ دو رگه ها چی میشه؟ وقتی نیست -

  .نابث اصرار کردآ

  . الشون بریم، اونها دوستاموننبباید دن -

  . او کاله لگدکوب شده گراور را برداشت و جلو رفت

با زاویه اي . بود طرناكتونل خ. او را دنبال کردم ،ماده می کردمآبدترین چیزها  ايدر حالی که خودم را بر

نیم ساعتی داشتیم به جاي قدم زدن سر می . عجیب به سمت پایین شیب داشت و با رطوبت لیز شده بود

   .پیش می رفتیمتلوتلوخوران خوردیم و 

در مرکز اتاق . یافتیمیب رسیدیم و خودمان را در غار بزرگی با ستون هاي استاالگیت شسرانجام  به انتهاي 

غوشش حرکت می آن نشسته بود، و گراور را در آزمینی در جریان بود، و تایسون در لبه ي ریک رودخانه ي زی

  :فریاد زدم. او تکان نمی خورد. چشمان گراور بسته بود. داد

                                               
108 - Rasta  نوعی کاله



  

  !تایسون -

  !زود بیا! پرسی -

گراور نمرده بود، خدایان را شکر، اما تمام بدنش مثل این که به وسیله ي مرگ یخ زده . به سمت او دویدیم

  . می لرزید ،باشد

  :پرسیدم

  چی شده؟ -

  :تایسون من من کنان گفت

گراور . به اینجا نزدیک شدیم.. .شداما بع. مردهایی با شمشیر. خیلی چیزا، مار بزرگ، سگ هاي بزرگ -

  . مثل این ،دشبعدش به اتاق رسیدیم، و او بی هوش  .او دوید. هیجان زده شده بود

  :پرسیدم

  چیزیم گفت؟ -

  . و بعدش سرش رو به سنگ ها کوبید» دیکیمزن« : گفت -

که حضور پن را  در نیو مکزیکو بود، وقتی ،تنها باري که دیده بودم گراور بی هوش شود. زانو زدم شکنار

ورودي یک غار، در انتهاي دورتر . صخره ها درخشید. نور چراغ قوه ام را به دور غار تاباندم. احساس کرده بود

و . واقع شده بود ،س بودنداکه به نظر شبیه الم ،در کنار ستون هاي غول پیکر کریستالیکه غار دیگر بود، 

  ... رودي وپشت 

  :گفتم

  . گراور بلند شو -

  ه ه ه ه ه ه  آه -

  . آب سرد و یخ رودخانه به صورتش پاشیدکمی از نابث کنار او زانو زد و آ

  . هایش می پرید لکپ

  ... پرسی؟ آنابث؟ کجا ! بهار -

  :گفتم

  . حضورش برات خیلی سنگین بوده. همه چی رو به راهه، تو بیهوش شده بودي -

  . پن. یادم میاد... من  -

  :گفتم

  . آره، چیزي قوي درست پشت اون درگاهه -

  

*****  

  

  . تایسون هرگز ریچل را ندیده بودند چون گراور و ،یک معارفه ي سریع انجام دادم

 ود،نابث با عصبانیت باز شآباعث شد سوراخ بینی  این حرف که، خیلی خوشگلهکه تایسون به ریچل گفت 

  . مثل این که او قصد داشت آتش بیرون بفرستد

  :گفتم

  . به من تکیه کن. بهرحال، بجنبین، گراور -



  

می توانستم اراده کنم . مدآآب تا کمرمان باال . جریان آب قوي بود. بلند شود ،نابث و من به او کمک کردیمآ

تا خشک بمانم، که یکی از استعدادهاي کوچک مفید بود، اما نمی توانست به دیگران کمک کند، و هنوز می 

  . اس کنم، مثل راه رفتن در توده اي برفتوانستم سرما را احس

  :آنابث در حالی که دندانهایش به هم می خورد، گفت

  . شاید یه قسمت کشف نشده اش .هستیم 109دازبلفکر کنم توي غاراي کار -

  چطوري این رو می دونی؟ -

  . شته باشهذن گوحوادث زمستبراي توضیحی  یهاین می تونه . د توي نیو مکزیکوهازبلکار -

ضعف گراور وقتی که از میان نیومکزیکو عبور می کردیم، اتفاق  حادثه غش و. سري به موافقت تکان دادم

ب بودیم و داشتیم به آدر بیرون . همانجایی که او کامالً قدرت پن را نزدیک احساس کرده بود. افتاده بود

دم به حس کردن قدرتی که از وقتی ستون هاي کریستالی بزرگتر شدند، شروع کر. راهمان ادامه می دادیم

ي زنده به خارش ژپوستم با انر. قبالً در حضور خدایان بودم، اما این متفاوت بود. اتاق بعدي نشئت می گرفت

می توانستم . اشته بودمذخستگی هایم از بین رفت، مثل این که خواب خوب شبانه اي را پشت سر گ. افتاد

و . گرفته شده در یک مدت زمانیکه ل رشد گیاهان در فیلمی ، مثداحساس کنم که قدرتم رشد پیدا می کن

بوي درخت ها و گل ها بود و . چیزي شبیه رطوب سرد زیر زمین نبود ،ویدارایحه اي که از غار بیرون می تر

  . یک روز گرم تابستانی

می رسید زبانش حتی نیکو هم به نظر . نقدر گیج بودم که نمی توانستم صحبت کنمآ. گراور با هیجان ناله کرد

  :ریچل گفت داخل غار شدیم، و. مده استآبند 

  . اُه، واي -

ده بودند، ارکیده هاي ییدر نور عجیبی، گیاهان زیبایی رو. بیقرمز، سبز، و آ -ریستال می درخشیددیوارها با ک

میان  غول پیکر، گل هاي ستاره اي شکل، تاك ها پر از دانه هاي انگور ارغوانی و نارنجی بودند که در

بلندتر از سقف  ،باالي سرمان، سقف. کف غار با خزه ي سبز پوشیده شده بود. کریستال ها خزیده بودند

با که در مرکز غار رختخوابی رومی قرار داشت، . مثل کهکشانی از ستاره ها می درخشیدو کلیساي جامع بود، 

  . ساخته شده بود، با بالشهاي مخملی Uچوب منحنی به شکل 

 موجوديیک پرنده ي کوکو، . اما آنها حیواناتی بودند که نباید زنده می بودند -ن لمیده بودندآدر کنار حیوانات 

پرسه  که پشت تختخواب بین گرگ و ببر، یک موش غول پیکر شبیه مادر تمام خوکچه هاي هندي، و چیزي

  . ودیک ماموت پشمالو ب می کند، می زد، در حالی که دانه هاي انگور را با خرطومش

آبی رنگ وقتی که نزدیک شدیم، ما را تماشا کرد، چشمانش به . تیر پیري دراز کشیده بودسدر رختخواب 

خاکستري رنگ حتی خز بزي بر روي پاهایش با . موي فرفري اش سفید بود و همین طور ریشش. آسمان بود

وشی نمی به هیچ ر. منحنیصیقلی و رنگ و قهوه اي  - شاخ هایش غول پیکر بودند. رگه رگه شده بود

  . یک دسته نی بادي قرار داشت ،به دور گردنش. نها را در زیر کالهی پنهان کندتوانست مثل گراور آ

  .گراور در مقابل تختخواب به روي زانوانش فرو افتاد

  !لرد پن -

  . خدا با مهربانی لبخند زد، اما غمی در میان چشمانش بود

  . ن طوالنیه که منتظرتممدت زما. عزیزم، ستیر شجاع ،گراور -

                                               
109 - Carlsbad



  

  . گراور عذرخواهی کرد

  . گم شدم... من  -

گرگ آهی  - ببر. صداي فوق العاده اي بود، مثل اولین نسیم بهاري، و تمام غار را با امید پر کرد. پن خندید

پرنده ي کوکو با مهربانی بر روي سم هاي خدا نوك کوبید، و . خواباندانوي خدا زبر روي  را کشید و سرش

  . مرغ زرین پر بود ،می توانستم قسم بخورم که آن پرنده. نوکش ایجاد می کردبا بهم خوردن عجیبی  آواز

  .دنیاي کوچیکه -

متوجه  .دیل می شدبداشت به مه تکه مثل این  ،تمام بدنش می درخشید. هنوز، پن خسته به نظر می رسید

به . من هم زانو زدم. ا احترام بر صورتهایشان داشتندبآمیخته  نها نگاهیآ. شدم که دیگر دوستانم زانو زده اند

  :طور احمقانه اي گفتم

  . 110ین پرهراون یه مرغ کوکوي ز -

  . چشمان خدا پلک زدند

- هنرپیشه ي کوچولوي من. 111دهبله، اون د .  

وازي خواند که مثل سرود عزا به نظر می آمد و آاو بر روي زانوي پن . لخور بودد، پرنده کوکو، به نظر هدد

  . رسید

  :نابث گفتآ

  . بهتره ،حتی از هر ساختمونی که تا حاال طراحی شده! اینجا زیباترین جاي دنیاست -

  :پن گفت

قلمرو من در اون باال از بین . خرین مکان هاي بکر طبیعتهآاز  یاین یک. خوشحالم که خوشت اومده، عزیزم -

... این یکی تا یه مدت دیگه . تکه هاي کوچکی از زندگی. باقی مونده یط تکه هاي کوچکفق ، ماسفرفته، مت

  . ندودست نخورده باقی خواهد م

  :گراور گفت

اونها از خوشحالی از خودشون بی خود ! بزرگان این رو باور نخواهد نکرد! لرد، لطفاً، شما باید با من بگردید -

  ! جات بدیدشما می تونید طبیعت وحش رو ن! می شن

  . پن دستش را بر سر گراور گذاشت و موي فرفري اش را بهم ریخت

  . فکر کنم خیلی خوب انتخاب کردم. خیلی خوب و درست. تو خیلی جوونی، گراور -

  :گراور گفت

  . من نمی فهمم... انتخاب؟ من  -

به زیر  ،یغی از ترسخوکچه ي غول پیکر با ج. تصویر پن سوسو زد، دم به دم داشت تبدیل به دود می شد

بعد پن دوباره . دده سرش را به داخل بالش فرو برد. ماموت پشمالو به طور عصبی خرخر کرد. تخت در رفت

  . شکل گرفت

  :خدا با بی چارگی گفت

به طور نامنظم بیدار می شدم، و هر بار زمان بیداریم . ام، رویاهام تاریک بودند خیلی وقته که خوابیده -

  . محاال دیگه به آخرش نزدیک .کوتاهتر میشه

                                               
110 - humming dodo bird
111 - Dede



  

  :گراور جیغ زد

  !تو دقیقاً اینجایی! چی؟ اما نه -

  :پن گفت

اعالنه اي  ،شبیه تو ، یک ستیر خیلی112لیساسبه . ستیر عزیزم، سعی کردم به دنیا بگم، دو هزار سال قبل -

  . خش کنهپزندگی می کرد و سعی کرد اون رو  113او در افیسوس. دادم 

  . چشمان آنابث عریض شد

«  صداي گریه اي رو از ساحل شنید، ،که داشت از ساحل افیسوس رد می شد ملوانیه . یه داستان قدیمی -

  . 114»مرده ،پن ،به اونها بگو خداي بزرگ

  :گراور گفت

  . اما اون حقیقت نداشت -

  :پن گفت

. دیاز پذیرش مردن من امتناع کرد ،مهربون، ستیرهاي سمج شما ستیرهاي. همنوعان تو هرگز باور نکردند -

ر دردناك و ذشماها گ. اما شما فقط اون واقعه حتمی رو به تاخیر انداختید. و به خاطر اون دوستتون دارم

  . باید تموم بشه. خواب شفق تاریکم رو طوالنی کردید، طوالنی ام

  . صداي گراور لرزید

  !نه -

  :پن گفت

  . همراهت، نیکو، او درك می کنه. تو باید حقیقت رو بپذیريگراور عزیز،  -

  . رامی سري به موافقت تکان دادآنیکو به 

  . این خیلی شبیه یه خاطره ست.. این . او باید خیلی قبل می مرد. او داره می میره -

  :گراور گفت

  . اما خدایان نمی تونن بمیرن -

  :پن گفت

وقتی اونها از داشتن قدرت . از بین بره ،وقتی که هر چی رو که به خاطرش وجود دارن. اونها محو می شن -

، خیلی هطبیعت وحش، گراور عزیزم، حاال خیلی کوچیک. و مکانهاي مقدسشون ناپدید شد. دست کشیدند

همین من نیاز دارم تو یه  براي. قلمرو ام از دست رفته. شکننده، که هیچ خدایی نمی تونه اون رو نجات بده

رواح طبیعت بگی که خداي اباید به ستیرها، عروس هاي جنگل و دیگر . باید به شورا برگردي. پیام رو برسونی

نمی . نجات دادن من پایان بدیمبراي انتظارشون  بهچون باید . به شون بگو که من مرده ام. مرده ،پن ،بزرگ

  ... م از شماها وهر کد. درستش کنید شما باید خودتون ،تنها رستگاري. تونم

  . او متوقف شد و به پرنده ي کوکو اخم کرد، که دوباره نغمه سرایی را شروع کرده بود

  :پن پرسید
                                               

112 - Lysas 
113 - Ephesos یک جزیره  در یونان باستان 
کن که بنا به اساطیر یونان ملوانی به نام تاموس روزي در گذر از کنار جزیره ي افیسوس صدایی خدایی می شنود که به او می گوید به همه اعالن  -  114

ه که در داستان پرسی جکسون، نویسنده داستان را به گونه اي تعریف می کند که صدایی که تاموس شنیده صداي لیساس بود. خداي بزرگ، پن، مرده

  :منبع.  بعد از این که پن می خواهد که حرفش را به گوش همه برساند داشته گریه و زاري می کرده

http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_(god)#The_.22Death.22_of_Pan



  

  رو می خوونی؟  115مبایاادده، داري چی کار می کنی؟ داري دوباره ک -

  . دده مظلومانه به باال نگاه کرد و با چشمان زردش پلک زد

  . ه کشیدآپن 

اما همون طور که داشت می گفتم، گراور عزیزم، هر کدام از شماها باید پیامم رو . هر کسی یه عیبی داره -

  . برسونید

  :گراور پچ پچ کنان گفت

  !نه... اما  -

  :پن گفت

 هاون نمی تون. تو باید روحم رو حمل کنی. و حاال باید من رو آزاد کنی. تو من رو پیدا کردي. قوي باش -

  . او باید توسط همه ي شماها حمل بشه. توسط یه خدا حمل بشه يمدت بیشتر

. بی شفافش مستقیم به من نگاه کرد، و فهمیدم که او فقط در مورد ستیرها صحبت نمی کردآپن با چشمان 

  :خدا گفت. يدیگر انسانها و هر کس منظورش دو رگه ها هم بود، و

وقتی وقتش . ی برات دارمیاما خبرها. رو می دونمتردید هات . می دونم امروز چی دیدي پرسی جکسون، -

  . ه، نباید ترست هدایتت کنهسبر

  . نابث برگشتآ سمت او به

تو نقش مهمی رو بازي می کنی، اگر چه اون چیزي نیست که تصورش رو . تنا، زمانت داره میادآدختر  -

  . داري

  . بعد او به تایسون نگاه کرد

نامت در ... اما تو، تایسون. رزوهاشون می رسنآقهرمان ها به سختی به . ارباب سیکالپس ها، نا امید نباش -

  ... و خانم ریچل الیزابت دیر . قرن ها و نسل ها به یاد می مونه ،میان سیکالپس ها

اما پن  ،یداو مثل کسی که گناهکار است خودش را عقب کش. به خود پیچید فت،وقتی پن اسمش را گ ،ریچل

.وردآاو دستش را براي تبرك کردن باال . فقط لبخند زد

  . می دونم که تو فکر می کنی نمی تونی جبران کنی، اما تو هم به اندازه ي پدرت مهم هستی -

  :ریچل با لکنت گفت

  ...من  -

  . اشکی بر روي گونه اش دوید

  :پن گفت

  . اونها خواهند آمد. فرصت ها باشمی دونم حاال این رو باور نداري، اما به دنبال  -

  :با مهربانی گفت. سرانجام به سمت گراور برگشت

  ستیر عزیزم، می تونی پیامم رو برسونی؟  -

  . من نمی تونم... من  -

  :پن گفت
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.  پیشاهنگی است اساساً براي اتحاد انسانیت و روح طبیعت، غمخواري و نزدیکی و صمیمیت بوده



  

تو بیشتر از هرکسی به من باور داشتی، که . قلبت پاکه. تو قوي ترین و شجاع ترین هستی. تو می تونی -

  . کنیمی باشی که من رو رها  یاید پیام رو ببري، و تو باید اولین کستو ب ،همین براي

  . نمی خوام این کار رو بکنم -

  :خدا گفت

سال اون باید معنیش  همی دونی که؟ اما بعد این هم. هییاساً معنی اش روستااس... می دونم، اما نامم پن  -

« : حاال شما هر کی رو می بینید بگید. روح طبیعت وحش حاال باید به همه ي شما تحویل بشه. باشه جا ههم

طبیعت وحش رو یادآوري کنید، در هر زمان کوچکی، . »اگه می خواي پن رو پیدا کنی، روحش رو در بر بگیر

حتی یه خدا، تا اون رو منتظر بشین،  اي شماها نباید براي کس دیگه. هر کدوم تون در گوشه اي از جهان

  . تون انجام بدهابر

  . بعد به آرامی بلند شد. چشمان گراور عریض شد

  . حاال رهات می کنم... من تمام عمرم رو به دنبالت گشتم  -

  . پن لبخند زد

  . آخرین تبرکم. متشکرم، ستیر عزیز -

م شد، اما این نوع انرژي مثل ي تقسیژمه سفیدي به حلقه هاي انر. او چشمانش را بست، و خدا ناپدید شد

دودي پیچان به داخل دهانم فرو رفت . اتاق را پر کرد. ترسناك نبود ،بی رنگ کرونوس که دیده بودمآقدرت 

حیوان ها . کریستال ها تار شدند. به داخل گراور رفت ياما فکر می کنم مقدار بیشتر. و دهان گراور و بقیه

 غبارگرد و به  عدشدند و برنگ بعد آنها خاکستري . هی کشیدآنده کوکو دده پر. نگاه غمگینی تحویلمان دادند

  . خالی یتاریک بودیم، با تخت يو حاال تنها در غار. تاك ها پژمرده شدند. تبدیل شدند

  . چراغ قوه ام را روشن کردم

  . گراور نفس عمیقی کشید

  :ازش پرسیدم

  تو خوبی؟ ... تو  -

آن را محکم به روي  و را تکاند آن او کالهش را از آنابث گرفت، گل. رسید ین تر به نظر میگاو بزرگتر و غم

  . موهاي فرفري اش فرو برد

  :او گفت

  . مرده ،پن ،خداي بزرگ :و بهشون بگیم. باید حاال بریم -

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل هیجدهم

  .گراور دسته اي را از ترس می راماند

  

مه راه را از ما را به میدان تایمز برگرداند، احساس میکردم هاما وقتی که ریچل . فواصل در البیرنت کوتاهترند

روشنایی یک روز تابستانی در پیاده رو  نور و از زیرزمین هتل مریت خارج شدیم و در. منیومیکزیکو دویده ا

 نمیتوانستم تصمیم بگیرم که کدام واقعی تر. با چشمانی نیمه باز به ترافیک و جمعیت نگاه کردیمو ایستادیم، 

  .بود، نیویورك یا غار کریستالی که در آن مرگ خدا را دیده بودم

بلندترین حدي که میتوانستم  بعد پنج مرتبه در. به داخل کوچه اي رفتم، تا بتوانم انعکاس خوبی ایجاد کنم

  .سوت زدم

  .یک دقیقه بعد ریچل نفسش را حبس کرد

  !خوشگلناونا  -

بلک جک در جلوي گروه بود، و . مدندآبین آسمان خراش ها فرود  شاهین وار ،دسته اي اسب بالدار از آسمان

  . هنم صحبت کردذاو در . تا از دوستان سفیدش دنبال می شد توسط چهار

  !تو زنده اي! یو، رئیس -
  :به او گفتم

  . گوش کن، یه سفر سریع به کمپ الزم داریم. آره، اون جا خوش شانس بودم -

پشتش حمل  بر اون رو یمی تون! 116سیکالپس هم با شماهاست؟ یو، گیودواُه، مرد، اون ! اون کار منه -
  ؟ نیک

. اعتراض کرد، اما در نهایت راضی شد که تایسون را بر پشتش سوار کند نغرغر کردبا  ،گیودو ،اسب بالدار

  . همگی به جز ریچل سوار شدند

  :او به من گفت

  . خب، به گمونم همش همین بود -

نگاهی به آنابث . هر دو می دانستیم که او نمی تواند به کمپ بیاید. افقت تکان دادمبا ناراحتی سري به مو

  . کردم که وانمود می کرد با اسب بالدارش مشغول است

  :گفتم

  . رو بدون تو انجامش بدیمکار نمی تونستیم اون . ون ریچلنمم -

  ... دلم براش تنگ می شه، منظورم اینه که به جز مردن پن و تا پاي مرگ رفتن و  -

  . صدایش لرزید

  :وردمآبه یاد 

  منظورش چی بود؟ . پن یه چیزایی در مورد پدرت گفت -

  . ریچل بند کوله اش را چرخاند

  . ه تاجر مشهورهیاو یه جورایی .  شغل پدرم... پدرم -

  مندي؟ثروت... منظورت اینه که  -
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  . خب، آره -

  ... به همین خاطر تونستی او شوفر رو وادار کنی که بهمون کمک کنه؟ تو فقط اسم پدرت رو گفتی و  -

  . ریچل حرفم را قطع کرد

اون به همه ي جاي دنیا پرواز می کنه و به دنبال . همسکونی پدرم یک توسعه دهنده ي زمین... آره، پرسی -

  . ردهزمین هاي توسعه نیافته می گ

  . او نفسی لرزان کشید

 رزی ،ازش متنفرم، اما او اونها رو شخم می زنه و مرکز خرید. او اونها رو می خره.. او . ق بکر و وحشیطمنا -

  ... مرگ پن رو ... و حاال که پن رو دیدم . ساخت هاي زشت دیگه اي می سازه

  . هی، نمی تونی خودت رو به خاطر اون سرزنش کنی -

. نمی خواستم تو بدونی .من دوست ندارم در مورد خانواده ام صحبت کنم... من . چقدر بده نمی دونی -

  . نباید چیزي می گفتم. متاسفم

  :گفتم

. تو ما رو توي هزارتو راهنمایی کردي. ریچل، تو کارت رو عالی انجام دادي ،نه، چیزي نیست، نگاه کن -

اهمیتی نداره که بابات چی . ر مورد تو باهاش قضاوت کنماین تنها چیزیه که قصد دارم د. خیلی شجاع بودي

  . کار می کنه

  . ریچل با رضایت به من خیره شد

  . می تونی باهام تماس بگیري... اگه دوباره احساس کردي که دوست داري با یه فانی بیرون بري... خب،  -

  . آه، آره، مطمئن باش -

ورم را بیان ظور منطخیلی بی عالقه به نظر می رسیدم، اما نمی دانستم چ م،به گمان. او ابرویش را باال برد

فکر کنم دلم کامالً براي . که دور و برم بودند چه باید می گفتم یفقط مطمئن نبودم که با همه دوستان. کنم

  . خر تنگ می شدآاین روزهاي 

  :گفتم

  . خوش می گذره... منظورم اینه که  -

  :او گفت

  . شماره ام توي کتاب تلفن نیست -

  . دارمش -

  . هنوز رو دستته؟ ممکن نیست -

  . حفظش کردم... من . نه -

  . لبخندش به آرامی برگشت، اما شادتر

  برو و به خاطر من دنیا رو نجات بده، باشه؟ . بعداً می بینمت، پرسی جکسون -

  . دخیابان هفتم به راه افتاد و در میان جمعیت گم شسمت او به 

  

*****  

  



  

دوري می کرد، با اکراه اجازه داد که نیکو سوار  واسبش از ا. وقتی به پشت اسب ها رفتیم، نیکو مشکل داشت

  . شود

  :اسب بالدار اعتراض کرد

  !بوش شبیه مرده هاست -
  :بلک جک گفت

ه، آه، اُ. این تقصیر اونا نیست. خیلی از دورگه ها بوي عجیبی می دن. 117هی حاال بجنب، پورك پاي -
  . سیمنظورم شما نبود، رئ

  :نیکو گفت

  . بهر حال نمی خوام به اون کمپ برگردم! بدون من برید -

  :گفتم

  . نیکو، ما کمکت رو الزم داریم -

  . اشتذبعد آنابث دستش را بر شانه ي او گ. او دست به سینه شد و اخم کرد

  :او گفت

  . فاًطل ،نیکو -

  . به آرامی حالتش نرم شد

  :اکراه گفتاو با 

  . اما اونجا نمی مونم ،خیلی خب، به خاطر تو -

   چطوري یه دفعه اي نیکو به حرفت گوش می کنه؟ :یک ابرویم را به سمت آنابث باال بردم، مثل

  . وردآنابث زبانش را برایم بیرون آ

  ایست   دیم، و خیلی زود بر روي رودخانه يپریبه درون هوا . در نهایت هر کسی بر یک اسب سوار شد

  . ترده می شدسدر حالی که النگ آیلند در مقابلمان گ یم،بود

  

*****  

  

سلینوس شکم گنده و همین طور مد، آمدیم و فوراً کایرون به مالقاتمان آدر میان محوطه ي کابین ها فرود 

انتظار داشتم که او را ابرویش را باال برد، اما اگر  ،کایرون وقتی نیکو را دید. دسته اي از تیراندازان کابین آپولو

  . با آخرین خبرها در مورد دایدالوس شدن کیونتاس، یا برخاستن کرونوس شوکه کنم، در اشتباه بودم

  :کایرون گفت

اما ارتش پیشتازش  ،لرد تیتان رو کند کنیدپیشرویی امیدوار بودم شماها . باید عجله کنیم. خیلی ترسیدم -

  !بیاید. اکثر مدافعانمون سرجاهاشونن. اونها براي جنگ و خونریزي مشتاقن. هنوز دارن نزدیک می شن

  :سلینوس در خواست کرد

گواهی ! گراور آندروود ،هفته دیر کرديیه جستجو در مورد پن چی شد؟ تو تقریباً . یه لحظه صبر کنید -

  !جستجوت لغو میشه

  . او راست ایستاد و در چشمان سلینوس زل زد. کشید گراور نفس عمیقی
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  . اشتهذاو مرده و روحش رو براي ما به جا گ. خداي بزرگ پن مرده. گواهی جستجو دیگه اهمیتی نداره -

  . مدآصورت سلینوس به رنگ قرمز روشن در

  !ت می کنمگراور آندروود، به خاطر این طوري صحبت کردنت تبعید. چی؟ توهین به مقدسات و دروغ -

  :گفتم

  . همه ي ما. ما اونجا بودیم ،ردوقتی اون م. حقیقت داره -

  !طبیعت از بین برها! شماها همتون دروغگوین! غیر ممکنه -

  .کایرون صورت گراور را بررسی کرد

  . در مورد اون بعداً صحبت خواهیم کرد -

  :سلینوس گفت

  ... ما باید با این مبارزه کنیم ! در موردش همین حاال صحبت می کنیم -

  . کایرون حرفش را قطع کرد

متاسفم اون باید یه . موضوع پن دو هزار ساله که منتظر بوده. کمپ من مورد حمله واقع شده، سلینوس -

  . به فرض این که هنوز امروز غروب این جا باشیم. کمی دیگه هم صبر کنه

به سمت جنگل چهارنعل رفت، و ما را در حالی ترك کرد . ماده کردآسخنرانی شادي آور، او کمانش را  و با آن

  . که با بهترین حالتی که می توانستیم او را دنبال کردیم

  

*****  

  

پوشیده در حالی که لباس رزم کامل  ،همه. این بزرگترین عملیات رزمی بود که تا حاال در کمپ دیده بودم

هفاستوس تله هایی را به دور ورودي  نکابی. اما این بار براي مسابقه ي تسخیر پرچم نبود بودند، نجاآبودند، 

هایی پر از آتش سبز یونانی، دسته اي از دارت هاي تیز براي  سیم هاي تیز، پیت ،ساخته بودند البیرنت

ل می کرد، که همکنون بر بکیندورف داشت دو تا منجیق به اندازه ي جرثقیل را متص.  منحرف کردن حمله

ات زبا تجهیو کابین اریز در خط جلویی بودند، . مده ي هدف گیري بودندآروي مشت زئوس برپا شده بودند و 

کابین هاي آپولو و هرمس در جنگل مستقر . سنگین نظامی تحت دستورات کالریس در حال تمرین بودند

 نحتی پري هاي جنگل هم با کما. درختان قرار داشتنداکثرشان بر باالي . مدهآبا کمانهایی  ،شده بودند

  . در حال یورتمه رفتن بودند یو ستیرها با چماق هاي چوبی و زره هاي زبر پوست درخت ،تجهیز شده بودند

ادر فرماندهی را برپا کرده بودند و داشتند چتنا بپیوندد، که آآنابث رفت تا به برادران و خواهرانش در کابین 

س یرئ. یک پرچم خاکستري با نشان جغد بیرون چادر در اهتزاز بود .یات را فرماندهی می کردندلممستقیماً ع

  . ن ایستاده بودآبر در  ظامنیتی مان آرگوس، به عنوان محاف

فرودیت آن دور و بر می چرخیدند و زره همه را مرتب می کردند و پیشنهاد می کردند که موهاي آبچه هاي 

. نسیوس کاري براي انجام دادن یافته بودندیوحتی بچه هاي د .را شانه کنند درهم برهم اسبهایمان

نسیوس خودش هنوز جایی در دید نبود، اما پسرهاي دوقلوهاي بلوندش براي همه ي جنگجوهاي خیس یود

به نظر یک آماده سازي کامل بود، اما کایرون در کنارم . بطري آب و بسته هاي آبمیوه فراهم می کردند ،عرق

  :زیر لب گفت

  . کافی نیست -



  

در مورد آن چه که در البیرنت دیده بودم، همه ي آن هیوالها در استادیوم آنتیوس، و قدرت کرونوس که در 

چیزي بود که  حق با کایرون بود، اما این تمام آن. قلبم ایستاد. اندیشیدم ،کوهستان تام حس کرده بودم

نمی  ،اما حتی اگر او هم اینجا بود ،ردم که دیونسیوس اینجا بودبراي اولین بار آرزو می ک. اندوخته بودیم

وقتی جنگ داشت نزدیک می شد، خدایان از دخالت مستقیم منع . دانستم آیا او می توانست کاري انجام دهد

  . نداشتند ياعتقاد ،مثل این و شروطی ظاهراً، تیتان ها به حدود. شده بودند

 ،داستانش را برایش تعریف می کرد گراوروقتی که . صحبت با جنیفر بودگراور در حال  ،در کناره ي محوطه

در چشمانش  یرنگ اشک سبز ،مربوط به پن را به او داد روقتی که گراور اخبا. جنیفر دستانش را نگه داشته بود

  . دزحلقه 

او صخره ها را برمی داشت و . ده سازي خطوط دفاعی کمک می کردامآتایسون به بچه هاي هفاستوس در 

  . کپه می کرد ،براي آتش زدن ،کنار منجیقرا آنها 

  :کایرون گفت

تو . وقتی جنگ شروع بشه، می خوام منتظر بمونی تا بفهمی با چه چیزي روبرو می شیم. با من بمون پرسی -

  . تقویت داریم باید به جایی بري که نیاز به نیروي بیشتري براي

  :در حالی که هنوز از درك حقیقت گیج بودم، گفتم

  . اما اون نبود.... اون لوك بود. مستقیم تو چشماش زل زدم. من کرونوس رو دیدم -

  . کایرون انگشتانش را بر روي بندکمانش کشید

  . می شه و در حضورش زمان به نظر می رسه که به مایع تبدیل. طالیی داشت یحدس می زنم چشمان -

  . به موافقت سري تکان دادم

  چطوري می تونه یه بدن فانی رو تسخیر کنه؟  -

ترکیب فرم ... خدایان قرنهاست که به شکل فانی ها در میان، اما واقعاً یکی از اونها شدن. نمی دونم، پرسی -

  . یز نشهبدون این که بدن لوك ریز ر ،نمی دونم چطوري این کار انجام شده. خدایی با یک فانی

  . کرونوس گفت که بدنش آماده شده -

بار، براي یه . رو محدود کنه اما ممکنه که این قدرت کرونوس. اون لرزم می گیرهاز فکر در مورد معنی  -

امیدوارم که همین طور اون رو . بونهساین اونها رو با هم می چ .حداقل، او در یک شکل انسانی محدوده

  . محدود کنه

  ... کایرون اگه او حمله رو رهبري کنه -

هیچ شکی نیست که او برنامه . حسش می کردم ،بود ناگه اون در حال نزدیک شد. فکر نمی کنم، پسرم -

  . سیب رسونديآ، بهش رو خراب کردي شاتاق تخت دارجلوي چشماش اما معتقدم وقتی  ،ریزه

  . او با سرزنش به من نگاه کرد

  . پسر هیدیز ،دوستت نیکواون تو و  -

  . غده اي به گلویم آمد

  ... فقط . می دونم باید بهت می گفتم. متاسفم، کایرون -

  . کایرون دستش را باال آورد

تو می خواستی ازش . تو احساس مسئولیت می کردي. درك می کنم چرا این کار رو کردي، پرسی -

  ... باید . اما پسرم، اگه ما توي این جنگ جون سالم به در بردیم، باید بهم اعتماد کنیم. محافظت کنی



  

متوقف  ،ودندهمه در محوطه در حال انجام هر کاري که ب. پایمان لرزید زمین در زیر. صدایش مضطرب شد

  :کالریس دستور ساده اي داد. شدند

  !سپرها رو قفل کنید -

  . بعد ارتش لرد تیتان از البیرنت به بیرون تاخت

  

*****  

  

اولین چیزي که دیدم یک . در مقیاس کامل بود ينبرد ،اما این یکی ،بودمشرکت کرده قبالً در مبارزه هایی 

بیرون پریدند، در حالی که چنان بلند فریاد می زدند که احساس که از زمین بود گنیان یترسیجین غول هاي ال

و  به همراه داشتند، ،از ماشین هاي صاف شده ساخته شده بودکه  ،آنها سپرهایی. کردم گوشهایم منفجر شد

یکی از غولها . که از تنه هاي درختان با خارهاي زنگ زده در انتهایش ساخته شده بود یچماق هایهمین طور 

به کناري  اریز دسته ي نظامی اریز غرید، و آن را با چماقش به کناري پرت کرد، و کل افراد کابین سمتبه 

  . پرت شدند، یک جین جنگجو مثل عروسک هاي کهنه به هوا پرت شدند

  :بکیندورف فریاد زد

  !آتش -

یکی از سپر ماشینی بر روي  ،یکی از آنها. دو صخره به غول ها برخورد کردند. مدندآمنجیق ها به چرخش در 

و دیگري به سینه ي غول دیگر برخورد کرد و  . دشمنحرف ایجاد کرد و به سختی تورفتگی کوچکی  غول ها

  . او را به زمین کوبید

شبیه خارهاي  ،کردند، یک جین کمان در میان زره ضخیم یکی از غول ها شانرانکمان داران آپولو تیربا

و بعضی از غول ها در اثر تماس برنز آسمانی  درخنه هایی در زره یافتناز آنها چند تا . ، فرو رفتخارپشت

  . تبخیر شدند

رون یتو ب ، موج دیگري از هزارآشفته می شوند ندرایستریگنیان ها داما فقط وقتی که به نظر می رسید که ال

آنها در . همراه داشتنددر زره کامل جنگ، که نیزه ها و تورهایشان را به  ،سی تا شاید چهل تا داراکانا: ریخت

یکی از آنها به خارها . افتادند ،اخته بودندسبعضی در تله هایی که کابین هفاستوس . تمامی جهات متفرق شدند

به یک سیم گیر کرد و دسته اي از آتش  ،یکی دیگر. برخورد کرد و هدف ساده اي براي کمان داران شد

اما تعداد زیادي از . غرق کرددر خود زن ماري را  نچندی شعله هاي سبزرنگ درخشید، در حالی که با نییونا

نابث آدیدم که . نها روبرو شوندآویان آتنا به سمتشان رفتند تا با جآرگوس و جنگ. آنها در حال پیشرویی بودند

 یک. در نزدیکی مان، تایسون داشت یک غول را می راند. نها را گیر انداختآچاقویش را کشید و یکی از 

  !بنگ! بنگ! بنگ. از پشت غول باال رفته بود و داشت با سپري برنزي بر سرش ضربه می زد او ،طوري

اما . رامی پیکانی بعد از پیکان دیگر رها می کرد، و با هر شلیک یک هیوال را از پا در می آوردآکایرون به 

از تونل  -خانم الرينه  -سرانجام یک سگ جهنمی. ز داشتند از هزار تو باال می آمدندوان زیادي هنندشم

  . مستقیم به سمت ستیرها رفت ،سرعته بیرون جهید و ب

  :فریاد زدمن کایرون به سمت 

  !برو -

  . ریپتاید را کشیدم و حمله کردم



  

یکی از دورگه هاي دشمن داشت با یکی از . وقتی که به صحنه ي جنگ می دویدم، چیزهاي وحشتناکی دیدم

دشمن شمشیرش را در بازوي او فرو . ما زیاد شبیه یک رقابت کامل نبودپسرهاي دیونسیوس مبارزه می کرد، ا

جوي دیگري از دشمن گجن. د با دسته ي شمشیرش بر سر او کوفت، و پسر دیونسیوس به زمین افتادعب ،برد

  . یکان هاي آتشین به سمت درخت ها پرتاب کرد و کمان داران و پري هاي جنگل مان را به خطر انداختپ

 پیشروییمسیري در نا از صحنه ي مبارزه ي اصلی بیرون آمدند و با سریدن بر روي زمین ااز داراکیک جین 

اگر آنها از جنگل خارج می . که به کمپ می رسید، مثل این که می دانستند کجا قصد دارند بروندمی کردند 

  . شدند، می توانستند کل کمپ را بسوزاند، و کامالً محو کنند

و تیغه ي استایکسی سیاهش هستی  او یک تلخین را سوراخ سوراخ کرد،. نجلو بودآ نیکو ديتنها فرد نزدیک 

  . ي اش را نوشید تا وقتی که دیگر چیزي به جز خاك وجود نداشتژهیوال را بلعید، انر

  :فریاد زدم

  !نیکو -

  . او به جایی که اشاره می کردم نگاه کرد، زنان ماري را دید و فوراً فهمید

  . بلند کردی کشید و شمشیر سیاهش را نفس عمیق

  :او فریاد زد

  . بهم خدمت کن -

. ناها دهان باز کرد، و یک جین از جنگجویان زامبی از زمین بیرون خزیدنداشکافی در مقابل داراک. زمین غرید

 قالب هاي امریکا، ونا - هاي متفاوت تاریخ جنازه هاي وحشتناك در یونیفورم هاي ارتشی از تمامی دوره

شان را هاین، آنها شمشیرآدر یک . رومی هاي قدیمی، سواره نظام هاي ناپلئونی بر روي اسبهاي اسکلتی

نیکو بر روي زانوش فرو افتاد، اما وقتی نداشتم تا ببینم حالش خوب . کشیدند و به سمت دراکاناها شتافتند

  . است یا نه

یکی از ستیرها  هجانور ب. جنگل می راندتیرها را به سمت سبه سگ جهنمی نزدیک شدم، که حاال داشت 

حمله برد، که رقص کنان از سر راهش کنار رفت، اما ناگهان او به سمت ستیر دیگري یورش برد که خیلی 

  . سپر پوست درختی اش ترك خورد ،وقتی ستیر افتاد.  کند بود

  :فریاد زدم

  !هی -

اما به پشت  ،جه هایش مرا تکه تکه نکردبا پن. دندان قروچه اي رفت و خیز برداشت. سگ جهنمی برگشت

آن را . رف هاي محتوي آتش یونانی بکیندورفظیکی از  - رف سفالی بسته شدظافتادم، انگشتانم به دور یک 

در حالی که به سختی نفس  ،تقال کنان. به داخل دهان سگ جهنمی پرت کردم، و جانور به آتش کشیده شد

دویدم تا او را چک کنم، اما . تکان نمی خورد ،ستیري که لگد مال شده بود. به عقب برگشتم ،می کشیدم

  :ناگهان صداي گراور را شنیدم

  !پرسی -

شعله ها در ده فوتی درخت جنیفر می غریدند، و جنیفر و گراور دیوانه وار می . آتشی در جنگل شروع شده بود

  . ی اش آهنگ باران را نواخت، اما آن آهنگ فقط همه چیز را بدتر کردگراور با ن. کوشیدند تا آن را نجات دهند

به سمت  ،می پریدم و از میان پاهاي غول ها به سرعت جاخالی می دادم ندر حالی که از کنار دوئل کنندگا

  . شان دویدم



  

درونم  کششی در. تمرکز کردم. اما مجبور بودم کاري انجام دهم... نزدیک ترین آب، نهر بود، نیم مایل دورتر

آتش را . دآمبه سرعت به میان درختان باال  بناگهان دیواري از آ. وجود داشت، غرشی در میان گوشهایم

  . خیساند، جنیفر و گراور و هر چیز دیگري را

  . گراور فواره اي از آب از دهانش بیرون ریخت

  !ممنون، پرسی -

  !خواهش می کنم -

گراور چماقی در دست داشت و جنیفر هم . ر و جنیفر دنبالم کردندبه سمت صحنه ي مبارزه دویدم و گراو

همه را  پشتاو کامالً عصبانی بود، مثل این که قصد داشت . ترکه هاي قدیمی به همراه داشت عصایی شبیه

  . سیاه کند

د مثل این که ممکن بو -البیرنت متعادل شده استاز وقتی که به نظر می رسید که نبرد دوباره در بیرون 

یک جیغ وحشتناك به بیرون از البیرنت منعکس شد، صدایی که قبالً آن را شنیده  -شانسی داشته باشیم

  . بودم

مد و الشه ها آاو بر باالي مشت زئوس فرود . کامپ به درون آسمان پرید، بالهاي خفاش وارش کامالً باز شد

ت متغیر به دور اسرهاي حیوان. بودصورتش با شادي دیوصفتانه اي پوشیده شده . بررسی کرد يرا مختصر

 ،در میان دست راستش. مارها به دور پاهایش هیس هیس می کردند و می چرخیدند. کمرش می غریدند

اما او آن را به داخل دهان شیر بر روي کمرش  -ریادنهآکالف نخ  -نخ درخشانی را نگه داشته بود فکال

کامپ با شادي و پیروزي فریاد زد، و . ندسبز رنگ درخشیدتیغه ها با سم . پرتاب کرد و شمشیرهایش را کشید

اما به وسیله ي غول ها و سگ هاي  ،بقیه سعی کردند که فرار کنند. بعضی از اعضاي کمپ جیغ کشیدند

  . جهنمی له شدند

  :کایرون فریاد زد

  .اُه، خدایان جاویدان -

او با سرعتی . حضور آن را حس کرده استاو به سرعت پیکانی هدف گیري کرد، اما کامپ به نظر می رسید 

  . کایرون سوت کشان بدون هیچ آسیبی از کنار سرش عبور کرد شگفت انگیز پرواز کرد، و پیکان

تایسون فریاد زنان به خطوط . که با ضربه ي چماقی بیهوش شده بود ،تایسون خودش را از دست غولی رهانید

  :ما پیوست

  !یدبجنگ! یدازش فرار نکن! یدبایست -

  . پرید، و تایسون و سگ جهنمی غلتان بر روي هم دور شدند شاما ناگهان یک سگ جهنمی بر روی

  .مد، و آن را با خاك یکسان کردآکامپ بر روي خیمه ي فرماندهی آتنا فرود 

  . به سمت او دویدم و آنابث را در کنارم یافتم، در حالی که سرعت را حفظ می کرد، چاقویش را کشید

  :او گفت

  . آخرش باشه ن ممکنهیا -

  . باشه می تونه -

  . جنگ با تو باعث خوش بختیه، مغز جلبکی -

  . همین طور تو -



  

من جاخالی دادم، در حالی که . کامپ هیس هیس کرد و ضربه اي به ما زد. با هم در مسیر هیوال دویدیم

فرو کند، اما به نظر  کامپ بدنرفت تا چاقویش را در می سعی می کردم او را سردرگم کنم، وقتی که آنابث 

نابث مجبور آآنابث را سد کرد، و  چاقوياو . به طور مستقل مبارزه کند ،می رسید هیوال می تواند با دو دستش

مثل این بود که  ،ن چیزآفقط نزدیک شدن به . اجتناب کند کامپ سمی شمشیر شد که به عقب بپرد تا از ابر

می دانستم نمی . ششهایم نمی توانست هواي کافی تنفس کند. م سوختچشمان. در مه اسیدي ایستاده باشید

  . مان بیشتر از چند ثانیه مقاومت کنیمقلمرو توانیم در 

  :فریاد زدم

  !ما کمک الزم داریم! یاال -

هرکسی یا فرو افتاده بود یا داشت براي نجات زندگی اش مبارزه می کرد، یا چنان . اما کمکی در کار نبود

سه پیکان کایرون بر روي سینه ي کامپ فرو رفت، اما او فقط بلندتر . د که نمی توانست حرکت کندترسیده بو

  . غرید

  :آنابث گفت

  !حاال -

تقریباً وادارش ... با هم حمله کردیم، از ضربه هاي هیوال جاخالی دادیم، به داخل گاردش وارد شدیم، و تقریباً 

و ما  ،اما سر بسیار بزرگ خرسی از روي کمر هیوال بلند شد کردیم که شمشیرش را در سینه اش فرو برد،

  . گرفته شدن اجتناب کنیم تقال کنان به عقب برگردیم تا از گاز شدیممجبور 

  !شترق

هیوال پاي جلویش  ، ویمه بودنابث و من بر روي زمین افتادآچیز بعدي که به یاد دارم، . چشمانم سیاهی رفت

  . ه بود، و ما را پایین نگه داشته بوداشتذرا بر روي سینه هایمان گ

کامپ . هیس هیس می کردند ،بر باالي سرم می چرخیدند، شبیه خندیدن و مسخره کردن رصدها ما

  . من هیچ شانسی نداریم ورد، و می دانستم آنابث وآرنگش را باال  شمشیرهاي سبز

ورد کرد، و هیوال را به کناري پرتاب دیواري از تاریکی به کامپ برخ. ناگهان، پشت سرم، چیزي فریاد کشید

  . و خانم الري در کنارمان ایستاده بود، دندان قروچه می رفت و کامپ را گاز می گرفت. کرد

  :صداي آشنایی گفت

  !دختر خوب -

دایدالوس داشت در مسیر خروجش از البیرنت می جنگید، و در حالی که مسیرش را به سمت مان می پیمود 

ا، نیک غول آش -در کنار او کس دیگري بود. ضربه ي شمشیرش ناکار می کرد اراست ب دشمنان را از چپ و

  . یستریگنیان ها، با صد بازوي چرخان، که هر کدام صخره اي بزرگ را در برداشتخیلی بلندتر از ال

  :تایسون با تعجب فریاد زد

  !بریارز -

  :بریارز فریاد زد

  !تاب بیار! سالم، برادر کوچولو -

به نظر . و وقتی خانم الري از سر راهش کنار رفت، صد دستی دسته اي از صخره را به سمت کامپ روانه کرد

ود، به نظر می رسید بتعدادشان زیاد . می رسید صخره ها به محض خروج از دستان بریارز بزرگ می شوند

  . نیمی از زمین یاد گرفته است تا پرواز کند



  

  !بووووووووم

تنها . کوهی سنگی ایجاد شده بود، تقریباً به بلندي مشت زئوس ،لحظه ي پیش ایستاده بودجایی که کامپ 

صداي . رنگ فرو رفته در ترك سنگها بودسبز نشانه اي که نشان می داد هیوال وجود داشته دو شمشیر 

  . تمام نشده بود مانتشویقی از اعضاي کمپ بلند شد، اما هنوز کار دشمنان

  :فریاد زدیکی از دراکاناها 

  !بکشیدشون یا کرونوس س س س س  زنده زنده پوسسسستون رو می کنه! تکه تکه شون کنید -

به جلو یورش  ،نا امیدانه ،غول ها با آخرین تالش. بیشتر از ما ترسیده بودندکرونوس، خطر  ازظاهراً آنها 

شش غول با شادي . لغزید و افتاد یرونکااو را شوکه کرد،  ،ی کایرونقبفوتی بر پاهاي عبا یکی از آنها . آوردند

  . جیغ کشیدند و به جلو هجوم آوردند

  :فریاد زدم

  !نه -

  . اما براي کمک به او خیلی دور بودم

مثل . ، را شنیدمکه تا حاال شنیده بودمی گراور دهانش را باز کرد، و وحشتناك ترین صدای. ناگهان اتفاق افتاد

  . صداي ترس محض -شده بود صداي یک ترومپت که هزاران بار بزرگ

در حالی  ،غول ها. یکباره، نیروهاي کرونوس اسلحه هایشان را انداختند و براي نجات زندگی شان فرار کردند

تلخین ها و سگ هاي جهنمی و دورگه . له کردندرا نا ها اداراک ،که سعی می کردند اول داخل البیرنت شوند

آن مکان کامالً آرام . تونل با غرشی بسته شد و جنگ پایان یافت. دهاي دشمن تقال کنان به دنبال آنها بودن

نابث کمک کردم که بر روي پایش آبه . به جز آتشی که در جنگل می سوخت، و ناله هاي زخمی ها ،بود

  .یمبه سمت کایرون دوید. بایستد

  :پرسیدم

  حالت خوبه؟  -

  . بر روي یک طرف بدنش دراز کشیده بودند، سعی بیهوده اي می کرد تا بلند شود

  :او زیر لب گفت

خوشبختانه، ما به سناتورهاي پا شکسته تیر خالص نمی . فکر کنم حالم خوب بشه. کننده دهچقدر شرمن -

  .پاهاي شکسته....اُوي... زنیم

  :نابث گفتآ

  . ولو میارمیه پزشک از کابین آپ. کمک الزم داریم -

  :کایرون اصرار کرد

بعداً باید در ... اما، گراور. من خوبم! برید. نه، نه جراحات هاي خیلی بدتري وجود داره که باید بهش برسید -

  . مورد کاري که انجام دادي صحبت کنیم

  .موافق بودم

  . عالی بود -

  . گراور سرخ شد

  . نمی دونم از کجا اومد -

  . غوش کشیدآجنیفر محکم او را در 



  

  !من می دونم -

  :قبل از این که حرفش را ادامه دهد، تایسون فریاد زد

  !نیکو! پرسی، سریع بیا -

  

*****  

  

تا دورش را  دور که انگشتانش گره خورده بودند و چمنی. بیرون می آمد شدود از میان لباس هاي سیاه

  . بودشده زرد و پژمرده  ،گرفته بود

آهستگی می  هقلبش ب. ه آرامی او را چرخاندم و گوشم را بر روي سینه اش گذاشتمب ،تا جایی که می توانستم

  :فریاد زدم. زد

  !یه کمی نکتار بیارید -

قطره قطره نوشیدنی جادویی را . مد و قمقمه اي به دستم دادآیکی از اعضاي کمپ اریز لنگ لنگان نزدیک 

  . ش به آرامی پلک زنان باز شداو سرفه کرد و تف کرد، اما چشمان. به دهان نیکو ریختم

  :گفتم

  نیکو، چی شد؟ می تونی صحبت کنی؟  -

  . او با ضعف سري به موافقت تکان داد

  . حالم خوب میشه... من. هرگز سعی نکرده بودم اون همه مرده رو فراخوونی کنم -

همه ي ما گذراند، مثل او نگاهش را روي . نوشاندیمبه او او بلند شود و مقدار دیگري نکتار  تا کمک کردیم

  . ت سرم متمرکز شدشاین که سعی می کرد که ما را به یاد آورد، و ناگهان او بر روي کسی پ

  .او غرید

  . دایدالوس -

  :مخترع گفت

  . اومدم درستش کنم. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. بله، پسرم -

تراوید، اما او بهتر از اکثر ما به نظر  دایدالوس زخم هاي کمی برداشته بود که روغن طالیی از آن بیرون می

خانم الري پشت سرش ظاهر شد، و زخم هاي . ظاهراً بدن آدم ماشینی اش سریعاً بهبود می یافت. می رسید

بریارز کنار او . تادسایراست براي همین موهاي دایدالوس به طور مسخره اي  ،روي سر اربابش را لیسید

به نوعی خجالتی به نظر . ضاي کمپ و ستیرها با احترام محاصره شده بودتوسط گروهی از اع و، ه بودایستاد

  . سپرها، و تی شرت ها امضا می کرد ،می رسید، اما داشت بر روي زره ها

  :دایدالوس توضیح داد

صد دستی رو پیدا کردم، به نظر می رسید او هم  ،وقتی داشتم از داخل هزار تو به سمت کمپ می اومدم -

و هر . و خب با هم همراه شدیم. مدن به کمپ رو داشته، تا بیاد کمک کند، اما گم شده بوداوهمون ایده ي 

  .  دومون اومدیم تا تالفی کنیم

  . تایسون باال و پایین پرید

  ! می دونستم میاي! بریارز! آره -

  :صد دستی گفت



  

  . تو اون قهرمانی. اما تو به یادم انداختی که کی هستم، سیکالپس. من نمی دونستم -

  :گفتم. تایسون سرخ شد، اما پشتش را نوازش کردم

حتی بدون . ارتش تیتان هنوز یه جایی اون پایینه... اما، دایدالوس. این رو خیلی وقت پیش می دونستم -

  . که رهبري شون می کنه هکرونوس این باردیر یا زود پیدا می کنن، اونها راه رو . کالف نخ، اونها برمی گردند

  . دایدالوس شمشیرش را غالف کرد

که براي همین البیرنت . تا وقتی که البیرنت این جاست، دشمناتون می تونن ازش استفاده کنن. حق با توه -

  . نمی تونه ادامه بده

  . آنابث به او خیره شد

  ... تا وقتی تو زنده اي ! به نیروي زندگی تو وابسته است اما تو گفتی که البیرنت -

  . دایدالوس موافق بود

  . و خب یه هدیه اي برات دارم. ردم، البیرنت هم می میرهوقتی م. بله، معمار جوون -

یکی ... او کوله اي چرمی را از روي پشتش برداشت، درش را باز کرد، و یک لپ تاپ نقره اي براق بیرون آورد

  . بر روي درش نمادي آبی قرار داشت. آنهایی که در کارگاه دیده بودماز 

  :او گفت

یادداشت هایی از پروژه هایی که هرگز . کارام این جاست، این تمامی چیزیه که تونستم از آتیش نجات بدم -

دیگه توسعه نمی تونستم اینها رو تا حداقل میلیون ها سال . بعضی از طرح هاي مورد عالقه ام. شروع نکردم

  .اما شاید تو عالقه اي بهش داشته باشی. جرات نداشتم کارام رو براي دنیاي فانی ها رونمایی کنم. بدم

  . نابث داد، که طوري به کامپیوتر زل زده بود مثل این که از طالي خالص بودآ او کامپیوتر را به

  !ی دونم چقدرحتی نم... این قیمتیه! با ارزشهاین رو به من می دي؟ اما این  -

  :دایدالوس گفت

ما باید . تنا حق با تو بود، آنابثآدر مورد بچه هاي . انجام دادم کارایی که براي اون هتالفی خیلی کوچکی -

ایده هاي من رو بگیر و . حتی بهتر از من ،یه روزي تو یه معمار بزرگ خواهی بود. عاقل باشیم و من نبودم

  . ریه که می تونم قبل از مرگ انجام بدماین حداقل کا. اونها رو اصالح کن

  :گفتم

  . اشتباهه. صبر کن، مرگ؟ اما نمی تونی خودت رو بکشی -

  . او سرش را تکان داد

بهونه اي براي شیطان صفت بودن  ،نبوغ. هزار سال پنهان شده بودم نه به اون اشتباهی که از گناهام دو -

  . روبرو بشمباید با مجازاتم . زمان من رسیده. نیست، پرسی

  :آنابث گفت

  ... روح مینوس بر صندلی قضاوت نشسته . يتو محاکمه ي عادالنه اي در پیش ندار -

  :او گفت

همه ي اونچه که می تونیم . هعدالت در دنیاي زیرینبیاد رو می پذیرم، یکیش اعتماد به چه که پیش  هر -

  انجام بدیم، مگه نه؟ 

  . نیکو درهم رفت او مستقیم به نیکو نگاه کرد، و صورت

  :او گفت



  

  .بله -

  :دایدالوس پرسید

  . خب، روحم رو به  عنوان غرامت جنگی می گیري؟ می تونی ازش استفاده کنی تا خواهرت رو برگردونی -

  :نیکو گفت

  . ست بمونهکه هجایی همون او باید . نکا مردهانه، کمکت می کنم و روحت رو رها می کنم، اما بی -

  . دایدالوس به موافقت سري تکان داد

  . تو هم داري سر عقل میاي. آفرین، پسر هیدیز -

  .بعد به سمت من برگشت

و او هیچ میلی هم براي . نمی تونم خانم الري رو تنها رها کنم. در حقم، پرسی جکسون لطف نو آخری -

  ازش مراقبت می کنی؟ . برگشتن به دنیاي زیرین نداره

پیکر نگاه کردم، که رقت بار زوزه می کشید، هنوز در حال لیس زدن موي دایدالوس  به سگ جهنمی غول

داشتم فکر می کردم که در آپارتمان مادرم اجازه ي نگهداري سگ نداریم، به خصوص سگ هاي بزرگتر . بود

  :گفتم ااز خود آپارتمان، ام

  . آره، البته که مراقبش هستم -

  :او گفت

  . باید بهشون بگم چقدر متاسفم. و پردیکس رو ببینم... رمده ام تا پسامآخب، من  -

  . مدآاشک به چشمان آنابث 

اول ترسیدم که نیکو می خواهد مخترع پیر را . دایدالوس به سمت نیکو چرخید، که شمشیرش را کشیده بود

  :بکشد، اما او فقط به طور ساده اي گفت

  . یت کنحتراو اس یباید رها ش. زمانت خیلی وقته به سر اومده -

پوستش شفاف . شبیه یک مجسمه خشکش زد. آسودگی بر روي صورت دایدالوس نقش بستسر لبخندي از 

بعد مجسمه به گردي خاکستري . شد و مهره ها و چرخ دنده هاي برنزي در داخل بدنش را به نمایش گذاشت

  . تبدیل شد و فرو پاشید

لی که سعی می کردم به بهترین وجه ممکن او را آرام سرش را نوازش کردم، در حا. خانم الري زوزه کشید

یک زلزله که احتماالً می توانست در هر شهر مهمی  ،وقتی که البیرنت باستانی منفجر شد... زمین غرید. کنم

  . ، ایجاد شددر کشور رخ دهد

به الشه ها در  ،به دور و اطراف. جایی، امیدوار بودم، باقی مانده ي نیروي پیشتاز تیتان ها داشت می سوخت

  . ه و صورت هاي عرق کرده ي دوستانم نگاه کردمطمحو

  :به آنها گفتم

. بیاید، خیلی کار داریم -

  

  

  

  

  



  

  فصل نوزدهم

  .شورا شکافت برمی دارد

  

  . یادي در کار بودزخداحافظی هاي 

بر روي بدنها کشیده می شود، و چیزي بود که نمی خواستم  آن شب اولین بار بود که واقعاً می دیدم کفن ها

  . دوباره آن را ببینم

 ،او در کفنی طالیی. لو بود که با ضربه ي چماق غولی کشته شده بودواز کابین آپ ها، لی فلتچردر میان مرده 

در کفنی  ،دپسر دیونسیوس که در جنگ با دورگه ي دشمن کشته شده بو. پیچیده شده بود ،بدون هیچ تزیینی

شرمگین . بود 118اسمش کاستر. پیچیده شده بود ،ارغوانی که شاخه هاي تاك بر آن قالب دوزي شده بود

فده او ه. به خودم زحمت نداده بودم تا حتی اسمش را یاد بگیرم اما ،که او را سه سال در کمپ دیده بودم مبود

صدایش را خاموش کرد و  ،گوید اما هق هق، سعی کرد چند کلمه اي ب119لوکسبرادر دو قلویش، پ. ساله بود

جنازه ها در  ،انیه بعدثاو هیزم هاي آتش را در میان آمفی تئاتر روشن کرد، و چند . فقط مشعل را برداشت

  . جرقه به سمت ستاره ها فرستادند تش غرق شدند، و دود وآمیان 

ستیرها و پري هاي جنگل با . شامل می شدبقیه ي روز را به مداواي زخمی ها پرداختیم، که تقریباً همه را 

  . تا آسیب وارد شده به جنگل را ترمیم کنند ،هم کار می کردند

نجا آسه ستیر ارشد . جلسه اي اضطراري در بیشه ي مقدسش برگزار کرد ،گان سم دارردر ظهر، شوراي بز

در حال بهبودي بودند،  پاهاي شکسته اش هنوز. بودند، همچنین کایرون که بر روي صندلی چرخ دارش بود

صندلی اش باشد، تا وقتی که پاهایش چنان قوي باشند روي براي همین او متقاعد شده بود که چند ماهی بر 

 -مده بودند آکه از آب بیرون عروس هاي جنگل و نیاد ها  ،از ستیرها بودبیشه پر . تا وزنش را تحمل کنند

جنیفر، آنابث و من در کنار گراور . بشنوند ،اتفاق افتاده بودکه نچه نها، مشتاق بودند تا در مورد آآصدها نفر از 

  . ایستاده بودیم

اول شواهد را بشنود،  ،سلینوس می خواست تا گراور را فوراً تبعید کند، اما کایرون او را ترغیب کرد تا حداقل

، را براي آنها پن گفته بودکه را افتاده است، و آنچه اتفاق در غار کریستالی هر آن چه که  ،براي همین ما

ارتش تیتان را و  ورده بودآصداي عجیبی که گراور در  ،چند تا شاهد عینی از صحنه ي نبرد ،بعد .بازگو کردیم

  . توصیف کردند ، رازمین کرده بود روادار به عقب نشینی به زی

  :جنیفر اصرار کرد

  . بود، گراور قدرت خداي دنیاي وحش رو فراخووند 120مال پن -

  :پرسیدم

  ترسناك؟ -

  :کایرون توضیح داد

                                               
118 - Castor
119 - Pollux
120 - Panic  این کلمه بوده ریشه يبه معنی ترسناك و وحشت آور که  منظور جنیفر .  



  

 يترسان فرار ودشمن رارتش فریاد وحشتناکی برآورد که پرسی، در اولین جنگ خدایان و تیتان ها، لرد پن  -

. ک کرد خدایان آن روز پیروز شوندمموج غول پیکري از ترس که ک... اون بزرگترین قدرتش بود.. اون . داد

و گراور از اون قدرت استفاده کرد، آن نیرو را از درون . از پن میاد، می فهمی) Panic( پنیک کلمه ي ریشه 

  . خودش فراخوند

  :سلینوس غرید

یا شاید موسیقی گراور این . شاید خداي طبیعت وحش هدیه اي به ما عطا کرده! توهین به مقدسات !مهمله -

  !قدر وحشتناکه که دشمن رو ترسان فراري می ده

  :گراور گفت

  . این نبود، قربان -

  . با فکر کردن در موردش به او توهین کردم به گمانمه قدري آرام و مطمئن بود که بصدایش 

کاري براي بازگردانی باید هر کدام از ما . باید وارد عمل بشیم ما. او روحش را بین همه ي ما تقسیم کرد -

پن . باید این جمله رو به گوش همه برسونیم .ندهوباقی مکه اونچه از  طبیعت وحش انجام بده، براي محافظت

  . وجود ندارههیچ کسی به جز ما . مرده

  :سلینوس فریاد زد

! باید به جستجو ادامه بدیم! هزار سال جستجو، این اون چیزیه که دوست داري باور کنیم؟ هرگز بعد از دو -

  !این خائن رو تبعید کنید

  . موافقت من منی کردندي بعضی از ستیرهاي پیرتر زیر لب به نشانه 

  :سلینوس در خواست کرد

  بهر حال، کی این ستیر مسخره ي جوون رو باور داره؟! راي می گیریم -

  :صداي آشنایی گفت

  . من دارم -

او کت و شلوار رسمی مشکی پوشیده بود، . دیونسیوس بود ،کسی که قدم زنان وارد بیشه شد. همه چرخیدند

، موي پوشیده بود براي همین تقریباً او را تشخیص ندادم، کراباتی به رنگ ارغوانی تند و پیراهنی بنفش رنگ

چشمانش طبق معمول به رنگ خون بود، و صورت چاقش سرخ . مشکی فرفري اش با دقت شانه شده بود

  . رنج می برددارد  ،یدن شرابنوشن د که بیشتر از دردبود، اما به نظر می رسی

دیونسیوس دستش را تکان داد، و . تعظیم کردند ،همه ي ستیرها به احترامش برخاستند، و وقتی نزدیک شد

  . تختی ساخته شده از درخت هاي تاك -کنار سلینوس ،صندلی جدیدي از زمین سر برآورد

ورد و ستیري شتابان با آاو بند انگشتانش را به صدا در . دیونسیوس نشست و پاهایش را بر روي هم انداخت

  . بشقابی از پنیر و بیسکوئیت ترد و نوشابه ي رژیمی جلو رفت

  . خداي شراب به جمعیت گردآمده نگاهی کرد

  دلتون تنگ شده بود؟  -

  . عظیم کردن کردندستیرها خودشان را مجبور به سر تکان دادن و ت

  !اُه، بله، خیلی زیاد، اعلی حضرتا -

  :دیونسیوس بشکنی زد



  

خدایان کوچک . خبرهایی شیطانی. حامل خبراي بدي ام ،دوستان! خب، من دلم براي اینجا تنگ نشده بود -

ئوس ز. هکیت، ژانوس، و نمسیس، هم همین طور. مورفیس به سمت دشمن رفته. طرفشون رو تغییر دادند

  . شون رفتند به طرف دشمن دونه چند تامی 

  . تندري در دور دست غرید

  :دیونسیوس گفت

  . دوباره، از اولش. حاال، می خوام داستان گراور رو بشنوم. ئوس هم نمی دونهزاین رو بگیر، حتی  -

  :سلینوس اعتراض کرد

  !اما، لرد، فقط مهمله -

  . آتشی ارغوانی در چشمان دیونسیوس شعله ور شد

باید کارت رو خوب انجام . تو حالت روحی خوبی نیستم. مرده سلینوس ،کاستر م،تازه فهمیدم که پسرک من -

  . بدي تا سرحالم بیاري

  . سلینوس آب دهانش را فرو برد، و دستی تکان داد تا گراور دوباره شروع کند

  . داد وقتی که گراور ماجرا را تمام و کامل تعریف کرد، آقاي دي به موافقت سري تکان

باید شروع کنید در مورد . جستجو بی فایده است. حق با گراوره. اون دقیقاً مثل چیزیه که از پن انتظار می ره -

  . خودتون فکر کنید

  . ستیر چرخید کاو به سمت ی

  !یک کمی شراب انگور برام بیار، همین حاال -

  !بله، اعلی حضرتا -

  . ستیر شتابان بلند شد و رفت

  :کردسلینوس اصرار 

  !باید این خائن رو تبعید کنیم -

  :دیونسیوس تالفی کرد

  . این راي منه. من می گم نه -

  :کایرون گفت

  . می گم نه نمم -

  :سلینوس پایش را داخل یک کفش کرده بود

  و کی راي به تبعید می ده؟  -

  . آوردند دستانشان را باال راو و دو ستیر پیر دیگ

  :سلینوس گفت

  . سه به دو -

  :دیونسیوس گفت

  . برابریم ،وقتی من علیه ش راي می دم .راي یه خدا دوبار به حساب میادبرات، متاسفم اُه، بله، اما  -

  . سلینوس با اوقات تلخی ایستاد

  . شورا نمی تونه توي بن بست بمونه !این بی عدالتیه -

  :آقاي دي گفت



  

  . اهمیتی نمی دم! خب بذارین حل نشده باقی بمونه -

حدود بیست ستیر با آنها . وس در میان دو دوست دیگرش تصنعی تعظیم کرد، و آنها بیشه را ترك کردندسلین

  . بقیه با حالتی معذب پچ پچ کنان آن اطراف ایستادند. رفتند

  :گراور به آنها گفت

  . مخودمون اون رو انجامش می دی. ما نیازي نداریم که شورا بهمون بگه چی کار کنیم. نگران نباشید -

او شروع کرد  .دکنن ظحفدر این زمان که چطور آنها باید طبیعت وحش را . پن را گفت او دوباره به آنها جمالت

باید به پارك هاي ملی می رفتند، کسانی که باید به دنبال آخرین مکان ه ککسانی  -به دسته بندي ستیرها

  . هاي بزرگ دفاع می کردندهاي بکر و وحشی می گشتند، کسانی که باید از پارك ها در شهر 

  :آنابث به من گفت

  . خب، به نظر می رسه گراور بزرگ شده -

  

*****  

  

بریارز داشت با حدود پنجاه . خر بعد از ظهر تایسون را در ساحل یافتم، در حالی که با بریارز صحبت می کردااو

نداشت، اما دستانش یک قلعه ي سه طبقه   هاتوجهی به آن او واقعاً. دستش یک قلعه ي شنی درست می کرد

  . یک خندق و یک پل متحرك ساختندو با برج و بارو 

  . تایسون داشت نقشه اي بر روي ماسه می کشید

  :او به بریارز گفت

در حدود یک . مستقیم برو پایین تا وقتی که کشتی غرق شده رو ببینی. از تپه ي مرجانی به سمت چپ برو -

  . ش رو می بینییشعله هاي آتاون وقت رستان پري دریا بگذر و مایلی شرق، از قب

  :پرسیدم

  داري بهش آدرس کوره ها رو می دي؟ -

  . تایسون سر تکان داد

اون روشهایی رو به سیکالپس ها آموزش می ده که اونها فراموش کردند، که . بریارز می خواد کمک کنه -

  . چطوري اسلحه ها و زره هاي بهتري بسازن

  :رز موافق بودبریا

  . نمی خوام بیشتر از این تنها باشم. می خوام سیکالپس ها رو ببینم -

  :کمی حسادت گفتم، با چون خودم کاخ پوسایدن را هرگز ندیده بودم

  . و سرت رو شلوغ می کنن زن سرتیاونها یک عالمه کار می ر .شرط می بندم اون پایین همش تنها باشی -

  . تغییر کرد صورت بریارز به حالت شادي

  . فقط اي کاش تایسون هم می تونست بیاد! به نظر خوب می رسه بودن سرم شلوغ -

  . تایسون سرخ شد

  . متشکرم. تو کارت رو خوب انجام می دي، بریارز. من الزمه که اینجا با برادرم باشم -

  . صد دستی دستش را حدود صد باري تکان داد

  ! این رو می دونم. سیما دوباره همدیگر رو می بینیم، پر -



  

او را تا وقتی که سر عظیمش در . گرفت و بعد به دل اقیانوس زد اش بعد او تایسون را در آغوش اختاپوسی

  . زیر آب ناپدید شد تماشا کردیم

  . بر پشت تایسون زدم

  . تو خیلی کمکش کردي -

  . من فقط باهاش صحبت کردم -

  . بدون بریارز، هرگز نمی تونستیم کامپ رو به زیر بکشیم. تو باورش داشتی -

  . تایسون نیش خند زد

  !او سنگ هاي خوبی پرتاب می کنه -

  . خندیدم

  . بیا بریم شام بخوریم. بجنب دوست بزرگ. اون واقعاً صخره هاي خوبی پرتاب می کنه. آره -

  

*****  

  

تایسون در کنارم بر روي میز پوسایدن نشسته . معمولی در کمپ داشتماحساس خوبی براي خوردن یک شام 

به حالت عادي برنمی  ،به عقب ،چیزها با یک فلش بک. غروب بر روي سواحل سوند النگ آیلند زیبا بود. بود

اما وقتی که به سمت آتش دان رفتم تا قسمتی از غذایم را به پوسایدن پیشکش کنم، احساس کردم  ،گشت

. کمپ در امان بود. دوستانم و من زنده بودیم. اً کارهاي زیادي انجام دادم تا براي آن سپاسگزار باشمکه واقع

  . کرونوس از یک شکست رنج می برد، حداقل براي مدتی

نیکو بود که داشت در میان سایه هاي لبه ي عمارت کاله فرنگی پرسه می  ،تنها چیزي که مرا اذیت می کرد

  . کابین هرمس پیشنهاد شده بود و حتی سر میز کایرون، اما او امتناع کرده بودبه او جایی در . زد

بعد از شام، اعضاي کمپ به سمت آمفی تئاتر رفتند، جایی که اعضاي کابین آپولو قول یک آوازخوانی فوق 

کردم بهتر  فکر. العاده براي استراحت ارواح مان را داده بودند، اما نیکو چرخید و در میان جنگل ناپدید شد

وقتی که سایه هاي در ختان را پشت سر گذاشتم، متوجه شدم که هوا چقدر تاریک شده . است به دنبالش بروم

هنوز، . هرگز قبالً از جنگل نترسیده بودم، اگر چه می دانستم آنجا دسته اي عظیم از هیوالها وجود دارد. است

بدانم آیا دوباره قادر خواهم بود که در جنگل بدون فکر می کردم، و کنجکاو بودم  مانداشتم در مورد نبرد

  . یادآوري ترس بسیار زیاد آن مبارزه قدم بزنم

اول فکر کردم نیکو . نوري را در مقابلم دیدم ،نمی توانستم نیکو را ببینم، اما بعد از چند دقیقه پیاده روي

نکا دي آنجلو ایباز  رنو. ح استوقتی نزدیک تر شدم، فهمیدم که روشنایی یک رو. مشعلی روشن کرده است

او چیزي به نیکو گفت و صورتش را لمس . درش لبخند می زدابود که در مکان مسطح ایستاده بود، و به بر

  . بعد تصویرش محو شد. یا سعی کرد آن را لمس کند -کرد

  . نیکو چرخید و مرا دید، اما عصبانی نشد

  :او با صداي خشنی گفت

  . دمداشتم خداحافظی می کر -

  :گفتم

  . شام رو از دست دادي، تو می تونی با من بشینی تو -



  

  . نه -

اگه نمی خواي با کابین هرمس باشی، شاید بتونیم . نیکو تو نمی تونی هر وعده ي غذایی رو از دست بدي -

  . اونها خیلی اتاق دارن. که یه استثنا قائل بشیم و تو رو توي خونه ي بزرگ مستقر کنیم

  . نم، پرسیمن نمی مو -

  . تو باید آموزش ببینی. اون بیرون براي یه دو رگه ي تنها خیلی خطرناکه. تو نمی تونی بري... اما  -

  :او به آرامی گفت

یه دلیلی داره که اونها کابینی براي هیدیز این جا . این کمپ جاي من نیست. من با مرده ها تمرین می کنم -

من متعلق به اینجا . هیدیز هیچ وقت خوشامد گفته نمی شه، حتی براي بودنش در المپبه . نساختن، پرسی

  . باید برم. نیستم

خوشم نمی آمد، اما نیکو اوضاع از آن . می خواستم بحث کنم، اما بخشی از وجودم می دانست، حق با اوست

ش منحصراً حبیعت وطچطور خداي  او را در غار پن به یاد آوردم، که. مجبور بود خودش راه تاریکش را بیابد

  . به جز نیکو... هر کداممان را نصیحت کرده بود

  :پرسیدم

  کی می ري؟  -

مثل این که مادرم کی بود؟ کی پول رفتن به مدرسه ي من و بیانکا . من یه عالمه سوال دارم. همین حاال -

ی بود؟ من در مورد گذشته ام ورد کآرو پرداخت می کرد؟ اون مرد وکیل که ما رو از هتل لوتوس بیرون 

  . باید بفهمم. هیچی نمی دونم

  . تایید کردم

  . طبیعیه، اما امیدوارم که مجبور نباشیم دشمن هم باشیم -

  . نگاهش را به زیر انداخت

  . نکا به حرفات گوش می کردماباید در مورد بی. بودم یمتاسفم که بچه ي لوس و احمق -

  ...بهر حال -

  . چیزي از جیبم بیرون آوردم

  . فکر کردم شاید بخواییش. تایسون وقتی داشتیم کابین رو تمیز می کردیم این رو پیدا کرده -

که وقتی از کمپ فرار کرده بود آن را دور  ،مجسمه ي بازي نیکو - بود ممجسمه اي از هیدیز را در کف دست

  . انداخته بود

  . نیکو تردید کرد

  . اون مال بچه هاست. زي نمی کنمبانا او با دیگه -

  :چرب زبانی کردم

  . وردمآمن چهار هزار قدرت حمله بدست  -

  :نیکو تصحیح کرد

  . پنج هزار، اما فقط اگه حریفت اول حمله کنه -

  :دمزلبخند 

  . شاید براي یه مدتی هنوز بچه موندن خوب باشه -

  . مجسمه را برایش پرت کردم



  

  . را در جیبش گذاشت در کف دستش بررسی کرد، بعد آننیکو براي چند ثانیه آن را 

  . ممنون -

  :او گفت. دستش به سردي یخ بود. او با اکراه با من دست داد. دستم را دراز کردم

خب، اگه چیز به درد بخوري دست گیرم ... بعضی شون. در بیارم چیزاي زیادي هست که باید ازشون سر -

  . شد، بهت می گم

  . نظورش چیست، اما سري به موافقت تکان دادممطمئن نبودم که م

  .باهام در تماس باش، نیکو -

برایش تعظیم می  ها سایه ،به نظر می رسید وقتی او قدم می زند. او برگشت و قدم زنان به داخل جنگل رفت

  :پشت سرم گفت دقیقاًصدایی . ل این که آنها به دنبال توجه او بودندثکنند، م

  . نج کشیده ستاون یه مرد جوون ر -

  . دیدم، هنوز در کت و شلوار مشکی بود ،برگشتم و دیونسیوس را که آنجا ایستاده بود

  :او گفت

  . همراهم بیا گشتی بزنیم -

  :مشکوکانه پرسیدم

  به کجا؟  -

  :او گفت

تو . فقط به سمت آتش کمپ، داره حالم بهتر می شه، براي همین فکر کردم باهات یک کمی حرف بزنم -

  . همیشه سعی می کنی من رو برنجونی

  . آه، ممنون -

متوجه شدم که دیونسیوس بر روي هوا راه می رود، کفش هاي . قدم زدیم ،در میان جنگل ،ما در سکوت

  . حدس زدم، او می خواست کثیف نشود. ین شناور بودمشکی واکس زده اش یک اینچ باالي زم

  :او گفت

آنابث این کمپ رو و با این حال تو . براي المپ خوب پیش نمی ره اوضاع ما خیانت هاي زیادي داشته ایم،  -

  . مطمئن نیستم باید براش تشکر کنم یا نه. نجات دادید

  . اون یه تالش گروهی بود -

  . شانه باال انداخت

فکر کردم باید بدونی اون یه . فکر کنم شما دو تا بودید ،ر از اون، با کمی شایستگی مالیم ترصرفنظ -

  . شکست کلی نبود

کالریس شانه به شانه ي بچه اي . به آمفی تئاتر رسیدیم، و دیونسیوس به سمت آتش کمپ اشاره کرد

بود، دورگه اي که در البیرنت  زرکریس ردریگ. نشسته بود ،اسپانیایی که داشت برایش جکی تعریف می کرد

  . دیوانه شده بود

  . به سمت دیونسیوس برگشتم

  تو شفاش دادي؟ -

  . کامالً ساده بود. دیوانگی مهارت منه -

  تو کار خوبی انجام دادي، چرا؟... اما -



  

  . او یک ابرویش را باال برد

  نشدي؟متوجه . خوبی به سادگی تراوش می کنه، پرسی جانسون. من مرد خوبیم -

  ...آه -

به هر . به یه شانس دوباره نیاز داره ،کریس ،شاید فکر کردم این پسره. شاید براي مرگ پسرم عزا دار بودم -

  . حال، به نظر می رسه حالت کالریس خوب شده

  چرا داري اینا رو به من می گی؟  -

  . خداي شراب آهی کشید

به . فعالیت و عمل گاهی می تونه قوي تر از یک شمشیر باشهاما به یاد داشته باش، پسر، یه . نمی دونماُه،  -

مردم در دهکده ام به . فقط شراب ساختم. شاعر عالی نبودمیه یا  رعنوان یه فانی، هرگز یه مبارز یا کشتی گی

می  بعضی کارادر واقع گاهی . حاال به من نگاه کن. اونها می گن تو هرگز هیچی نمی شی. من می خندند

  . بزرگ بشنتونن خیلی 

و وقتی داشتم کالریس و کریس را در حال آواز خوانی احمقانه . او مرا تنها گذاشت تا در مورد آن فکر کنم

جایی که آنها فکر  ،کمپ با هم دیگر تماشا می کردم، در حالی که دستان هم را در تاریکی نگاه داشته بودند

  . بخند بزنممی کردند کسی نمی تواند آنها را ببیند، مجبور بودم ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  فصل بیستم

  .جشن تولدم نشانه ي تیره اي می گیرد

  

: فعالیت هاي روزانه ادامه داشت. بقیه ي تابستان به نظر عجیب می رسید چون خیلی عادي می گذشت

از مشت اگر چه همگی (  مسابقه ي تسخیر پرچم را انجام دادیم. تیراندازي، صخره نوردي، اسب بالدار سواري

 رانی می دادیم، و  هباهم در کنار آتش کمپ آواز می خواندیم، و مسابقه اراب) زئوس دوري می کردیم

زمان زیادي را با تایسون در حال بازي . انجام می دادیم در کابین هاي همدیگر 121خرابکاري هاي خنده دار

زوزه می  ،براي اربابش تنگ می شدوقتی که دلش  ،شب ها با خانم الري می گذراندم، اما خانم الري هنوز

از بودن با او خوشحال بودم، اما همین طور کمی دلگیر و این . ر کنار هم بودیمدآنابث و من کامالً . کشید

  . هم وجود داشت ،دلگیري وقتی که او در کنارم نبود

ن که به لوك ن ایومی خواستم با او در مورد کرونوس صحبت کنم، اما نمی توانستم کاري انجام دهم بد

مرا  ،او هر وقتی که سعی می کردم. بود که نمی توانستم به آن بپردازم یو این تنها موضوع. اشاره اي نکنم

  . ساکت می کرد

آگوست آن قدر گرم شد که توت فرنگی ها . شتذگ ش،روز ینجوالي با آتش بازي بر روي ساحل در چهارم

نامه ي استاندارد معمولی بر روي . رسید روز کمپ فراسرانجام آخرین . شروع به پختن در مزارع کردند

بعد از  رد داد اگهنی داد هارپی هاي خدمتکار مرا قورت خواد از صبحانه ظاهر شد، که هشدار مرختخوابم بع

در ساعت ده بر باالي تپه ي دو رگه ها در حالی که منتظر ون کمپ بودم تا مرا به شهر . باشم کابینمظهر در 

تصمیم گرفتم که خانم الري را در کمپ بگذارم، جایی که کایرون قول داد بعد از آن . ایستاده بودم ،برساند

  . ستیم به نوبت در طی سال به دیدنش بیایمتایسون و من می توان. راقبش باشدم

تصمیم گرفته او گفت که . آمد تا مرا بدرقه کند بودم که آنابث همراه من به مانهاتان بیاید، اما او فقط ارامیدو

از او مراقبت  ،یافتمی او می خواست تا وقتی که پاي کایرون کامالً بهبود . تا مدت بیشتري در کمپ بماند

بعد . ب خودش کرده بودذکند، و همچنین لپ تاپ دایدالوس را مطالعه نماید، که این دو ماه اخیر کامالً او را ج

  . او به خانه ي پدرش در سان فرانسیسکو می رفت

  :و گفتا

  ....احتماالً ازش متنفر می شم، اما. اونجا یه مدرسه ي خصوصی هست که به اونجا می رم -

  . او شانه اي باال انداخت

  آره، خب، تلفن که می زنی، درسته؟  -

  :اطمینان کامل گفتبا او 

  ... مطمئن باش، من چشمام رو باز نگه می دارم براي  -

او حتی نمی توانست نامش را بر زبان بیاورد بدون این که جعبه ي بزرگی از غم و .  لوك. و آن دوباره رخ داد

  . کندننگرانی و عصبانیت را باز 

  :گفتم

  آنابث، بقیه ي پیشگویی چی بود؟  -
                                               

121 - practical jokes به عنوان مثال آویزان کردن یک سطل آب بر باالي در یک اتاق . نوعی شوخی که به صورت فیزیکی انجام می شود



  

  .ابت کرد، اما چیزي نگفتثاو چشمانش را به دور دست بر روي جنگل 

  :به خاطر آوردم

  .کاوش کنیهزار توي بی پایان  ودر تاریکی تو باید  - 

  . بر می خیزندخائن و گمشده  ،مرده   
   فرد  ،ما روح پن رو بیدار کردیم. ن شدئما ایتان را نجات دادیم که دوباره یه خا. مییه عالمه مرده را بلند کرد   

  . گمشده

  . مثل این که می خواست مرا متوقف کند ،نابث سرش را تکان دادآ

  :ادامه دادم

  . باید پیروز بشی یا در دستان پادشاه ارواح می افتی - 
    نجات رو ون، مادر کنارم ماندنبا انتخاب . اون نیکو بود. س نبودومین ، اونکه فکرش رو می کردمطور  اون   

  و. داد

   اددم خواهد اجنبچه اي از آتنا آخرین پایداري اش را ا 

  . اون دایدالوس بود 

  ... پرسی -

  .خرین نفس یه قهرمانآ خراب می شود با - 
  .... اما آخرین جمله چی بود. رد تا البیرنت را خراب کنددایدالوس م. حاال معنی می ده 

  . و عشقی را گم می کنی که بدتر از مرگ خواهد بود - 
  . اشک به چشم آنابث آمد

  خوشحال شدي؟ . اون خط آخره، پرسی -

  . ي پیش بود چند لحظهسردتر از  دیشنور خور

  :گفتم

   ....لوك ،اُه، خب -

  ... من نمی دونم آیا ... من . پرسی، نمی دونم پیشگویی در مورد کی صحبت می کرد -

  . او با بی چارگی من من کرد

  ... و فکر کنم  سالها، اون تنها کسی بود که واقعاً مراقبم بود... لوك و من  -

اي از نور در کنارمان ظاهر شد، مثل این که کسی پرده اي طالیی در  هدهد، اشعقبل از این که او بتواند ادامه 

  . هوا گشوده بود

  . عزیزم وجود نداره،ما چیزي براي معذرت خواهی ا -

ي در لباس سفیدي بود، با موهاي مشکی بافته بر روي شانه قد زن بلند ،کسی که بر باالي تپه ایستاده بود

  . هایش

  :آنابث گفت

  . هرا -

  .الهه لبخند زد

  . جستجوت موفقیت آمیز بود. تو جوابها رو پیدا کردي، همون طوري که می دونستم می تونی -



  

  :آنابث گفت

  ... چطوري . پن مرده. دایدالوس مرده. موفقیت آمیز؟ لوك مرده -

  . هرا اصرار کرد

  . بهت افتخار می کنم. یزماز بین برند، عز هبهترهم  اونهاي دیگه . نندان در اموخانواده هایم -

  . نمی توانستم باور کنم که او داشت آن حرفها را می زد. مشت هایم را بستم

  تو به گیرین پول دادي که بذاره از مرتع عبور کنیم، مگه نه؟  -

  . کمانی درخشیدین لباسش با نورهاي رنگ. هرا شانه اي باال انداخت

  . زیاد کنم می خواستم سرعتتون رو توي رسیدن به هدف -

  . تو خوشحال بودي که اون رو به تیتان ها تحویل بدن. اما تو به نیکو اهمیتی ندادي -

  . هرا دستش را با اکراه تکان داد

  . اون متعلق به ما نیست. برش نمی خواد هیچ کسی اون رو دور و. دش اون رو گفتوخ ،پسر هیدیز. اُه، لطفاً -

  :غریدم

  . قط مراقب خانواده ي کاملت هستی، نه مردم واقعیتو ف. حق با هفاستوس بود -

  . ر خطرناکی درخشیدوچشمانش با ن

. من تو رو بیشتر از اون چیزي که می دونی توي هزار تو راهنمایی کردم. به خودت نگاه کن، پسر پوسایدن -

من تو . رواز کنهمن اجازه دادم که تیرت مستقیم پ. طرف شماها بودم ،من وقتی شماها با گیرین روبرو شدین

آنابث، عزیزم، مطمئناً تو . من راهت به کوهستان تیتان ها رو باز کردم. رو به جزیره ي کالیپسو فرستادم

  . خوشم میاددر این ماجرا از یه پیشکشی براي نقشم و کمکم . فهمیدي چطوري کمکتون کردم

او می توانست قول دهد که کبابی در . ممنونم :او می توانست بگوید. مجسمه ایستاده بود کآنابث هنوز مثل ی

او دقیقاً مثل . اما او لجوجانه فکش را محکم کرد. آتشدان براي هرا خواهد انداخت و همه چیز را فراموش کند

او قصد نداشت جواب آسان را بپذیرد، حتی اگر در خطر که مثل این  -وقتی بود که با ابوالهول روبرو شده بود 

  . یکی از چیزهایی ست که در مورد آنابث دوست دارماین ویژگی، می دانستم . افتاد جدي می

  . او پشتش را به الهه کرد

... دفعه ي بعدي، متشکرم خب . نجا تعلق نداري، ملکه هراوتو تنها کسی هستی که به ا. پرسی حق داشت -

  . اما نه ممنون

  . روع به درخشش کردپیکرش ش. بدتر از پوزخند یک امپوسا بود بسیارپوزخند هرا 

  . به خاطرش خیلی هم پشیمون می شی. آنابث ،به خاطر این توهین پشیمون می شی -

  . چشمانم را برگرداندم و او در پرتوي نوري ناپدید شد ،وقتی الهه به شکل اصلی خداگونه اش تبدیل شد

 ،رت زدن بودچزرین در حال پشم  رپلیوس اژدها در زی ،در کنار درخت کاج. نوك تپه دوباره در آرامش بود

  . مثل این که هیچ اتفاقی نیافتاده بود

  :آنابث به من گفت

  . باهات تماس می گیرم. من باید برگردم... من . متاسفم -

  ... نابث گوش کن، آ -

بت دیر، و این که چطور همه ادر مورد کوهستان سنت هلنز فکر کردم، جزیره ي کالیپسو، لوك و ریچل الیز

  . م از او دور باشمهنابث بگویم که واقعاً نمی خواآمی خواستم به . فعه این قدر پیچیده شده بودچیز یک د



  

  . ش را در پایین جاده به صدا در آورد، و من شانس گفتن حرفم را از دست دادمون داي بوقصرگوس آناگهان 

  :آنابث گفت

  . مغز جلبکی ،مراقب باش. بهتره بري -

  . او یک بار هم به عقب نگاه نکرد. ن ها رسید، تماشا کردماو را تا وقتی که به کابی. دویدن پاییبه او از تپه 

  

*****  

  

دقیقاً بعد از ترك کردن کمپ  ،آن روز نکردم، چون معموالًٌ ايغاتی بریهرگز تبل. دو روز بعد جشن تولدم بود

از طرفی . ن فانی زیادي هم نداشتمبود و هیچ کدام از دوستانم در کمپ نمی توانستند بیایند و من دوستا

کردن یا  ویرانوقتی که یک پیشگویی بزرگ در مورد  ،بزرگتر شدن به نظر چیزي براي جشن گرفتن نبود

داشتم زمان را از دست . حاال داشتم پانزده ساله می شدم. به دنبالتان استدر شانزده سالگی تان،  ،نجات دنیا

  . می دادم

چون  ،مده بود، اما همه چیز رو به راه بودآپل بلوفیس . آپارتمانمان برگزار کرد مادرم یک مهمانی کوچک در

همه را در دبیرستان گود متقاعد کرده بود که من هیچ نقشی در انفجار اتاق موسیقی  ،کایرون با دستکاري مه

بوده و من افروز  حاال پل و بقیه ي شاهدان متقاعد شده بودند که کلی یک چیرلیدر دیوانه ي آتش. نداشته ام

هنوز اجازه داشتم که . که او ترسانده بود و از صحنه ي جرم فرار کرده بود ه امیک تماشاگر بی گناه بودفقط 

مجبور  ،د اخراج از هر مدرسه را تکرار کنمراگر می خواستم رکو. به عنوان یک تازه وارد ماه آینده به گود بروم

  . بودم بیشتر سعی کنم

وقتی تایسون . مد، و مادرم دو کیک آبی بسیار بزرگ فقط براي او درست کردآتایسون هم به مهمونی ام 

  . شپزخانه کمک کنمآکرد که مادر بادکنک هاي جشن را باد کند، پل از من خواست که به او در می کمک 

  :وقتی که داشتیم پانچ را درست می کردیم، او گفت

  . بت نامت کردهثواهی نامه توي پاییز شنیدم مادرت براي گرفتن گ -

  . نمی تونم صبر کنم. آره، عالیه -

جداً براي گرفتن گواهی ام تا ابد هیجان زده بودم، اما به گمانم دیگر دلم براي گرفتنش پر پر نمی زد و پل 

 گاهی اوقات به طرز عجیبی مرا به یاد کایرون می انداخت، که چطور می. حس کند می توانست آن را

  . از خاصیت هاي معلم بودن بود یبه گمانم این یک. ن را ببیندتاتوانست با زل زدن به شما واقعاً افکار

  :او گفت

  مشکلی با دخترا داري؟... و . تابستون بدي داشتیم، حدس می زنم تو یه شخص مهم رو از دست دادي -

  . به او خیره شدم

  ... چطور این رو می دونی؟ مادرم بهت  -

  . انش را گشوداو دست

. فقط می دونم چیز غیر معمولی در موردت وجود داره، پرسی. و من فضولی نمی کنم. مادرت هیچی نگفته -

اما منم یه بار پانزده ساله بودم، و فقط می تونم در . تو شروع هاي زیادي داشته اي که نمی تونم سر در بیارم

  . پشت سر گذاشتیرو  خب، تو زمان بدي... حدس بزنم حالت و حرکاتت مورد 



  

به مادرم قول داده بودم که حقیقت را در مورد خودم به پل بگویم، اما حاال زمان . سري به توافق تکان دادم

  :گفتم. نه حاال ،نه. مناسبی به نظر نمی رسید

  ...هنوز ،ممنظورم، دوستاي نزدیک نیست، ا.  توي این کمپی که می رم از دست دادمرو ند تا دوست چیه  -

  . متاسفم -

  ... آه، به گمونم مشکل با دخترا  ...من. آره -

  .پل کمی پانچ به دستم داد

  .برات و سالی بهتر. جشن تولدت ینبیا، به خاطر پانزدهم -

  . لیوان هاي کاغذیمان را به هم زدیم و نوشیدیم

  :پل گفت

یز دیگه براي فکر کردن به مسائلت اضافه می کنم، اما می چپرسی، به نوعی احساس بدي دارم که یه  -

  . خوام چیزي ازت بخوام

  چی؟ -

  . مسائل دخترونه -

  . اخم کردم

  منظورت چیه؟ -

  :پل گفت

  . داشتم در مورد پیشنهاد ازدواج بهش فکر می کردم. مادرت -

  . تقریباً لیوانم از دستم افتاد

   واج با اونه؟ تو و او؟داز... منظورت  -

  تو باهاش موافقی؟. خب، اون ایده ي اولیه بود -

  داري از من اجازه می گیري؟ -

  . پل ریشش را خاراند

. و می دونم خیلی بهش نزدیکی. ن طوري اجازه محسوب میشه یا نه، اما اون مادرتهینمی دونم آیا ا -

  . مردونهمردونه ي ، مصحبت نمی کرد هاتاحساس خوبی نداشتم اگه اول در این مورد با

  . تکرار کردم

  . مردونه ي مردونه -

بیشتر  بود، در مورد مادرم و پل فکر کردم، که چطور مادرم وقتی دور و بر او. ه نظر می رسیدبگفتنش عجیب 

خودم را در حالی یافتم که . لبخند می زد و می خندید، و چطور پل تالش کرده بود تا مرا وارد دبیرستان کند

  :می گفتم

  . این کار رو بکن. کنم ایده ي عالی باشه، پل فکر می -

  . او لبخند گشاد زد

  . بیا به مهمونی بپیوندیم. هورا، پرسی -

*****  

  

  .وردآآماده بودم تا شمع ها را فوت کنم که کسی زنگ در را به صدا در 



  

  . مادرم اخم کرد

  کی می تونه باشه؟ -

مادرم در را باز کرد و نفسش را . عجیب بود، چون آپارتمان جدیدمان نگهبان داشت، اما او خبري نداده بود

  . حبس کرد

ریش مشکی . پوشیده بود 122بیرکنستوك صندل واو طبق معمول شورت برمودا و تی شرت هاوایی . پدرم بود

تزیین شده با نقاب داري او کاله . دش می درخشیی ابه رنگ سبز دریای اش مرتب شانه شده بود و چشمانِ

  . کاله ماهی گیري خوش شانسی نپتون: نوشته بود ي آنرو. بر سرش گذاشته بودپرهاي قالب ماهی گیري 

  ...پوس -

  . او تا ریشه ي موهایش سرخ شد. مادرم حرفش را خورد

- م، سالما .  

  :پوسایدن گفت

  م تو؟ می تونم بیا. تو مثل همیشه زیبایی. سالم، سالی -

  . یا کمک باشدو بله  به معنی  مادرم صداي ضعیفی در آورد که می توانست

  . پوسایدن آن را به کلمه ي بله تعبیرکرد و وارد شد

سرانجام . پل داشت نگاهش را برمی گرداند و بین ما می چرخاند و سعی می کرد تا حاالت مان را تفسیر کند

  . او قدمی به پیش گذاشت

  . بلوفیس هستمسالم، من پل  -

  . وردآپوسایدن ابرویش را باال  ،نها دست می دادندآوقتی 

  گفتی ماهی بادکن؟ -

  . ستهوفیس درلآه، نه، ب -

  :پوسایدن گفت

  .  من پوسایدنم. من عاشق ماهی بادکن هام . شرمنده ام. اُه، می فهمم -

  . م جالبیهسپوسایدن؟ ا -

  . اما پوسایدن رو ترجیح می دم. دارم ي هممن اسم هاي دیگه ا. دوستش دارم. بله -

  . مثل خداي دریا -

  . خیلی شبیه اون، بله -

  . مادرم حرفشان را قطع کرد

  . پل، این پدر پرسیه. ، خیلی خوشحالم که تونستی بیايهاُ! خب -

  . تکان داد به نشانه موافقت پل سري

   .آه -

  . اگر چه واقعاً خوشحال به نظر نمی رسید

  . می فهمم -

  . وسایدن به من لبخند زدپ

  !و تایسون، سالم، پسر. بیا، پسرم -

                                               
122 - Birkenstocks



  

  !بابا -

  . تایسون در طول اتاق جست و خیز کرد و پوسایدن را در آغوش کشید، که تقریباً کالهش را از سرش انداخت

  . فک پل افتاد

  . ره شدیاو به مادرم خ

  ... ون ستای -

  :مادرم قول داد

  . نیهداستانش طوال. ، نهپسر من ،نه -

  :پوسایدن گفت

  !با قانون اسپارتا، پرسی امروز یه مرد می شه. نمی تونستم تولد پانزده سالگی پرسی رو از دست بدم -

  :پل گفت

  . درسته، من قدیما تاریخ باستان درس می دادم -

  . چشمان پوسایدن درخشید

  لحظه اي پرسی رو قرض بگیرم؟اشکالی نداره یه چند ... سالی، پل، تایسون . تاریخ باستان. اون منم -

  . او بازویم را گرفت و مرا به آشپزخانه کشاند

  

*****  

  

  . وقتی که تنها شدیم، لبخندش محو شد

  تو حالت خوبه، پسرم؟  -

  . فکر کنم. آره، خوبم -

  :پوسایدن گفت

  . برام همه چیز رو بگو. اما می خوام اون رو از زبون خودت بشنوم. داستان ها رو شنیدم -

چشمانش . چون پوسایدن کامالً مشتاقانه گوش می کرد ،به نوعی دست پاچه بودم. و من برایش تعریف کردم

وقتی که داستانم تمام . قتی که صحبت می کردم، تغییري نکردوحالتش در تمام . هرگز صورتم را ترك نکرد

  . شد، او به آرامی سري تکان داد

  . خیلی دور نیست ،مام عیار علیه مایه جنگ ت. خب، در حقیقت کرونوس برگشته -

  :پرسیدم

  اون واقعاً مرده؟ لوك چی؟ -

  . خیلی در هم برهمه. نمی دونم پرسی -

  می تونید اون رو نابود کنید؟ . اما بدنش فانیه -

نمی دونم چطوري اون آماده شد تا میزیان روح . فانی، شاید، اما چیز متفاوتی در مورد لوك وجود داره، پسرم -

و هنوز، می ترسم که باید بکشیمش اگه بخوایم کرونوس رو به . ما به این راحتی ها نمی میرهاان باشه، تیت

  . هم در قلمرو خودم دارم يبدبختانه من مشکالت دیگه ا. باید در موردش فکر کنیم. اون چاله برگردونیم

  . به یاد آوردمرا به من گفته بود،  نکه تایسون در آغاز تابستا حرفهایی

  یان دریاي قدیم؟اخد -



  

حتی حاال . در حقیقت، نمی تونم خیلی بمونم. اول به سمت من اومده، پرسی ،جنگ. بله، در حقیقت -

دبادها و طوفانهاي ننگه داشتن تدور همه ي اونچه که می تونم انجام بدم . اقیانوس در خودش در حال جنگه

  . ی شدیدهنبرد خیل. ن دنیاي سطح زمین تونهکرددریایی از خراب 

  :گفتم

  . بذارین بیام پایین، کمکتون کنم -

  . چشمان پوسایدن وقتی لبخند زد چین برداشت

  ... که این به یادم انداخت . حس می کنم این جا بهت نیاز دارن. نه، هنوز نه، پرسی -

  . او یک دالر شنی بیرون آورد و آن را در دستم چپاند

  . اون رو عاقالنه خرج کن. هدیه ي تولدت -

  آه، خرج کردن یه دالر شنی؟  -

فکر کنم تو یه روزي بتونی . توي روزگار من، می تونستی یه عالمه چیز با یه دالر شنی بخري. اُه، بله -

  . بفهمی که باهاش چیزاي زیادي بخري، اگه توي موقعیت درست باشی

  کدوم موقعیت؟ -

  :پوسایدن گفت

  . ی وقتش برسه، فکر می کنم بفهمیوقت -

  . دستم را به دور دالر شنی بستم، اما چیزي داشت مرا اذیت می کرد

  :گفتم

اون محوطه . خب، اون گفت پسر مورد عالقه تونه.. او گفت . تو بودم، آنتیوس رو دیدم بابا، وقتی توي هزار -

  ... اش رو با جمجمه ها تزیین کرده بود و 

  :دپوسایدن ادامه دا

اونها رو براي من وقف کرده بود و تو کنجکاویی که چطور یه نفر می تونه کار وحشتناکی مثل اون رو به  -

  . اسم من انجام بده

  . با ناراحتی به موافقت سري تکان دادم

  . فتاب سوخته اش را بر روي شانه ام گذاشتآپوسایدن دست 

این معنیش این نیست که . به اسم خدایان ،ناكپرسی، کوچکترها شروع می کنن به انجام کاراي وحشت -

خب، معموالً بیشتر در مورد خودشونه تا به خاطر ... با نام ما   ،روشی که دخترها و پسرهاي ما. خدایان موافقن

  . و تو، پرسی، پسر مورد عالقه ي منی. ما

بعد . ولدي بود که گرفته بودماو لبخند زد، و در همان لحظه،  فقط بودن با او در آشپزخانه بهترین هدیه ي ت

  . مادرم از اتاق پذیرایی صدایمان کرد

  !رن آب می شناپرسی، شمع ها د -

  :پوسایدن گفت

  ... اون واقعه در کوهستان سنت هلنز . باید بدونی هخرین چیزي کآاما، پرسی، . بهتره بري -

بت می کند، و سرخ شدم، اما ناگهان صح ،یده بودسنابث مرا بوآبراي لحظه اي فکر کردم او در مورد این که 

  . فهمیدم که او در مورد چیزي بزرگتر صحبت می کند

  :او گفت



  

در بهترین  ،به همین زودیا، چند ماه دیگه، شاید یه سال. تیفون داره بلند می شه. انفجارها ادامه داره -

  . ، اون از بندهاش رها می شهشحالت

  :گفتم

  ... ورم این نبود ظمن. متاسفم -

  . وردآپوسایدن دستش را باال 

اما هشیار . افتاد، با کرونوسی که هیوالها رو بیدار می کنه دیر یا زود اتفاق می. اون تقصیر تو نبود، پرسی -

که اون  باريین لاو. اون شبیه هیچ چیزي نیست که قبالً باهاش رودر رو شدي... باش، اگه تیفون بیدار بشه 

و وقتی دوباره بیدار بشه، اون به . به سختی براي مبارزه با اون کافی بود ظاهر شد، همه ي نیروهاي المپ

  . مستقیم به سمت المپ می ره ناو. اینجا میاد، به نیویورك

مثل این  ،دقیقاً همون خبراي عالی بود که می خواستم در روز تولدم بشنوم، اما پوسایدن پشتم را نوازش کرد

  . که همه چی رو به راه بود

  . از تولد و کیکت لذت ببر. باید برم -

  . نسیم گرم اقیانوسی از پنجره خارج شدبا و وقتی آن را گفت، به مه تبدیل شد و 

  

*****  

  

اضطراري رفته است، اما از آنجایی که  پله ي کمی کار کردم تا توانستم پل را متقاعد کنم که پوسایدن از راه 

  . و چاره اي نداشت تا آن را باور کندمردم نمی توانند در هوا ناپدید شوند، ا

 بعد دسته اي بازي معمایی مثل . کیک آبی و بستنی خوردیم تا وقتی که نمی توانستیم بیشتر بخوریم

او جواب . سر در نمی آوردبازي معمایی پانتومیم تایسون از . بازي کردیم 124و مونوپولی 123معماهاي پانتومیم

او در . بود ماهراما او واقعاً در مونوپولی  ،فریاد می کرد ،را نمایش دهد را وقتی سعی می کرد با پانتومیم آن

نها را در حال آ. شروع به ورشکسته کردن مادرم و پل کرد، و بعد مرا از بازي خارج کرد ،پنج راند اول بازي

  . بازي ترك کردم و به اتاق خوابم رفتم

آن . بعد گردنبند کمپ دو رگه ها را باز کردم . اشتمذسم گانخورده را بر روي کمد لبدست  برشی از کیک آبی 

یه نیزه ... ن بود، که نشانگر سه تابستان در کمپ بودسه تا مهره در آحاال، . ذاشتمرا در لبه ي افقی پنجره گ

نمادي از نبردمان در البیرنت، وقتی که  ،یک هزار توي پیچ در پیچ ش،خریي سه شاخه، پشم زرین، و آ

کنجکاو بودم سال آینده مهره ام چه خواهد بود، اگر هنوز وجود داشتم تا . نام را بر آن نهادند اعضاي کمپ این

  . اگر کمپ تا تابستان آینده نجات می یافت ، یاآن را بگیرم

مادرم پرسیده بود . ابت ریچل دیر فکر کردمزدر مورد تلفن کردن به الی. به تلفن در کنار تختخوابم نگاه کردم

اما . من در مورد ریچل فکر کرده بودم. دیگري هست که بخواهم آن شب به مهمانی دعوت شودیا کس آکه 

. این ایده مرا تقریباً به اندازه ي باز کردن دري به البیرنت عصبی می کرد. م چراننمی دا. به او زنگ نزدم

مال کاغذي، کلید ریپتاید، یک دست -وردمآبود بیرون  شدستی بر روي جیبم کشیدم و آن چه را در داخل

ن نشده بودم، تی شرت کالیپسو آوجه تحتی م. ي به گلویم آمداه دبعد دست در تی شرتم بردم و غ. آپارتمانم

                                               
123 -Charadesیکی از بازهاي معمایی که در آن فرد با اجراي پانتومیم از دیگران می خواهد تا کلمه ي مورد نظر او را حدس بزنند .
124 - Monopoly نوعی بازي تخته اي که توسط برادارن پارکر عرضه شده است .



  

کوچکی را از آن بیرون کشیدم، آن را باز کردم، و  ي تکه پارچه. بر تن داشتم ،را که در اجیجیا به من داده بود

هنوز می توانستم بوي  ابود، بعد از دو ماه پژمرده شده بود، امشاخه کوچکی . از نوار ماه را یافتماي تکه 

  . مرا غمگین کرد. کننده را حس کنم ورضعیفی از باغ هاي مسح

  برام یه باغ در مانهاتان بکار، باشه؟ : وردم خواست کالیپسو را به یاد آخرین درآ
مادرم جعبه اي از گیاهان را . وارد شدم ،طراري ختم می شدضاپله ي که به راه  یپنجره را باز کردم و به بالکن

ن را پر از گل می کرد، اما حاال همه اش خاك بود، که منتظر آدر بهار او معموالً . ن بیرون قرار می دادآدر 

شاخه ي خشک  ،با دقت. دوم می تابید ماه کامل بر روي خیابان هشتاد و. شب صافی بود. چیز جدیدي بود

  . شده را در خاك کاشتم و کمی نکتار از قمقمه ي کمپم بر روي آن پاشیدم

  . اول هیچ اتفاقی نیفتاد

یک غنچه ي نوار ماه، که داشت در  -بعد وقتی تماشایش کردم، یک گیاه نقره اي کوچک از خاك بیرون آمد

  . رشد می کرد تابستانیشب گرم 

  :صدایی گفت

  . گیاه قشنگیه -

  . ر شده بودهاو آنجا ظا. نیکو دي آنجلو دقیقاً کنار من در راه پله ي اضطراري ایستاده بود. ا پریدماز ج

  :او گفت

  . نمی خواستم بترسونمت. متاسفم -

  اینجا چی کار می کنی؟ .. منظورم . چیزي نیست.. چیزي  -

او تی شرت مشکی، . هم بودرهم براش د موهاي مشکی. او در این چند ماه اخیر یک اینچ بلندتر شده بود

شمشیر آهنی استایکسی اش در . در دست داشت ،شبیه یک جمجمه ،ي نقره اياشلوار لی مشکی، و حلقه 

  . ویزان بودآکنار پهلویش 

  :او گفت

  . چند تا جستجو کردم، فکر کردم دوست داشته باشی بدونی، دایدالوس به مجازاتش رسید -

  دیدیش؟  -

  . داد او به موافقت سري تکان

دایدالوس تا . اما پدرم ایده هاي دیگه اي داشت ،اب بجوشونهذمینوس می خواست تا ابد اون رو توي پنیر م -

. اون به ازدحام ترافیکی اونجا کمک می کنه. ازهسابد پلکان خروجی و پل هاي هوایی در اسفودل می 

هنوز در . ساخت و سازه رهنوز در کا اون. از اون تصمیم کامالً خوشحالههم راستش، فکر کنم اون پیرمرد 

  . پسرش و پردیکس رو ببینه ،یان کاراو اون می تونه در پ. حال خلق کردنه

  . خوبه -

  . نیکو ضربه اي بر روي حلقه ي نقره اي زد

  . می خوام یه پیشنهادي بهت بکنم. یه چیزایی فهمیدم. نیست ، ایناما دلیل واقعی این جا اومدنم -

  چی؟ -

  :او گفت

  . وردن یه شانس در مقابله با لوکهآراهی براي شکست لوك، اگه حق با من باشه، اون تنها راه براي بدست  -

  . نفس عمیقی کشیدم



  

  . بسیار خب، دارم گوش می دم -

  . ابروهایش چین برداشت. نیکو نگاه کوتاهی به اتاق انداخت

  اون کیک آبی تولده؟ .. اون  -

ه، تکنجکاو بودم آیا این بچه ي بی چاره تا حاال یه جشن تولد داش. مشتاقبه نظر گرسنه بود، شاید یک کمی 

  . یا آیا به یه جشن تولد دعوت شده

  :گفتم

.براي گفتن داریم ابه نظر خیلی حرف. ی و کیک بخوریمنکمی بست یه ،بیا تو -

  

  پایان

  1390تیر ماه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  













پرسی جکسون

 و

 نبرد لابیرنت



جلد چهارم از سری پرسی جکسون و خدایان یونان











اثری از:   ریک ریوردَن



مترجم: Pioneer   



ویراستار: زهرا سعیدی









فصل اول



با دسته ی چیرلیدر[footnoteRef:2]ها مبارزه می کنم [2:  - Cheerleader] 




منفجر کردن یک مدرسه ی دیگر آخرین دست گلی بود که میخواستم در تعطیلات تابستانی ام به آب دهم. اما جایی که صبح دوشنبه ی اولین هفته ی ژانویه در حالی که درون ماشین مادرم نشسته بودم در آن حضور داشتم، دبیرستان گود[footnoteRef:3] در خیابان 81 شرقی بود.  [3:  - Goode] 


گود یک ساختمان سنگی قهوه ای رنگ، مشرف بر رودخانه ی ایست[footnoteRef:4] است. تعدادی بی ام دبیلو و ماشین های لینکلن تون[footnoteRef:5] در بیرون آن پارک شده بود. در حالی که گذرگاه سنگی تجملی آن را از نظر میگذراندم در این فکر بودم که اخراج شدنم از این مدرسه چقدر طول میکشد. [4: - East]  [5: -Lincoln Town] 


- فقط آروم باش. 

صدای مادرم آرام نبود. 

- این فقط یه جلسه معارفه ست و یادت باشه عزیزم این مدرسه ی پُله، پس سعی نکن ... می دونی که...

- با خاک یکسانش کنم؟

- بله. 

پل بلوفیس نامزد مادرم در حالی که داشت به کلاس نهمی های سال بعد هنگام بالا رفتن از پله ها خوش آمد می گفت بیرون مدرسه ایستاده بود. با آن موی فلفل نمکی و لباس های کتانی راه راه و ژاکت چرمش، مرا را به یاد یک بازیگر تلویزیونی می انداخت، اما او فقط یک معلم انگلیسی بود. البته با این توانایی که توانست دبیرستان گود را متقاعد کند که مرا برای کلاس نهم بپذیرند، علی رغم این حقیقت که از تمامی مدارسی که در آنها حضور داشته ام اخراج شده بودم. سعی کردم که به او هشدار دهم که این ایده ی خوبی نیست، اما او گوش نمی کرد. نگاهی به مادرم انداختم. 

- حقیقت رو در مورد من بهش نگفتی، درسته؟



مادرم به طور عصبی با انگشتانش بر روی فرمان ضرب گرفت. برای یک مصاحبه ی کاری لباس پوشیده بود. بهترین پیراهن آبی، بعلاوه کفش های پاشنه بلندش را. 

او تایید کرد:

- فکر کردم باید صبر کنیم. 

- خُب حداقل اونو از ترس فراری نمی دیم. 

- مطمئنم که جلسه معارفه خوب پیش می ره پرسی. اون فقط یه گردهمایی توی یه صبحه دل انگیزه!

زیر لب گفتم:

- عالیه. می تونم قبل از این که سال تحصیلی شروع بشه منفجرش کنم. 

- مثبت فکر کن. فردا توی کمپی! بعد از جلسه ی معارفه تو یه قرار داری...

اعتراض کردم:

- اون یه قرار نیست! اون فقط آنابثه، مامان،اَه!

- اون داره این همه راه رو از کمپ برای دیدن تو میاد. 

- خب، آره.

- شما دارید با هم می رید سینما.

- آره. 

- خودتون دوتا. 

- مامان!

او دستانش را به علامت تسلیم شدن بالا برد، اما می توانستم بگویم سخت در تلاش بود که لبخندش را پنهان سازد. 

- بهتره بری تو، عزیزم. امشب می بینمت. 

وقتی که داشتم از ماشین پیاده می شدم بالای پله های مدرسه را از نظر گذراندم. پل بلوفیس داشت به یک دختر با موهای فرفری قرمزرنگ خوشامد می گفت. دختر یک تی شرت خرمایی وشلوار لی موشی که با مارک های نقاشی مزیین شده بود، به تن داشت. وقتی که برگشت یک لحظه صورت او را دیدم . موهای دستم سیخ شد.

مادرم پرسید:

- پرسی؟ چیزی شده؟

من من کنان گفتم:

- هی، هیچی. این مدرسه ورودی دیگه ای هم داره؟

- پایین بلوک، سمت راست. چطور؟

- بعداً می بینمت. 

مادرم می خواست که چیزی بگوید، اما از ماشین پیاده شدم و در حالی که امیدوار بودم که دختر مو قرمز مرا ندیده باشد، دویدم.

او اینجا چی کار می کرد؟ حتی اگه به ستاره ی بدشانسیم هم بود نمی توانست این اتفاق بیافتد. آره، درسته، داشتم فکر می کردم که اگه به ستاره شانس من بود می توانست بدتر از این اتفاق بیفتد. 



***

دزدکی حرکت کردن آن هم در یک جلسه معارفه ،خیلی خوب از کار در نمی آید. دو تا چیرلیدر در یونیفورم های ارغوانی-سفید در کنار ورودی ایستاده بودند تا به دانش آموزان تازه وارد حمله کنند. 

آنها لبخند به لب داشتند، یه جورایی می دانستم این اولین و آخرین بار است که چیرلیدر ها این چنین دوستانه با من برخورد می کنند. 

- سلام!

یکی از آنها بلوند با چشمانی به رنگ آبی یخی بود. دیگری یک افریقایی- امریکایی با موی فرفری شبیه مدوسا ( باور کنید می دونم دارم چی بلغور میکنم.) بود. هر دو دختر اسم هایشان را با خط شکسته ای به یونیفورم هایشان چسبانده بودند اما با ناتوانی من در خواندن کلمات مثل کلمه ی بی معنی اسپاگتی به نظر می رسید. 

دختر بلوند گفت:

- به گود خوش آمدید، هِی، تو خیلی دوست داشتی هستی. 



اما وقتی او سرتاپای من را نگاه کرد حالتش بیشتر شبیه این بود: اِم، این بازنده کیه؟

دختر دیگر با ناراحتی به من نزدیک شد.  

برچسب یونیفورمش را بررسی کردم و فهمیدم او کِلی[footnoteRef:6] است. او همانند گل های رز لبخند می زد و چیز دیگری که از درس های سواری ام در کمپ به خاطر می آوردم –بوی اسبهای تازه شسته شده. بوی عجیبی برای یک چیرلیدر بود. شاید او اسبی داشت. بهر حال، چنان نزدیک من ایستاد که احساس کردم سعی دارد مرا به عقب، بر روی پله ها هل دهد.  [6: - Kelli] 


- اسمت چیه ماهی[footnoteRef:7]؟ [7: Fish -   مخفف freshman به معنی تازه وارد است.] 


- ماهی؟

- تازه وارد[footnoteRef:8].  [8: - Freshman] 


- آه، پرسی. 

دخترها نگاهی رد و بدل کردند. 

دختر بلوند گفت:

- اُه، پرسی جکسون. منتظرت بودیم. 

آن حرف سردی خاصی را به پشتم وارد کرد. آنها در حالی که به روش غیر دوستانه ای لبخند می زدند، ورودی را بسته بودند. دستم به طور غیر ارادی به سمت جیبم رفت، جایی که خودکار سرتوپی مهلکم ریپتاید را می گذاشتم. 

ناگهان صدای دیگری از داخل ساختمان آمد.

- پرسی؟

پل بلوفیس از جایی پایین راهروی ورودی آمد. هرگز اینقدر از شنیدن صدایش خوشحال نشده بودم.  چیرلیدرها عقب رفتند. چنان دلواپس عبور از کنار آنها بودم که تصادفاً زانویم به ران کِلی خورد. 

تلق!

پایش صدایی فلزی و تهی کرد، مثل اینکه با یک تیر پرچم برخورد کرده بودم. 

او زیر لب گفت:

- اوو، مراقب باش، ماهی. 

به پایین نگاه کردم، اما پایش شبیه یک پای قدیمی معمولی به نظر می رسید. آنقدر ترسیده بودم که نمیتوانستم سوالی بپرسم. به سرعت وارد تالار ورودی شدم. در پشت سرم چیرلیدرها پوزخند میزدند. 

پل به من گفت:

- اینجایی! به گود خوش امدی!

- هی پل- اِه، آقای بلوفیس.

نگاه کوتاهی به عقب کردم. اما چیرلیدرهای مرموز ناپدید شده بودند. 

- پرسی، مثل کسی هستی که یه روح دیده باشه. 

- آره، اِه...

پل ضربه ای به پشت من زد.

- گوش کن. می دونم عصبی هستی، اما نگران نباش. ما اینجا تعداد زیادی بچه ی بیش فعال و ناتوان در خوندن داریم. معلم های ما می دونن چطوری به اونها کمک کنن. 

تقریباً می خواستم بخندم. ای کاش بیش فعالی و ناتوانی در خواندن، بزرگترین نگرانی هایم بودند. 

  منظورم این است، می دانستم که پل سعی داشت به من کمک کند، اما اگر به او حقیقت را در مورد خودم می گفتم، او یا فکر می کرد دیوانه شده ام یا با داد و فریاد فرار می کرد. نمونه ی بارز آن، چیرلیدرها. احساس بدی نسبت به آنها داشتم. ...

ناگهان به پایین تالار ورودی نگاه کردم و به یاد آوردم که مشکل دیگری هم دارم. دختر مو قرمز که در پله های جلویی دیده بودم داشت از وروردی اصلی وارد تالار می شد. 

دعا کردم: متوجه من نشو. 

از پل پرسیدم:

- جلسه ی معارفه کجاست؟

- تو ورزشگاه. اون طرف. اما...

- خداحافظ.

او صدا زد:

- پرسی؟ 

اما من داشتم می دویدم. 



***



فکر کردم او را گم کرده ام. تعدادی از بچه ها داشتند به سمت ورزشگاه می رفتند و به زودی، من هم یکی از آن سیصد بچه ی چهارده ساله ای که در صندلی ها خود را می چپاندند، بودم.

یک گروه رژه، یک آهنگ رزمی خارج از نت را می نواخت که دست کمی از صدای کسی که به یک کیسه پر از گربه، چماق فلزی میکوبید، نداشت. بچه های بزرگتر، احتمالاً اعضای شورای دانش آموزی، در یونیفورم های گود آن جلو ایستاده بودند و به همه نگاه می کردند، هی، ما باحالیم. معلم هادر حالی که به دانش آموزان لبخند می زدند، آن اطراف می چرخیدند و برای آنها دست تکان می دادند. دیوارهای ورزشگاه کاملاً با پرچم های سفید و ارغوانی با نوشته ی: « نو رسیدگان آینده خوش آمدید، گود، خوبه. ما یک خانواده ایم.» پوشانده شده بود. و تعدادی شعار های با نشاط دیگر که باعث شد کاملاً بخواهم بالا بیاورم. 

هیچکدام از دیگر تازه واردان دیگر هم به نظر نمی رسید از بودن در اینجا خوشحال باشند. منظورم این است، آمدن به جلسه معارفه در ژوئن وقتی که مدارس حتی تا سپتامبر شروع نمی شوند، اصلاً خوب نیست. اما در گود « برای بهتر بودن زودتر آماده می شویم». حداقل این چیزی بود که بروشور می گفت. 

گروه رژه نواختن را پایان داد. یک مرد در کت و شلوار راه راه به سمت میکروفون آمد و شروع به صحبت کرد، اما صدا در اطراف ورزشگاه انعکاس می کرد و بنابراین نظری در مورد این که او چه می گفت ندارم. احتمالاً داشت غرغره می کرد. 

کسی شانه ام را گرفت.

- اینجا چی کار می کنی؟

خودش بود: کابوس شبانه ی مو قرمزم.

گفتم:

- ریچل الیزابت دیر. 

فکش افتاد، مثل اینکه نمی توانست باور کند چنان بی ادب باشم که اسمش را به یاد آورم. 

- و تو پرسی نمی دونم چی چی هستی. اسم کاملت رو، دسامبر گذشته که می خواستی من رو بکشی بهم نگفتی. 

- ببین، من نمی ... من ن... تو اینجا چی کار می کنی؟ 

- مثل تو، فکر کنم. جلسه معارفه. 

- تو نیویوریک زندگی می کنی؟

- چی، نکنه فکر کردی توی سد هاور زندگی می کنم؟

هرگز به ذهنم خطور نکرده بود. هر وقت که در مورد او فکر می کردم ( و نمی گویم در مورد او فکر می کردم، او فقط گاه گاه از ذهنم عبور می کرد، باشه؟) همیشه فکر می کردم او در حوالی سد هاور زندگی می کند، چون آنجا جایی بود که او را دیده بودم. ما احتمالاً ده دقیقه ای با هم بودیم، آن هم زمانی که من تصادفاً شمشیرم را از او رد کردم، او زندگی ام رانجات داد، در حالی که توسط تعدادی ماشین کشتار فوق طبیعی تعقیب می شدم وفرار رو بر قرار ترجیح دادم. می دونید که، ملاقات های اتفاقی معمولی تان. 

تعدادی بچه پشت سر ما پچ پچ کردند: 

- هِی، خفه شید! چیرلیدرها دارن صحبت می کنن.  

یک دختر در میکرفون فوت کرد:

- سلام بچه ها! 

همان دختر مو بلوندی بود که در ورودی دیده بودم. 

- اسم من تامیه و این هم کِلیه.

کِلی یک چرخ و فلک زد. 

کنار من، ریچل شبیه کسی که درد میکشد، جیغ زد. تعدادی از بچه ها نگاه کردند و نیشخند زدند. اما ریچل با ترس به چیرلیدرها زل زده بود. به نظر نمی رسید تامی به هیاهو اهمیتی داده باشد. او شروع کرد به صحبت در مورد تمام روش های عالی که می توانستیم در اولین سال ورودمان تجربه کنیم. 

ریچل به من گفت:

- فرار کن، حالا. 

- چرا؟

ریچل توضیحی نداد. او در کناره ی صندلی ها راهی را با هل دادن ایجاد کرد، آن هم در حالی که به اخم کردن  معلم ها و غُرغُر کردن بچه هایی که بر روی آنها قدم می زد، توجهی نداشت. شک داشتم. تامی داشت در مورد اینکه به گروه های کوچک گروه بندی شویم و مدرسه را بگردیم، صحبت می کرد. کِلی به چشمانم نگاه کرد و لبخند جذابی تحویلم داد. مثل اینکه منتظر بود ببیند، من چه کاری انجام می دهم. به نظر بد می رسید اگر حالا اینجا را ترک می کردم. پل بلوفیس آن پایین کنار تعدادی معلم قرار داشت. او کنجکاو بود که یک چیز سرجایش نیست. 

ناگهان در مورد ریچل الیزابت دیر فکر کردم، و در مورد قدرت خاصی که زمستان گذشته در سد هاور از خود نشان داده بود. او قادر بود گروه امنیتی که اصلاً نگهبان نبودند، حتی انسان هم نبودند، را ببیند. قلبم می کوبید، بلند شدم و تا خارج از ورزشگاه او را دنبال کردم. 

ریچل را در اتاق گروه موسیقی یافتم. او پشت یک طبل بزرگ در قسمت طبل ها پنهان شده بود. 

او گفت:

- بیا اینجا! اینجا بشین!

در مورد پنهان شدن در پشت تعدادی بانگو احساس حماقت کامل می کردم. اما کنار او قوز کردم. 

ریچل پرسید:

- اونها تو رو دنبال می کنن؟

گفتم:

- فکر نکنم. اونها چی اند؟ چی دیدی؟

چشمان سبزش از ترس روشن تر شد. بر روی تی شرت خرمایی اش نوشته شده بود:  

گروه هنر هاروارد. 

- تو... تو حرفم رو باور نمی کنی. 

قول دادم:

- اُه، آره، باور می کنم. می دونم که تو می تونی از میون مِه نگاه کنی. 

- از چی؟

- مِه. اون... خب، اون مثل یه حجاب می مونه که چیزی های واقعی رو پنهون می کنه. بعضی از فانی ها با این قدرت که بتونن از میون مِه ببینن، به دنیا می آن. مثل تو. 

او با دقت مرا بررسی کرد. 

- تو توی سد هاور این کار رو کردی. تو گفتی من فانی ام. مثل این که تو نیستی. 

احساسی مثل سوراخ کردن یه بانگو داشتم. داشتم چه فکری می کردم؟ نمی توانستم توضیح دهم. حتی نباید سعی می کردم. 

او التماس  کرد:

- بهم بگو. تو می دونی این چه معنی داره. همه ی این چیزای وحشتناک که می بینم؟

- ببین، عجیب به نظر می رسه. تو چیزی در مورد افسانه های یونان باستان می دونی؟ 

- مثل... مینیایتور و هیدرا؟

- آره، فقط اون اسم ها رو وقتی که من اینجام نگو، باشه؟

او در حالی که داشت گرم می شد، ادامه داد:

- و فیوری ها و سیران ها و ...

- عالیه!

به دور و اطراف اتاق گروه موسیقی نگاه کردم، مطمئن بودم که ریچل قصد دارد تعدادی از آن کثافت های تشنه به خون را از میان دیوارها به یک باره ظاهر کند. اما، هنوز تنها بودیم. پایین راهرو، صدای دسته ای از بچه ها را شنیدم که از ورزشگاه خارج می شدند. آنها گردش در مدرسه را شروع کرده بودند. وقت زیادی برای صحبت کردن نداشتیم. 

گفتم:

- همه ی اون هیولاها، همه ی خدایان یونان ... واقعی اند. 

- می دونستم!

خیلی راحت تر بود اگر او مرا دروغ گو خطاب می کرد، اما به نظر می رسید بدترین شکش را تبدیل به یقین کرده ام. 

او گفت:

- نمی دونی چقدر سخته بود. چند ساله فکر می کنم دارم دیوونه می شم. نمی تونستم به کسی بگم. نمی تونستم... 

چشمانش باریک شد.

- صبرکن. تو کی هستی؟ منظورم اینه که واقعاً کی هستی؟

- من یه هیولا نیستم. 

- خب اون رو می دونم. اگه یه هیولا بودی، می تونستم ببینم. تو شبیه.. تو هستی. اما انسان نیستی، مگه نه؟

آب دهانم را فرو بردم. اگر چه سه سال بود که با چیزی که بودم کنار آمده بودم اما هرگز در این مورد قبلاً با یک فانی معمولی صحبت نکرده بودم. منظورم این است که به جز مادرم، اما او همه چیز را می دانست. نمی دانم چرا، اما یک شیرجه ی عمیق رفتم. 

گفتم:

- من یه دورگه ام. من نیمه انسانم. 

- و نیمه ی دیگه چی ؟

همان وقت تامی و کِلی به اتاق گروه موسیقی وارد شدند. درها محکم پشت سر آنها بسته شد.

تامی گفت:

- تو اینجایی پرسی جکسون. نوبتی هم باشه، نوبت معارفه ی تو. 



***

ریچل نفس نفس زد:

- اونا وحشتناکن!

تامی و کِلی، در حالی که منگلوله های رنگی را در دست داشتند، هنوز لباس های چیرلیدری سفید-ارغوانی شان را به تن داشتند. 

پرسیدم:

- اونا واقعاً چه شکلی اند؟ 

اما ریچل به نظر آنقدر ترسیده بود که جواب بدهد. 

- اُه، بیخیالش شو. 

تامی به من لبخندی بی نظیر تحویل داد، و به سمت ما آمد. کِلی در حالی که راه خروج ما را سد می کرد، کنار درها ایستاد. 

آنها ما را در تله انداخته بودند. می دانستم مجبوریم برای خروج از آنجا مبارزه کنیم، اما لبخند تامی چنان خیره کننده بود که هوش و حواس را از من ربود. چشمان آبی زیبا یش  و شیوه ای که موهایش را بر روی شانه اش ریخته بود...

ریچل هشدار داد:

- پرسی!

چیز هوشمندانه ای شبیه « آه ه ه ه؟» گفتم. 

تامی داشت نزدیک تر می شد. او منگوله ی رنگی[footnoteRef:9] اش را باز کرد.  [9: - Pom-poms] 


صدای ریچل به نظر از راه دوری به گوشم می رسید. 

- حواست رو جمع کن!

تمام اراده ام را جمع کردم و خودکارم را از جیبم در آوردم و سرش را برداشتم. ریپتاید به یک شمشیر برنزی سه فوتی تبدیل شد، تیغه اش با نور طلایی ضعیفی می درخشید. لبخند تامی به یک نیش خند تبدیل شد. 

او اعتراض کرد:

- اُه، یالا. تو به اون نیازی نداری. چطوره به جاش بوسم کنی؟

او بویی شبیه گل رز و خز تمیز یک حیوان را میداد –یک بوی عجیب، ولی به نحوی بویی مست کننده. 

ریچل خیلی محکم بازوی مرا نیشگون گرفت.

- پرسی، اون می خواد تو رو گاز بگیره! نگاهش کن!

- اون فقط حسادت می کنه.

تامی به عقب، به کِلی نگاه کرد. 

- می تونم بانوی من؟

کِلی که همچنان در را سد کرده بود، لب هایش را با گرسنگی لیسید.

- برو تامی، داری کارت رو عالی انجام می دی. 

تامی قدمی دیگری به جلو گذاشت، اما نوک شمشیرم را بر روی سینه اش قرار دادم. 

- برگرد عقب. 

او غرولند کرد. با نفرت گفت:

- تازه وارد. این مدرسه ی ماست، دورگه. ما هرچی رو که انتخاب کنیم، می خوریم!

بعد او شروع به تغییر کرد.  

 رنگ از روی صورت و بازوانش پرید. صورتش به سفیدی گچ شد. چشمانش کاملاً قرمز گشت. دندان هایش به نیش تبدیل شدند. 

با لکنت گفتم:

- یه خون آشام. 

بعد به پاهایش نگاه کردم. در زیر دامن چیرلیدری اش، پای چپش پشمالو و قهوه ای مثل یک پای الاغ، سم دار بود. پای راستش به شکل پای یک انسان بود، اما ساخته شده از برنز. 

- آه ه یک خوش آشام با ... 

تامی جیغ زد:

- به پاهام نگاه نکن! بی ادبیه که مسخره کنی! 

او با پاهای عجیب نامتقارنش جلو آمد. کاملاً شبیه وهم و خیال به نظر می رسید، مخصوصاً با منگوله های رنگی، اما نمی توانستم بخندم، نه در رویارویایی با آن چشمان قرمز و نیش های تیز. 

کِلی خندید:

- گفتی یه خون آشام؟ اون افسانه های احمقانه که از روی ما ساخته شده، احمق. ما اِمپوسا[footnoteRef:10] ، خدمتکاران هکیت[footnoteRef:11] هستیم.  [10: - empousa یک نیمه الهه که به فرمان هکیت ایجاد شد. او یکی از دختران زیبا روی هکیت و روح مرمو ( روحی که بچه های بد را نیش می زند-مترجم: یه چیزی تو مایه های لولوی خودمون) بود. هکیت آنها را به نگهبانی از جاده ها گمارد. اسم او در زبان یونان به معنی یک پا است که از دو پای نا متقارنش که یکی برنزی و دیگری پایی پیوندی از الاغ است گرفته شده است. او از خون مردانی که آنها را اغفال کرده تغذیه می کند. ]  [11: - Hecate الهه ی تاریکی و سحر و جادو و دنیای زیرین در افسانه های یونان باستان. هکیت، الهه ی زیبا رو و قدرتمند ( البته در جایگاه خودش)  تنها تیتانی بود که بعد از جنگ تیتان ها و خدایان یونان از طرف زئوس اجازه یافت تا قدرت هایش را همچنان در اختیار داشته باشد. او در دوره تیتان ها نقشی شبیه به نقش هرمس را به عهده داشت. او یک الهه ی رومی – یونانی منسوب به دنیای زیرین بود که الهه ی جادو و غیب گویی ( با استفاده از ارتباط با مردگان) بود. او تنها دختر پرسیس و آستریا ( الهه ی ستاره ها در دوره تیتان ها) بود و خواهر مادرش، لئو، مادر آرتمیس و آپولو می باشد. او همچون دختر خاله اش آرتمیس هیچگاه ازدواج نکرد. او در جهان زیرین کمک بسیار بزرگی برای پرسیفونی به عنوان یک محرم اسرار بود.] 


تامی به من نزدیکتر شد. 

- اِم م م م، جادوی تاریکی ما را از ارواح حیوانات و برنز به وجود آورد! ما وجود داریم تا از خون مردان جوان تغذیه کنیم. حالا بیا، منو ببوس!

او نیش هایش را برهنه کرد. چنان فلج شده بودم که نمی توانستم حرکت کنم. اما ریچل یک طبل را به سمت سر امپوسا انداخت. 

هیولا هیس هیسی کرد و طبل را به کناری پرت کرد. در راهروی میان پایه های موسیقی، غلت زدم که فنرهایش بر روی پوست طبل جغ جغ می کرد. 

ریچل یک ساکسی فون[footnoteRef:12] را پرت کرد، اما هیولا با ضربه ی سختی آن را هم به کناری پرت کرد.     [12: - xylophone سنتور چوبی] 


تامی غرولند کرد. 

- معمولاً دخترا رو نمی کشم. اما برای تو فانی، یه استثنا قائل می شم. قدرت بینایی تو یه ذره زیادی خوبه!

او به سمت ریچل خیز برداشت. 

- نه!

با ریپتاید ضربه ای وارد کردم. تامی سعی کرد از تیغه ام جاخالی دهد، اما شمشیر را مستقیم به درون یونیفورم چیرلیدریش فرو بردم و با ناله ای ترسناک، او به صورت ذرات خاک، بر روی ریچل منفجر شد. 

ریچل سرفه کرد. به نظر می رسید یک گونی آرد بر رویش خالی کرده اند. 

- شرم آوره!

گفتم:

- هیولاها اون کار رو انجام می دن. متاسفم. 

کِلی فریاد زد:

- تو کارآموزم رو کشتی. تو یه درس توی مدرسه ی ارواح لازم داری، دو رگه!

بعد شروع به تغییر کرد. موی مواجش به شراره های آتش تبدیل شد. چشمان قرمز رنگش پدیدار گشت. نیش هایش رشد کردند. خرامان خرامان به سمتمان آمد. پای فلزی و سم دارش، ناهماهنگ بر روی کف اتاق گروه موسیقی تلق تلق می کرد. 

او غرید. 

- من امپوسا ارشد هستم. هیچ قهرمانی توی هزار سال گذشته، نتونسته من رو شکست بده.

گفتم:

- آره؟ خُب، پس وقتت سراومده!

کِلی خیلی سریع تر از تامی بود. از اولین ضربه ام جاخالی داد و در حالی که بر روی ردیفی از ترومبون[footnoteRef:13] ها با حرکتی نیرومند ضربه میزد، به قسمت شیپورها غلتید. ریچل تقلا کنان از سر راه کنار رفت. خودم را بین او و امپوسا قرار دادم. کِلی دور ما می چرخید، چشمانش بین من و شمشیرم، دو دو میزد. او گفت: [13: - trombone شیپور دارای قسمت متحرک میانی] 


- چه تیغه ی کوچولوی قشنگی، چه شرم آوره که اون بین ما قرار گرفته.

شکلش سوسو زد- گاهی یک دیو، گاهی یک چیرلیدر. سعی می کردم ذهنم را متمرکز کنم، اما واقعاً گیج کننده بود. 

کِلی با دهان بسته خندید.

- عزیز بی نوا. تو حتی نمی دونی چه اتفاقی داره می افته، می دونی؟ به زودی کمپ عزیزت توی شعله های آتشه، دوستانت بردگانی برای لرد زمان خواهند بود و هیچ راهی وجود نداره که اون رو متوقف کنی. خیلی بهتره که زندگیت حالا به پایان برسه، قبل از این که مجبور باشی اون رو ببینی. 

از پایین راهرو، صداهایی شنیدم. یک گروه گردش داشت می آمد. یک مرد داشت چیزی در مورد ترکیب  کمدهای دانش آموزان می گفت. 

چشمان امپوسا درخشید.

- عالیه! به نظر می رسه مهمون داریم!

او یک شیپور بزرگ برداشت و آن را به سمتم پرت کرد. ریچل و من قوز کردیم. شیپور بزرگ از روی سرمان عبور کرد و به پنجره برخورد کرد. 

صداها در راهرو، خاموش شد. 

کِلی در حالی که تظاهر به ترسیدن می کرد، فریاد زد:

- پرسی! چرا اون رو پرت کردی؟

شوکه تر از آن بودم که جواب بدهم. کِلی یک پایه ی موسیقی برداشت و با ضربه ی سختی ردیفی از کلارینت[footnoteRef:14] ها و فلوت ها را جاروب کرد. صندلی ها و وسایل موسیقی به روی کف اتاق برخورد کردند.  [14: -clarinet قره نی] 


گفتم:

- بس کن. 

افراد در حالی که به سمت ما می آمدند، داشتند به سمت پایین راهرو می دویدند. 

کِلی نیش هایش را برهنه کرد و به سمت درها دوید. 

- وقتشه به ملاقات کننده ها، خوش آمد بگیم!

با ریپتاید به سمتش حمله کردم. مجبور بودم جلوی صدمه زدن به فانی ها را بگیرم.

ریچل فریاد زد:

- پرسی، نرو!

اما نفهمیدم که کِلی قصد انجام چه کاری را داشت، تا وقتی که دیر شده بود. کِلی به تندی درها را باز کرد. پل بلوفیس و تعدادی از تازه واردان با تحیر گامی به عقب برداشتند. شمشیرم را بالا بردم. 

در لحظه ی آخر امپوسا، مثل یک قربانی ترسان، به سمتم برگشت. 

او گریه کرد.

- اُه، نه، لطفاً!

نمی توانستم تیغه ام را غلاف کنم. آن، همکنون در دید بود. 

قبل از اینکه برنز آسمانی به او ضربه ای وارد کند، کِلی مثل بطری منفجرشونده، منفجر شد. امواج آتش بر روی هر چیزی جاری شد. هرگز ندیده بودم که هیولایی قبلاً آن کار را انجام دهد، اما وقتی برای تعجب در آن مورد نداشتم. چون شعله های آتش در ورودی را در بر گرفته بود، به داخل اتاق موسیقی برگشتم. 

پل بلوفیس در حالی که از میان آتش به من خیره شده بود، کاملاً سرآسیمه به نظر می رسید. 

- پرسی؟ چی کار کردی؟

بچه ها جیغ زدند و به سمت پایین راهرو دویدند. آژیر آتش جیغ می زد. آب پاش های سقف با هیس هیسی روشن شدند. 

در آن هرج و مرج، ریچل آستین مرا کشید. 

- تو باید از اینجا بری!

حق با او بود. مدرسه داشت در آتش میسوخت و من مسئول آن شناخته شده بودم.  

فانی ها نمی توانستند کاملاً از درون مه ببینند. برای آنها مثل این بود که به یک چیرلیدر بی پناه در مقابل یک گروه شاهد حمله کرده بودم. 

راهی برای توضیح آن نیست. از پل رو برگرداندم و به سمت پنجره ی اتاق موسیقی شکسته دویدم.



***



از کوچه به داخل خیابان هشتاد و یک شرقی دویدم و مستقیم به آنابث برخورد کردم. 

او در حالی که شانه هایم را گرفته بود تا مرا از لغزیدن بر روی خیابان نگه دارد، خندید.

- هی، خیلی زود بیرون اومدی. ببین کجا داری میری، مغز جلبکی.

برای کسری از ثانیه حالت خوبی داشت و همه چیز خوب بود. او شلوار لی و تی شرت نارنجی کمپ و گردنبند مهره ای سفالی را پوشیده بود. 

موهای بلوندش به شکل دم اسب به پشت برده شده بود. چشمان خاکستری اش می درخشید. به نظر می رسید که آماده ست تا به سینما برویم و بعدازظهر عالی در کنار هم بگذرانیم. 

بعد ریچل الیزابت دیر که هنوز با خاکستر هیولا پوشیده شده بود، حمله کنان، در حالی که فریاد می زد، از کوچه بیرون آمد.

- پرسی، صبر کن!

لبخند آنابث محو شد. او به ریچل خیره شد، بعد به مدرسه. برای اولین بار به نظر می رسید متوجه دود سیاه و آژیر آتش شده است. 

او به من اخم کرد. 

- چی کار داشتی می کردی؟ و اون کیه؟

- اُه، ریچل ... آنابث. آنابث... ریچل. اِم، اون یه دوسته، فکر کنم. 

مطمئن نبودم که چه چیز دیگری می توان ریچل را نامید. منظورم این است که به سختی او را می شناختم، اما بعد از دو موقعیت مرگ و زندگی که با هم داشتیم، نمی توانستم او را هیچ کس صدا کنم. 

ریچل گفت:

- سلام.

بعد به سمت من چرخید. 

- تو هنوز در خطری. و هنوز یه توضیح به من بدهکاری. 

آژیر پلیس در اف دی آر درایو[footnoteRef:15] بلند شد.  [15: - FDR Drive] 


آنابث به سردی گفت: 

- پرسی، ما باید بریم.

ریچل اصرار کرد.

- می خوام بیشتر در مورد دورگه ها بدونم و هیولاها و مسائلی در مورد خدایان. 

او بازویم را گرفت، یک ماژیک دائمی در آورد و شماره تلفنش را بر روی دستم نوشت.  

- تو بهم زنگ می زنی و توضیح می دی، باشه؟ اینو بهم بدهکاری. حالا برو. 

- اما...

ریچل گفت:

-یه داستانی جور می کنم. بهشون می گم تقصیر تو نبود. فقط برو!

او، در حالی که من و آنابث را در خیابان ترک می کرد، به سمت مدرسه دوید. 

به سمت آنابث دویدم:

- هی! اینجا دو تا امپوسا هست، 

سعی می کردم توضیح دهم. 

- اونها چیرلیدر بودند، می فهمی، و اونها گفتند که کمپ خواهد سوخت و ... 

- تو به یه دختر فانی، در مورد دو رگه ها گفتی؟

- او می تونه از درون مِه ببینه. اون قبل از من هیولاها رو دید. 

- خب، بعدش تو بهش حقیقت رو گفتی؟

- اون، من رو از سد هاور شناخت و خُب...

- تو قبلاً او رو دیدی؟

- اِم، زمستان گذشته. اما جداً به سختی می شناسمش. 

- یه طورایی جذابه. 

- من... من هرگز در موردش این طوری فکر نکردم. 

آنابث به سمت خیابان یورک[footnoteRef:16] حرکت کرد. [16: - York] 


گفتم:

- من به مدرسه رسیدگی می کنم.

 مضطربانه موضوع را عوض کردم:

- راست می گم، همه چی رو به راهه. 

آنابث حتی به من نگاه نکرد. 

- فکر کنم برنامه بعدازظهرمون کنسله، حالا که پلیس  دنبالت می گرده.باید تو رو از اینجا ببریم بیرون.

پشت سرمان، دود از بالای دبیرستان گود بالا می آمد. در ستون های خاکستر تیره، فکر کنم تقریباً توانستم یک صورت را ببینم – یک دیو مونث با چشمان قرمز در حالی که به من می خندید. 

- کمپ کوچولوی قشنگت توی شعله های آتش

کِلی این را گفته بود. 

- دوستانت برده های لرد زمان خواهند بود.

در حالی که قلبم می زد، به آنابث گفتم:

- حق با توه. باید به کمپ دورگه ها بریم، حالا.

















فصل دوم



دنیای زیرین برایم یک پیام شوخی[footnoteRef:17] می فرستد. [17: -Prank call نوعی شوخی تلفنی است که گفته می شود در امریکا رایج است و البته هدف این تماس تلفنی شوک و حالتی از ترس را تجربه می کند. به طور خلاصه این تماس های تلفنی بیشتر برای اذیت کردن طرف مقابل است. ] 






هیچ چیزی مثل سفری با تاکسی آن هم همراه با دختر عصبانی نمی تونه یک صبح عالی را خراب کنه.  

سعی کردم با آنابث صحبت کنم، اما او طوری رفتار می کرد مثل این که مادربزرگش را سوراخ سوراخ کرده بودم. تمام چیزی که توانستم از او بیرون بکشم این بود که او یک بهار پر از هیولا را در سان فرانسیسکو پشت سر گذاشته است. او دوبار قبل از کریسمس به کمپ آمده بود، اما به من نگفت چرا. ( که به نوعی مرا رنجاند چون حتی به من نگفته بود که در نیویورک است) و او هم هیچ چیزی در مورد مکان تقریبی نیکو دی آنجلو نفهمیده بود. ( یک داستان طولانی)

پرسیدم:

- هیچی در مورد لوک؟

او سرش را تکان داد. می دانستم این موضوع، موضوع حساسی برای اوست. آنابث همیشه لوک- سرمشاور سابق کابین هرمس، کسی که به ما خیانت کرد و به لرد خبیث تیتان، کرونوس، پیوست- را تحسین می کرد. او کارش را تایید نمی کرد، اما می دانستم که هنوز او را دوست دارد. وقتی زمستان گذشته در مقابل لوک بر روی کوههای تاملپایس جنگیده بودیم، لوک، به نحوی، از سقوطی از یک صخره پنجاه فوتی نجات یافته بود. حالا تا جایی که می دانم او هنوز با کشتی توریستی پر از هیولایش بر روی دریا شناور است، تا وقتی که لرد کرونوس تکه تکه شده اش دوباره احیا شود، ذره ذره، آن هم در یک تابوت طلایی، در حالی که انتظار زمانی را می کشید که قدرت کافی برای جنگیدن در مقابل خدایان را به دست آورد. در دستور زبان نیمه خدایان، ما این را یک مشکل می نامیم. 

آنابث گفت:

- کوهستان تام هنوز زیر تاخت و تاز هیولاهاست. جرات نزدیک شدن نداشتم، اما فکر نمی کنم لوک اون بالا باشه. فکر کنم اگه اون اونجا بود، این رو می فهمیدم. 

آن حرف باعث نشد که احساس بهتری داشته باشم. 

- گراور چی؟

او ادامه داد:

- تو کمپه. امروز می بینیمش. 

- هیچ شانسی داشته؟ منظورم توی جستجوی پَنه؟

آنابث گردنبند مهره ایش را به انگشت گرفت، کاری که وقتی نگران بود، انجام می داد. 

او گفت:

- به زودی میفهمی. 

اما توضیحی نداد. 

- وقتی از بروکلین گذشتیم، از تلفن آنابث استفاده کردم تا به مادرم زنگ بزنم. دورگه ها اگر می توانستند از آن اجتناب کنند، نباید از تلفن های همراه استفاده می کردند. چون پخش صدایمان، مثل فرستادن یک نشانه برای هیولاها بود: من اینجام! لطفاً بیا منو بخور! 

اما می دانستم این تماس مهم است. یک پیام بر روی پیامگیر خانه مان، در حالی که سعی می کردم هر چه را که در گود اتفاق افتاده بود برایش توضیح دهم، گذاشتم. احتمالاً این کار را خیلی خوب انجام ندادم. به مادرم گفتم که حالم خوب است و او نباید نگران باشد، اما قصد دارم تا وقتی که اوضاع آروم میشه در کمپ اقامت کنم. از او خواستم که به پل بلوفیس بگوید، متاسفم. 

بعد از آن، در سکوت به حرکت ادامه دادیم. وقتی که از اکسپرس وی، خارج شدیم، شهر ناپدید گشت، و شروع  به گذر از میان حومه ی لانگ آیلند شمالی کردیم، از باغستان ها، کارخانه های شراب سازی و جایگاه های محصولات تازه عبور کردیم. به شماره تلفن ریچل الیزابت دیر، که با خط خرچنگ قورباغه ای بر روی دستم نوشته بود، خیره شدم.

می دانستم دیوانگی ست، اما وسوسه شدم با او تماس بگیرم. شاید می توانست به من کمک کند تا آنچه را امپوسا گفته بود – سوختن کمپ، دوستان دستگیر شده- درک کنم. و چرا کِلی در شعله های آتش منفجر شده بود؟

می دانستم که هیولا ها هرگز حقیقتاً نمی میرند- شاید هفته ها، ماه ها یا سالها، بعد از حالا، کِلی خارج از خاستگاه اصلی کثیفش، در دنیای زیرین می جوشید و دوباره شکل می گرفت. اما معمولاً هیولاها هرگز نمی گذاشتند آن قدر ساده از بین بروند. اگه کِلی، واقعاً از بین رفته بود. 

تاکسی از مسیر بیست و پنج اِی[footnoteRef:18]، خارج شد. به سمت جنگل هایی که در امتداد ساحل شمالی تا مرز تپه ها که در سمت چپ مان کشیده می شدند، حرکت کردیم. آنابث به راننده گفت که ما را در جاده مزرعه ی 141/3 پیاده کند، در پایگاه تپه ی دو رگه ها.  [18:  - 25 A] 


راننده اخم کرد. 

- اونجا هیچی نیست، خانم. مطمئنی می خوای اونجا پیاده شی؟ 

- بله، لطفا! 

آنابث دسته ای اسکناس مچاله شده ی انسانها را در دست او گذاشت و راننده تصمیم گرفت که بحث نکند. 

آنابث و من، پیاده به سمت تاج تپه حرکت کردیم. گاردِ اژدهای جوان، مارپیچ وار دور درخت کاج پیچیده بود، داشت چرت می زد. اما وقتی که ما رسیدیم، سر مسی رنگش را بالا آورد و اجازه داد که آنابث زیر چانه اش را بخاراند. بخار هیس هیس کنان از دهانه های بینی اش، مثل یک کتری چای، بیرون می آمد و با لذت چشمانش را  لوچ کرد. 

آنابث گفت: 

- هی، پلیوس[footnoteRef:19] ، همه چی امنه؟ [19:  - Peleus] 


آخرین باری که آن اژدها را دیده بودم، شش پا بلندی داشت. حالا، حداقل دوبرابر آن بود و ضخامت بدنش به اندازه درخت کاج بود. بر بالای سرش، در پایین ترین شاخه های در خت کاج پشم زرین می درخشید که جادویش از مرز های کمپ در مقابل یورش و تهاجم محافظت می کرد. اژدها به نظر آرام می رسید، مثل این که همه چیز رو به راه بود. در زیر پایمان، کمپ دو رگه ها هم به نظر آرام بود...

مزارع سبز، جنگل، ساختمان های یونانی سفید درخشان. ساختمان اصلی چهار طبقه کمپ که به آن خانه بزرگ می گفتیم، با غرور در قلب مزارع توت فرنگی قرار داشت. در شمال، بعد از ساحل، لانگ آیلند سوند[footnoteRef:20] در نور خورشید می درخشید.  [20:  - Long Island Sound] 


هنوز... چیزی درست نبود. کشمشی در هوا موج میزد، مثل این که تپه نفسش را، در حالی که انتظار رخ دادن اتفاق بدی را می کشید، نگه داشته. 

از دره پایین رفتیم و آنگاه متوجه شدم که فصل تابستان تمام و کمال از راه رسیده است. اکثر اعضای کمپ جمعه گذشته رسیده بودند، بنابراین کاملاً احساس دلسردی می کردم. 

ستیرها در حالی که با نواختن نی هایشان، با جادوی جنگل، باعث رشد گیاهان بودند، در مزارع توت فرنگی حضور داشتند.  اعضای کمپ، در حالی که با اسب های بالدارشان بر روی جنگل به سرعت مانور می دادند، در حال فراگیری درس های پرواز بر پشت اسب بودند. به خاطر اینکه بچه ها خودشان اسلحه هایشان را به عنوان یادگیری فنون اسلحه سازی می ساختند، دود از کوره های آهنگری بالا می رفت و چکش ها برای روی فلزها صدا می کرد. تیم های آتنا و دیمیتر داشتند بر روی میدان ارابه رانی مسابقه می دادند و بر روی دریاچه قایق رانی تعدادی از بچه ها بر روی یک کشتی جنگی یونانی در حال مبارزه با یک مار آبی نارنجی رنگ بزرگ بودند. یک روز معمولی در کمپ. 

آنابث گفت: 

- باید با کلاریس حرف بزنم. 

به او خیره شدم، مثل اینکه گفته بود : « لازمه یک چکمه بودار بزرگ رو بخورم.» 

- برای چی؟

کلاریس از کابین اریز یکی از آخرین افراد مورد علاقه ام بود. اون یک قلدر ناسپاس آب زیرکاه بود. پدرش خدای جنگ می خواست که مرا بکشد. بر همین اساس، کلاریس سعی داشت مرا شکست دهد و به تفاله تبدیل کند. به غیر از این ها، اون خیلی مهربونه!

آنابث گفت:

- با هم روی یه چیزی کار می کنیم. بعداً می بینمت. 

- روی چی کار می کنید؟

آنابث به سمت جنگل نگاه کوتاهی کرد. او گفت:

- به کایرون می گم که اینجایی. اون می خواد که قبل از محاکمه باهات صحبت کنه؟

- کدوم محاکمه؟

اما او دوان دوان به سمت میدان تیر اندازی رفت، بدون این که نگاهی به پشت سرش بکند. 

زیر لب گفتم:

- خب، صحبت جالبی بود.



***



در حال طی کردن مسیر در کمپ، به تعدادی از دوستانم سلام کردم. در ایوان خانه بزرگ کانر و تراویس استول از کابین هرمس سیم های اس یو وی[footnoteRef:21] کمپ را کشیده و به هم رسانده بودند، تا آن را روشن کنند. سیلنا بیوریگارد مشاور اول کابین آفرودیت، وقتی که از بالای سرم عبور می کرد، از روی اسب بالدارش، برایم دستی تکان داد. دنبال گراور می گشتم، اما او را ندیدم. سرانجام در کامل تعجب به منطقه شمشیر زنی - جایی که معمولاً وقتی حالم خوب نیست، می روم- وارد شدم.  [21: - SUV] 


تمرین کردن همیشه آرامم می کرد. شاید به خاطر این که شمشیر بازی یکی از چیزهایی بود که واقعاً درک می کردم.  به داخل محوطه شمشیرزنی رفتم و قلبم تقریباً ایستاد. در وسط محوطه، بزرگترین سگ جهنمی که تا به حال دیده بودم، در حالی که پشتش به من بود، را دیدم. 

منظورم این است، من یک سگ جهنمی خیلی بزرگ دیده بودم. یکی به اندازه کرگدن، در دوازده سالگی سعی کرده بود مرا بکشد. اما این سگ جهنمی حتی از یک تانک هم بزرگ تر بود. نظری در مورد این که چطور از مرزهای جادویی کمپ عبور کرده بود، ندارم. به نظر می رسید که در خانه اش است. بر روی شکمش داراز کشیده بود و با رضایت، در حالی که مشغول جویدن یک مانکن جنگی بدون سر بود، می غرید. هنوز متوجه من نشده بود، اما اگر صدایی در می آوردم، می دانستم که متوجه ام می شود. وقتی برای رفتن به دنبال کمک نبود. ریپتاید را کشیدم و سر آن را برداشتم. 

- یاه ه ه ه ه ه !

حمله کردم. تیغه را در پشت بزرگ و عظیم هیولا فرو بردم، اماچیزی از ناکجا آباد حمله ام را سد کرد. 

- تلق!

سگ جهنمی گوشهایش را بالا آورد و متوجه من شد. 

- واق واق 

به عقب پریدم و ناگهان با یک شمشیر زن برخورد کردم – یک مرد مو خاکستری در لباس رزمی یونانی. او حمله ی مرا بدون هیچ مشکلی دفع کرد. 

او گفت: 

- همون جا وایسا! آتیش بس!

- واق واق!

عو عوی سگ جهنمی منطقه را لرزاند. 

فریاد زدم:

- اون یه سگ جهنمیه!

مرد گفت:

- اون بی خطره. اون خانم اُلریه[footnoteRef:22]. [22: - Mrs. O’Leary] 


پلک زدم.

- خانم اُلری؟

با شنیدن اسمش، سگ جهنمی دوباره پارس کرد. متوجه شدم که عصبانی نیست. هیجان زده بود.  او مانکن هدف بیشتر جویده شده را به سمت شمشیر زن انداخت. 

مرد گفت:

- دختر خوب. 

با دست آزادش، مانکن تر را از قسمت گردن قاپید و آن را به سمت صندلی ها برد. 

- بگیرش! بگیرش! 

خانم اُلری به سمت شکارش خیز برداشت و در حالی که زره مانکن را کاملاً صاف کرد، به روی مانکن حمله برد. سگ شروع به جویدن کلاه خود مانکن کرد. 

شمشیر زن خیلی خشک لبخند زد. پنجاه ساله به نظر می رسید. با توجه به موی کوتاه خاکستری و سبیل خاکستری کوتاهش، این را حدس زدم. در حالت خوبی برای یک مرد پا به سن گذاشته بود. شلوار کوهنوردی مشکی و یک زره سینه برنزی، که بر روی تی شرت نارنجی کمپ بسته شده بود، به تن داشت. در میانه ی گردنش علامت عجیبی داشت، یک خال ارغوانی شبیه یک ماه گرفتگی یا یک خال کوبی، اما قبل از این که بتوانم این را بفهمم، بندهای زره اش را جابه جا کرد و آن علامت زیر یقه اش پنهان شد. او توضیح داد:

- خانم اُلری، حیوون خانگی منه. نمی تونم اجازه بدم که شمشیرت رو در پشتش فرو کنی، می تونم؟ این کار ممکنه اون رو بترسونه. 

- تو کی هستی؟

- قول بده اگه شمشیرم رو غلاف کنم، من رو نمی کشی؟ 

- باشه. 

او شمشیرش را در غلاف برد و دستش را دراز کرد. 

- کیونتاس[footnoteRef:23].  [23: - Quintus] 


با او دست دادم. دستش به زبری کاغذ سمباده بود. گفتم:

- پرسی جکسون. به خاطر... متاسفم... چطوری تو ... اِم... 

- یه سگ جهنمی رو به عنوان حیوون دست آموز دارم؟ داستانش درازه که شامل بلایای نزدیک به مرگ و همین طور تعدادی اسباب بازی جویده شده غول آسا می شه. بهر حال، من مربی جدید شمشیرزنی هستم. به کایرون تا زمانی که آقای دی نیست، کمک می کنم. 

- اُه. 

سعی کردم که به خانم اُلری که سپر هدف گیری مانکن  را  به همراه یک بازویش پاره می کرد و آن را شبیه یک بشقاب پرنده تکان داد، خیره نشوم.

- صبر کن، آقای دی نیست؟ 

- بله، خب... زمان پرمشغله ایه. حتی دیونسیوس هم باید کمک کنه. او رفته تا چند تا از دوستان قدیمی رو ببینه. مطمئن بشه که اون ها در موضع درست هستن. احتمالاً نباید بیشتر از این بگم. 

اگر دنویسیوس رفته بود، آن بهترین خبری بود که در تمام طول روز دریافت کرده بودم. او سرپرست کمپ ما بود، به خاطر این که زئوس، او را به خاطر تعقیب تعدادی پری جنگل ممنوعه به عنوان تنبیه به اینجا فرستاد. او از اعضای کمپ متنفر بود و سعی می کرد که روزگار ما را سیاه کند. در غیاب او این تابستان میتوانست عالی باشد. از طرف دیگر، اگر دیونسیوس باسنش رو تکون داده بود و حقیقتاً شروع به کمک، به سربازان جدید خدایان در مقابله با خطر تیتان ها کرده بود، پس همه چیز می بایست کاملاً بد باشه. 

در سمت چپم، صدای بلند بوم ایجاد شد. شش جعبه ی چوبی به اندازه میز های پیک نیک  کنار هم انباشته شده بودند و بر روی هم جغ جغ می کردند. خانم اُلری سرش را بالا آورد و به سمت آنها پارس کرد. 

کیونتاس گفت:

- صبر کن دختر! اونا برای تو نیست. 

او با سپر برنزی حواس او را پرت کرد. 

جعبه ها تلق تلق کردند و لرزیدند. کلماتی بر روی کناره های آنها نوشته شده بود، اما با ناتوانی من در خواندن چند دقیقه ای طول کشید تا آنها را کشف رمز کردم. 

مرتع جی سه گانه[footnoteRef:24]. [24: - Triple G Ranch] 


شکننده 

این انتهاست. 

در کف آن با حروفی کوچکتر نوشته شده بود: با احتیاط باز شود. مرتع جی سه گانه، مسئولیتی در قبال خسارات وارده، معلول شدن یا مرگ های دردآور و غیر قابل تحمل ندارد. 

پرسیدم:

- چی توی جعبه هاست؟

کیونتاس گفت:

- یه سوپرایز کوچولو. فعالیت آموزشی فردا شب. عاشقش می شی. 

اگر چه در مورد بخش مرگ های دردآور و غیر قابل تحمل مطمئن نبودم، گفتم :

- اِه، بسیار خوب. 

کیونتاس سپر برنزی را پرت کرد و خانم اُلری سلانه سلانه به سمت آن رفت. 

- شما جوونا، یه کمی رقابت لازم دارید. وقتی یه پسر بچه بودم اونها کمپی مثل این نداشتند. 

- تو ... تو یه دورگه ای؟

نمی خواستم صدایم چنان هیجان انگیز باشد، اما تا آن موقع هرگز یک دورگه ی پیر ندیده بودم. 

کیونتاس با دهان بسته خندید. 

- باید بدونی که تعدادی از ما به بزرگ سالی می رسند. همه ی ما موضوع یه پیشگویی خطرناک نیستیم. 

- تو در مورد پیش گویی من می دونی؟

- یه چیزایی شنیدم. 

می خواستم بپرسم چه چیزهایی، اما در همان لحظه کایرون یورتمه کنان وارد محوطه شد. 

- پرسی، اینجایی!

او می بایست از تمرین تیراندازی می آمد. یک تیردان و یک کمان بر روی تی شرت شماره یک سناتوری اش انداخته بود. موهای مجعد قهوه ای و ریشش را به خاطر تابستان کوتاه کرده بود و نیمه پایینی اش که یک اسب نر سفید بود، با گِل و علف لکه شده بود. 

- می بینم که  آموزش دهنده ی جدید مون رو ملاقات کردی.

لحن کایرون واضح بود، اما نگاه ترسانی در چشمانش وجود داشت. 

- کیونتاس اشکالی نداره که پرسی رو قرض بگیرم؟ 

- اصلاً، استاد کایرون. 

کایرون اگر چه کمی لذت برده بود، گفت:

- هیچ نیازی نیست که من رو استاد صدا کنی. بیا، پرسی. چیزایی زیادی هست که باید در موردش حرف بزنیم. 

نگاه کوتاه دیگری به خانم اُلری که حالا در حال جویدن پاهای مانکن هدف بود، کردم. به کیونتاس گفتم:

- خب، می بینمت.

وقتی که داشتیم از آنجا قدم زنان دور می شدیم، پچ پچ کنان به کایرون گفتم:

- کیونتاس یه کمی ... 

کایرون پیشنهاد کرد:

- مرموزه؟ سخته که ذهنش رو بخونی؟

- آره.

کایرون برای موافقت سری تکان داد. 

- یه دورگه ی شایسته. شمشیر زنی عالی. فقط آرزو می کردم که می فهمیدم ...

هر چه که او قصد داشت بگوید، ظاهراً  نظرش را تغییر داد.

- اول چیزای مقدم تر، پرسی. آنابث بهم گفت تو با چند تا امپوسا روبرو شدی. 

- آره.

به او در مورد مبارزه در گود گفتم، و این که چطور کِلی در شعله های آتش منفجر شده بود. 

کایرون گفت:

- اِم. قدرتمندهاشون می تونن اون کار رو انجام بدن. اون نمرده، پرسی. اون به سادگی فرار کرده. اون هیولاها دارن بیدار می شن و این خوب نیست. 

پرسیدم:

- اونها اونجا چی کار داشتن؟ منتظر من بودند؟ 

کایرون اخم کرد.

- امکانش هست. شگفت انگیزه که نجات پیدا کردی. قدرت فریب اونها... اکثر قهرمان های مرد تحت طلسمشون قرار می گیرن و بلعیده می شن. 

تایید کردم:

- امکانش بود. اگه ریچل اونجا نبود. 

کایرون با تکان سرش موافقت کرد. 

- چه کنایه آمیزه، نجات توسط یه فانی. در عین حال ما به اون خیلی بدهکاریم. باید در مورد اونچه که امپوسا در مورد حمله به کمپ گفته، بعداً صحبت کنیم. اما حالا بیا، باید به جنگل بریم. گراور تو رو اونجا لازم داره. 

- کجا؟

کایرون عبوسانه گفت:

- توی دادرسی رسمی اش. شورای بزرگان سم دار[footnoteRef:25] همین حالا جلسه ای برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت اون برگزار کرده.  [25:        Council of Cloven Elders -
] 




***



کایرون گفت که لازم است عجله کنیم، برای همین به او اجازه دادم بر روی پشتش به من سواری دهد. وقتی که کابین ها را با تاخت پشت سر می گذاشتیم، نگاه کوتاهی به عمارت غذاخوری انداختم- یک عمارت کلاه فرنگی یونانی در یک محوطه باز، بر روی تپه ای مشرف بر دریا. این اولین بار بود که از زمستان گذشته این مکان را می دیدم و خاطرات بدی به همراه داشت. 

کایرون به درون جنگل یورتمه رفت. پری های جنگل از بالای درختان با نگاه های دزدانه عبور ما را تماشا می کردند. اشکال بزرگ در سایه ها صدا خش خش ایجاد کردند- هیولاهایی که برای آماده سازی اعضای کمپ در این جا جمع شده بودند.       

فکر می کردم که جنگل را، بعد از مسابقه تسخیر پرچم در آن برای دو تابستان، خوب می شناسم، اما کایرون مرا به سمتی برد که آن را نمی شناختم، از میان یک تونل از درختان بید پیر، از کنار یک آبشار کوچک و بیشه های پوشیده از گل های وحشی عبور کردیم. 

دسته ای از ستیرها دایره مانند بر روی چمن نشسته بودند. گراور در مرکز ایستاده بود، در روبروی سه ستیر واقعاً پیر، واقعاً چاق، که بر روی سریرهایی آراسته با برگ درختان که به صورت بوته های گل رز آراسته شده بودند، نشسته بودند. آن سه ستیر پیر را قبلاً هرگز ندیده بودم، اما حدس زدم که آنها می بایست شورای بزرگان باشند. 

گراور به نظر می رسید که دارد برای آنها داستانی تعریف می کند. او دکمه تی شرتش را می پیچاند، و به طور عصبی بر روی سم هایش جا به جا می شد. از زمستان گذشته تغییر زیادی نکرده بود، شاید به خاطر اینکه سرعت رشد ستیرها نصف سرعت رشد انسان ها ست. جوشهایش بیشتر شده بود. شاخ هایش کمی بزرگتر شده بود و از میان موهای فرفری اش بیرون زده بود. با یک پرش کوتاه، بلند تر از حالای او بودم. 

 آنابث در یک طرف دایره، خارج از آن، ایستاده بود و دختر دیگری که قبل از آن، هرگز او را ندیده بودم، و کلاریس. کایرون مرا کنار آنها پایین گذاشت. موهای قهوه ای سیخ سیخ کلاریس با یک دستمال رنگی در پشت سرش جمع شده بود. اگر ممکن بود، به نظر می رسید حتی دارد نقش یک میانجی گر را ایفا می کند. به من خیره شد و زیر لب گفت: « ولگرد» که می بایست معنی اش این باشد که در حالت خوبی بود. اون معمولاً با سعی در کشتنم، به من سلام می کرد. 

آنابث بازویش را دور دختر دیگر انداخت، که به نظر می رسید در حال گریه است. او کوچک بود – ریز اندام، حدس می زنم شما او را ریز اندام خطاب می کنید-  با موی روشن به رنگ کهربا و صورت زیبا و اِلف گونه. قبای کوتاه سبز و صندل بنددار پوشیده بود و داشت اشک چشمانش را با دستمال گردنی چاک می کرد. عطسه ای کرد. 

- داره ترسناک می شه.

-  نه، نه.

آنابث شانه هایش را نوازش کرد. 

- اون خوب می شه، جنیفر.

آنابث به من نگاهی کرد و کلمات « دوست دختر گراور» را بدون صدا بیان کرد. حداقل فکر می کنم این کلمات همان بود که او گفت. اما سر در نیاوردم. گراور با یه دوست دختر؟ وقتی که به جنیفر با دقت بیشتری نگاه کردم، فهمیدم گوش هایش به طور کمرنگی رنگ شده است. چشمانش به جای قرمز شدن به خاطر گریه کردن، دارای سایه کمرنگ سبزی بود. به رنگ کلروفیل. او یک پری جنگل بود- یک عروس جنگل. یکی از اعضای شورا در سمت راست، در حالی که آنچه را که گراور سعی در گفتن آن داشت را قطع میکرد، فریاد زد: 

- رئیس آندروود، واقعاً شما انتظار دارید، این رو باور کنیم؟

گراور با لکنت گفت:

- اما سیلنوس[footnoteRef:26] این حقیقته! [26: - Silenus] 


عضو شورا، سیلنوس، به سمت هم قطارانش چرخید و چیزی را زیر لبی گفت. کایرون چهارنعل به جلو رفت و کنار آنها ایستاد. به خاطر آوردم که او عضو افتخاری شورا بود، اما هرگز در مورد آن فکر نکرده بودم. بزرگان به نظر چنان گیرا به نظر نمی رسیدند. آنها مرا به یاد بزهای داخل باغ وحش حیوانات می انداختند- شکم های بزرگ، حالت های خوابآلود. چشمانی بی نور که عبور از مشتی غذای بزی را نمی توانست ببیند. مطمئن نبودم که چرا گراور اینقدر عصبی به نظر می رسید. 

سیلنوس پیراهن زرد چوگان بازی اش را بر روی شکمش کشید و خود را بر روی تخت بوته رزی اش مرتب کرد. 

- رئیس آندروود، برای شش ماه- شش ماه- این ادعاهای افتضاح رو شنیده ایم که شما صدای خدای دنیای وحش رو پن را شنیده اید که صحبت می کرده. 

- اما من شنیدم!

یکی از بزرگان در سمت چپ گفت:

- گستاخ!

کایرون گفت:

- حالا مارن[footnoteRef:27] شکیبا باش.  [27: - Maron] 


مارن گفت:

- شکیبایی، راستی! با این مهملات صبرم به بالای شاخ هام رسیده. مثل اینکه خدای دنیای وحش ترجیح می ده با... با اون صحبت کنه. 

به نظر می رسیید جنیفر می خواهد که به آن ستیر پیر حمله کند و او را به سختی بزند، اما آنابث و کلاریس، او را از پشت گرفتند. کلاریس زیر لب گفت:

- مبارزه اشتباهه، دخترجون. صبر داشته باش. 

نمی دانم چه چیز بیشتر مرا شوکه کرد: کلاریس کسی را از پشت، برای جلوگیری از دعوا، نگه دارد یا این حقیقت که او و آنابث، که از هم متنفر بودند، به نظر می رسید دارند با هم همکاری می کنند. 

سیلنوس ادامه داد:

- برای شش ماه، با شما مخالفت نکردیم، رئیس آندروود. اجازه دادیم سفر کنید. اجازه داشتید که گواهی جستجوتون رو داشته باشید. منتظر بودیم که اثباتی برای ادعای مضحکتون ارائه بدید. و شما بعد از شش ماه سفر چی پیدا کردید؟

گراور التماس کرد:

- من، فقط زمان بیشتری نیاز دارم. 

بزرگِ در میانه، با دیگران هم آهنگ شد. 

- هیچی! تو هیچی پیدا نکردی. 

- اما لنیوس[footnoteRef:28] ...  [28: - Leneus] 


سیلنوس دستش را بالا آورد. کایرون خم شد و چیزی به ستیرها گفت. ستیر ها خوشحال به نظر نمی رسیدند. آنها زیر لبی حرف می زدند و با هم بحث می کردند، اما کایرون چیز دیگری گفت و سیلنوس آه کشید. او با بی میلی سری برای موافقت تکان داد. 

سیلنوس اعلان کرد:

- رئیس آندروود، ما به شما شانس دوباره ای می دیم. 

گراور رویش باز شد. 

- ممنون!

- یک هفته دیگه.

- چی؟ اما قربان! این غیرممکنه!

- یک هفته دیگه، رئیس آندروود. و بعد از اون اگه شما نتونید ادعاتون رو اثبات کنید، وقتش خواهد بود که شغل دیگه ای رو انتخاب کنید. چیزی که برای استعدادهای نمایشی شما مناسب باشه. شاید نمایش خیمه شب بازی، یا رقص ؟ 

- اما قربان، من ... من نمی تونم گواهی جستجویم رو از دست بدم. تمام زندگی من .... 

سیلنوس گفت: 

- این جلسه از شورا به تعویق می افته. و حالا بیاید از غذای نیم روزمون لذت ببریم!

ستیر پیر دستانش را به هم زد و دسته ای از پری های جنگل از درختانشان با سینی هایی از سبزی، میوه، قوطی های حلبی و دیگر خوراکی های لذیذ بزها، بیرون آمدند. 

دایره ی ستیرها شکست و آن ها به سمت غذا حمله بردند. گراور با افسردگی به سمت ما آمد. تی شرت کهنه ی آبی رنگش تصویر یک ستیر را در برداشت و روی آن نوشته بود: سُم داران؟ 

او گفت:

- سلام، پرسی. 

چنان افسرده که حتی دستش را برای دست دادن با من دراز نکرد. 

- خوب پیش رفت، آره؟

جنیفر گفت:

- اون بزهای پیر! اِه، گراور اونها نمی فهمن که تو چقدر سخت تلاش کردی! 

کلاریس مرموزانه گفت:

- راه دیگه ای هم وجود داره. 

جنیفر سرش را به شدت تکان داد:

- نه، نه! گراور من به تو اجازه نمی دم. 

صورت گراور خاکستری شد.

- من... من مجبورم در موردش فکر کنم. حتی نمی دونیم که کجا رو باید برگردیم. 

پرسیدم:

- در مورد چی دارین صحبت می کنین؟ 

در فاصله ای دور یک شیپور حلزونی صدا کرد. 

آنابث لبانش را جمع کرد. 

- بعداً بهت می گم، پرسی. بهتره برگردیم به کابین هامون. بازرسی شروع شده. 



***



به نظر عادلانه نمی رسید که مجبور باشم بازرسی کابین را انجام بدهم، آن هم وقتی که تازه به کمپ آمده بودم، اما آن کار به هر حال انجام می شد. هر بعد از ظهر یکی از مشاوران ارشد با یک لیست طومارمانند پاپیروس در کمپ می چرخید. بهترین کابین، اولین ساعت دوش گرفتن را جایزه می گرفت که معنی اش ضمانت آب گرم بود. بدترین کابین کار در آشپزخانه بعد از شام را بر عهده می گرفت. 

مشکل من: معمولاً تنها فرد کابین پوسایدن بودم و واقعاً آنچه که شما شسته و رفته می نامید، نیستم. هارپی[footnoteRef:29] های نظافت چی فقط در آخرین روز تابستان می آمدند، بنابراین کابینم احتمالاً همان طوری بود که زمستان قبل آن را ترک کرده بودم: زرورق های شکلات هایم و پاکت های چیپس هنوز بر روی تختم بود، زره ام به خاطر مسابقه ی تسخیر پرچم چندین تکه شده و در اطراف کابینم پخش بود. به سرعت، به طرف منطقه ی عمومی دویدم. جایی که دوازده کابین قرار داشت. – یکی برای هریک از خدایان یونان- که شکل یو مانندی را در چمن مرکزی ایجاد کرده بود. بچه های دیمیتر داشتند کابینشان را جاروب می کردند و در چارچوپ پنجره هایشان گل های تازه می رویاندند. فقط با به صدا در آوردن بندهای انگشتانشان آنها می توانستند پیچ های امین الدوله را بر روی مسیر ورودی شان به حد گل دادن بشکوفانند، و آفتاب گردان سقف کابین شان را بپوشاند که کاملاً ناعادلانه به نظر می رسید. فکر نکنم آنها حتی یک بار هم آخرین رتبه را گرفته باشند.  [29: - Harpy] 


اعضای کابین هرمس تقلا کنان با ترس در اطراف می چرخیدند، لباس های چرک را زیر تختخوابهایشان مخفی می کردند و یکدیگر را برای این کار را انجام نداده ، لعنت می کردند. آنها نامرتب و کثیف بودند، اما با این حال هنوز هم یک قدم از من جلوتر بودند. 

در کابین آفرودیت، سلینا بیوریگارد، در حالی که طومار بازرسی را علامت می گذاشت، بیرون آمد. زیر لب فحشی دادم. سلینا خیلی خوب بود، اما او یکی از آن عجیب غریب های شسته رفته بود. بدترین بازرس. دوست داشت که همه چیز مرتب باشد. من چیزها را تمیز نکرده بودم. تقریباً می توانستم احساس کنم که بازوهایم از تمام آن ظرفهایی که امشب باید می سابیدم، درد می کرد. 

کابین پوسایدن در انتهای کابین های خدایان مذکر، در سمت راست چمن قرار داشت. ساختمان آن از صخره های مرجانی خاکستری ساخته شده بود، دراز و کوتاه مثل انبار کالا، اما پنجره هایی داشت که بر روی دریا باز می شد و همیشه نسیم زیبایی در میان آن می پیچید. 

در حالی که در فکر بودم که بتونم یک نظافت سریع زیر تختی مثل بچه های هرمس انجام دهم، به داخل کابین پریدم. و برادرناتنی ام تایسون را، در حالی که کف کابین را جارو می کرد، پیدا کردم. 

او جیغ زد: 

- پرسی! 

جارو را انداخت و به سمتم دوید. اگر هرگز توسط یک سیکلاپس مشتاق، در حالی که یک پیش بند گل دار و دستکش های نظافت پوشیده مورد حمله واقع نشده اید، دارم به شما می گویم که عکس العمل آن، شما را به سرعت از جا می پراند. 

گفتم:

- سلام رفیق گنده. اوه دنده ها رو ببین. دندهات. 

سعی داشتم از آغوش خرس گونه اش نجات یابم. او مرا زمین گذاشت. شبیه یک دیوانه می خندید. تنها چشم قهوه ای اش از شادی می درخشید. دندانهایش مثل همیشه کج و زرد بود. و مویش شبیه موی موش بود. او جین ناهموار سه ایکس لارج پوشیده بود و یک پیرهن مندرس پشمی، زیر پیش بند گلدارش به تن داشت، اما هنوز حضورش مایه ی مسرتم بود. او را تقریباً از سال قبل ندیده بودم، از وقتی که برای کار در کوره های آهنگری سیکلاپس ها رهسپار گشت.  

پرسید:

- خوبی؟ هنوز توسط هیولاها خورده نشدی؟

- نه حتی یه لقمه.

به او نشان دادم که هنوز دو دست و دو پایم را همراه دارم و او با شادی کف زد. 

گفت: 

- آره! حالا می تونیم ساندویچ کره بادوم زمینی بخوریم و با اسب ماهی های کوچولو سواری کنیم. می تونیم با هیولاها مبارزه کنیم و به دیدن آنابث بریم و همه چی رو بترکونیم! 

امیدوار بودم که منظورش در همان لحظه نباشد، اما به او گفتم که این تابستون تفریح زیادی پیش رومون داریم. نمی توانستم از لبخند زدنم جلوگیری کنم، او در مورد همه چیز، خیلی مشتاق بود. 

به او گفتم:

- اما اول، باید نگران بازرسی باشیم. باید...

بعد به اطراف نگاهی کردم و فهمیدم که تایسون سرش خیلی شلوغ بوده. کف کابین جارو زده شده بود. رختخواب ها مرتب بود. فواره آب شور در کنار کابین کاملاً تمیز شده بود و صخره های مرجانی اش می درخشید. در طاقچه ها، تایسون گلدان های پر آب با شقایق های دریایی و گیاه های عجیب درخشان دیگر از کف اقیانوس قرار داده بود. خیلی زیباتر از هر گلی که بچه های دیمیتر می توانستند ظاهر کنند. 

- تایسون، کابین مثل... شگفت انگیزه!

او نیشخند زد. 

- اسب ماهی ها رو دیدی؟ اونها رو روی سقف گذاشتم. 

دسته ای از هیپی کاپی های برنزی مینیاتوری توسط سیم هایی از سقف آویزان شده بود. به نظر می رسید که آنها در حال شنا در هوا باشند. نمی توانستم باور کنم، که تایسون با آن دستان بزرگ می توانست چیزهایی چنین ظریف بسازد. بعد به بالای تختم نگاه کردم . سپر قدیمی ام را دیدم که بر روی دیوار آویزان بود. 

- تو اون رو درسش کردی!

در زمستان گذشته سپرم در حمله ی مانتیکور آسیب بدی دیده بود. اما حالا دوباره صحیح و سالم به نظر می رسید. نه مثل یک شی قراضه. تمام تصاویر ماجراجویی های با تایسون و آنابث در دریای هیولاها برق انداخته شده بود و می درخشید. 

به تایسون نگاه کردم. نمی دانستم چطوری از او تشکر کنم. 

ناگهان یک نفر پشت سرم گفت:

- اُه، خدایا. 

سلینا بیوریگارد در درگاه ورودی با طومار بازرسی اش ایستاده بود. به داخل کابین آمد و چرخ سریع در اطراف زد، بعد ابرویش را بالا برد. 

- خب، گرچه مشکوکم، اما شما کاملاً تمیزکاری کردید، پرسی. این یادم می مونه. 

او چشمکی تحویلم داد و اتاق را ترک کرد. 

تایسون و من، بعد از ظهر را در حال پرسه زدن در کمپ و جبران گذشته بودیم، که خیلی بهتر از صبحی با مورد حمله واقع شدن توسط چیرلیدرها بود. 

به کوره رفتیم و به بیکندروف از کابین هیفاستوس در انجام کارهای آهنگریش کمک کردیم. تایسون به ما نشان داد که چگونه اسلحه های جادویی می سازد. او یک تبر جنگی دو لبه ی درخشان را چنان سریع تزیین کرد که حتی بیکندروف را تحت تاثیر قرار داد. وقتی بیکندروف کار می کرد، تایسون در مورد سالی که در زیر دریا گذرانده بود برایمان صحبت کرد. وقتی که کوره ی سیکلاپس ها و قصر پوسایدن را توصیف می کرد، چشمانش می درخشید، اما او همینطور در مورد وخامت اوضاع برایمان گفت. خدایان باستانی دریا، کسانی که در روزگار تیتان ها فرمانروایی می کردند، جنگی را علیه پدرمان شروع کرده بودند. وقتی که تایسون از آنجا آمده بود جنگ ها به تمامی آتلانتیک کشیده شده بود. شنیدن آن باعث دلواپسی ام شد، مثل اینکه باید کمکی بکنم، اما تایسون مرا مطمئن کرد که پدر می خواهد که هر دویمان در کمپ بمانیم. 

تایسون گفت:

- تعدادی زیادی آدم بد هم بر روی دریا هستند. می تونیم اونها رو از بین ببریم. 

بعد از کوره آهنگری، مدتی را با آنابث در قایق بر روی دریاچه گذراندیم. او واقعاً خوشحال بود که تایسون را می دید، اما می توانستم بگویم که حواسش پرت بود. مدام به سمت جنگل نگاه می کرد، مثل اینکه داشت به مشکل گراور با شورا فکر میکرد. نمی توانستم سرزنشش کنم. گراور جایی در تیررس دیدمان نبود و احساس واقعاً بدی برایش می کردم. پیدا کردن خدای گمشده، پن، هدف سراسر زندگی اوست. پدر و عمویش هر دو برای دنبال کردن این رویا ناپدید شده بودند. زمستان گذشته، گراور صدایی در سرش شنیده بود : من منتظرت هستم- یک صدا که او را مطمئن ساخت که متعلق به پن بوده- اما ظاهراً جستجویش به هیج جایی نرسیده بود. اگر شورا گواهی جستجویش را می گرفت، این کار، او را نابود می ساخت. از آنابث پرسیدم:

- اون راه دیگه چیه؟ اون که کلاریس بهش اشاره کرد؟

او سنگی برداشت و آن را بر روی سطح دریاچه پرت کرد. 

- چیزی که کلاریس دیده بانی می کرده. من، این بهار به اون یک کمی کمک کردم. اما اون کار خطرناکه. بخصوص برای گراور. 

تایسون زیر لب گفت:

- پسر بزی، منو می ترسونه. 

به او خیره شدم. تایسون با گاوهای نر نفس آتشین و دریای هیولاها و غول های آدمخوار روبرو شده بود. 

- چرا از گراور می ترسی؟

تایسون به طور عصبی من من کنان گفت:

- سم و شاخ ها. و خز بز، بینی ام رو به خارش میندازه. 

و آن کاملاً گفتگوی مان در مورد گراور را به پایان رساند. 

قبل از شام، تایسون و من به محوطه ی شمشیر زنی رفتیم. کیونتاس خوشحال بود که همراه داشته باشد. او هنوز به ما در مورد محتوای جعبه های چوبی ، چیزی نمی گفت، اما به من چند تا حرکت شمشیر زنی آموزش داد. او خیلی خوب بود. همانند افرادی که شطرنج بازی می کنند، مبارزه می کرد- تمامی حرکت ها را با هم می آمیخت و نمی توانستید الگوی کارش را ببینید تا وقتی که ضربه ی آخر را وارد می کرد و شمشیرش را بر روی گلویتان می برد. او به من گفت:

- تمرین خوبی بود. اما گاردت خیلی پایینه. 

حمله کرد و او را سد کردم. پرسیدم:

- تو همیشه یه شمشیر زن بودی؟

از برش هوایی ام، جاخالی داد. 

- من خیلی چیزا بودم. 

ضربه ی مستیقمی وارد کرد و من از پهلو چرخیدم. بند روی شانه اش سر خورد و نشانه ی روی گلویش را دیدم- یک خال ارغوانی. اما آن یک نشانه ی تصادفی نبود. یک شکل مشخص داشت- یک پرنده با بالهایی بسته، شبیه یک بلدرچین یا چیزی شبیه آن. پرسیدم:

- اون چیه روی گردنت؟ 

که احتمالاً یک پرسش بی ادبانه بود، اما شما می توانید بیش فعالی مرا سرزنش کنید. من فقط کلمات را از دهانم خارج کردم. 

کیونتاس، ریتمش را از دست داد. به دسته ی شمشیرش ضربه زدم و شمشیر را از دستش خارج کردم. 

او انگشتانش را مالید. بعد زره اش را جابه جا کرد تا نشانه را پنهان کند. فهمیدم، آن یک خالکوبی نبود. یک سوختگی قدیمی ست... مثل اینکه او نشانه گذاری شده بود. 

- یه یادگاری.

شمشیرش را برداشت و لبخندی زورکی بر چهره اش نشاند. 

- حالا می تونیم دوباره تمرین کنیم؟

مرا به سختی فشار داد، زمان دیگری برای سوال و جواب بیشتر به من نداد. 

وقتی که من و او مبارزه می کردیم، تایسون با خانم اُلری، که او را سگ کوچولو صدا می کرد، بازی می کرد. آن ها اوقات خوبی را با کشتی گرفتن برای سپر برنزی و بازی «بگیرش» گذراندند. هنگام غروب کیونتاس حتی یک قطره عرق هم نکرده بود، که کمی عجیب به نظر می رسید؛ اما من و تایسون گرم و چسبناک شده بودیم، بنابراین دوش گرفتیم و برای شام آماده شدیم. 

احساس خوبی داشتم، مثل یک روز معمولی در کمپ بود. وقتی موقع شام رسید و همه ی اعضای کمپ کنار کابین ها به خط شدند و به سمت عمارت کلاه فرنگی غذاخوری به راه افتادند. اکثر آنها شکافی را که بر روی کف ورودی عمارت ایجاد شده بود، نادیده گرفتند- یک نشانه ی ده فوتی که تابستان پیش آنجا نبود- اما مراقب بودم که بر روی آن قدم نگذارم. 

 تایسون وقتی که کنار میزمان رسیدیم، گفت:

- ترک بزرگیه؟ شاید زلزله بوده؟

گفتم:

- نه. زلزله نبوده. 

مطمئن نبودم که باید به او بگویم یا نه. آن رازی بود که فقط من و آنابث و گراور می دانستیم. اما با نگاه در چشم تایسون، می دانستم که نمی توانم آن را از او مخفی کنم. با آهسته کردن صدایم گفتم:

- نیکو دی انجلو. بچه ای بود که زمستان گذشته به کمپ آوردیم . اون... اِه... اون ازم خواست که در جستجویمان از خواهرش محافظت کنم و من شکست خوردم. اون مُرد. حالا نیکو منو مقصر می دونه. 

تایسون اخم کرد. 

- برای همین یه ترک روی کف اینجا گذاشته؟

گفتم:

- اون اسکلت ها که بهمون حمله کردند، نیکو به اونها گفت که گم شن، و زمین دهان باز کرد و اونها رو بلعید. نیکو... 

به دور و اطراف نگاه کردم تا مطمئن شوم که هیچ کسی گوش نمی کند. 

- نیکو، پسر هیدیزه. 

تایسون با تفکر سری تکان داد. 

- خدای مردگان. 

- آره. 

- و حالا نیکو، اون پسره رفته؟

- من... من حدس می زنم. برای پیداکردنش، این بهار سعی کردم. همین طور آنابث. اما هیچ اقبالی نداشتیم. این یه رازه، تایسون، خُب؟ اگه کسی بفهمه که اون پسر هیدیزه، به خطر می افته. تو حتی نمی تونی به کایرون بگی. 

تایسون گفت:

- پیشگویی بد. تیتان ها اگه بفهمن، ممکنه از اون استفاده کنن. 

به او خیره شدم. گاهی آسان بود که فراموش کنم به همان اندازه که او  بزرگ است و بچه گانه رفتار می کند، باهوش هم هست. او می دانست که در مورد بچه ای از سه خدای بزرگ – زئوس، پوسایدن و هیدیز- وقتی که به شانزده سالگی برسد، پیشگویی شده است که می تواند کوه المپ را خراب کند یا آن را نجات دهد. اکثر افراد فکر می کردند که آن بچه من هستم، اما اگر قبل از اینکه شانزده ساله می شدم، می مردم پیشگویی می توانست به راحتی در مورد نیکو باشد. گفتم:

- دقیقاً برای همین ... 

تایسون قول داد. 

-  دهنم بسته بسته ست،  مثل این ترک روی زمین. 

برای به خواب رفتن مشکل داشتم. بر روی رختخوابم دراز کشیدم و به صدای امواج بر روی ساحل گوش دادم و به جغدها و هیولاها در جنگل. می ترسیدم وقتی که به خواب روم، دچار کابوس شوم. 

ببینید، برای دو رگه ها، رویاها به سختی رویا هستند. ما پیام دریافت می کنیم. صحنه هایی را که در حال اتفاق برای دوستان و یا دشمنانمان است را می بینیم. گاهی حتی نگاهی به گذشته و یا آینده می اندازیم. و در کمپ رویاهایم مکرر و واضح بودند. 

برای همین تا حوالی نیمه شب بیدار بودم. در حالی که به ملحفه  رختخوابم، که بر رویم بود، خیره بودم، ناگهان فهمیدم نور عجیبی در اتاق وجود دارد. فواره ی آب شور داشت، می درخشید. 

ملحفه ها را کنار زدم و با احتیاط به سمت آن رفتم. بخار از روی آب داغ شور بلند می شد. رنگین کمان در میان آن می درخشید. اگر چه نوری در اتاق به جز نور ماه در بیرون وجود نداشت. ناگهان صدای زنانه ی خوش آیندی از بخار صحبت کرد: 

- لطفاً یک دراکما وارد کنید. 

به تایسون نگاه کردم. اما او هنوز داشت خرناس می کشید. او، مثل یه فیل، آرام می خوابید. 

نمی دانم به چه فکر می کردم. هرگز قبل از این یک پیام رنگین کمانی که باید خودم صورتحسابش را پرداخت می کردم، نداشتم. یک دراکمای طلایی در کف فواره درخشید. آن را برداشتم و به درون مه انداختم. سکه ناپدید شد. 

پچ پچ کنان گفتم:

- آریس، ای الهه رنگین کمان به من نشان بده ... اِه، اونچه رو که باید نشون بدی. 

مه درخشید. ساحل تاریک یک رودخانه را دیدم. حلقه ای از مه بر روی رودخانه ی تیره جمع شده بود. ساحلی که با صخره های آتشفشانی کنگره ای مزیین گردیده بود. یک پسر بچه در ساحل رودخانه، در حالی که مراقب آتش کمپش بود، چمباتمه زده بود. شعله ها با رنگ آبی غیر طبیعی می درخشیدند. ناگهان صورت پسر را دیدم. نیکو دی آنجلو. او داشت تکه هایی از کاغذ را به میان آتش پرت می کرد- کارت های بازی افسانه ای- بخشی از بازی، او را از زمستان گذشته آزار می داد. 

نیکو ده ساله بود، یا شاید الان یازده ساله. اما به نظر بزرگتر می رسید. مویش بلند تر شده و درهم برهم بود و تقریباً به شانه هایش می رسید. چشمانش تیره و پوست زیتونی اش سفید شده بود. او جین مشکی مندرس و یک ژاکت خلبانی پاره که چند سایز بزرگتر بود، به تن داشت که زیپ آن را بر روی پیرهن مشکی اش نبسته بود. صورتش کثیف و چشمانش کمی وحشی بنظر می آمد. شبیه بچه ای به نظر می رسید که در خیابان ها زندگی می کند. 

منتظر بودم که به من نگاه کند. شکی نبود که از عصبانیت به خاطر مقصر دانستن من در مرگ خواهرش دیوانه شده. اما به نظر نمی رسید که متوجه من شده باشد. ساکت ماندم، جرات حرکت کردن نداشتم. اگر او پیام رنگین کمانی نفرستاده بود، چه کسی این کار را کرده بود؟

نیکو کارت بازی دیگری را به میان شعله ها پرت کرد. 

- بی مصرف. 

او زیر لب گفت:

- نمی تونم باور کنم که از این بازی خوشم میومده. 

صدای دیگری موافقت کرد. 

- یه بازی کودکانه، ارباب. 

به نظر از جایی نزدیک آتش می آمد، ولی نمی توانستم کسی را که صحبت می کرد، ببینم. 

نیکو به عرض رودخانه خیره شد. در فاصله ای دور از ساحل، جزیره ی تاریکی بود که با مه محاصره شده بود. آن را شناختم: دنیای زیرین. نیکو در کناره رودخانه استایکس[footnoteRef:30] اردو زده بود. او زیر لبی گفت: [30: - Styx رودخانه دنیای زیرین.] 


- من شکست خورده ام. راهی برای برگرداندن اون نیست. 

صدای دیگر ساکت ماند. 

نیکو با شک و دودلی به سمت آن چرخید. 

- راهی هست؟ حرف بزن.

چیزی درخشید. فکر کردم فقط نور آتش است. ناگهان فهمیدم که شکلی از یک انسان بود- یک توده از دود آبی رنگ، یک سایه. اگر شما به اون مستقیم نگاه می کردید، آنجا نبود. اما اگر از گوشه چشم به او نگاه می کردید، می توانستید شکلش را ببینید. یک روح. 

روح گفت:

- هرگز قبل از این، این کار انجام نشده. اما ممکنه راهی باشه.

نیکو دستور داد. 

- بهم بگو. 

چشمانش با نوری درنده خو درخشید. 

روح گفت:

- یک مبادله. یک روح در برابر روح. 

- من پیشنهادش کردم. 

روح گفت:

- نه مال خودتون. تو نمی تونی روحی رو به پدرت پیشنهاد کنی که سرانجام بهر حال اون رو می گیره. نه تا وقتی که او برای مرگ پسرش دلواپسه. منظورم روحیه که تا حالا باید می مرد. کسی که مرگ رو فریب داده. 

صورت نیکو تیره شد. 

- نه، دوباره نه. تو در مورد اون قتل صحبت کردی. 

روح گفت:

- من دارم در مورد عدالت صحبت می کنم. انتقام. 

- اونها، همون چیزا نیستن. 

روح خیلی خشک خندید. 

- تو وقتی بزرگتر بشی، تفاوت ها رو یاد می گیری. 

نیکو به شعله ها خیره شد. 

- چرا حداقل نمی تونم اونو فراخوانی کنم؟ می خوام باهاش حرف بزنم؟ اون ... اون می تونه کمکم کنه. 

روح قول داد.

- من کمکت می کنم. تا حالا تو رو تعداد دفعات زیادی نجات ندادم؟ تو رو از میون هزارتو عبور ندادم و این که چطور از قدرت هات استفاده کنی؟ تو می خوای که  انتقام خواهرت رو بگیری یا نه؟ 

لحن صدای روح را دوست نداشتم. مرا به یاد بچه ای در مدرسه ی قبلی ام می انداخت، یک غول، که عادت داشت بچه های دیگر را متقاعد کند که چیزهایی احمقانه ای مثل دزدی تجهیزات آزمایشگاه و خرابکاری بر روی ماشین معلم ها انجام دهند. غولی که هیچ وقت خودش به دردسر نیفتاد، اما هزاران بچه ی دیگر رو تحریک کرد. 

نیکو به سمت آتش چرخید، برای همین روح دیگر نمی توانست او را ببیند اما من می توانستم. قطره ی اشکی راهش را بر روی صورت او طی کرد. 

- خیلی خب، تو نقشه ای داری؟ 

روح در حالی که خوشحال به نظر می رسید، گفت: 

- اُه، آره. باید در جاده های تاریکی سفر کنیم. باید شروع .... 

تصویر لرزید. نیکو ناپدید شد. صدای زن از میانه ی مه گفت: 

- لطفاً یک دراکمای دیگر برای پنج دقیقه بعدی بپردازید. 

سکه ی دیگری در فواره نبود. جیب هایم را برای سکه گشتم، اما پیژامه پوشیده بودم. به سمت میز کنار تختخوابم خیز برداشتم تا برای سکه ی یدکی آنجا را برگردم. اما پیام رنگین کمانی داشت چشمک می زد و اتاق دوباره تاریک شد. ارتباط قطع شده بود. 

در میان کابین ایستادم، در حالی که به قل قل فواره آب شور و امواج اقیانوس در بیرون گوش می کردم. 

نیکو زنده بود. او سعی داشت که خواهرش را از مرگ برگرداند. و احساس می کردم می دانم که چه روحی را می خواست مبادله کند، کسی که مرگ را فریب داده بود. انتقام. 

نیکو دی آنجلو به جستجوی من می آمد.

















فصل سوم



با عقرب ها گرگم به هوا بازی می کنیم





صبح روز بعد، هیجان زیادی در هنگام صبحانه وجود داشت. 

ظاهراً در حدود سه صبح، یک آیسیوپین دراکون[footnoteRef:31] از مرزهای کمپ عبور کرده بود. خستگی چنان بر من چیره گردیده بود، که در میان آن سروصدا خوابیده بودم. جادوی مرزهای کمپ، هیولاها را بیرون نگه می داشت، اما آنها در تپه ها تقلا می کردند و به دنبال نقاط ضعف، در دفاع ما کند کاو می کردند؛ و به نظر می رسد این یکی، مشتاق دور شدن از مرزها نبوده، تا لی فلتچر[footnoteRef:32] از کابین آپولو برای تعقیبش، دسته ای از خواهر و برادرهایش را بسیج کرده بود. بعد از این که دراکون با چند جین پیکان در رخنه های زره اش پذیرایی شد، پیام را دریافت کرد و عقب کشید.  [31: - Aethiopiandrakon]  [32: - Lee Fletcher] 


لی در میان اخطارهایش به ما هشدار داد. 

- اون، هنوز اون بیرونه. بیست پیکان در پوستشه و ما فقط اون رو خشمگین کردیم. اون چیز سی فوت بلندی و به رنگ سبز روشنه. چشماش... 

او لرزید. 

کایرون شانه اش را نوازش کرد. 

- کارت رو خوب انجام دادی، لی. همگی، حالت آماده باش باشن، اما آروم باشید. این قبلاً هم اتفاق افتاده. 

کیونتاس از بالای میز گفت:

- آره. و این دوباره هم رخ می ده. پشت سر هم، دوباره و دوباره. 

آعضای کمپ با هم پچ پچ کردند. همگی شایعه ها را می دانستند. لوک و ارتش هیولاهایش، در حال برنامه ریزی برای تاراج کمپ بودند. اکثرمان، انتظار داشتیم که این اتفاق، این تابستان رخ بدهد. اما هیچ کسی نمی دانست چطور و چه وقت. البته دانستش هیچ کمکی به اینکه همراهانمان کم بودند، نمی کرد. ما، فقط حدود هشتاد عضو در کمپ داشتیم.  

سه سال قبل، وقتی که به کمپ آمدم، بیشتر از صد نفر در کمپ بودند، بعضی از آنها مردند، بعضی به لوک پیوستند، بعضی فقط ناپدید شدند. 

کیونتاس با  برقی در که چشمانش بود، ادامه داد: 

- این دلیل خوبی برای بازی های جنگی جدیده. همگی مون امشب، می فهمیم که چطور از پسش برمیاین. 

کایرون گفت:

- بله... خب، اخطار بسه. بیاید این وعده رو متبرک کنیم و بخوریم. 

او جامش را بلند کرد. 

- برای خدایان. 

همه ی ما هم لیوان هایمان را بالا بردیم و جمله را تکرار کردیم. 

تایسون و من بشقاب هایمان را برداشتیم و به سمت منقل برنزی بردیم و قسمتی از غدایمان را در آتش ریختیم. امیدوار بودم که خدایان از کشمش برشته خوششان بیاید. گفتم:

- پوسایدن.

بعد پچ پچ کنان گفتم:

- در رابطه با نیکو و لوک و مشکل گراور کمکم کن ... 

اینقدر نگرانی وجود داشت که برای بیان آنها می بایست تمام صبح را آنجا بایستم، اما به سمت میز برگشتم. 

وقتی که همه داشتند می خوردند، کایرون و گراور به دیدنم آمدند. چشمان گراور پف کرده بود. لبه های پیراهنش از شلوارش بیرون بود. بشقابش را بر روی میز سراند و کنارم، بر روی نیمکت قوزکرد. 

تایسون با ناراحتی جابه جا شد. 

- من می روم ... اِم .. اسب ماهی هام رو برق بندازم. 

او سلانه سلانه خارج شد و صبحانه اش را نیمه کاره گذاشت.

کایرون سعی کرد که لبخند بزند. احتمالاً می خواست که مطمئن به نظر برسد. اما در فرم سناتوریش، در حالی که سایه ای بر روی میز ایجاد میکرد، روی من خم شد: 

- خب، پرسی، خوب خوابیدی؟

- آه، خوب. 

کنجکاو بودم که چرا در این مورد سوال می کند. ممکن بود که در مورد پیام رنگین کمانی که دریافت کرده بودم، چیزی بداند؟

کایرون گفت:

- گراور رو با خودم آوردم، چون فکر می کردم شما دو تا شاید بخواین در مورد، آه، یه چیزایی حرف بزنین. حالا اگه عذر من رو بپذیرید، چند تا پیام رنگین کمانی هست که باید بفرستم. بعداً می بینمتون. 

او نگاهی با معنی به گراور کرد . بعد به سمت خروجی عمارت غذاخوری یورتمه رفت. 

از گراور پرسیدم:

- در مورد چی حرف می زد؟

گراور تخم مرغ هایش را جوید. می توانم بگویم که کمی پریشان حواس بود، چون تکه ای از چنگالش را هم گاز زد و آن را با تکه های تخم مرغ بلعید. من من کنان گفت:

- می خواد که تو، منو آروم کنی. 

کس دیگه ای هم در کنارم بر روی میز سرید: آنابث. 

او گفت:

- بهت می گم که در مورد چیه. لابیرنت[footnoteRef:33].  [33: -  Labyrinth   به معنی هزار تو ولی در اصل یک سازه ی هزار توی یونانی است که در کل کتاب اطلاعات جامعی درباره ی آن داده می شود.] 


سخت بود که بر روی چیزی که داشت در موردش حرف می زد، متمرکز شوم، چون همه در عمارت غذاخوری نگاه هایشان را بر روی ما ثابت کرده بودند و پچ پچ می کردند. و آنابث دقیقاً کنار من بود. منظورم دقیقاً کنارم است. 

گفتم:

- تو نباید اینجا باشی. 

او اصرار کرد:

- ما باید صحبت کنیم. 

- اما قوانین...

او به خوبی من، می دانست که اعضای کمپ اجازه ندارند که بر روی میز های یکدیگر بنشینند. این در مورد ستیر ها فرق می کرد. آنها واقعاً نیمه خدا نبودند. اما دورگه ها مجبور بودند که با هم کابینی هایشان سر یک میز بنشینند. حتی در مورد تنبیه سر میز هم نشستن مطمئن نبودم. هرگز ندیده بودم که این اتفاق بیفتد. اگر آقای دی این جا بود، احتمالاً آنابث را در میان تاک های پیچان یا چیزی شبیه به آن گرفتار می کرد. اما آقای دی اینجا نبود. کایرون هم بیرون از عمارت به سر می برد. کیونتاس نگاهی کرد و یک ابرویش را بالا برد. اما چیزی نگفت. 

آنابث گفت:

- نگاه کن، گراور در خطره. این تنها راهیه که می تونیم بهش کمک کنیم. اون لابیرنته. چیزی که من و کلاریس در موردش تحقیق می کردیم. 

در حالی که سعی می کردم فکرم را متمرکز کنم، وزنم را جابجا کردم.

- منظورت اون هزار توییه که اونا توش مینیاتور رو نگه می داشتند، توی دوران قدیم؟

آنابث گفت:

- دقیقاً.

حدس زدم:

- خُب... اون دیگه زیر قصر پادشاه توی جزیره کرت نیست، درسته؟ لابیرنت زیر یکی از ساختمون های آمریکاست. 

می بینید؟ فقط چند سال طول کشید تا از این چیزا سر در بیاورم. می دانستم که مکان های مهم به سمت تمدن غرب در حرکتند، مثل کوه المپ که بر روی ساختمان امپایر استیت بود و ورودی دنیای زیرین که در لس آنجلس قرار داشت. خیلی به خودم افتخار می کردم. 

آنابث چشمانش را چرخ داد. 

- زیر یک ساختمان؟ خواهش میکنم پرسی. لابیرنت خیلی بزرگه. اون نمی تونه حتی زیر یه شهر قرار بگیره، چه برسه به یه ساختمون؟

در مورد خوابم در مورد نیکو در کنار رودخانه استیکس فکر کردم. 

- خب... لابیرنت قسمتی از دنیای زیرینه؟

آنابیث اخم کرد:

- نه. خب متون خیلی زیادی در مورد این که لابیرنت به داخل دنیای زیرین هم رفته، وجود داره. اما مطمئن نیستم. اما دنیای زیرین راهشه. راه پایین رفتن. لابیرنت، دقیقاً در زیر سطح دنیای فانی ها مثل یه لایه و پوسته ی دوم وجود داره. اون برای هزاران سال در حال رشد بوده. و راهش رو در زیر شهر های غرب باز می کرده. و هر چیزی رو هم در زیرِ زمین به هم متصل کرده. تو می تونی از هر جایی به داخل لابیرنت بری. 

گراور زیر لب گفت:

- اگه گم نشی، و یا با یه مرگ وحشتناکی روبرو نشی. 

آنابث گفت:

- گراور، باید راهی وجود داشته باشه. 

احساسم بهم می گفت، آنها قبلاً این بحث را با هم داشتند. 

- کلاریس زنده موند. 

گراور گفت:

- به سختی. و اون پسر... 

- اون دیوونه شده. نمرده. 

- آه، عالیه. 

لب پایینی گراور لرزید. 

- این باعث می شه احساس بهتری داشته باشم. 

گفتم:

- صبر کنین بابا. چی گفتین؟ این حرفا در مورد کلاریس و پسر دیوونه چیه؟

آنابث نگاه کوتاهی به سمت میز اِریز کرد. کلاریس داشت ما را نگاه می کرد، مثل اینکه می دانست، در حال بحث در مورد چه چیزی هستیم،  اما بعد چشمانش را بر روی بشقاب صبحانه اش ثابت کرد. 

آنابث در حالی که صدایش را آهسته می کرد،  گفت:

- سال گذشته، کلاریس یه ماموریت برای کایرون رفت. 

گفتم:

- یادم میاد. اون محرمانه بود. 

آنابث به موافقت سری تکان داد. علی رغم جدیتی که داشت، خوشحال بودم که دیگر از من عصبانی نیست. و به نوعی از این که قوانین را شکسته بود تا کنارم بنشیند، خوشحال بودم. 

آنابث موافق بود:

- محرمانه بود. چون او کریس ردریگرز[footnoteRef:34] رو پیدا کرد.  [34: - Chris Rodriguez] 


- اون پسره از کابین هرمس؟

آن پسر را از دو سال قبل به یاد آوردم. ما، کریس رودریگرز را روی عرشه کشتی لوک دیده بودیم. پرنسس آندرومیدا. کریس یکی از اعضای کمپ بود، که کمپ را ترک کرد و به ارتش تیتان ها پیوست. 

آنابث گفت:

- آره. تابستان گذشته، او یه دفعه توی فونیکس[footnoteRef:35] آریزونا[footnoteRef:36] ظاهر شده. نزدیک خونه ی مادر کلاریس.  [35: - Phoenix شهری در ایالت آریزونا ]  [36: - Arizona] 


- منظورت چیه که میگی یه دفعه ظاهر شده؟

- او در حال قدم زدن توی بیابون بوده، در یه زاویه صد و بیست درجه، توی زره کامل یونانی و در مورد کلاف نخ وراجی می کرده. 

گفتم:

- کلاف نخ. 

- اون کاملاً دیوونه شده بوده. کلاریس اونو خونه ی مادرش برده، برای اینکه فانی ها اون رو توی تیمارستان بستری نکنن. کلاریس سعی کرده ازش پرستاری کنه و او رو به حال اول برگردونه. کایرون رفته و با او صحبت کرده، اما هیچ خوب نیست. تنها چیزی که تونستن ازش در بیارن، این بوده: افراد لوک توی لابیرنت در حال گشت زنی هستن. 

لرزیدم، اگر چه مطمئن نیستم چرا. کریس بیچاره.... او بچه ی بدی نبود. چه چیزی دیوونه اش کرده بود؟ به گراور نگاه کردم. که حالا باقی مانده چنگالش را داشت می جوید. 

پرسیدم:

- خیلی خوب. چرا توی لابیرنت گشت زنی می کنن؟

آنابث گفت:

- مطمئن نیستیم. برای همین کلاریس به ماموریت دیده بانی رفت. کایرون همه چی رو مسکوت گذاشت، چون نمی خواست همه رو بترسونه. اون به من گفت، چون ... خُب، چون لابیرنت یکی از موضوع های مورد علاقه ی من بوده. معماری مورد بحث ...

حالتش کمی رویاگونه شد.

- سازنده اش دایدالوس[footnoteRef:37] یه نابغه بود. اما نکته اینه که لابیرنت هر جایی یه ورودی داره. اگه لوک بتونه بفهمه که چطوری توی اون مسیریابی کنه، می تونه ارتشش رو، با سرعتی باور نکردنی حرکت بده.  [37: -  Daedalus  سازنده ی لابیرنت، که در مورد زندگی او توضیحات جامعی در کتاب آورده شده است. ] 


- به جز این که اون یه هزار توه، درسته؟

گراور موافق بود. 

- پر از تله های مرگبار. پایان های مرگبار. توهمات. بعلاوه ی هیولاهای دیوونه ی بز کُش. 

آنابث گفت:

- اما، نه وقتی که کلاف نخ آریادنه رو داشته باشی. توی روزگار قدیم، کلاف نخ آریادنه به تیسیوس کمک کرد که از هزار تو بگذره. اون، به نوعی یه وسیله مسیریابیه که به وسیله دایدالوس اختراع شده. و کریس ردریگرز داشته در مورد کلاف نخ زمزمه می کرده. 

گفتم:

- بنابراین، لوک داره دنبال کلاف نخ آریادنه می گرده، چرا؟ نقشه اش چیه؟

آنابث سرش را تکان داد. 

- نمی دونم. فکر می کنم شاید اون می خواد از داخل هزار تو به کمپ حمله کنه، اما این هیچ معنی نداره. نزدیکترین ورودی که کلاریس پیدا کرده در مانهاتانه، که کمکی به لوک نمی کنه که از مرزهامون عبور کنه. کلاریس راه کوتاهی رو توی تونل جستجو کرده، اما ... اون کار خیلی خطرناک بود. کلاریس توهمات خیلی واقعی داشته. من، هرچی که می تونستم مطلب در مورد دایدالوس پیدا کردم. می ترسم که خیلی کمکی نکنه. و نمی دونم دقیقاً لوک در حال برنامه ریزی چیه، اما این رو می دونم: لابیرنت ممکنه کلید حل مشکل گراور باشه. 

پلک زدم.

- تو، فکر می کنی پن زیر زمینه؟

- این، می تونه توضیح این باشه که چرا پیدا کردنش غیر ممکنه. 

گراور لرزید. 

- ستیرها از رفتن به زیر زمین متنفرند. هیچ جستجوگری، حتی تلاش برای رفتن به اون مکان رو هم نمی کنه. بدون هیچ گُلی. بدون نور خورشید. بدون کافی شاپ!

آنابث گفت:

- اما، لابیرنت می تونه تو رو به هرجایی هدایت کنه. اون می تونه افکارت رو بخونه. اون طراحی شده تا تو رو فریب بده، گول بزنه و بکشه؛ اما اگه بتونی کاری کنی که لابیرنت برات کار کنه ....

گفتم:

- می تونی به سمت خدای دنیای وحش بری. 

گراور شکمش را بغل کرد.

- نمی تونم این کار رو بکنم. فقط فکر کردن بهش، باعث می شه نقره جات رو بالا بیارم. 

آنابث گفت:

- گراور، این ممکنه آخرین شانست باشه. شورا جدی بود. یه هفته یا یادگرفتن رقص تاپ!

در بالای میز، کیونتاس گلویش را صاف کرد. احساسم بهم می گفت، او نمی خواهد اهمیت دهد، اما آنابث واقعاً او را تحت فشار گذاشته بود، و زمان زیادی بر روی میز من نشسته بود. 

آنابث بازویم را کمی محکم فشار داد. 

- بعداً صحبت می کنیم. متقاعدش کن، می کنی؟

او به سمت میز آتنا برگشت، و تمام کسانی که به او خیره شده بودند، را نادیده گرفت. 

گراور سرش را در میان دستانش گرفت. 

- نمی تونم اون کار رو بکنم، پرسی. گواهی جستجویم. پن. همه چی رو دارم از دست می دم. مجبورم یه نمایش خیمه شب بازی رو شروع کنم. 

- اینو نگو! یه راهی پیدا می کنیم. 

با چشمانی اشک آلود به من خیره شد. 

- پرسی، تو بهترین دوستم هستی. تو، من رو توی دنیای زیرین دیدی. توی غار سیکلاپس. وافعاً فکر می کنی می تونم.... 

صدایش لکنت داشت. دریای هیولاها رو به خاطر آوردم، وقتی که او در غار سپکلاپس گیر افتاده بود. از همان اول، هرگز مکان های زیرِ زمین را دوست نداشت، اما حالا واقعاً از آنها متنفر بود. سیکلاپس ها باعث مورمور شدنش می شدند، حتی تایسون... گراور سعی می کرد که آن را پنهان کند، اما گراور و من به نوعی می توانستیم احساس همدیگر را بخوانیم، چون یک ارتباط ذهنی بین مان وجود داشت. می دانستم، او چه احساسی داشت. گراور از اون پسر درشت هیکل می ترسید. 

گراور با بیچارگی گفت:

- مجبورم برم. جنیفر منتظرمه. خیلی خوبه که اون عاشق ترسوهاست. 

بعد از این که رفت، به کیونتاس نگاه کردم. او موقرانه سری تکان داد. مثل اینکه در حال انتقال رازی سیاه بودیم. بعد به بریدن مرسومش با خنجر پرداخت. 

بعدازظهر به اصطبل اسب های پرنده رفتم، تا دوستم بلک جک را ببینم.  

- یو! رئیس!

او توی اصطبل خودش به رقص آمد، بال های سیاهش هوا را شکافت می داد. 

- برام حبه قند آوردی؟

- می دونی که این چیزا برات خوب نیست، بلک جک. 

- آره، خب پس تو برام یک کمی اوردی، آره؟

لبخند زدم و مشتی حبه قند به او دادم. بلک جک و من، راه طولانی را کنار هم بودیم. به نوعی، من به نجات او از روی کشتی تفریحی شیطانی لوک در چند سال قبل کمک کرده بودم و از آن وقت تا حالا، او اصرار داشت با خدماتش، زحمات مرا جبران کند. 

بلک جک پرسید:

- خب، جستجویی در پیش داریم؟ من آماده پروازم، رئیس! 

بینی او را نوازش کردم. 

- مطمئن نیستم، مرد. همه دارن در مورد هزارتوهای زیرزمینی صحبت می کنن. 

بلک جک شیهه ای عصبی کشید. 

- نه، نه. نه، برای این اسب! اون قدر احمق نیستی که توی هیچ هزار تویی بری، هستی؟ آخرش سر از کارخونه ی چسب سازی در می آری!

- شاید حق با تو باشه، بلک جک. آخرش می فهمیم. 

بلک خرچ خرچ کنان حبه های قند را خورد. یالش را تکان داد، مثل اینکه به او یک حمله ی قندی دست داده باشد. 

- صبرکن! فکر خوبیه! خب، رئیس اگه به خودت اومدی و خواستی به جایی پرواز کنی، فقط کافیه یه سوت بزنی. بلک جک پیر و دوستاش، هرکسی رو به خاطرت  لگدکوب می کنیم!

به او گفتم این رو یادم می مونه. بعد دسته ای از اعضای جوان تر کمپ، به داخل اصطبل ها آمدند و درس های اسب سواری شان را شروع کردند، و من فهمیدم که وقت رفتن است. احساس بدی داشتم، که برای مدتی طولانی بلک جک را نخواهم دید. 

شب بعد از شام، کیونتاس به ما را لباس هایی داد، مثل این بود که در حال آماده شدن برای مسابقه ی تسخیر پرچم بودیم، اما حال و هوای اعضای کمپ خیلی بیشتر جدی بود. در طول روز جعبه های چوبی در میدان شمشیر زنی ناپدید شده و احساسم به من می گفت که آنها در میان جنگل خالی شده اند. 

کیونتاس در حالی که بر روی میز غذاخوری بالای عمارت نشسته بود، گفت:

- خیلی خُب، اینجا جمع بشین. 

او چرم سیاه و برنز پوشیده بود. در نور آتشدان موهای خاکستری اش شباهتش به یک روح کامل می کرد. خانم الری در حالی که تقلا کنان ذرات شام را می بلعید، با خوشحالی در اطرافش پارس می کرد. 

کیونتاس اعلان کرد:

- شما ها به تیم های دو نفره تقسیم می شید. 

وقتی که همه شروع به صحبت و سعی در گرفتن دوستانشان داشتند، او فریاد زد:

- که قبلاً انتخاب شده. 

همه اعتراض کردند:

- هِی ی ی ی ی ی. 

- هدف تون ساده ست: برگ های بو رو بدون اینکه بمیرید، جمع کنید. تاج گل های بو در بسته ای نقره ای پیچیده شده و بر پشت یکی از هیولاها بسته شده. شش هیولا وجود داره. هر کدوم یه بسته نقره ای داره. فقط یکی از اونها تاج گل رو داره. شما باید تاج گل رو قبل از اینکه تیم های دیگه اون رو پیدا کنن، پیدا کنید. و البته ... مجبورید که هیولا رو بکشید تا اون رو بگیرید، و زنده بمونید. 

جمعیت با هیجان شروع به پچ پچ کردند. هدف به نظر کاملاً راحت می رسید. هی، ما همگی قبلاً هیولا کشته بودیم. این ، اون چیزی بود که برایش آموزش می دیدیم. 

کیونتاس گفت:

- حالا، هم گروهی تون رو اعلام می کنم. هیچ بحثی در کار نیست، هیچ جابه جایی، هیچ اعتراضی. 

خانم الری صورتش را در بشقاب پیتزا فرو برد.

- هاپ!

کیونتاس کاغذ لوله ای بزرگی را باز و شروع به خواندن نام ها کرد. بیکندورف با سیلنا بیوریگارد، که بیکندورف به خاطر آن خیلی خوشحال بود. برداران استول، تراویس و کانر، با هم بودند. تعجبی نداشت. آنها در همه چیز در کنار هم بودند. کلاریس با لی فلتچر از کابین آپولو- ستیز و دعوای نامحدود، با هم بودند، آنها برای ضربه زدن دسته کوچک خشنی بودند. کیونتاس به خواندن نام ها ادامه داد، تا وقتی که او گفت:

- پرسی جکسون با آنابث چیس. 

- عالیه. 

نیش خندی تحویل آنابث دادم. 

- زره ات کجه. 

تنها اظهارنظری بود که کرد، و دوباره بندهای زره ام را بست. 

کیونتاس گفت:

- گراور آندروود با تایسون. 

گراور کاملاً از خز بزی اش بیرون آمد. 

- چی؟ اما ااا .... 

تایسون ناله کنان گفت:

- نه، نه. اشتباهی شده. پسر بزی... 

کیونتاس دستور داد:

- هیچ اعتراضی! با هم گروهیت برو. دو دقیقه وقت دارین تا آماده بشین. 



تایسون و گراور هر دو ملتمسانه به من نگاه کردند. سعی کردم که سری  دلگرم کننده برای شان تکان دهم، و به آنها اشاره کردم که باید با هم حرکت کنند. تایسون عطسه کرد. گراور هم به طور عصبی شروع به جویدن چماق چوبی اش کرد. 

آنابث گفت:

- اونها خوبن. یالا، ما باید نگران این باشیم که چطوری زنده بمونیم. 

هنوز خورشید غروب نکرده بود که به داخل جنگل رفتیم، اما سایه ی درخت ها مثل نیمه شب به نظر می رسید. سرد هم بود، حتی در تابستان. آنابث و من، رد پاها را تقریباً سریع یافتیم- نشانه های سوراخ مانند، که مثل چیزی با هزاران پا به نظر می رسید. شروع به تعقیب ردپاها کردیم. 

از روی نهر پریدیم، و شنیدیم که ترکه ها و ساقه های بید در نزدیکی مان شکستند. از ترس پشت یک صخره قوز کردیم، اما آنها فقط برادران استول بودند که از میان درختان عبور می کردند و فحش می دادند. پدرشان خدای دزدان بود، اما آنها در کارهای دزدکی، دست کمی از بوفالوها نداشتند. 

وقتی برادران استول گذشتند، بیشتر در جنگل های غربی پیش رفتیم، جایی که هیولاها وحشی تر بودند. وقتی که آنابث عصبی و هیجان زده شد، بر روی یک برآمدگی مشرف بر تالابی باتلاقی ایستاده بودیم.

- این جا بود که جستجومون رو متوقف کردیم. 

لحظه ای طول کشید تا منظور آنابث را فهمیدم. زمستان گذشته، وقتی که از امید برای پیدا کردنش، دست کشیده بودیم، گراور، آنابث و من، بر روی این صخره ایستاده بودیم و من، آنها را متقاعد کردم که در مورد این حقیقت که نیکو پسر هیدیز بود، چیزی به کایرون نگوییم. در آن زمان این بهترین کار به نظر می رسید. می خواستم از هویتش محافظت کنم. می خواستم کسی باشم که او را پیدا می کنم و در مورد چیزهایی که برای خواهرش اتفاق افتاده بود، متقاعدش کنم. حالا شش ماه بعد از آن، حتی به پیدا کردنش نزدیک هم نشده بودم. مزه ی تلخی را در دهانم احساس کردم. گفتم:

- دیشب، دیدمش. 

آنابث ابرویش را بالا برد. 

- منظورت چیه؟

به او در مورد پیام رنگین کمانی گفتم. وقتی که حرفم تمام شد، او، به سایه های درون جنگل خیره شد. 

- اون مرده ها رو فراخونی می کرد؟ این خوب نیست.

- اون شبحه داشت به اون پیشنهادهای بدی می داد. بهش می گفت که انتقام بگیره. 

- آره... ارواح هرگز مشاورهای خوبی نبودند، اونها همیشه برنامه های خودشون رو دنبال می کنن. لجن های پیر. و اونها از زنده ها متنفرند. 

گفتم:

- او داره میاد دنبال من. روح از هزار تو حرف می زد. 

آنابث سری به موافقت تکان داد. 

- این همه چی رو روشن می کنه. مجبوریم لابیرنت رو پیدا کنیم. 

با ناراحتی گفتم:

- شاید. اما کی پیام رنگین کمانی رو فرستاد؟ اگه نیکو نمی دونست من اونجام...

شاخه ای در میان جنگل شکست. برگ های خشک ریختند. چیز بزرگی در میان درخت ها حرکت می کرد، دقیقاً پشت برآمدگی. 

آنابث پچ پچ کرد:

- اونها برادارن استول نیستند. 

با هم شمشیرهایمان را کشیدیم. 

به سمت مشت زئوس رفتیم، تپه ای بزرگ از صخره ها که در میان جنگل های غربی قرار داشت. آن جا، یک نشانه ی طبیعی بود که برای اعضای کمپ، اغلب وعده گاه اردوهای شکاری بود، اما حالا کسی آن اطراف حضور نداشت. 

آنابث پچ پچ کرد:

- اونطرف. 

گفتم:

- نه، صبر کن. پشت سرمون. 

عجیب بود. صدای گام های تند، به نظر می رسید از چند جهت متفاوت می آمد. در حال دور زدن صخره ها باشمشیرهای کشیده بودیم، وقتی که کسی از پشت سرمان گفت:

- سلام.

به اطراف چرخیدیم و پری جنگل، جنیفر جیغ کشید. او اعتراض کرد:

- اونا رو پایین بیارید. عروس های جنگل، تیغه های تیز رو دوست ندارن، خیلی خوب؟

آنابث بدون نفس گفت:

- جنیفر، اینجا چی کار می کنی؟

- من اینجا زندگی می کنم. 

شمشیرم را پایین آوردم. 

- توی صخره ها؟

او به سمت لبه ی مکان مسطح اشاره کرد.

- توی سرو های کوهی[footnoteRef:38]. شوخی نمی کنم! [38:  - جنیفر به معنی سرو کوهی است.] 


به نظر عاقلانه می رسید، و من، احساس حماقت می کردم. برای سالها، دور و بر پری های جنگل زندگی کرده بودم، اما هرگز واقعاً با آنها مکالمه ای نداشتم. می دانستم که آنها نمی توانند خیلی از درخت هایشان، که منبع زندگی شان بود، دور شوند. اما چیز دیگری نمی دانستم. 

جنیفر پرسید:

- بچه ها سرتون شلوغه؟

گفتم:

- خب، ما وسط یه بازی علیه تعدادی هیولا هستیم و داریم سعی می کنیم نمیریم. 

آنابث گفت:

- سرمون شلوغ نیست، اتفاقی افتاده، جنیفر؟

جنیفر فین فینی کرد. آستین های ابریشمی اش را بر روی چشمانش کشید. 

- در مورد گراوره. به نظر خیلی ناراحته. این همه سال، به دنبال پن بوده. و هر وقتی که بر می گشت، بدتر می شد. اولاش فکر می کردم، شاید اون درخت دیگه ای رو دیده. 

آنابث، هنگامی که جنیفر شروع به گریه کرد، گفت:

- نه، مطمئنم که دلیلش این نیست. 

جنیفر با ناراحتی گفت:

- او، یه بار با یه بوته ی زغال اخته به هم زده. 

آنابث گفت:

- جنیفر، گراور هرگز به درخت دیگه ای نگاه نمی کنه. او فقط به خاطر گواهی جستجویش، مضطربه. 

جنیفر اعتراض کرد:

- گراور نمی تونه به زیرِ زمین بره. شما نمی تونید بهش اجازه بدید. 

آنابث معذب به نظر می رسید.

- این ممکنه تنها راه ممکن برای کمک بهش باشه. اگه فقط می دونستیم از کجا باید شروع کنیم. 

جنیفر، اشک سبزی را از روی گونه اش پاک کرد.

- آه. در مورد اون...

صدای خش خش دیگری در جنگل به وجود آمد و جنیفر جیغ کشید.

- مخفی شید. 

قبل از این که بپرسم چرا، با صدای پوپی، به مه ی سبز رنگ تبدیل شد. 

آنابث و من چرخیدیم. چیزی که داشت از جنگل بیرون می آمد، یک حشره درخشان کهربایی رنگ، با بلندی ده پا، انبرهای دندانه دندانه، یک دم زرهی، و نیشی به بلندی شمشیر من بود. یک عقرب. چیزی که بر پشتش قرار داشت، بسته ای از ابریشم قرمز بود. 

آنابث، وقتی که آن چیز به سمت ما تلق تلق کرد، گفت:

- یکی از ما باید به پشتش بره، و دمش رو قطع کنه، وقتی اون یکی دیگه از روبرو مشغولش می کنه. 

گفتم:

- من اون کار رو می کنم. تو کلاه نامرئی داری. 

او سری تکان داد. دفعات بسیار زیادی در کنار هم مبارزه کرده بودیم، و هر حرکت همدیگر رو می شناختیم. می توانستیم این کار را به راحتی انجام دهیم. اما همه چیز وقتی که دو عقرب دیگر از جنگل بیرون آمدند، خراب شد. 

آنابث گفت:

 - سه تا؟ ممکن نیست! این همه جنگل، و نصف هیولاها به سمت ما اومدند.  

آب دهانم را قورت دادم. از پس یکی می توانستم بر بیاییم. دوتا، شاید با یه کمی شانس. سه تا؟ دو دل بودم. عقرب ها در حالی که دم های خاردار خود را تازیانه وار حرکت می دادند، به سرعت به سمتمان آمدند، مثل اینکه فقط به اینجا آمده بودند تا ما را بکشند. آنابث و من به نزدیک ترین صخره پشتمان برخورد کردیم. 

گفتم:

- بالا بریم؟

او گفت:

 - وقتی نیست.

حق با او بود. عقرب ها همین حالا هم ما را محاصره کرده بودند. آنها چنان نزدیک آمدند که می توانستم کف دهان مخوفشان را ببینم، که وعده ی آب دار نیمه خداها را حس میکردند. 

- مراقب باش!

آنابث یکی از نیش ها را لبه ی چاقویش دفع کرد. من با ریپتاید حمله کردم، اما عقرب از دامنه ای حمله اش عقب کشید. با تقلا از کناره های پهلویی صخره ها حرکت کردیم، اما عقرب ها ما را دنبال کردند. به یکی از آنها یورش بردم، اما حمله به آنها خیلی خطرناک بود. اگر به قصد بدنش یورش می بردم، دمش به سمتم خیز برمی داشت. اگر به دمش حمله می کردم، چیزهای انبر مانندش از هر طرف بالا می آمد تا مرا در بر بگیرد. همه ی آنچه که می توانستیم انجام دهیم، دفاع بود و قادر نبودیم این کار را مدت زیادی ادامه دهیم. 

قدم دیگری به کناره ی صخره برداشتم، و ناگهان هیچ چیز پشت سر من نبود. تَرَکی، بین دو تا از بزرگترین صخره ها وجود داشت، چیزی که میلیون ها بار از کنار آن عبور کرده بودم، اما....

گفتم:

- اینجا. توی...

آنابث ضربه ای برشی به یک عقرب وارد کرد و به من طوری نگاه کرد که انگار دیوانه ام. 

- اونجا؟ اونجا خیلی تنگه.

- از پشت حمایتت می کنم. برو!

پشت من قوز کرد و شروع کرد فشار وارد کردن بین دو صخره. ناگهان جیغ کشید و بند های زره مرا قاپید، و ناگهان من، در حال معلق خوردن در چاله ای بودم که لحظه ای پیش آنجا نبود. می توانستم عقرب ها را بر بالای سرمان ببینم، آسمان ارغوانی غروب و درخت ها، و ناگهان دهانه ی چاله مانند لنز یک دوربین بسته شد و ما در تاریکی محض بودیم. 

نفس مان بر روی سنگ انعکاس می کرد. مرطوب و سرد بود. بر روی کف ناهموار نشسته بودم که به نظر می رسید از آجر سوراخ دار ساخته شده باشد. 

ریپتاید را بالا بردم. نور کم سویی از تیغه کافی بود تا صورت ترسان آنابث و دیوارهای سنگی خزه مانند در هر طرف مان را، روشن کند. 

آنابث گفت:

- کج ... کجاییم؟

- بهر حال، از دست عقرب ها در امانیم. 

سعی کردم که صدایم آرام باشد، اما نگران بودم. ترک بین صخره ها نمی توانست به یک غار ختم شود. اگر آنجا یک غار بود، حتماً آن را می دانستم. از این موضوع مطمئن بودم. مثل این بود که زمین دهان باز کرده  و ما را ببلعد. همه ی آنچه که می توانستم در مورد آن فکر کنم، شکاف کنار عمارت غذاخوری بود، جایی که آن اسکلت ها، زمستان گذشته فرو برده شده بودند. کنجکاو بودم آیا همان چیز برای ما اتفاق افتاده است. 

شمشیر را برای نورش بالا بردم. من من کنان گفتم:

- مثل یک اتاق درازه. 

آنابث بازویم را چنگ زد. 

- این یه اتاق نیست. یه راهروه. 

حق با او بود. تاریکی، احساس کردم ... مثل اینکه جلویمان خالی بود. نسیم گرمی وزید، مثل تونل های مترو، فقط به نظر قدیمی تر می رسید، و به نحوی خطرناک تر. شروع به جلو رفتن کردم، اما آنابث مرا متوقف کرد. او هشدار داد:



 - قدم دیگه ای بر ندار. لازمه خروجی رو پیدا کنیم. 

حالا به نظر خیلی دلواپس به نظر می رسید. 

قول دادم:

- هیچی نیست. همه چی رو به راه ... 

به بالا نگاه کردم و فهمیدم که نمی توانم جایی را که از آنجا به پایین سقوط کردیم، ببینم. سقف، از سنگ جامد بود. راهرو به نظر می رسید از هر دو طرف تا بی نهایت ادامه دارد. دست آنابث در دستم قفل شد. در شرایط متفاوت تر از آن، دلواپس می شدم، اما در این تاریکی خوشحال بودم که می دانم او کجاست. این تنها چیزی بود که در مورد آن مطمئن بودم. 

او پیشنهاد کرد:

- دو قدم به عقب. 

با هم به عقب گام برداشتیم، مثل این که در یک میدان مین بودیم. 

او گفت:

- خوبه. کمک کن تا دیوارها رو امتحان کنیم. 

- برای چی؟

مثل اینکه این همه چیز را روشن می کرد، گفت:

- نشانه ی دایدالوس. 

- آه، خوب. چه شکلی .....

 او با آسودگی گفت:

- پیداش کردم.

دستش را بر روی دیوار گذاشت و آن را بر روی شکاف کوچکی فشرد، که شروع کرد به رنگ آبی درخشیدن. یک نماد یونانی ظاهر شد: حرف دلتا[footnoteRef:39] ی یونان باستان.  [39: - ∆] 


سقف به حالت کشویی باز شد و آسمان شب را دیدیم، ستاره ها می درخشیدند. تاریکتر از آن بود که باید باشد. پله های نردبان فلزی در کناره ی دیوار ظاهر شد، که به سمت بالا می رفت، و می توانستم فریاد افراد را بشنوم که اسم های ما را فریاد می زدند.

- پرسی! آنابث! 

صدای تایسون بلندترین فریاد بود، اما بقیه هم داشتند حنجره هایشان را پاره می کردند. 

به طور عصبی به آنابث نگاه کردم. بعد شروع کردیم به بالا رفتن. 

راه مان را در میان صخره ها باز کردیم. به سمت کلاریس و دسته ای از اعضای دیگر کمپ، که مشعل به دست بودند، دویدیم. کلاریس طلبکارانه پرسید:

- شما دو تا کجا بودین؟ خیلی وقته داریم دنبالتون می گردیم. 

گفتم:

- اما، ما فقط چند دقیقه نبودیم. 

کایرون که توسط تایسون و گراور دنبال می شد، به سمت ما یورتمه آمد. 

تایسون گفت:

- پرسی! حالت خوبه؟

گفتم:

- خوبیم، ما توی یه چاله افتاده بودیم. 

بقیه مشکوکانه به من خیره شدند و بعد به آنابث. 

گفتم:

- راست میگم. سه تا عقرب دنبال ما بودند، برای همین، فرار کردیم و توی صخره ها مخفی شدیم. اما، فقط چند دقیقه نبودیم. 

کایرون گفت:

- شماها، تقریباً یه ساعته گم شدید. بازی تموم شده. 

گراور من من کنان گفت:

- آره. ما بردیم. اما یه سیکلاپس روی من نشست. 

تایسون اعتراض کرد:

- اون تصادفی بود! 

و بعد عطسه کرد. 

کلاریس تاج گل بو را بر سر داشت، اما حتی او هم در حال لاف زدن در مورد برنده شدنشان نبود، با اینکه این جز خصوصیاتش بود. او مشکوکانه پرسید:

- یه سوراخ؟

آنابث نفس عمیقی کشید. او، نگاهش را بر دیگر اعضای کمپ چرخاند. 

- کایرون ... شاید بهتره، ما در این مورد توی خونه بزرگ صحبت کنیم. 

کلاریس نفس نفس زد.

- تو پیداش کردی، مگه نه؟

آنابث لبش را گاز گرفت.

- من؟ آره. آره، ما پیداش کردیم. 

تعدادی از اعضای کمپ، در حالی که به اندازه ی من سردرگم بودند، شروع کردند به سوال کردن، اما کایرون دستش را برای ساکت کردن آنها بالا برد. 

- امشب وقت خوبی نیست، و این جا هم مکان مناسبی نیست. 

او به صخره ها خیره شد، مثل این که می دانست چه قدر آنها خطرناک هستند. 

- همه ی شما ها به کابین هاتون برگردید. کمی بخوابید. بازی خوبی بود، اما وقت خاموشی گذشته!

تعداد زیادی غرغر و اعتراض به وجود آمد، اما اعضای کمپ در حالی که با هم صحبت می کردند، دور هم جمع شدند. آنها، نگاه های مشکوکانه ای حواله ام می کردند. 

کلاریس گفت:

- این خیلی چیزا رو توضیح می ده. این توضیح میده، لوک دنبال چیه.

گفتم:

- یه لحظه صبر کن. منظورت چیه؟ ما چی پیدا کردیم؟

آنابث به سمت ما برگشت، چشمانش با نگرانی تیره شده بود. 

- یه ورودی به لابیرنت. یه مسیر تاخت و تاز، دقیقاً به قلب کمپ.  





























































فصل چهارم



آنابث قوانین را می شکند.





کایرون اصرار کرده بود که در مورد آن موضوع، صبح صحبت خواهیم کرد، که به نوعی، مثل این بود که بگوید: هی، زندگی تون تویه یه خطر جدیه، خوب بخوابین! 

خیلی سخت بود که به خواب بروم، اما وقتی عاقبت خوابم برد، خواب یک زندان را دیدم. 

یک پسر در تونیک یونانی و صندل، از ترس و سرما، در یک اتاق وسیع سنگی قوز کرده بود. سقف باز، به آسمان شب ختم می شد، اما دیوار، بیست فوتی بلندی داشت و از مرمر صیقل داده شده بود، کاملاً صاف. آت و آشغال های پراکنده در دور اتاق، جعبه های چوبی بودند. بعضی از آنها ترک برداشته و کج و کوله بودند، مثل اینکه آنها را در اینجا به دور انداخته بودند. وسایل برنزی از یکی بیرون ریخته بود- یک قطب نما، یک اره و تعدادی وسایل دیگر که آنها را نمی شناختم. 

پسری که در گوشه ای خود را مخفی کرده بود، از سرما یا شاید ترس می لرزید. قدری درجنون غرق بود. پاها، بازوها و صورتش خراشیده شده بود، مثل اینکه، در حال کاویدن تمامی این جعبه ها بوده است. 

ناگهان درهای دو لنگه ی چوب بلوط، با ناله باز شد. دو نگهبان در زره های برنزی، در حالی که پیرمردی در میان آنها بود، به داخل آمدند. آنها پیرمرد را با ضربه ی محکمی به داخل پرت کردند. 

- پدر!

پسر به سمت او دوید. ردای مرد پاره شده بود. موهایش با رگه های خاکستری پوشیده شده بود، و ریشش بلند و درهم بود. بینی اش شکسته و لب هایش خون آلود بود. 

پسر سر مرد پیر را، در میان دستانش گرفت. 

- اونها باهات چی کار کردن؟

بعد بر سر نگهبان ها فریاد کشید:

- می کشمتون!

صدایی گفت:

- امروز روز کشتار نیست.

نگهبانها به کناری رفتند. پشت سر آنها، مرد بلندقدی در ردای سفید، ایستاده بود. حلقه ای از طلای نازک بر روی سرش داشت. سبیلش مثل تیغه ی یک نیزه تیز بود. چشمانش با خباثت می درخشید. 

- تو به آتنی ها کمک کردی که مینیاتورم رو بکشن، دایدالوس. تو دخترم رو علیه من شوروندی. 

مرد پیر کلاغ وار گفت:

- خودتون باعثش شدید، والاحضرت. 

یکی از نگهبان ها ضربه ای به دنده های مرد پیر وارد کرد. او با درد نالید. پسر جوان فریاد زد:

- بس کن!

پادشاه گفت:

- تو، هزار توت رو خیلی دوست داری، تصمیم گرفتم اجازه بدم همین جا بمونی. اینجا کارگاهت خواهد بود. برام شگفتی های جدیدی بساز. سرگرمم کن. هر هزار تویی یه هیولا نیاز داره. تو مال من خواهی بود!

پیرمرد نالید:

- من از تو نمی ترسم. 

پادشاه به سردی لبخند زد. چشمانش را بر روی پسر ثابت کرد. 

- اما یه مرد مراقب پسرشه، آره؟ باعث ناراحتی من بشو پیرمرد، و دفعه ی بعدی که نگهبانانم کسی رو شکنجه می کنن، او خواهد بود!

پادشاه به همراه نگهبانانش از اتاق خارج شد و درها محکم بسته شد، در حالی که پدر و پسرش در تاریکی رها شدند. 

پسر ناله کنان گفت:

- چی کار باید بکنیم؟ پدر، اونها شما رو می کشن!

پیرمرد آب دهانش را به سختی فرو برد. سعی کرد که لبخند بزند، اما با دهان خون آلودش، لبخندش همچون سایه ای مخوف بود. 

نگاهش را به بالا، به سمت ستاره ها، دوخت.

- جرات داشته باش، پسرم. من ... من یه راهی پیدا می کنم. 

میله ای بر روی در، با صدایی مخوف بوم پایین انداخته شد و من، در حالی که عرق سرد کرده بودم، بیدار شدم. 

در صبح بعد، وقتی که شورای جنگ را فراخواندند، هنوز احساس لرز داشتم. در محوطه ی شمشیرزنی، جلسه داشتیم که فکر کردم کاملاً عجیب بود- بحث کردن در مورد سرنوشت کمپ، آن هم  وقتی که خانم الری یک پاکن جیغ جیغو صورتی رنگ، به شکل گاو نر ، به اندازه واقعی، را می جوید. 

کایرون و کیونتاس در روبرو، کنار قفسه ی اسلحه ها ایستاده بودند. کلاریس و آنابث در کنار هم نشسته بودند و ریاست جلسه را بر عهده داشتند. تایسون و گراور تا اندازه ای که ممکن بود، دور از هم نشسته بودند. همچنین حاضران دور میز عبارت بودند از: جنیفر، پری جنگل، سلینا بیوریگارد، تراویس و کانر استول، بیکندورف، لی فلتچر، حتی آرگوس، رئیس امینتی صد چشمی مان. که با حضورش متوجه شدم همه چیز جدی ست. آرگوس به سختی آفتابی می شد، مگر آنکه چیز واقعاً مهمی در پیش بود. تمام مدتی که آنابث صحبت می کرد، تمامی صد چشم آبی زیرکش را چنان متمرکز بر روی آنابث قرار داده بود، که تمامی بدنش قرمز شده و ورم کرده بود. 

آنابث گفت:

- لوک باید در مورد ورودی لابیرنت بدونه. او همه چی رو در مورد کمپ می دونه. 

فکر می کنم قدری غرور را در صدایش حس کردم، مثل اینکه هنوز به آن پسر، که شیطانی مسلم بود، اهمیت می داد. 

جنیفر گلویش را صاف کرد. 

- این همون چیزی بود که می خواستم شب پیش بهتون بگم. ورودی غار، مدت زیادیه که اونجاست. لوک قدیما از اون استفاده می کرد. 

سیلنا بیوریگارد اخم کرد. 

- تو در مورد ورودی لابیرنت می دونستی و هیچی نگفتی؟

چهره ی جنیفر سبز شد. 

- نمی دونستم مهمه. فقط یه غاره. من غارهای قدیمی بی قواره رو دوست ندارم. 

گراور گفت:

- او خیلی بامزه ست. 

- من هیچ وقت توجهی نمی کردم به جز ... خوب، اون لوک بود. 

او کمی سبزتر شد. 

گراور عصبانی شد. 

- اون چیزی رو که در مورد بامزگی گفتم، فراموش کن. 

کیونتاس در حالی که شمشیرش را جلا می داد، گفت:

- جالبه. و تو باور داری این مرد جوون، لوک، جرات داره که از لابیرنت به عنوان مسیر تاخت و تاز استفاده کنه؟

کلاریس گفت:

- قطعاً. اگه بتونه یه ارتش از هیولاها را داخل کمپ دو رگه ها، اونم فقط در وسط جنگل، بدون هیچ نگرانی در مورد مرزهای جادویی مان ظاهر کنه، شانسی نخواهیم داشت. او می تونه به راحتی ما رو از صحنه ی روزگار محو کنه. می بایست برای این ماه ها برنامه ریزی کرده باشه.

 آنابث گفت:

- لوک دیده بان هایی به هزار تو فرستاده بوده. می دونیم چون ... چون یکی شون رو پیدا کردیم. 

کایرون گفت:

- کریس ردریگرز. 

او نگاه معناداری به کیونتاس کرد. 

کیونتاس گفت:

- آه، اون یکی که ... بله، فهمیدم. 

پرسیدم:

- اون یکی که چی؟

کلاریس به من خیره شد. 

- نکته اینه که لوک به دنبال راهی برای مسیریابی در هزار توه. او داره دنبال کارگاه دایدالوس می گرده. 

رویایم در شب پیش را به یاد آوردم. پیرمرد خون آلود در رداهای پاره. 

- اونی که هزار تو رو ساخته؟

آنابث گفت:

- آره. بزرگترین معمار، بزرگترین مخترع در همه ی زمان ها. اگه همه ی افسانه ها درست باشه، کارگاهش در مرکز لابیرنت قرار داره. اون تنها کسیه که می دونه چطوری باید در هزار تو سفر کرد. اگه لوک بتونه کارگاه رو پیدا کنه و دایدالوس رو متقاعد کنه که به اون کمک کنه، دیگه لازم نیست کورکورانه مسیرها رو طی کنه یا برای از دست دادن ارتشش در تله های هزار تو ریسک کنه. او می تونه به هرجایی که بخواد سفر کنه، سریع و امن. اول به کمپ برای محو کردن ما از صحنه روزگار... بعد به المپ. 

محوطه ساکت بود، به جز گاو نر اسباب بازی خانم الری که شکمش دریده شد. جغ جغ!

سرانجام بیکندورف دستان بزرگش را بر روی میز گذاشت. 

- یه ثانیه برگرد عقب، آنابث، متقاعد کردن دایدالوس؟ دایدالوس نمرده؟

کیونتاس نالید.

- منم امیدوارم. او یه چیزی حدود سه هزار سال قبل زندگی نمی کرده؟ حتی اگه او زنده باشه، مگه داستان های قدیمی نمی گن او از لابیرنت فرار کرد؟

کایرون با بی تابی بر روی سم هایش جابه جا شد. 

- مشکل اینه کیونتاس عزیز من، هیچ کی نمی دونه. شایعه هایی هست .... خب شایعه های بی پایه و اساسی در مورد دایدالوس وجود داره. اما یکی از اونها می گه که او به داخل لابیرنت برگشت، به سمت انتهای زندگی اش. اون ممکنه هنوز اونجا باشه. 

در مورد پیرمردی که در رویاهایم دیده بودم، فکر کردم. به شدت شکننده به نظر می رسید. به سختی می شد باور کرد که تا هفته ی بعد زنده است، چه برسد به سه هزار سال بعد. 

آنابث اعلان کرد:

- مجبوریم داخلش بشیم. مجبوریم قبل از این که لوک کارگاه رو پیدا کنه، اون رو پیدا کنیم. اگه دایدالوس زنده باشه، متقاعدش می کنیم به ما کمک کنه نه به لوک. کلاف نخ آریادنه هنوز وجود داره. مطمئن می شیم که هرگز به دست های لوک نمی افته. 

گفتم:

- یه لحظه صبر کن، اگه در مورد یه حمله نگرانیم، چرا فقط ورودی رو منفجر نمی کنیم، و تونل رو نمی بندیم؟

گراور گفت:

- نظر عالیه ای! من دینامیت میارم!

کلاریس غرید.

- به این راحتی ها نیست، احمق. سعی کردیم این کار رو در مورد ورودی که توی فونیکس پیدا کردیم، انجام بدیم. خوب پیش نرفت. 

آنابث برای موافقت سری تکان داد. 

- لابیرنت یه معماری جادوییه، پرسی. قدرت زیادی لازمه تا حتی بتونی یه ورودی اون رو مسدود کنی. توی فونیکس، کلاریس تمام یه ساختمان را با جرثقیل فرو کوبی[footnoteRef:40] منفجر کرد، و ورودی هزار تو فقط چند فوت جابه جا شد. بهترین کاری که می تونیم انجام بدیم مانع شدن از یادگیری مسیریابی در هزار تو، توسط لوکه.  [40:  - wrecking ball وسیله ای فلزی خیلی بزرگ به شکل توپ که به ماشینی چرثقیل مانند وصل است و با کوباندن آن به یک ساختمان، آن را در هم  می کوبند. این وسیله برای تخریب ساختمان های خیلی بزرگ استفاده می شود. ] 


لی فلتچر گفت:

- می تونیم بجنگیم، حالا می دونیم که ورودی کجاست. می تونیم یه خط دفاعی بسازیم و منتظرشون بشیم. اگه هر ارتشی سعی کنه وارد بشه، با ما، اون هم با کمان های آماده، که منتظرشون هستیم، روبرو می شن.

کایرون موافقت کرد. 

 - ما، مطمئناً خطوط دفاع رو ایجاد می کنیم. اما می ترسم که حق با کلاریس باشه. مرزهای جادویی، این کمپ را برای صدها سال امن نگه داشته اند. اگه لوک بتونه یه ارتش از هیولاها رو به داخل مرکز کمپ وارد کنه، مرزهای جادویی مون رو دور بزنه ... ممکنه قدرت شکست دادن اونها رو نداشته باشیم. 

هیچ کس به خاطر آن اخبار، واقعاً خوشحال به نظر نمی رسید. کایرون معمولاً سعی می کرد خوش بین و مثبت نگر باشد. اگر او داشت پیش گویی می کرد که نمی توانیم در مقابل یک حمله تاب بیاوریم، اصلاً خبر خوبی نبود.  

آنابث اصرار کرد. 

- مجبوریم اول کارگاه دایدالوس رو پیدا کنیم. کلاف نخ آریادنه رو پیدا کنیم و مانع استفاده لوک از اون بشیم. 

گفتم:

- اما، اگه هیچ کس نمی تونه اونجا راه رو پیدا کنه، چه شانسی داریم؟ 

او گفت:

- من سالهاست که دارم ساختار معماری اون رو مطالعه می کنم. من، لابیرنت دایدالوس رو بهتر از هر کسی می شناسم. 

- با خوندن در مورد اون؟

- خب، آره. 

- این کافی نیست. 

- مجبوره باشه!

- نیست!

- می خوای کمکم کنی یا نه؟

ناگهان متوجه شدم که همه داشتند آنابث و من را مثل یک مسابقه تنیس نگاه می کردند. گاو نر جیغ جیغه ی خانم اُلری، وقتی که سر پاکنی صورتی اش را کند، جغ جغی کرد. 

کایرون گلویش را صاف کرد. 

- اول چیزای مهم تر. لازمه یه جستجو داشته باشیم. کسی باید وارد لابیرنت بشه، کارگاه دایدالوس رو پیدا کنه، مانع لوک بشه که از هزارتو برای تاخت و تاز به کمپ استفاده کنه. 

کلاریس گفت:

- همه ی ما می دونیم که کی باید اون رو به عهده بگیره. آنابث. 

زمزمه ای در تایید آن به وجود آمد. می دانستم که آنابث از وقتی که یک بچه ی کوچک بود، منتظر جستجویی از آن خودش بود. اما معذب به نظر می رسید. 

او گفت:

- تو کاری بیشتر از اونچه من می دونم، انجام دادی، کلاریس. تو هم باید بیای. 

کلاریس سرش را تکان داد. 

- قصد ندارم به اونجا برگردم. 

تراویس استول خندید. 

- به من نگو ترسیدی، کلاریس. جوجه؟

کلاریس بر روی پاهایش بلند شد. فکر کردم که قصد دارد تراویس را پودر کند، اما با صدای لرزانی گفت:

- تو هیچی نمی فهمی ولگرد. من هرگز به اونجا بر نمی گردم. هرگز!

او مانند طوفان، محوطه را ترک کرد. 

- تراویس مظلومانه به اطراف نگاه کرد. 

- منظورم این نبود که ... 

کایرون دستش را بالا برد. 

- دختر بی چاره،  سال سختی رو گذروند. حالا موافقیم که آنابث باید این جستجو را رهبری کنه؟

همه به جز کیونتاس سری به موافقت تکان دادند. او بازوهایش را روی سینه اش جمع کرد و به میز خیره شد، اما مطمئن نیستم که کس دیگری به او توجه کرد. 

کایرون به سمت آنابث چرخید. 

- خیلی خوب. عزیزم، وقتشه که پیشگو رو ببینی. وقتی که پیشمون برگشتی، در مورد این که چه کاری باید انجام بدیم، بحث می کنیم. 

منتظر شدن برای برگشتن آنابث سخت تر از دیدارخودم با پیشگو بود. دو بار، قبلاً، پیشگویی های او را شنیده بودم. اولین بار، او در زیر شیروانی خاک گرفته ی خانه بزرگ بود، جایی که روح دلفی در جسم یک بانوی پُرشده ی مومیایی آرام گرفته بود. دومین مرتبه، پیشگو، برای یک قدم زنی کوچک به جنگل آمد. هنوز در مورد آن کابوس می دیدم. 

هرگز تهدیدی در پس حضور پیشگو احساس نکرده بودم، اما داستان هایی شنیده بودم: اعضای کمپی که دیوانه شده بودند یا کسانی که صحنه هایی چنان واقعی دیده بودند که از ترس مرده بودند. در حالی که انتظار می کشیدم، خرامان به محوطه شمشیرزنی رفتم. خانم الری ناهارش را که شامل یکصد پوند همبرگر و چند تا بیسکوئیت سگ به اندازه درب سطل آشغال می شد، خورده بود. کنجکاو بودم که کیونتاس از کجا بیسکوئیت هایی به آن اندازه را می خرد. فکر نمی کنم بتونید به مغازه ی حیوانات اهلی برید و از آن چیزها بخرید. کایرون سخت مشغول صحبت با آرگوس و کیونتاس بود. به نظرم رسید که در مورد چیزی توافق ندارند. کیونتاس سرش را به نشانه مخالفت تکان می داد. از طرف دیگر محوطه، تایسون و برادران استول در حال مسابقه با ارابه های برنزی مینیاتوری، که تایسون از قراضه های زره ها ساخته بود، بودند. دست از پرسه زدن برداشتم و محوطه را ترک کردم. از کنار مزارع، به پنجره ی زیر شیروانی خانه ی بزرگ خیره شدم. تاریک. بی روح. چرا آنابث این قدر طولش داده بود؟ مطمئن بودم که برای من، وقتی که می خواستم به جستجوی خودم بروم، این قدر وقت گیر نبود. 

یک دختر پچ پچ کنان گفت:

-  پرسی. 

جنیفر در میان بوته ها ایستاده بود. عجیب بود که چطور او وقتی که در محاصره ی گیاهان بود، تقریباً نامرئی می شد. او مصرانه به من اشاره کرد. 

- باید بدونی، لوک تنها کسی نبود که من دور و بر اون غار دیدم. 

- منظورت چیه؟

او نگاه کوتاهی به محوطه شمشیر زنی کرد. 

- سعی داشتم چیزی بگم، اما او دقیقاً اونجا بود. 

- کی؟

او گفت:

- استاد شمشیر زنی. او دور و بر صخره ها کنجکاوی می کرد. 

شکمم پیچ خورد. 

- کیونتاس؟ کی؟

- نمی دونم. من به وقت اهمیت نمی دم. شاید یه هفته قبل، وقتی اولین بار خودش رو نشون داد. 

- داشت چی کار می کرد؟ اون واردش شد؟

- من ... مطمئن نیستم. او مور مور کننده ست، پرسی. حتی ندیدم به داخل فضای سبز بیاد. ناگهان، فقط اونجا بود. مجبوری به گراور بگی، خیلی خطرناکه ... 

گراور از داخل محوطه صدا کرد:

- جنیفر؟ کجا رفتی؟

جنیفر آهی کشید. 

- بهتره برم. فقط یادت بمونه چی گفتم. به اون مرد اعتماد نکن!

او به داخل محوطه دوید. 

به خانه بزرگ زل زدم، در حالی که احساس ناراحتی بیشتری از قبل گریبان گیرم بود. اگر کیونتاس نقشه ای داشت ... لازم بود که نظر آنابث را بدانم. ممکن بود از اخبار جنیفر چیزی دستگیرش شود. اما چه جهنمی بود؟ هرچی که با پیشگو اتفاق افتاده بود، نباید تا حالا طول می کشید. 

سرانجام دیگر طاقتم طاق شد. 

برخلاف قوانین بود، اما برای بار دیگر هیچ کسی تماشا نمی کرد. از تپه پایین رفتم و یک راست از میان مزارع گذشتم. 

در جلوی ایوان خانه بزرگ به طور مرموزی ساکت بود. عادت داشتم که دیونسیوس را کنار آتش دان ببینم، در حالی که کارت بازی می کرد و انگور می خورد، و بر سر ستیرها غرغر می کرد، اما آقای دی هنوز جای دیگری بود. 

آهسته به داخل راهروی ورودی رفتم، تخته های کف خانه در زیر پاهایم صدا کرد. وقتی که به ابتدای پله ها رسیدم، تردید کردم. چهار طبقه بالاتر، دریچه ای بود که به زیر شیروانی باز می شد. آنابث باید جایی آن بالا می بود. ساکت ایستادم و گوش کردم. اما چیزی که شنیدم، چیزی نبود که انتظار آن را داشتم. هق هق گریه. و آن صدا از زیر پاهایم می آمد. 

آهسته به پشت پله ها خزیدم. در زیرزمین باز بود. حتی نمی دانستم که خانه ی بزرگ زیرزمین دارد. به داخل آن نگاه کردم و دو انسان را در دورترین گوشه دیدم، در حالی که در میان دسته ای بطری آمبروسیا و مربا توت فرنگی نشسته بودند. یکی از آنها کلاریس بود، دیگری، یک پسر  نوجوان اسپانیایی در شلوار جنگی پاره و تی شرت مشکی خاک آلود بود. مویش چرب و درهم بود. شانه هایش را بغل کرده بود و هق هق می کرد. او کریس ردریگرز بود، دورگه ای که به استخدام لوک در آمده بود. 

کلاریس به او گفت:

- همه چی روبه راهه. یه کم دیگه نکتار بخور. 

کریس بیشتر به گوشه ی دیوار فرو رفت. 

- تو یه توهمی، ماری! گم .... گم شو. 

- اسم من ماری نیست. 

صدای کلاریس آرام، ولی کاملاً ناراحت بود. هرگز نمی دانستم کلاریس می تواند این گونه باشد. 

- اسم من کلاریسه. به یاد بیار. لطفاً. 

کریس داد زد:

- تاریکه! خیلی تاریکه!

کلاریس نوازشش کرد. 

- بیرون بیا، نور خورسید کمکت می کنه. 

- هز ... هزارتا جمجمه. زمین او رو شفا می ده. 

کلاریس ناله کنان گفت:

- کریس.

به نظر می رسید که نزدیک است، اشکش درآید. 

- تو مجبوری بهتر بشی. لطفاً. آقای دی به زودی برمی گرده. او توی جنون متخصصه. فقط زنده بمون. 

چشمان کریس مانند موشی بود که در گوشه ای گیر افتاده است – وحشی و ناامید. 

- راهی برای خروج نیست، ماری. راهی نیست. 

ناگهان او نگاه کوتاهی به من کرد، هق هقی در گلویش گیر کرد. صدایی وحشتناک. 

- پسر پوسایدن! اون وحشتناکه!

به پشت درگاه برگشتم، در حالی که امیدوار بودم کلاریس مرا ندیده باشد. گوش کردم تا صدای آمدنش و فریادی که بر سرم می زد را بشنوم. اما به جای آن، او فقط به صحبت کردن با کریس با صدایی ملتمسانه و غمگین ادامه داد، در حالی که سعی می کرد به او نکتار بنوشاند. شاید فکر می کرد که آن حرف ها، قسمتی از هذیان گویی کریس بوده، اما ... پسر پوسایدن؟ کریس به من نگاه کرده بود و چرا هنوز احساس می کردم که او اصلاً در مورد من صحبت نمی کرده؟

و مهربانی های کلاریس- هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که او ممکن است کسی را دوست داشته باشد. اما با آن شیوه ای که اسم کریس را صدا می کرد ... او کریس را قبل از این که تغییر کند، می شناخته. او کریس را خیلی بیشتر از آن که فکر می کردم، می شناخت. و حالا که کریس داشت در زیر زمین تاریک می لرزید، از این که بیرون بیاید می ترسید، و من من کنان چیزهایی در مورد کسی به نام ماری می گفت، عجیب نبود که کلاریس نمی خواست هیچ کاری به لابیرنت داشته باشد. چه اتفاقی برای کریس در آنجا افتاده بود؟

غژغژی از بالای سرم شنیدم- مثل باز شدن در زیر شیروانی- و به سمت در ورودی دویدم. لازم بود که از خانه خارج شوم.  

کایرون گفت:

- عزیزم. بالاخره اومدی. 

آنابث اول به من نگاه کرد. نمی توانم بگویم آیا او داشت به من هشدار می داد یا نگاه درون چشمانش، فقط ترس مطلق بود. بعد، او بر روی کیونتاس متمرکز شد. 

- پیشگویی رو گرفتم. من، جستجویی رو برای پیدا کردن کارگاه دایدالوس رهبری می کنم. 

هیچ کسی هورا نکشید. منظورم این است که همه ی ما آنابث را دوست داشتیم و می خواستیم که او جستجویی داشته باشد، اما این یکی، به طور دیوانه واری خطرناک به نظر می رسید. بعد از آن چیزی که از کریس ردریگرز دیدم، حتی نمی خواستم در مورد فرو رفتن دوباره آنابث در آن هزارتوی عجیب، فکر کنم. 

کایرون سمش را بر کف خاکی کشید. 

- پیشگویی دقیقاً چی می گه، عزیزم؟ کلمات مهم هستن.

آنابث نفس عمیقی کشید. 

- من، آه، ... خب اون می گفت: 

تو باید در هزارتوی بی پایان و تاریکی کاوش کنی. 	

منتظر شدیم. 

مرده، خائن، و گمشده به پا می خیزند. 

گراور صاف شد. 

- گمشده! باید معنیش پن باشه! عالیه! 

اضافه کردم:

- با مرده و خائن خیلی عالی به نظر نمی آد. 

کایرون پرسید:

- و؟ بقیه اش چی بود؟

باید پیروز بشی یا در میان دستان پادشاه ارواح می افتی. 

بچه ای از آتنا، آخرین پایداری اش را انجام خواهد داد. 

همه با ناراحتی به اطراف نگاه کردند. آنابث یکی از دختران آتنا بود و آخرین پایداری به نظر خوب نمی رسید. 

سلینا گفت:

- هی ... نباید زود قضاوت کنید. آنابث تنها بچه ی آتنا نیست، درسته؟

بیکندورف پرسید:

- اما پادشاه ارواح کیه؟

هیچ کس جواب نداد. در مورد پیام رنگین کمانی که درآن دیده بودم نیکو ارواح را فراخوانی می کند، فکر کردم. احساس بدی داشتم که پیشگویی به آن مرتبط است. 

کایرون گفت:

- خطوط دیگه ای هم داره؟ پیشگویی به نظر کامل نمی رسه. 

آنابث تردید کرد. 

- دقیقاً یادم نمی آد. 

کایرون یکی از ابروهایش را بالا برد. آنابث برای حافظه اش معروف بود. او هرگز چیزی را که می شنید، فراموش نمی کرد. 

آنابث بر روی صندلی اش جابه جا شد. 

- چیزی در مورد ...

 خراب می شود با  آخرین نفسِ یک قهرمان. 

کایرون پرسید:

-  و؟

آنابث ایستاد. 

- ببینید، نکته اینه که من، مجبورم برم. باید کارگاه رو پیدا کنم و لوک رو متوقف کنم. و ... کمک لازم دارم. 

او به سمت من چرخید. 

- تو می آی؟

حتی تردید نکردم. 

- هستم. 

برای اولین بار در طی این چند روز لبخند زد، لبخندش به همه چیز می ارزید. 

- گراور، تو هم می آی؟ خدای دنیای وحش منتظره. 

گراور به نظر فراموش کرد چقدر از دنیای زیرِ زمین متنفر است. آن خط پیشگویی در مورد گمشده کاملاً شارژش کرده بود. 

- یه عالمه قوطی بازیافت شونده، برای عصرونه میارم. 

آنابث گفت:

- و تایسون. تو رو هم لازم دارم. 

- آره! زمان منفجر کردنه. 

تایسون چنان محکم کف زد، که خانم الری را که در گوشه ای چرت می زد، بیدار کرد. کایرون گفت:

- صبر کن آنابث. این بر خلاف قوانین باستانیه. یه قهرمان اجازه داره فقط دو همراه داشته باشه. 

او اصرار کرد:

- همه ی اونها رو لازم دارم. کایرون این خیلی مهمه. 

نمی دانستم چرا این قدر مطمئن بود، اما خوشحال بودم که او تایسون را انتخاب کرده بود. نمی توانستم ترک کردن تایسون را تصور کنم. او بزرگ و قوی بود و بی نظیر در ساخت چیزهای مکانیکی. مثل ستیرها، سیکلاپس ها هیچ مشکلی با زیرِ زمین نداشتند. 

کایرون دمش را با حالتی عصبی تکان می داد. 

- آنابث. خوب فکر کن. شکستن قوانین باستانی، همیشه عواقبی داره. زمستان گذشته، پنج نفر به جستجویی برای نجات آرتمیس رفتند، فقط سه نفر برگشتند. به اون فکر کن. سه یه عدد مقدسه. سه تا سرنوشت[footnoteRef:41] وجود داره، سه تا فیوری و سه تا پسر المپی کرونوس. اون قدر قوی هست که در مقابل خیلی خطرها می ایسته. چهار تا ... ریسک داره.  [41:  - fates اشاره به سه بانوی پیر داره که سرنوشت را می بافند. ] 


آنابث نفس عمیقی کشید. 

- می دونم. اما مجبوریم. لطفاً. 

می توانم بگویم که کایرون از آن وضعیت خوشش نمی آمد. کیونتاس داشت ما را بررسی می کرد، به نظر داشت سعی می کرد که تصمیم بگیرد کدام یک از ما زنده برخواهد گشت. 

کایرون آهی کشید. 

- خیلی خوب. بزارین جلسه رو به تعویق بندازیم. اعضای جستجو باید خودشون رو آماده کنن. فردا سپیده دم اونها به درون لابیرنت فرستاده می شن. 

کیونتاس وقتی که جسله تمام شد، مرا به کناری کشید. او به من گفت:

- احساس بدی در این مورد دارم. 

خانم الری جست و خیز کنان در حالی که دمش را با شادی تکان می داد، به ما پیوست. سپرش را بر روی پاهایم انداخت و من، آن را برایش پرت کردم. کیونتاس، جست و خیزش را، که به دنبال سپر می رفت، تماشا کرد. چیزی که جنیفر در مورد دیده بانی کیونتاس بیرون از هزارتو، گفته بود را به یاد آوردم. به او اعتماد نداشتم. اما وقتی به من نگاه کرد، نگرانی واقعی را در چشمانش دیدم. او گفت:

- از ایده ی رفتن شما داخل اونجا خوشم نمیاد. هیچ کدام از شما. اما اگه باید برید، می خوام چیزی رو به یاد داشته باشی. لابیرنت برای فریفتن تو وجود داره. آشفته و پریشونت می کنه. اون، برای دو رگه ها خطرناکه. ماها خیلی آسون گیج می شیم. 

- اونجا بودی؟

- خیلی قبل.

صدایش خشن شد. 

- به سختی زندگیم رو نجات دادم. اکثر اونایی که وارد می شن، این قدر خوش شانس نیستند. 

او شانه ام را گرفت. 

- پرسی، ذهنت رو روی اون چیزی که مهمتره، متمرکز کن. اگه بتونی این کار رو بکنی، ممکنه راه رو پیدا کنی. و اینجا، می خوام چیزی بهت بدم. 

او یک لوله ی نقره ای کوچک در دستم گذاشت. آنقدر سرد بود که تقریباً از دستم رها شد. پرسیدم. 

- یه سوت؟

کیونتاس گفت:

- یه سوت برای صدا کردن سگ ها. برای خانم الری. 

- اِم، ممنون اما .... 

- اون چطوری توی هزار تو کار می کنه؟ صد در صد مطمئن نیستم که کار کنه. اما خانم الری یه سگ جهنمیه، اون می تونه وقتی صداش می کنن، ظاهر بشه. مهم نیست که چقدر دور باشه. احساس بهتری دارم وقتی بدونم این همراهته. اگه واقعاً به کمک نیاز داشتی، ازش استفاده کن؛ اما دقت کن، سوت از یخ استیکسی ساخته شده.

- یخ چی؟

- یخ روخانه استیکس. خیلی سخت می شه هنری روش به کار برد. خیلی ظریفه. آب نمی شه، اما وقتی توش بدمی، می شکنه. برای همین فقط می تونی ازش یه بار استفاده کنی. 

در مورد لوک دشمن قدیمی ام فکر کردم. درست قبل از اینکه به اولین جستجویم بروم، لوک هم هدیه ای به من داده بود، کفش های ورزشی که طراحی شده بود مرا به سوی مرگ ببرند. کیونتاس به نظر مرد خوبی بود. خیلی نگران. و خانم الری او را دوست داشت، که حتماً دلیلی داشت. خانم الری سپر لزج را روی پاهایم انداخت و با هیجان پارس کرد. 

احساس شرم می کردم که چطور توانسته بودم در مورد غیر اعتماد بودن کیونتاس فکر کنم. اما بازهم، یک دفعه، به لوک اعتماد کرده بودم. 

به کیونتاس گفتم:

- ممنون. 

سوت یخ زده را، در حالی که به خودم قول می دادم هرگز از آن استفاده نخواهم کرد، به داخل جیبم سراندم و به سرعت رفتم تا آنابث را پیدا کنم. 

از وقتی که در کمپ بودم، هرگز داخل کابین آتنا را ندیده بودم. ساختمانی نقره ای بود، بدون هیچ تجملی. با پرده های سفید ساده و جغد سنگی تراش خورده ای که بر روی در آن قرار داشت. چشمان عقیق مانند جغد، به نظر می رسید وقتی که نزدیک تر شدم، مرا را دنبال می کرد. 

صدا کردم:

- سلام؟

هیچ کسی جواب نداد. قدمی به داخل گذاشتم و نفسم را گرفتم. آن مکان شبیه یک کارگاه برای بچه های تیزهوش بود. رختخواب ها به گوشه ی یک دیوار هل داده شده بود، مثل اینکه خواب، زیاد اهمیتی نداشت. بیشتر فضای اتاق پر شده بود از میز های کار و نجاری و دسته ای ابزار و اسلحه. پشت اتاق کتابخانه ی خیلی بزرگی  پر شده از لوله های کاغذی قدیمی و کتاب های جلد چرمی و جلد کاغذی بود. و یک میز معماری با دسته ای خط کش و نقاله و تعدادی مدلهای سه بعدی وجود داشت. نقشه های خیلی بزرگی از جنگ های قدیم به سقف چسبانده شده بود. دسته ای زره خیلی بزرگ، زیر پنجره ها قرار داشت که صفحه های برنزی آن ها در زیر نور خورشید می درخشید. 

آنابث در پشت اتاق ایستاده بود، در حالی که دیوانه وار در میان لوله های کاغذی جستجو می کرد. 

گفتم:

- تق تق، تق تق؟

او یک ضرب برگشت. 

- اُه، ... سلام. صدای پات رو نشنیدم. 

- خوبی؟

او به لوله ی کاغذی در میان دستانش اخم کرد. 

- فقط داشتم یه کمی جستجو می کردم. لابیرنت دایدالوس خیلی خیلی بزرگه. هیچ کدوم از داستان ها توی هیچ چیزی متفق القول نیستند. نقشه ها، فقط ما رو از هیچ کجا به نا کجا می برن. 

در مورد آنچه کیونتاس گفته بود، فکر کردم. اینکه چطور هزارتو سعی می کرد دیوانه ات کند. کنجکاو بودم آیا آنابث این را می داند. 

قول دادم:

- راهش رو می فهمیم. 

موهایش باز بود و همانند پرده ای درهم و بلوند تمام صورتش را در بر گرفته بود. چشمان خاکستری اش تقریباً تیره شده بود. او گفت:

- از وقتی هفت ساله بودم، آرزوی یه جستجو رو داشتم. 

- تو عالی از پسش بر می آی. 

با قدر شناسی به من نگاه کرد. اما وقتی نگاهش را پایین، به همه آن کتاب ها و لوله های کاغذی که از قفسه ها بیرون کشیده بود، انداخت، گفت:

- نگرانم پرسی. شاید نباید ازت می خواستم باهام بیای. یا تایسون یا گراور. 

- هی، ما دوستتیم. این رو از دست نمی دادیم. 

- اما...

حرفش را فرو خورد. 

پرسیدم:

- چیه؟ پیشگویی؟

او با صدای آهسته ای گفت:

- مطمئنم اون خوبه. 

- خط آخر چی بود؟

ناگهان کاری را انجام داد که واقعاً مرا متعجب کرد. اشکهایش جاری شد و بازوانش را در برگرفت. 

به جلو رفتم و او را بغل کردم. پروانه ها در داخل شکمم شروع به رقص دیوانه واری کردند. 

پشتش را نوازش کردم. 

- هی، اون ... خوبه. 

در مورد هر چیزی در این اتاق آگاه بودم. احساسی شبیه اینکه، می توانستم حروف بسیار ریز بر روی هر کتابی را بخوانم. موهای آنابث بویی شبیه به صابون لیمویی داشت. او داشت می لرزید. 

او من من کنان گفت:

- ممکنه حق با کایرون باشه. دارم قوانین رو می شکنم. اما نمی دونم چه کار دیگه ای باید بکنم. شما سه تا رو لازم دارم. فقط احساس می کنم این کار درسته. 

گفتم:

- در مورد اون نگران نباش. ما قبلاً مشکلات بزرگتر داشتیم و اونها رو حل کردیم. 

- این فرق می کنه. نمی خوام هیچ چیزی برای ... هیچ کدوم از شماها اتفاق بیفته. 

پشت سرم کسی گلویش را صاف کرد. یکی از برادرهای ناتنی آنابث، مالکوم بود. صورتش به رنگ قرمز روشن در آمده بود. او گفت:

- اِم، متاسفم. تمرین تیراندازی شروع شده، آنابث. کایرون گفت بیام دنبالت.

از آنابث دور شدم. به طور احمقانه ای گفتم:

- فقط داشتیم نقشه ها رو نگاه می کردیم. 

مالکوم به من خیره شد. 

- خیلی خوب. 

آنابث گفت:

- به کایرون بگو میام. 

و مالکوم به سرعت آنجا را ترک کرد. 

آنابث چشمانش را پاک کرد. 

- بهتره بری، پرسی. بهتره منم برای تیراندازی آماده بشم. 

سری به موافقت تکان دادم. در حالی که بیشتر از هر وقت دیگری در زندگی ام احساس پریشانی می کردم. می خواستم از آن کابین فرار کنم .... اما باز هم نتوانستم. 

گفتم:

- آنابث؟ در مورد پیشگویی، اون  خط در مورد نفس قهرمان ... 

- در مورد اینکه ،کدوم قهرمانه، کنجکاوی؟ من نمی دونم. 

- نه. یه چیز دیگه. داشتم فکر می کردم که خط آخر باید با خط قبلیش قافیه ای داشته باشه. اون چیزی مثل ...به جای نفس، کلمه ی مرگ نیست؟

آنابث به لوله های کاغذی خیره شد. 

- بهتره بری، پرسی. برای جستجو آماده شو. من ... من صبح می بینمت. 

او را در آنجا ترک کردم، در حالی که به نقشه هایی که از ناکجا به ناکجا کشیده می شدند، خیره شده بود، اما نمی توانستم این احساس را از خودم دور کنم که قرار بود  یکی از ما از این جستجو زنده برنگردد.  











































فصل پنجم



نیکو برای مرده ها غذاهای شادی آور می خرد.



حداقل خواب شبانه ی خوبی قبل از جستجو داشتم، درسته؟

اشتباهه. 

آن شب در رویاهایم در کابین پرنسس آندرومیدا بودم. پنجره ها به روی دریای مهتابی باز بود. باد سردی پرده های مخملی را می رقصاند. 

لوک، بر روی قالیچه ای ایرانی در مقابل تابوت طلایی کرونوس زانو زده بود. در نور ماه، موهای لوک کاملاً سفید به نظر می رسید. او قبای کوتاه یونان باستان و ردایی سفید، شبیه شنلی که از شانه هایش پایین افتاده باشد، پوشیده بود. لباس های سفید او را نامناسب و کمی غیرواقعی نشان می داد. مثل یکی از خدایان کوچک در کوهستان المپ. آخرین باری که او را دیدم، شکسته و در هم، بعد از سقوط بسیار بلندی در کوهستان تام بود. حالا کاملاً حالش خوب بود. خیلی سالم تر. 

او گفت: 

- جاسوس هامون گزارش های خوبی دادند، سرورم. همون طور که شما پیش بینی کردید، کمپ دو رگه ها جستجویی رو شروع کرده. قرارداد مون هم تقریباً کامل شده. 

- عالیه.

صدای کرونوس، دیگر، آن چنان تیز، مانند خنجر نبود. آن صدا سرد و ستمکارانه بود. 

- وقتی که اسباب سفر رو در اختیار داشتیم، خودم ارتش پیشگام رو فرماندهی می کنم. 

لوک چشمانش را بست، مثل این که داشت افکارش را جمع می کرد. 

- سرورم، شاید خیلی زود باشه. شاید کریوس[footnoteRef:42] یا هیپریون[footnoteRef:43] بتونن فرماندهی ...  [42:  - Krios]  [43:  - Hyperion پدر هلیوس ( خدای خورشید در دوره ی تیتان ها)] 


- نه.

صدایش کاملاً راسخ و مستبدانه بود. 

- فرماندهی اش می کنم. یه قلب دیگه که به نهضت ما بپیونده، کافی خواهد بود. حداقل کاملاً از تارتاروس برخواهم خواست. 

- اما فرم بدنتون، سرورم .... 

صدای لوک داشت می لرزید. 

- شمشیرت رو نشونم بده، لوک کستلان[footnoteRef:44].  [44:  - Castellan] 


رعشه ای از میان بدنم عبور کرد. متوجه شدم که قبلاً هرگز اسم فامیلی لوک را نشنیده بودم. حتی هرگز به ذهنم هم خطور نکرده بود. 

لوک شمشیرش را کشید. لبه ی دو کاره ی بک بیتر به طور ضعیفی درخشید. نیمه فولاد، نیمه برنز آسمانی. تقریباً چند بار به وسیله ی این شمشیر تا پای مرگ رفته بودم. اسلحه ای شیطانی بود. قادر بود هر دو نوعِ هیولاها و فانی ها را بکشد. تنها تیغه ای بود که مرا واقعاً می ترساند.

کرونوس به او یادآوری کرد. 

- تو خودت رو به من پیشکش کردی. این شمشیر رو نشانه ی این قسم قرار دادی. 

- بله سرورم. اون فقط ... 

- تو قدرت می خواستی. بهت دادمش.  حالا به دور از هر زخمی هستی. به زودی بر دنیای خدایان و فانی ها حکم رانی خواهی کرد. آیا آرزو نمی کردی که انتقام خودت رو بگیری؟ ببینی که المپ ویران شده؟

لرزه ای در میان بدن لوک افتاد. 

- بله. 

تابوت درخشید. نور طلایی اتاق را پرکرد. 

- پس نیروی ضربت رو آماده کن. بعد از این که قرارداد انجام شد، به جلو می ریم. اول کمپ دو رگه ها، تکه تکه خواهد شد، وقتی اون قهرمان های مزاحم از صحنه ی روزگار محو شدند، به سمت المپ می ریم. 

صدای تقه ای بر روی در کابین به گوش رسید. نور تابوت محو شد. لوک بلند شد. شمشیرش را در غلاف برد، لباس های سفیدش را مرتب کرد. و نفس عمیقی کشید. 

- بیا تو. 

درها باز شد. دو دراکانا به داخل آمدند- زنهای ماری با دو جفت مار سیخ مانند به جای پاهایشان. بین آنها کِلی قدم می زد، امپوسا، چیرلیدر جلسه ی معارفه ی جدیدالورودان. 

کِلی لبخند زد.

- سلام لوک. 

لباس قرمزی پوشیده بود و واقعاً زیبا بود. اما شکل واقعی اش را قبلاً دیده بودم. می دانستم چه چیزی را پنهان می کرد. پاهای نامتقارن، چشمان قرمز، نیش ها و موهای آتشین. 

صدای لوک سرد بود. 

- چی شده، دیو؟ بهت گفتم مزاحمم نشو. 

کِلی اخم کرد. 

- خیلی خوب نیست. به نظر ناراحت میای. نظرت در مورد ماساژ شونه هات چیه؟

لوک قدمی به عقب گذاشت. 

- اگه گزارشی داری بگو. در غیر این صورت برو بیرون!

- نمی دونم چرا این روزا اینقدر عصبانی هستی. قدیما از بودن با من لذت می بردی. 

- اون قبل از این بود که دیدم با اون پسر توی سیاتل چکار کردی.

 کلی گفت:

- اِه، او هیچ ارزشی برام نداشت. فقط یه غذای کوچولو. واقعاً. تو می دونی که قلبم متعلق به توه، لوک.

- متشکرم، اما نه، ممنون. حالا یا گزارش یا برو بیرون. 

کِلی شانه بالا انداخت.

- خیلی خب. تیم پیش رویی، آماده ست. غافلگیر شدی. می تونیم ...

کِلی اخم کرد. او گفت:

- یه حضور. حواست داره کند می شه، لوک. ما داریم تماشا می شیم. 

او کابین را کاوید. چشمانش دقیقاً بر روی من متمرکز شد. صورتش به صورت ساحره ای پلاسید. نیش هایش برهنه شد و خیز برداشت. 

یک ضرب بیدار شدم. قلبم داشت به شدت می زد. می توانستم قسم بخورم که نیش های امپوسا در یک اینچی گلویم قرار داشت. 

در تخت کناری، تایسون داشت خرناس می کشید.  صدای خرخرش مرا تا حدی آرام کرد. نمی دانستم چگونه کِلی حضور مرا در رویا حس کرده بود، اما بیشتر از آنچه که می خواستم بدانم، شنیده بودم. ارتشی آماده بود. کرونوس خودش، شخصاً، آن را فرماندهی می کرد. همه ی آنچه آنها نیاز داشتند، راهی برای مسیریابی در لابیرنت بود، تا بتوانند حمله کنند و کمپ دو رگه ها را ویران سازند و لوک ظاهراً فکر می کرد این اتفاق به زودی رخ می دهد. 

مردد بودم که بروم آنابث را نیمه شبی بیدار کنم و به او بگویم یا نه. بعد متوجه شدم اتاق روشن تر از آنچه است که باید باشد. 

نوری سبز-آبی داشت از فواره آب شور می درخشید، روشن تر و اضطراری تر از شب قبل. مثل این بود که آب داشت زمزمه می کرد. از رختخواب بلند شدم و به آن نزدیک شدم. 

هیچ صدایی این بار برای درخواست پرداخت صورتحساب از درون آب صحبت نکرد. احساسم به من می گفت که فواره منتظر است تا اولین حرکت را من انجام دهم. 

احتمالاً باید به رختخوابم برمی گشتم. به جای آن، در مورد چیزی که شب پیش دیده بود، فکر کردم، تصویر عجیبی از نیکو در کناره های رودخانه استیکس. 

گفتم:

- تو سعی داری چیزی بهم بگی؟

جوابی از طرف فواره در کار نبود. 

گفتم:

- بسیار خوب، به من نیکو دی آنجلو را نشون بده. 

حتی یک سکه هم در داخل آن پرت نکردم، اما این بار مهم نبود. به نظر می رسید نیروی دیگری از طرف دیگر، کنترل آب الهه ی پیغامبر، اریس، را دارد. آب درخشید. نیکو ظاهر شد. اما دیگر در دنیای زیرین نبود. او در میان یک قبرستان، زیر آسمانی پر از ستاره ایستاده بود. درخت های بید بزرگی از پشت مه در همه ی اطراف او دیده می شد. 

داشت تعدادی قبرکن را در حین کار تماشا می کرد. صدای بیل ها را شنیدم و پرواز خاک را به خارج چاله دیدم. نیکو شنلی مشکی پوشیده شده بود. شب مه آلود وگرم و مرطوب بود، و قورباغه ها قور قور می کردند. پاکت خرید وال-مارت[footnoteRef:45] در کنار پاهای نیکو قرار داشت.  [45:  - Wal-Mart یکی از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای خرده فروشی در آمریکا که اجناسش دارای تخفیف می باشند و توسط شخصی به نام سم والتون در سال 1962 تاسیس شدند. ] 


نیکو پرسید:

- هنوز به قدر کافی عمیق نشده؟ 

عصبانی بود. 

- نزدیکه، سرورم. 

صدای همان روحی بود که نیکو قبلاً دیده بود. تصویر ضعیفی از یک مرد سوسو زد. 

- اما سرورم، بهتون بگم، این لازم نیست. شما همین حالا هم، برای راهنمایی و مشورت، مرا در اختیار دارید. 

- من، نظر دیگری رو هم لازم دارم. 

نیکو انگشتانش را به صدا در آورد و کندن خاک متوقف شد. دو نفر از چاله بیرون آمدند. انسان نبودند. آنها اسکلت هایی در لباس های پاره پاره بودند. 

نیکو گفت:

- مرخصید. ممنون. 

اسکلت ها، به توده ای استخوان بر روی هم تبدیل شدند. 

روح نالید:

- بهتره از بیلها هم تشکر کنی، اونها هم به همان خوبی کارشون رو انجام دادند. اونها هم دارای همان حواس هستند. 

نیکو محلی به او نگذاشت. به سمت پاکت خرید رفت و یک شل دوازده تایی نوشابه بیرون آورد. او، یکی از آن قوطی ها را باز کرد. به جای نوشیدنش، آن را به داخل قبر سرازیر کرد. 

او من من کنان گفت:

- ای مرده بیا و دوباره بچش. بزار اونها به پا خیزند و این پیشکش را دریافت کنن. بزار اونها به یاد آورن.

او باقی نوشابه ها را هم به داخل قبر ریخت و پاکت کاغذی سفیدی با اشکال کارتونی بیرون کشید. این یکی را سالها بود که ندیده بودم، اما آن را شناختم، یک خوراکی شادی آور از مک دونالد[footnoteRef:46].  [46:  - McDonald’s Happy Meal رستوران های مک دونالد، یک دسته فست فود زنجیره ای هستند که در تمام جهان حق امتیاز دارند. ] 


نیکو پاکت را به طرف پایین چرخاند و آن را تکان داد و سیب زمینی های سرخ کرده و همبرگرها به داخل قبر ریخت. 

روح زیرلبی گفت:

- در روزگار من، از خون حیوانات استفاده می کردیم. به اندازه کافی عالی بود. آنها نمی تونن تفاوت بین مزه ها رو بفهمن. 

نیکو گفت:

- من بهشون احترام می ذارم. 

روح گفت:

- حداقل بزار من عروسک رو نگه دارم. 

نیکو دستور داد:

- ساکت باش!

او شل دوازده تایی دیگری از نوشابه و سه تا پاکت غذای شادی آور را به داخل قبر را خالی کرد. بعد شروع به خواندن آهنگ ساده ای به زبان یونان باستان کرد. فقط تعداد کمی از کلمات آن را فهمیدم، مقدار زیادی در مورد مرده ها و خاطرات و خروج از قبر- یک کار بسیار خوشایند. 

قبر شروع کرد به قل قل کردن. مایع قهوه ایِ کف مانندی به سمت بالا آمد، مثل این که تمام قبر داشت با نوشابه پر می شد. مه ضخیم تر شد. قورباغه ها به قورقور کردنشان پایان دادند. دوازده تا پیکر در میان سنگ قبرها شروع کردند به پدیدار شدن. آبی فام، شکل های مبهم گونه ی انسان. نیکو، مرده ها را با نوشابه و چیزبرگر احضار کرده بود. 

روح به طور عصبی گفت: 

- تعدادشون زیاده. تو قدرتات رو نمی شناسی. 

نیکو در حالی که صدایش می لرزید، گفت:

- همه چی تحت کنترل منه. 

او شمشیرش را کشید، یک تیغه ی کوتاه که از فلز سیاه محکمی ساخته شده بود. هرگز چیزی شبیه به آن ندیده بودم. از برنز آسمانی یا فولاد نبود. شاید از آهن؟ جمع پیکرها، با دیدن آن عقب نشینی کردند. 

نیکو دستور داد:

- یکی یکی.

پیکر تنهایی به سمت جلو شناور شد و در کنار استخر زانو زد. و صدای مکیدنی، وقتی که از گودال می نوشید، در آورد. دستان روح وارش، ملاقه وار، سیب زمینی های سرخ شده را از استخر در آورد. وقتی که دوباره ایستاد، می توانستم او را واضح تر ببینم، یک پسر نوجوان در زره یونان باستان. موهای فرفری و چشمان سبزی داشت، شکلی گیره مانند، شبیه یک صدف بر روی شنلش قرار داشت. 

نیکو گفت:

- کی هستی؟ حرف بزن.

مرد جوان در حالی که سعی داشت به یاد آورد، اخم کرد. بعد با صدایی شبیه کاغذ خشک و مچاله، شروع به صحبت کرد. 

- من تیسیوس هستم. 

فکر کردم، امکان نداره. نمی توانست آن تیسیوس باشد. او فقط یک بچه بود. با داستان هایی در مورد کارهایی شبیه مبارزه با مینیاتورش، بزرگ شده بودم، همیشه او را شبیه یک پسر خیلی بزرگ و عضلانی تصور می کردم. روحی که داشتم می دیدم، قوی یا بلند نبود. و او حتی از من بزرگتر نبود. 

نیکو گفت:

- چطوری می تونم دوباره خواهرم رو بازیابی کنم؟ 

چشمان تیسیوس مانند شیشه، بدون روح بود. 

- سعی نکن. این دیوونگیه. 

- فقط بهم بگو!

تیسیوس به خاطر آورد. 

- ناپدریم مرد. او خودش رو به دریا انداخت، چون فکر می کرد من توی لابیرنت مردم. می خواستم او رو برگردونم، اما نتونستم.

روح نیکو، هیس هیس کرد. 

- سرورم، تبادل روح! ازش در مورد اون بپرس!

تیسیوس اخم کرد. 

- اون صدا. اون صدا رو می شناسم. 

روح گفت:

- نه نمی شناسی، احمق! جواب سوال های لرد رو بده، نه چیز بیشتر!

تیسیوس مثل این که تقلا می کرد تا به یاد بیاورد، اصرار کرد: 

- می شناسمت. 

نیکو گفت:

- می خوام در مورد خواهرم بشنوم. این جستجو توی لابیرنت بهم کمک می کنه تا اون رو برگردونم؟

تیسیوس داشت دنبال روح می گشت، اما به ظاهر نمی توانست آن را ببیند. به کندی چشمانش را بر روی نیکو برگرداند. 

- لابیرنت خائنه. تنها یک چیز وجود داشت که تونستم میون اون رو ببینم: عشق یک دختر فانی. کلاف نخ تنها قسمتی از ماجراست. پرنسس بود که من رو هدایت کرد. 

روح گفت:

- چیزی مثل اون رو لازم نداریم. من شما رو راهنمایی می کنم، سرورم. ازش بپرس آیا تبادل ارواح واقعیت داره. او به شما می گه. 

نیکو پرسید:

- یه روح به جای یه روح، این واقعیت داره؟

- من ... من باید بگم آره. اما روح ... 

روح گفت:

- فقط سوال رو جواب بده، فرومایه! 

ناگهان دور لبه های استخر، بقیه ی ارواح بی قرار شدند. آنها در حالی که با صدای های عصبی پچ پچ می کردند، شورش کردند. 

نیکو پرسید:

- می خوام خواهرم رو ببینم! او کجاست؟

تیسیوس با ترس گفت:

- اون مرد داره میاد. اون فراخوانی تو رو احساس کرده. داره میاد. 

نیکو پرسید:

- کی؟

تیسیوس گفت:

- اون میاد تا منبع این قدرت رو شناسایی کنه، تو باید ما رو ترخیص کنی. 

آب فواره در حالی که با قدرت، فرفره وار در چرخش بود، شروع به سوسو کرد. متوجه شدم که کل کابین دارد می لرزد. صدا بلندتر غرید. تصویر نیکو در قبرستان شروع به درخشش کرد، تا جایی که تماشای آن دردآور بود. 

خیلی بلند گفتم:

- بسه، تمومش کن!

فواره ترک خورد. تایسون در خواب من منی کرد و چرخید. نور اراغوانی، سایه هایی روح وار و وحشتناک بر روی دیوارهای کابین انداخته بود، مثل این که ارواح داشتند دقیقاً به سمت خارج فواره فرار می کردند. 

با بیچارگی سر ریپتاید را برداشتم و ضربه ای سریع به فواره زدم، و آن را  دونیم کردم. آب شور به همه جا پاشید، شیر سنگی بزرگ به کف برخورد کرد و خرد شد. تایسون خرناس کشید و من من کرد، اما همچنان خواب ماند. 

به روی زمین دراز کشیدم، در حالی که از چیزی که دیده بودم، می لرزیدم. تایسون مرا صبح همانجا، در حالی که هنوز به بقایای خرد شده ی فواره ی آب شور خیره مانده بودم، پیدا کرد. 

بعد از سپیده دم، گروه جستجو در مشت زئوس جمع شدند. کوله ام را بسته بودم، فلاکسی پر از نکتار، بسته ای آمبروسیا، رختخواب سفری، طناب، لباس، چراغ قوه و تعداد زیادی باطری اضافه. ریپتاید را در جیبم داشتم. سپر جادویی – ساعت مچی، که تایسون برایم ساخته بود، بر روی مچم بود. 

صبح روشنی بود. مه از بین رفته و آسمان آبی بود. اعضای کمپ در حال گرفتن درسهای روزانه بودند، پرواز با اسب های بالدار و تمرین تیراندازی و بالا رفتن از دیوار گدازه ای. در همین حال ما می بایست به زیرِ زمین می رفتیم. 

جنیفر و گراور جدا از گروه ایستاده بودند. جنیفر دوباره داشت گریه می کرد، اما سعی داشت به خاطر گراور جلوی آن بگیرد. او داشت در مورد لباس های گراور نق نق می کرد، کلاه او را راست کرد و خز بزی خارج از پیراهنش را برس می کشید. چون نمی دانستیم با چه چیزی روبرو می شویم، گراور مثل یک انسان لباس پوشیده بود، با کلاه، برای پنهان کردن شاخ هایش، و شلوار لی و پاهای مصنوعی و کفش ورزشی برای پنهان کردن پاهای بزی اش. 

کایرون، کیونتاس و خانم الری در کنار دیگر اعضای کمپ که آمده بودند تا برایمان آرزوی موفقیت بکنند، ایستاده بودند، اما فعالیت آن چنانی بر آن جمع که احساسی شبیه بدرقه ی شاد باشد، وجود نداشت. دسته ای چادر، در کنار صخره ها برای گارد محافظت برپا شده بود. بیکندورف و خواهر و برادارنش داشتند بر روی یک خط دفاعی، برای سد کردن و سنگرها کار می کردند. کایرون تصمیم گرفته بود، لازم است که در خروجی لابیرنت، تمام وقت نگهبانی بدهیم، فقط برای خاطر جمعی. 

آنابث داشت برای آخرین بار کوله ی لوازمش را بررسی می کرد. وقتی تایسون و من رسیدیم، او اخم کرد. 

- پرسی، وحشتناک به نظر می رسی. 

تایسون محرمانه گفت:

- او فواره ی آب رو شب گذشته کشته. 

آنابث پرسید:

- چی؟

قبل از این که بتوانم توضیح بدهم، کایرون یورتمه کنان، به سمت مان آمد. 

- خب، ظاهراً شما آماده اید!

سعی می کرد که صدایش شاد باشد، اما می توانستم بگویم که دلواپس است. نمی خواستم بیشتر از این، او را نگران کنم، اما در مورد رویای شب پیشم فکر کردم و قبل از اینکه بتوانم فکرم را عوض کنم، گفتم:

- هِی، اِه، کایرون، می تونم ازت یه خواهشی بکنم، تا وقتی که نیستم؟

- البته، پسرم. 

با سرم به سمت جنگل اشاره کردم.

- بچه ها، ما بر می گردیم. 

کایرون ابرویش را به حالت سوالی بالا برد، اما مرا به دور از گوش ها، دنبال کرد. 

گفتم:

- شب پیش در مورد کرونوس و لوک رویا دیدم. 

به او جزییات ماجرا را گفتم. به نظر می رسید اخبار بر روی شانه هایش سنگینی می کرد. 

کایرون گفت:

- از این می ترسیدم، در مقابل پدرم، کرونوس، هیچ شانسی برای مبارزه نداریم. 

کایرون خیلی به ندرت کرونوس را پدر خطاب می کرد. منظورم این است که همه ی ما حقیقت را می دانستیم. هر کسی در دنیای یونان- خدا، هیولا، یا تیتان- به نحوی با دیگران نسبتی داشت. اما این دقیقاً چیزی نبود که کایرون از لاف زدن در مورد آن، خوشش بیاید. 

- اُه، پدر من، لرد شیطانی تیتان با قدرت بی پایانه که می خواد تمدن غرب رو درهم بکوبه. می خوام وقتی که بزرگ شدم دقیقاً شبیه او باشم!

پرسیدم:

- می دونی منظورش در مورد قرارداد چیه؟

- مطمئن نیستم، اما می ترسم که آنها دارند معامله ای رو با دایدالوس ترتیب می دن. اگه مخترع پیر، حقیقتاً زنده باشه، اگه او به خاطر میلیونها سال زندگی در لابیرنت دیوونه نشده باشه... خب کرونوس راه هایی بلده تا هر کسی رو به اراده ی خودش در بیاره. 

قول دادم:

- نه همه رو. 

کایرون لبخندی بر لباش نشاند. 

- نه، احتمالاً، نه همه رو. اما پرسی، باید مراقب باش. نگرانم که ممکنه کرونوس به دلایل دیگه ای به دنبال دایدالوس باشه. نه فقط برای عبور از میان هزارتو. 

- چه چیز دیگه ای ممکنه بخواد؟

- چیزی که آنابث و من داشتیم در مورد اون بحث می کردیم. یادت میاد چه چیزی در مورد اولین باری که داخل پرنسس آندرومیدا رفتی، بهم گفتی؟ اولین باری که تابوت طلایی رو دیدی؟

سری به موافقت تکان دادم. 

- لوک داشت کرونوس رو جمع می کرد، هر وقتی که شخصی تازه به جنبشش می پیوست، ذره ذره اش، داخل تابوت ظاهر می شد.

- و لوک گفت اونها چی کار می کنن وقتی کرونوس کاملاً به پا خیزد؟

سرمایی از ستون فقرات پایین رفت. 

- او گفت، « اونها برای کرونوس بدنی تازه می سازند، شایسته ی کوره های آهنگری هیفاستوس». 

کایرون گفت:

- در واقع، دایدالوس، بزرگترین مخترع دنیا بود. او لابیرنت رو ساخت، اما بیشتر از اون رو هم ساخت. آدم ماشینی ها، ماشین های هوشمند ... چی میشه اگه کرونوس آرزو داشته باشه که دایدالوس شکل جدیدی براش بسازه؟

آن، واقعاً ایده ی خوشایندی بود. گفتم:

- مجبوریم زودتر از اونها،  دایدالوس رو پیدا کنیم و متقاعدش کنیم که این کار رو نکنه. 

کایرون به داخل درخت ها خیره شد. 

- چیز دیگه ای که فهمیدم... این صحبت در مورد روح دیگه ای که داره به جنبش اونها می پیونده. نشونه ی خوبی نیست. 

دهانم را بستم، اما احساس گناه می کردم. تصمیم گرفته بودم که به کایرون در مورد اینکه نیکو پسر هیدیز است، چیزی نگویم. صحبت در مورد ارواح- چی می شد اگه کرونوس در مورد نیکو می دانست؟ چه اتفاقی می افتاد اگر تصمیم می گرفت او را به شیطانی مبدل کند؟ اینها تقریباً کافی بود تا مرا مجبور سازد که بخواهم به کایرون بگویم. اما نگفتم. برای یک چیز، مطمئن نبودم که کایرون بتواند کاری در این رابطه انجام دهد. مجبور بودم خودم نیکو را بیابم. مجبور بودم چیزها را برایش توضیح دهم و او را مجبور کنم که گوش کند. در نهایت گفتم:

- نمی دونم. اما، اِه، یه چیزی جنیفر گفت، شاید بهتره بدونی. 

به او در مورد آنچه که پری جنگل در مورد دیدن پرسه زدن کیونتاس در اطراف صخره ها گفته بود، گفتم. فک کایرون محکم شد. 

-  من رو متعجب نکرد. 

- مطمئن ...منظورت اینه که می دونی؟

- پرسی، وقتی کیونتاس برای پیشکش خدماتش، خودش رو در کمپ نشون داد... خب، من، احمق بودم اگه بهش شک نمی کردم. 

- پس چرا بهش اجازه ی ورود دادی؟

- چون گاهی بهتره کسی رو که بهش اعتماد نداری، به خودت نزدیک کنی، بعدش می تونی مراقب کارهای اون باشی. ممکن بود که فقط بگه: یه دورگه در جستجوی یه خونه. مطمئناً، آشکارا هیچ کاری در مورد اینکه من به وفاداریش شک کنم، انجام نداده. اما باور کن، مراقبش خواهم بود... 

آنابث داشت به سمت مان می آمد، احتمالاً کنجکاو بود چرا داریم اینقدر با هم صحبت می کنیم. 

- پرسی، آماده ای؟

سری به موافقت تکان دادم. دستم به داخل جیبم رفت، جایی که سوت یخی را که کیونتاس داده بود، نگه می داشتم. به سمت او نگاه کردم و دیدم کیونتاس دارد مرا با دقت نگاه می کند. او برای خداحافظی دستش را بالا آورد. 

جاسوس هامون گزارش های خوبی دادند. 

لوک گفته بود. همان روزی که تصمیم گرفته بودیم، جستجویی را آغاز کنیم، لوک در مورد آن می دانست. 

کایرون به ما گفت:

- مراقب باشید و شکار خوبی داشته باشین.

گفتم:

- تو هم همین طور. 

بر روی صخره ها قدم زدیم، جایی که گراور و تایسون منتظر بودند. به ترک بین صخره ها خیره شدم- ورودی که ما را فرو می برد. 

گراور به طور عصبی گفت:

- خب، خداحافظ نور خورشید. 

تایسون موافق بود. 

- سلام صخره ها. 

و با هم چهارتایی به درون تاریکی سقوط کردیم. 

















































فصل ششم



با خدای دو چهره روبرو می شویم.



قبل از اینکه با نا امیدی گم شویم، حدود صد فوتی پایین رفته بودیم. 

تونل هیچ شباهتی به آن یکی، که قبلاً من و آنابث به درون آن  افتاده بودیم، نداشت. حالا چیزی شبیه به یک لوله ی فاضلاب بوگندو بود، که با آجر قرمز ساخته شده بود و هر ده فوت، دریچه های آهنی قرمز رنگ داشت. به خاطر کنجکاوی خارج از کنترل، نوری در میان یکی از دریچه ها تاباندم، اما هیچ چیزی نتوانستم ببینم. آن دریچه به تاریکی بی منتها باز می شد. فکر کردم صدایی از طرف دیگر آن شنیدم، اما ممکن بود فقط باد سرد باشد. 

آنابث بهترین کاری را که می توانست برای هدایت کردن مان انجام می داد. او عقیده داشت که بهتر است به دیوار سمت چپ بچسبیم. 

- اگه یکی از دستامون رو روی دیوار چپ بگذاریم و اون رو دنبال کنیم، باید بتونیم راهمون رو دوباره با عقب گرد کردن پیدا کنیم. 

متاسفانه همین که او این را گفت، دیوار چپ ناپدید شد. خودمان را در میان یک تالار دایره وار با هشت تونل به سمت بیرون یافتیم و هیچ ایده ای برای گذر از آنجا نداشتیم. 

گراور به طور عصبی گفت:

- اِم، از کدوم راه داخل شدیم؟

آنابث گفت:

-  فقط بچرخید. 

هر کداممان به سمت تونل متفاوتی چرخید. مسخره بود. هیچ کداممان نمی توانست در مورد راهی که ما را به کمپ بر می گرداند، تصمیم بگیرد. 

تایسون گفت:

- دیوارهای چپ مهمند. حالا کدوم راه؟

آنابث نور چراغ قوه اش را بر روی گذرگاه های طاق مانند آن هشت تونل حرکت داد. تا آنجایی که می توانم بگویم، آنها یکسان بودند. او گفت:

- اون راه. 

پرسیدم:

- از کجا می دونی؟

- استدلال قیاسی. 

- پس... داری حدس می زنی. 

او گفت:

- فقط بجنبید. 

تونلی که انتخاب کرده بود، به سرعت باریک شد. دیوارها به رنگ خاکستری سیمانی در آمد و سقف چنان کوتاه بود، که خیلی زود، قوز کنان در آن حرکت می کردیم. تایسون مجبور شد سینه خیز بیاید. چند نفسی که گراور برای گرفتن نفسش کشید، بلندترین صدایی بود که در هزارتو شنیده شد. 

او پچ پچ کنان گفت:

- بیشتر از این نمی تونم طاقت بیارم، هنوز اونجاییم؟

آنابث به او گفت:

- ما حدود پنج دقیقه ای که این پایینیم. 

گراور اصرار کرد:

- بیشتر از اون به نظر می آد. و چرا پن باید اینجا، این پایین باشه؟ این خلاف طبیعت وحشه. 

بیقرار، حرکت به سمت جلو را ادامه دادیم، لحظه ای که دیگر مطمئن بودم تونل چنان باریک خواهد شد که ما را له می کند، تونل رو به اتاق بزرگی باز شد. نور  چراغ قوه ام را بر روی دیوارها تاباندم و گفتم:

- صبر کنید. 

تمام اتاق با کاشی های موزاییکی پوشیده شده بود. تصاویر کثیف و محو شده بودند. اما می توانستم رنگها را تشخیص دهم- قرمز، آبی، سبز، طلایی. کتیبه ای، خدایان یونان را در ضیافتی نشان می داد. پدرم، پوسایدن با نیزه ی سه شاخه اش در آنجا بود، در حالی که انگورها را برای دیونسیوس، برای درست کردن شراب، نگه داشته بود، زئوس با ستیرها در رقص و شادی بود و هرمس با صندل های بالدارش در میان هوا پرواز می کرد. تصاویر زیبا بودند، اما خیلی دقیق نبودند. من، خدایان را دیده بودم. دیونسیوس خوش تیپ نبود و دماغ هرمس اینقدر بزرگ نبود. 

در میان اتاق، یک فواره ی سه لوله ای قرار داشت. به نظر می رسید مدت زمان طولانی، آب در آن جاری نشده است. 

من من کنان گفتم:

- این جا کجاست؟ به نظر می رسه ...

آنابث گفت:

- رومی. این کاشی های مصور حدود دو هزار سال قدمت دارن. 

- اما چطوری اونها مال روم هستند؟ تاریخ روم، قدیمی تر از تاریخ باستان نیست، و کاملاً مطمئنم که امپراطوری روم از لانگ آیلند خیلی دوره. 

آنابث گفت:

- لابیرنت یه چهل تکه ست، بهت گفتم، اون همیشه در حال توسعه است، در حال اضافه کردن قطعه ها. اون تنها کار معماریه که توسط خودش رشد پیدا می کنه.  

- این حرفت باعث میشه فکر کنم اون زنده ست. 

صدای غرشی از تونل جلویی مان انعکاس کرد. 

گراور نالید:

- بیاید در مورد زنده بودن اون صحبتی نکنیم، لطفاً؟

آنابث گفت:

- بسیار خب، پیش به سوی جلو. 

تایسون گفت:

- به سمت اون راهرو با صداهای بد؟

حتی او هم عصبی به نظر می رسید. 

آنابث گفت:

- آره، بنا داره قدیمی تر میشه. نشونه ی خوبیه. کارگاه دایدالوس باید در قدیمی ترین قسمت باشه. 

به نظر منطقی می رسید. اما به زودی هزارتو در حال بازی با ما بود- پنجاه فوت رفتیم و تونل دوباره سیمانی شد، با تونل های جانبی شبیه پیپ، که به اطراف دهان باز کرده بود. روی دیوارها، حروفی با رنگ اسپری نوشته شده بود. یک نشانه ی رنگ اسپری نئونی، چنین می گفت:

- ماز رولز[footnoteRef:47]. [47:  - MOZ RULZ به نظر می رسد که نظر نویسنده یک گروه موسیقی فعال در دهه ی هشتاد که در اواخر دهه ی نود هم دوباره فعالیت داشته، باشد. ( ویراستار)] 


با امیدواری گفتم:

- به گمونم اینجا رومی نیست. 

آنابث نفس عمیقی کشید، و به جلو رفت. هر چند فوت، تونل ها می پیچیدند، می چرخیدند و پخش می شدند. کف زیر پایمان پی در پی، از حالت سیمان به گل بعد به آجر، تغییر می کرد. هیچ منطقی در هیچ کدام از آنها نبود. به درون سردابی برای نگهداری شراب لغزیدیم- دسته ای از بطری های خاک آلود در قفسه های چوبی- مثل این که داشتیم در زیرزمین کسی قدم می زدیم، هیچ راه خروجی دیگر در بالای سرمان وجود نداشت، فقط چند تونل در مقابل مان که به بیرون می رفت. بعد از این که سقف به کفپوش چوبی تغییر شکل داد، می توانستم صداهایی را از بالای سرمان بشنوم، و صدای قدمهایشان، مثل این بود که در زیر نوعی بار[footnoteRef:48] حرکت می کردیم. شنیدن صدای انسان ها باعث قوت قلب بود، اما ناگهان دوباره نمی توانستیم صدایشان را بشنویم. ما، این جا، این پایین، گیر افتاده بودیم، بدون هیچ راه خروجی. بعد  اولین اسکلت مان را پیدا کردیم.  [48:  - Bar] 


لباس سفیدی پوشیده بود، چیزی شبیه به یونیفورم. جعبه ای چوبی از بطری های شیشه ای کنارش قرار داشت. 

آنابث گفت:

- یه شیرفروش. 

پرسیدم:

- چی؟

- اونها قدیما شیر می فروختند. 

- آره، می دونم اونها چی کاره بودند، اما ... اون به وقتی بر می گرده که مادرم یه دختر کوچولو بوده، مثل یه میلیون سال قبل. اون اینجا چی کار داره؟

آنابث گفت:

- بعضی مردم به اشتباه وارد اینجا می شن، بعضی ها به دنبال هدفی به داخل اینجا می آن و هرگز نمی تونن برگردند. خیلی قبل، کرتی ها، انسان ها رو به عنوان قربانی به این جا می فرستادند. 

گراور آب دهانش را فرو برد.

- مدت خیلی طولانیه که اینجا بوده. 

او به بطری های اسکلت اشاره کرد که با پودری سفید پوشیده شده بود. انگشت های اسکلت در حال پنجه کشیدن بر روی دیوار آجری بود، مثل این که در هنگام مرگ، در حال سعی و تلاش برای خروج بوده. 

تایسون گفت:

- فقط استخوونه. نگران نباش پسر بزی. شیرفروش مرده. 

گراور گفت:

- شیرفروش من رو اذیت نمی کنه. اون بوه که داره اذیتم می کنه. هیولاها. بوشون رو حس نمی کنی؟

تایسون به موافقت سری تکان داد. 

- تعداد زیادی هیولا. اما زیرِ زمین، بوش همیشه شبیه همینه. هیولاها و آدم های شیری مرده. 

گراور نالید:

- اُه، خوبه. فکر کردم ممکنه اشتباه کنم. 

آنابث گفت:

- مجبوریم بازم توی هزارتو پیش بریم. حتماً راهی به مرکز وجود داره. 

او ما را به سمت راست برد، و بعد به چپ، از میان یک راهرو فولادی ضد زنگ، چیزی شبیه به یک کشتی فضایی، عبور کردیم و دوباره به اتاق فواره دار کاشی کاری شده ی رومی، برگشتیم. 

این بار تنها نبودیم. 



*****



اولین چیزی که توجه مرا جلب کرد صورتهایش بود، هر دوی آنها. آن صورتها هرکدام از یک طرف سرش بیرون آمده بود، و نگاهشان به روی شانه هایش خیره بود، برای همین سرش پهن تر از آن چیزی بود که باید می بود، به نوعی شبیه شمایل یک کوسه ی کله چکشی بود که از روبرو به آن نگاه کنید. همه ی آن چه که دیدم دو تا گوش روی هم افتاده و خط ریشی آینه وار بود[footnoteRef:49].  [49:  - برای تصور بهتر این مرد، باید سری را با دو صورت در جهت های مخالف در نظر بگیرید که هر یک از صورتها، نگاهشان بر روی یکی از شانه های مرد قرار دارد. برای همین از روبرو، پرسی و دوستانش فقط می توانستند گوش ها و یکی از خط ریش ها مربوط به هر یک از صورت های مرد را ببیند که مثل این بوده که  به چیزی به همراه تصویر آن در آینه نگاه می کردند.  ( مترجم)] 


مثل یک دربان از شهر نیویورک لباس پوشیده بود: یک اورکت بلند، کفشهای براق و یک کلاه درجه یک مشکی، که به نحوی توانسته بود آن بر روی سر عریض دوگانه اش قرار دهد. 

صورت چپ پرسید:

- خب، آنابث؟ عجله کن!

صورت راست گفت:

- محلش نذار. او به طور وحشتناکی بی ادبه. درست این راه، خانم کوچولو. 

فک آنابث افتاد.

- اِه، ... من نمی ...

تایسون اخم کرد. 

- اون مرد مسخره دو تا صورت داره.  

صورت چپ با تندی گفت:

- اون مرد مسخره گوشم داره! حالا از این راه برو، خانم کوچولو. 

صورت راست گفت:

- نه، نه، این راه، خانم کوچولو. با من صحبت کن. لطفاً.

مرد دو چهره به آنابث خیره شده بود، بهترین حالتی که می توانست از گوشه های چشم هایش آنابث را ببیند. غیر ممکن بود که مستقیم به او نگاه کنی، بدون آن که بر روی یک طرف یا طرف دیگر تمرکز کنی. و  ناگهان آنچه را که از آنابث می خواست، فهمیدم. او می خواست آنابث انتخاب کند. 

پشت سرش دو خروجی قرار داشت، که با درهای چوبی و قفل های آهنی خیلی بزرگ، مسدود بودند. درها وقتی که برای اولین بار به اینجا آمدیم، اینجا نبودند. دربان دو چهره، کلیدی نقره ای در دست داشت، که آن را از دست چپ به راست و بالعکس، می داد. کنجکاو بودم آیا این اتاق، کاملاً متفاوت با اتاق قبلی ست یا نه، اما کتبیه ی خدایان دقیقاً مثل قبلی بود. پشت سرمان، راهی که از آن وارد شده بودیم، ناپدید شده، و با کاشی کاری های بیشتر جایگزین شد. نمی توانستیم از راهی که آمده بودیم، برگردیم. 

آنابث گفت:

- خروجی ها بسته ست. 

صورت چپ مرد گفت:

- آره!

آنابث پرسید:

- اونها ما رو به کجا می برن؟

صورت راست مشتاقانه گفت:

- یکی شون تو رو به جایی که آرزوش رو داری می بره. اون یکی دیگه، تو رو به مرگ حتمی هدایت می کنه. 

آنابث گفت:

- من ... من می شناسمت. 

صورت چپ نیش خند زد:

- اُه، خیلی باهوشی! اما آیا می دونی باید کدوم راه رو انتخاب کنی؟ من تمام روز رو وقت ندارم. 

آنابث پرسید:

- چرا می خوای من رو گمراه کنی؟

صورت راست لبخند زد:

- حالا تو مسئول هستی، عزیزم. همه ی تصمیم ها به عهده ی توه. این اون چیزیه که می خواستی، مگه نه؟

- من ... 

صورت چپ گفت:

- ما تو رو می شناسیم، آنابث. می دونیم هر روز با چه چیزی کشمکش داری. می دونیم مرددی. مجبوری که بالاخره انتخابت رو بکنی. و انتخابت ممکنه تو رو بکشه. 

نمی دانستم آنها در مورد چه چیزی در حال گفتگو هستند، اما به نظر می رسید که چیزی فراتر از یک انتخاب بین دو در باشد. 

رنگ از صورت آنابث پرید. 

- نه ... من نمی ...

گفتم:

- دست از سرش بردارید. تو کی هستی؟

صورت راست گفت:

- من بهترین دوستت هستم. 

صورت چپ گفت: 

- من بدترین دشمنت هستم. 

هر دو صورت هماهنگ گفتند:

- من ژانوس[footnoteRef:50] هستم. خدای درگاه ها. ابتداها، انتهاها. انتخاب ها.  [50:  - Janus خدایی در اساطیر روم، دارای دو صورت، به طور نمادین یکی از صورتهایش به آینده و دیگری به گذشته می نگرد. او محافظ درگاه ها و شروع ها ست. نمادی از این خدا:
  ] 


صورت راست گفت:

- به زودی تو رو خواهم دید، پرسی جکسون. اما حالا نوبت آنابثه. 

او با گیجی خندید:

- چه تفریحی!

صورت چپ گفت:

- خفه شو! این جدیه. یه انتخاب بد، می تونه کل زندگیت رو نابود کنه. می تونه باعث کشته شدن خودت و همه ی دوستات بشه. اما نگران نباش، آنابث. انتخاب کن! 

با سرمایی ناگهانی کلماتی از پیشگویی را به یاد آوردم. 

بچه ای از آتنا، آخرین پایداری اش را انجام خواهد داد. 

گفتم:

- اون کار رو نکن. 

صورت راست با خوشحالی گفت:

- متاسفم، مجبوره. 

آنابث لب هایش را خیس کرد. 

- من ... من انتخاب می کنم ... 

اما قبل از این که بتواند به یک در اشاره کند، نور تابانی اتاق را پر کرد. 

ژانوس دستانش را از هر طرف بالا آورد تا چشمانش را بپوشاند. وقتی نور از بین رفت، زنی در کنار فواره ایستاده بود. 

او بلند و برازنده بود، با موی بلندی به رنگ شکلات که به گیسوهایی با ربان های طلایی بافته شده بود. لباس سفید ساده ای پوشیده بود، اما وقتی حرکت کرد پارچه ی آن با رنگ هایی شبیه رنگهای نفت بر روی آب درخشید. او گفت:

- ژانوس، دوباره باعث زحمت شده ایم؟

 صورت راست ژانوس لکنت پیدا کرد:

- ن... نه، بانو. 

صورت چپ گفت:

- آره!

صورت راست گفت:

- خفه شو! 

زن پرسید:

- ببخشید؟

- شما نه، بانو! داشتم با خودم حرف می زدم. 

بانو گفت:

- می فهمم، خیلی خوب می دونی که ملاقاتت بی موقع ست. زمان انتخاب دختره هنوز نرسیده. برای همین به تو یه انتخاب می دم: این قهرمان ها رو به من واگذار کن یا به یه در تبدیلت می کنم و می شکنمت. 

صورت چپ پرسید:

- چه نوع دری؟

صورت راست گفت:

- خفه شو!

صورت چپ متفکرانه گفت:

- چون درهای فرانسوی مرغوبند، با نورهای طبیعی. 

صورت راست جیغ زد:

- خفه شو! شما نه، بانو! البته که می رم. فقط می خواستم یه کم تفریح کنم. در حال انجام وظیفه بودم، انتخاب ها رو پیش کش می کنم.

زن حرفش را تصحیح کرد:

- باعث دو دل شدن می شی. حالا بهتره بری!

صورت چپ مِن مِن کرد:

- قدرت شادی. 

بعد کلید نقره ای اش را بالا آورد، و آن را به داخل هوا فرو برد و ناپدید شد. 

زن به سمت ما برگشت و قلبم فرو ریخت. چشمانش با قدرت می درخشید. 

- این قهرمانها رو به من واگذار. 

به نظر خوب نمی رسید. برای لحظه ای تقریباً آرزو کردم، کاش می توانستیم شانس مان را با ژانوس امتحان کنیم. اما ناگهان آن زن لبخند زد. او گفت:

- باید گرسنه باشید. بنشینید تا صحبت کنیم. 

دستش را حرکت داد و فواره ی رومی شروع کرد به جاری شدن. فواره هایی از آب شفاف در هوا پاشید. میزی مرمری، در حالی که سینی های ساندویچ و پارچ های لیموناد بر روی آن سنگینی می کرد، ظاهر شد. 

پرسیدم:

- شما ... شما کی هستید؟ 

زن لبخند زد:

- من هرا هستم. ملکه ی بهشت. 



*****



قبلاً هرا را در شورای خدایان دیده بودم، اما توجه زیادی به او نکرده بودم. در آن زمان با دسته ای از خدایان که در حال بحث در مورد کشتن یا نکشتنم بودند، محاصره شده بودم. 

به طور معمول، قیافه اش را به یاد نمی آوردم. البته خدایان وقتی در المپ هستند، معمولاً قدشان بیست فوت است که این باعث می شود خیلی کم تر طبیعی به نظر برسند. اما حالا، هرا شبیه یک مادر معمولی به نظر می رسید. او به ما ساندویچ تعارف کرد و برایمان لیموناد ریخت. او گفت:

- گراور، عزیزم، از دستمال سفره ت استفاده کن. اون رو نخور.  

گراور گفت:

- بله، خانم. 

- تایسون، خیلی وزن کم کردی. دوست داری یه ساندویچ کره بادوم زمینی بخوری؟

تایسون آروغی را فرونشاند. 

- بله، بانوی مهربون. 

آنابث گفت:

- ملکه هرا، نمی تونم باور کنم. شما اینجا توی لابیرنت چی کار می کنید؟

هرا لبخند زد. او بشکنی زد و موی آنابث خود به خود شانه شد. همه ی خاک و دوده از روی صورتش پاک شد. الهه گفت:

- طبیعتاً اومدم تو رو ببینم. 

گراور و من نگاه هایی عصبی رد و بدل کردیم. معمولاً وقتی خدایان به جستجوی تان می آمدند، آن کار، به خاطر محبت قلبی شان نیست، به خاطر این است که آنها از شما چیزی می خواهند. اما، آن احساس، هنوز مرا از بلعیدن ساندویچ های ترکی و سوییسی و چیپس و لیموناد عقب نمی انداخت. نمی دانستم این قدر گرسنه ام. 

تایسون یکی بعد از دیگری، ساندویچ های کره بادام زمینی را بو می کشید و گراور عاشق لیموناد بود و فنجان های چینی را مثل نون بستنی قرچ قرچ کنان می جوید. 

آنابث با لکنت گفت:

- فکر نمی کنم .... خب، فکر نمی کردم شما قهرمان ها رو دوست داشته باشید. 

هرا صبورانه لبخند زد. 

- به خاطر یه ریزه کشکمش که با هرکول داشتم. حقیقتاً من زیر فشار زیادی بودم، به خاطر یکی از مخالفت هام. 

آنابث پرسید:

- شما سعی نکردید او رو بکشید؟ یه جورایی، خیلی وقتا؟

هرا با بی علاقگی دستش را تکان داد. 

- گذشته ها گذشته، عزیزم. از طرفی، او یکی از بچه های محبوب شوهرم، از زن دیگه ای بود. طاقتم طاق شده بود، این رو تایید می کنم. اما زئوس و من، بعد از اون ماجراها، چند تا جلسه ی مشاوره ازدواج خیلی عالی داشتیم. احساسمون را پنهان کردیم و به درک بهتری رسیدیم... به خصوص بعد از اون حادثه ی کوچیک گذشته. 

حدس زدم:

- منظورتون وقتی که اون تالیا رو پس انداخت؟

اما فوراً آرزو کردم که آن را به زبان نیاورده بودم. به محض آنکه اسم دوست مان، تالیا، دختر دورگه ی زئوس، را به زبان آوردم، چشمان هرا به سردی به سمتم چرخید. 

- پرسی جکسون، مگه نه؟ یکی از ... بچه های پوسایدن. 

احساسم به من می گفت او به کلمه ی دیگری به غیر از بچه فکر می کرد. 

- باید بهت یادآوردی کنم، در انقلاب زمستانی، من رای به زنده موندنت دادم. امیدوارم که درست تصمیم گرفته باشم. 

او با لبخندی درخشان به سمت آنابث برگشت. 

- در هر حال، مطمئناً هیچ آرزوی خطرناکی رو برات تحمل نمی کنم، دخترم. من مشکل و خطرناک بودن جستجوت رو درک می کنم. مخصوصاً وقتی باید با مزاحم هایی مثل ژانوس، روبرو بشی. 

آنابث نگاهش را پایین آورد. 

- چرا اینجا بود؟ داشت من رو دیوونه می کرد. 

هرا موافق بود.

-سعیش رو می کنه. باید بفهمی خدایان کوچک مثل ژانوس، به خاطر نقش های کوچکی که در دنیا بازی می کنند، همیشه فکرشان خراب شده. بعضی وقتا، می ترسم محبت کمی به المپی ها داشته باشن و به راحتی تحت سلطه ی نهضت پدرم در بیان.

گفتم:

- پدرتون؟ اُه، درسته. 

فراموش کرده بودم که کرونوس، پدر هرا هم هست، همچنین پدر زئوس و پوسایدن و همه ی خدایان بزرگ المپ. حدس زدم این باعث می شود که کرونوس پدربزرگ من هم باشد. اما آن چنان عجیب بود که آن را از کله ام بیرون انداختم. 

هرا گفت:

- باید خدایان کوچک رو زیر نظر بگیریم. ژانوس. هکیت. مورفیوس. اونها چاپلوسی المپی ها رو می کنن و هنوز....

به یاد آوردم. 

- اونجایی که دیونسیوس رفته. او رفته که خدایان کوچک رو چک کنه. 

- درسته.

هرا به کاشی کاری های محو المپی ها خیره شد. 

- تو درک می کنی، در این زمانه ی خطرناک، حتی خدایان هم می تونن ایمانشون رو از دست بدن. اونها شروع به باور داشتن به چیزای اشتباه می کنند، اونها نگاه کردن به تصاویر بزرگ رو کنار می ذارن و خودخواه می شن. اما من الهه ی ازوداج هستم، تو می فهمی. عادت به استقامت دارم. باید بعد از دعوا و جر و بحث و هرج و مرج بلند شی و ایمانت رو حفظ کنی. مجبوری اهدافت رو توی ذهنت حفظ کنی. 

آنابث پرسید:

- اهداف شما چیه؟

هرا لبخند زد.

- حفظ خانواده ام، المپی ها، در کنار هم، البته. حالا، بهترین راه برای انجام اون، کمک کردن به توه. می ترسم زئوس اجازه نده زیاد دخالت کنم. اما یه بار توی هر قرن، برای یه جستجو که عمیقاً در موردش نگرانم، بهم اجازه می ده یه آرزو رو برآورده کنم. 

- یه آرزو؟

- قبل از اینکه اون رو بخوای، بذار یه پیشنهادهایی بهت بکنم، که می تونم اون رو مجانی انجام بدم. می دونم دایدالوس رو دیدید. لابیرنتش خیلی بیشتر از اون که برای تو رازآلود باشه، برای من رازآلوده. اما اگه می خوای سرنوشتش رو بدونی، باید پسرم رو توی کوره ش ببینی. دایدالوس یه مخترع بزرگه، یه فانی جای گرفته در قلب هیفاستوس. هرگز فانی دیگه ای نبوده که اینقدر هیفاستوس تاییدش کنه. اگه کسی راز نگه دار دایدالوسه و بتونه به شما در مورد تقدیرش بگه، اون هیفاستوسه. 

آنابث پرسید:

- اما چطوری به اونجا بریم؟ اون آرزوی منه. می خوام راهی برای مسیریابی در لابیرنت پیدا کنم. 

هرا ناامید به نظر می رسید. 

- خب اون رو بهت می دم. تو چیزی رو آرزو کردی، اگر چه، اون رو همین حالا هم داری. 

- نمی فهمم. 

او به من نگاه کرد. 

- اون ابزار همین حالا هم تو دستته. پرسی جواب رو می دونه. 

- من می دونم؟

آنابث گفت: 

- اما این عادلانه نیست. تو نمی گی که اون چیه؟

هرا سرش را تکان داد. 

- چیزی رو گرفتن و داشتن هوش برای استفاده ی اون ... دو چیز متفاوت هستند. مطمئنم مادرت آتنا موافقه. 

اتاق به خاطر یک تندر در فاصله ی دور لرزید.  هرا ایستاد. 

- اون باید اشاره ای به من باشه. زئوس بی صبر شده. روی چیزی که گفتم فکر کن، آنابث. هیفاستوس رو پیدا کن. به گمونم، مجبور خواهی شد از میان مرتع احشام بگذری. اما جلو برو. از همه ی اونچه که در اختیارت هست، استفاده کن، اگر چه ممکنه پیش پا افتاده به نظر برسن. 

او به سمت دو در اشاره کرد و آنها، در حالی که دو راهروی دو قلوی عریض و تاریک را به نمایش گذاشتند، کنار رفتند. 

- آخرین چیز آنابث، امروز روز انتخابت رو به تعویق انداختم، اما نمی تونم از وقوع اون جلوگیری کنم. به زودی همون طور که ژانوس گفت مجبور خواهی بود که انتخاب کنی. خدانگهدار. 

او دستش را تکان داد و به دودی سفید تبدیل شد. همین طور غذا ناپدید شد، و وقتی تایسون ساندویچی را فرو می برد، در شکمش تبدیل به مه شد. فواره چکه چکه کنان متوقف شد. دیوارهای کاشی کاری کم نور شدند و دوباره محو و کثیف شدند. اتاق، دیگر به مکانی که می خواستید پیک نیکی در آن داشته باشید، شباهت نداشت. آنابث بر روی پاهایش بلند شد. 

- این چه جور کمکی بود؟ بیاید یه ساندویچ بخورید. یه آرزو بکن، وای نمی تونم کمکت کنم، پوپ! 

تایسون با ناراحتی، در حالی که به بشقاب خالی اش نگاه می کرد، موافق بود. 

- پوف!

گراور آهی کشید:

- خب. او گفت پرسی جواب رو می دونه. این یه چیزیه.

 آنها به من نگاه کردند. 

گفتم:

- اما من نمی دونم. نمی دونم اون داشت در مورد چی صحبت می کرد. 

آنابث آهی کشید. 

- خیلی خب، پس فقط به راهمون ادامه می دیم. 

پرسیدم.

- کدوم راه؟

واقعاً می خواستم بپرسم منظور هرا چی بود – در مورد انتخاب آنابث که لازم بود انجام بشه- اما ناگهان گراور و تایسون با هم هیجان زده شدند و راست نشستند. آنها با هم بلند شدند، مثل اینکه این کار را تمرین کرده بودند، و با هم گفتند:

- چپ.

آنابث اخم کرد. 

- چطوری مطمئنید؟

گراور گفت:

- چون یه چیزی داره از سمت راست میاد. 

تایسون موافقت کرد.

- یه چیز خیلی بزرگ. عجله داره. 

تصمیم گرفتم:

- چپ به نظر خوبه. 

و با هم به داخل راهروی تاریک خیز برداشتیم.





فصل هفتم.

تایسون فرار از زندان را فرماندهی می کند.



خبرهای خوب:

تونل چپ، یک تونل مستقیم، بدون خروجی های جانبی، بدون پیچ و خم بود. خبرهای بد، آن تونل، یک بن بست بود. بعد از یک صد یارد دویدن، با صخره ای بزرگ روبرو شدیم، که کاملاً راهمان را سد کرده بود. پشت سرمان، صدای پاها و نفس های سنگین از پایین راهرو انعکاس می کرد. چیزی- مطمئناً غیرانسان- در پی ما بود. 

گفتم:

- تایسون، می تونی ... 

- آره!

شانه اش را با ضربه ی چنان محکمی به صخره کوبید که تمام تونل لرزید. گرد وخاک، از سقف سنگی فرو ریخت. 

گراور گفت:

-  عجله کن! سقف رو پایین نیار، اما عجله کن!

صخره با صدای وحشتناک قرچ قرچ، راهی باز کرد. تایسون صخره را به داخل اتاق کوچکی هل داد و ما هم به سرعت پشت سرش وارد شدیم. آنابث گفت:

- ورودی رو ببند!

همگی به سمت دیگر صخره رفتیم و هل دادیم. هرچه در تعقیب مان بود، وقتی که صخره را به جای اول برگرداندیم و راهرو را مهر و موم کردیم، با نا امیدی ناله کرد. 

گفتم:

- توی تله انداختیمش.

گراور گفت:

- یا خودمون رو توی تله انداختیم. 

برگشتم. در اتاقی بیست فوتی، سیمانی، و مربعی شکل بودیم و دیوارهای اطراف با میله های فلزی پوشیده شده بود. ما، به درون سلولِ یک زندان، نقب زده بودیم.

- این چه جهنمیه؟

آنابث میله ها را کشید. آنها هیچ تکانی نخوردند. از میان میله ها، می توانستیم ردیفی از سلول ها را به صورت مدور، به دور یک محوطه محصور تاریک ببینم. حداقل سه طبقه از درهای فلزی و راه های باریک فلزی. گفتم:

- یه زندان. شاید تایسون بتونه بشکن....

گراور گفت:

- هیس، گوش کن.

جایی بالای سرمان، هق هق عمیقی در میان ساختمان انعکاس کرد. صدای دیگری هم وجود داشت- صدایی گوش خراش، غرغر می کرد، که چیزی نتوانستم از آن سر در بیاورم. کلمات عجیب بودند، مثل حرکت سنگ در لیوان. 

پچ پچ کنان پرسیدم:

- این چه زبونیه؟

چشمان تایسون گشاد شد. 

- نمی تونه اون باشه!

پرسیدم:

- چی؟

او دو میله ی در سلول مان را گرفت و آن را خم کرد، تا حدی که یک سایکلاپس می توانست از آن عبور کند. گراور گفت:

- صبر کن!

اما تایسون صبر نکرد. به دنبالش دویدیم. زندان تاریک بود، تنها تعداد کمی مهتابی در بالای سرمان سوسو می زدند. 

آنابث گفت:

- من اینجا رو می شناسم. اینجا آلکاتراز[footnoteRef:51]ه.  [51:  - Alcatraz یک جزیره ی صخره ای در ساحل سان فرانسیسکو که در سالهای 1933 تا 1963 به زندانی بدنام مشهور بوده است.  فیلمی هم با نام فرار از آلکاتراز ساخته شده که میتواند به صورت کنایه، از آن در اسم فصل استفاده شده باشد.] 


- منظورت اون جزیره نزدیک سان فرانسیسکوه؟

او سری به موافقت تکان داد. 

- برای یه گردش علمی مدرسه ام، به اینجا اومدم. مثل یه موزه ست. 

به نظر غیر ممکن بود که بتوانیم در داخل لابیرنت به طرف دیگر کشور بپریم، اما آنابث تمام سال را برای نگهبانی کوهستان تامپلاس، در کنار ساحل سان فرانسیسکو زندگی کرده بود. احتمالاً می دانست در چه موردی صحبت می کند. گراور هشدار داد. 

- همون جا بمون.

اما تایسون به راهش ادامه داد. گراور بازویش را گرفت و با تمام قوایش، او را عقب کشید. گراور پچ پچ کنان گفت:

- وایسا تایسون! نمی تونی اون رو ببینی؟

به جایی که اشاره کرده بود، نگاه کردم، و دلم فرو ریخت. در بالکن طبقه ی دوم، در مقابل محوطه ی محصور، هیولایی وحشتناکتر از آنچه قبلاً دیده بودم، ایستاده بود. 

نوعی سناتور بود، که از کمر به بالا، یک زن بود. اما به جای قسمت پایینی اسب شکل، بدن یک اژدها را داشت. حداقل بیست فوتی، بلندی قامتش بود، تیره رنگ و بالدار بود، با پنجه هایی عظیم و دمی خاردار. به نظر می رسید پاهایش در میان شاخه های پیچان تاک، در بر گرفته شده، اما ناگهان فهمیدم که آنها مارهای جوانه زده بر روی پاهایش هستند. صدها افعی که به اطراف می چرخیدند و دائماً به دنبال چیزی برای نیش زدن بودند. موهای زن هم مثل موهای مدوسا از مار بود.   

عجیب تر از همه، در دور کمرش، جایی که بخش زن شکل و اژدها شکلش به هم می رسید، پوستش به آرامی حرکت می کرد و می جوشید، گه گاه سرهای حیوانات را می شد تشخیص داد -  یک گرگ درنده، یک خرس، یک شیر، مثل اینکه او کمربندی، که به سر حیوانات مختلف تغییر می کرد، بسته بود. احساسم به من می گفت که دارم به چیزی نگاه می کنم که نیمی از آن تشکیل شده است، هیولایی چنان پیر که از ازل وجود داشته، قبل از اینکه هیچ شکلی از زندگی تعریف شده باشد. 

تایسون پچ پچ کنان گفت:

- اونه. 

گراور گفت:

- سرتون رو بدزدید!

در میان سایه ها از ترس قوز کردیم، اما هیولا هیچ توجه ای به ما نداشت. به نظر می رسید که در حال صحبت با کسی در داخل سلول طبقه ی دوم بود. جایی که صدای هق هق از آنجا می آمد. اژدها-زن چیزی عجیب با زبان عجیب و غریب غرولندی اش گفت. 

من من کنان گفتم:

- اون داره چی می گه؟ اون چه زبونیه؟

تایسون لرزید.

- زبون زمان های قدیم. زبونی که مادر زمین با تیتان ها  و ... بچه های دیگش صحبت می کرد. قبل از خدایان. 

پرسیدم:

- اون رو می فهمی؟ می تونی ترجمه کنی؟

تایسون چشمانش را بست و شروع به صحبت با صدای زنگ دار و وحشتناک زن کرد. 

- تو یا برای ارباب کار خواهی کرد یا شکنجه رو تحمل می کنی. 

آنابث لرزید. 

-  از وقتایی که تایسون این کار رو می کنه، متنفرم. 

مثل تمام سیکلاپس ها، تایسون، شنوایی فوق انسانی و توانایی عجیب برای تقلید صداها داشت. تقریباً مثل اینکه وقتی با صداهای دیگر صحبت می کرد، به خلسه فرو می رفت. 

تایسون با صدایی عمیق و گریان گفت:

- من خدمت نخواهم کرد. 

او به صدای هیولا برگشت:

- پس من از دردت لذت خواهم برد، بریارز[footnoteRef:52]. [52:  - Briares] 


تایسون وقتی این اسم را شنید، لکنت پیدا کرد. هرگز نشنیده بودم وقتی در حال تقلید از کسی ست، از آن حالت در بیاید، اما او با حالت خفگی عجیبی، به حالت اول برگشت. 

بعد با صدای هیولا ادامه داد:

- اگه فکر می کنی اولین حبست غیرقابل تحمل بوده، هنوز مونده تا زجر واقعی رو بچشی. تا وقتی بر می گردم، روش فکر کن. 

اژدها-زن به سمت پلکان رفت، افعی ها، مثل یک دامن سبز، به دور پاهایش هیس هیس می کردند. بالهایش را گشود - که قبلاً متوجه شان نشده بودم- بال های بد فرم، خیلی بزرگ، که آنها را بر پشت اژدهاگونه اش جمع کرده بود. از روی راه پله ی باریک پرید و بر فراز محوطه ی محصور به پرواز در آمد. از ترس بیشتر، در سایه ها فرو رفتیم. وقتی که هیولا اوج گرفت، باد داغ سولفوری بر صورتم وزید. بعد، او در کنار گوشه یی ناپدید شد. 

گراور گفت:

 - وح .. وحشتناک بود. هرگز بوی هیولایی رو اونقدر قوی حس نکرده بودم. 

تایسون من من کنان گفت:

- بدترین کابوس شبانه ی سیکلاپس ها. کامپ[footnoteRef:53]. [53:  - Kampê هیولایی که توصیف شد، موجودی بود که از طرف کرونوس برای زندان بانی سایکلاپس ها و صد دستی ها به تارتاروس فرستاده شد. این موجود از تیره ی داراکاناهاست. ] 


پرسیدم:

- کی؟

تایسون آب دهانش را فرو برد. 

- هر سیکلاپسی در مورد اون می دونه. داستانهای اون وقتی که بچه ایم، باعث وحشتمون می شه. اون زندان بانمون توی اون سالهای بد بود. 

آنابث با سر موافقت کرد. 

- حالا یادم اومد. وقتی تیتان ها حکمرانی می کردند. اونها اولین بچه های گایا و اورانوس رو زندونی کردند- سیکلاپس ها و هیکاتن کایرا[footnoteRef:54] ها رو.  [54:  - Hekatonkheire هکاتن کایرا به معنی “صد دست” است. این موجودات با 50 سر و 100 دست قدرتمند، از اولین فرزندان گایا و اورانوس بودند. صد دستی ها سه تا بودند که  این سه موجود صد دست، از پدر شان متنفر بودند و اورانوس فقط به خاطر مادرشان به آنها رحم کرد و فقط آنها را به تاتاروس افکند.  گایا به خاطر این کار از اورانوس عصبانی شد و به کرونوس( پسرش)  به شورش در برابر پدرش کمک کرد.  صد دستی ها در شورشی علیه اورانوس شرکت کردند، اما کرونوس(برادرشان) باز هم آنها را به تارتاروس انداخت. آنها بعد توسط زئوس آزاد شدند و به نبرد با تیتانها پرداختند. آنها می توانستند در آن واحد چندین تخته سنگ عظیم را به سمت دشمنان خود پرتاب کنند. برای خواندن مطالبی دیگر در مورد این سه موجود صد دستی به http://en.wikipedia.org/wiki/Hekatonkheires مراجعه کنید. 
] 


پرسیدم:

- هیکا چی؟

او گفت:

- صد دستی ها. اونا رو این طوری صدا می کردند چون ... خب اونا صد تا دست داشتند. اونها برادرای بزرگ سیکلاپس ها بودند. 

تایسون گفت:

- خیلی قدرتمند. شگفت انگیز! به اندازه ی آسمون بلند. اون قدر قوی که می تونستند کوهها رو بشکنند!

گفتم:

- عالیه، مگه اینکه یه کوه باشی. 

او گفت:

- کامپ زندان بان بود. اون برای کرونوس کار می کرد. اون،  برادرامون رو توی تارتاروس محبوس می کرد، اونها رو همیشه شکنجه می کرد، تا وقتی که زئوس اومد. او کامپ رو کشت و سیکلاپس ها  و صد دستی ها رو آزاد کرد تا در مقابل تیتان ها در جنگ بزرگ کمک کنند. 

گفتم:

- و حالا کامپ برگشته. 

تایسون اضافه کرد:

- بده.

پرسیدم:

- خب اون که توی سلوله کیه؟ تو یه اسمی ... 

تایسون سینه اش رو جلو داد:

- بریارز. اون یه صد دستیه. اونها به بلندی آسمونند و ... 

گفتم:

-  آره، اونها کوه می شکنند. 

به سلول های بالای سرمان نگاه کردم، در حالی که متعجب بودم چیزی به بلندی آسمان، چطوری در یک سلول فسقلی جا گرفته، و چرا دارد گریه می کند. 

آنابث گفت:

- فکر کنم باید یه نگاهی بهش بندازیم، قبل از این که کامپ برگرده. 



*****



وقتی به سلول رسیدیم، هق هق ها بلندتر شد. وقتی برای اولین بار موجود داخل سلول را دیدم، مطمئن نبودم دارم به چه چیزی نگاه می کنم. او به اندازه ی یک انسان بود و پوست صورتش خیلی رنگ پریده بود، رنگ شیر. یک لنگ، مثل یک پارچه ی قنداق بزرگ، پوشیده بود. پاهایش نسبت به بدنش خیلی بزرگ بود، با ناخن های کثیف و شکسته، هشت انگشت در هر پا. اما نیمه ی بالایی بدنش قسمت عجیبش بود. او باعث می شد ژانوس کاملاً طبیعی به نظر برسد. از میان سینه اش بازوهای زیادی که قادر به شمارش آنها نبودم، بیرون زده بود، در یک ردیف به دور بدنش. بازوها به اندازه ی بازوهای طبیعی بودند،  اما تعداد خیلی زیادی از آنها وجود داشت، که همگی با هم حرکت می کردند، آنها باعث شده بودند سینه اش مثل یک لقمه ی اسپاگتی باشد که کسی آن را با چنگال برداشته است. چندین دست، وقتی داشت هق هق می کرد، صورتش را پوشانده بود. 

من من کنان گفتم:

- یا آسمون به اون بلندی قبل نیست یا اون کوتاهه.

تایسون اهمیتی نداد. او بر روی زانوهایش افتاد. او صدا زد:

- بریارز. 

هق هق قطع شد. 

تایسون گفت:

- صد دستی بزرگ! کمکمون کن!

بریارز به ما نگاه کرد. صورتش دراز و غمگین بود، با یک بینی کج و دندانهایی کثیف. چشمانی قهوه ای داشت- منظورم کاملاً قهوه ایه، بدون هیچ سفیدی یا مردمک مشکی، مثل چشمی که از خاک رس ساخته شده باشد. بریارز با بدبختی گفت:

- تا وقتی می تونی فرار کن، سیکلاپس. من حتی نمی تونم به خودم کمک کنم. 

تایسون اصرار کرد:

- تو یه صد دستی هستی. می تونی هر کاری انجام بدی!

بریارز بینی اش را پاک کرد، با پنج یا شش دست. چند تا دیگر از آن ها با بی قراری با تکه های فلز و چوب از یک تخت شکسته، بازی می کردند، کاری که تایسون همیشه با بخش های یدکی انجام می داد. آنها یک قایق اسباب بازی با چوب ساختند، بعد به سرعت آن را از هم باز کردند. بقیه ی دستها بر روی کف سیمانی می کاویدند، بدون هیچ دلیل آشکاری. تعدادی از آنها داشتند بر روی دیوار، با سایه، سگ و الاغ می ساختند. بریارز نالید:

- نمی تونم. کامپ برگشته! تیتان ها بر می خیزن و ما رو به تارتاروس برمی گردونند. 

تایسون گفت:

- صورت شجاعت رو بزن!

فوراً صورت بریارز به چیز دیگری تغییر کرد. همان چشمان قهوه ای، اما بقیه ی چیزها کاملاً طرح های متفاوتی داشتند. او یک دماغ سربالا، ابروهای کمانی و لبخند عجیبی بر صورت داشت، مثل این که، در سعی و تلاش بود تا شجاع باشد. اما ناگهان صورتش به چیزی که قبلاً بود، برگشت. 

او گفت:

- خوب نیست. صورت ترسانم همیشه بر می گرده. 

پرسیدم:

- چطوری اون کار رو می کنی؟

آنابث با آرنج ضربه ای به من زد.

- بی ادب نباش. صد دستی ها همگی پنجاه تا صورت متفاوت دارند. 

گفتم:

- باید سخت باشه، برای گرفتن عکس آخر سال. 

تایسون هنوز در  درگاه ورودی بود.

- همه چی روبه راه می شه، بریارز. ما کمکت می کنیم. می تونم یه امضات رو داشته باشم؟

بریارز فین فینی کرد.

- تو صدتا خودکار داری؟

گراور حرفش را قطع کرد:

- بچه ها، مجبوریم از اینجا بریم بیرون. کامپ برمی گرده. اون حضورمون رو به زودی حس می کنه. 

آنابث گفت:

- میله ها را بشکن. 

تایسون در حالی که با افتخار می خندید، گفت:

- آره! بریارز می تونه اون کار رو انجام بده. اون خیلی قویه. حتی قوی تر از سیکلاپس ها. نگاه کنید! 

بریراز نالید. دوازده تا از دستانش داشتند نون بیار کباب ببر بازی می کردند، اما هیچ کدام از آنها تلاشی برای شکستن میله ها نشان نداد. 

گفتم:

- اگه اون قویه، چرا به این زندون چسبیده؟

آنابث دوباره ضربه ای به دنده هایم زد. پچ پچ کنان گفت: 

- اون ترسیده. کامپ اون رو برای هزاران سال توی تارتاروس زندونی کرده بوده. چه احساسی داشتی اگه جای اون بودی؟

صددستی صورتش رو دوباره پوشاند. 

تایسون پرسید:

- بریارز؟ چی .. چی شده؟ به ما قدرت واقعی ت رو نشون بده. 

آنابث گفت:

- تایسون، فکر کنم بهتره تو میله رو بشکنی. 

لبخند تایسون به آرامی محو شد. 

او تکرار کرد:

- میله ها رو می شکنم. 

در سلول را گرفت و آن را از لولاهایش جدا کرد، مثل این که آن،  از خاک رس مرطوب ساخته شده بود. 

آنابث گفت:

- یالا بریارز، بیا از اینجا بریم بیرون. 

او دستش را گرفت. برای ثانیه ای صورت بریارز به حالت امیدواری تغییر پیدا کرد. چندین بازویش بالا آمد، اما دو مرتبه تعداد زیادی از آنها عقب برگشتند. 

او گفت:

- نمی تونم. اون تنبیهم می کنه. 

آنابث قول داد:

- همه چی روبه راهه. تو با تیتان ها مبارزه کردی و پیروز شدی، یادت میاد؟

- اون جنگ رو یادم میاد. 

صورت بریارز دوباره تغییر کرد. سیماش درهم رفت و لب و لوچه اش را جمع کرد. به گمانم، صورت متفکرش. 

- آذرخش ها دنیا رو می لرزوند. صخره های زیادی رو پرت کردیم. تیتان ها و هیولاها تقریباً برده بودند. حالا اونها دوباره دارن قدرتمند می شن. کامپ این رو گفت.

گفتم:

- به اون گوش نکن. یالا!

تکانی نخورد. می دانستم حق با گراور بود. زمان زیادی تا برگشتن کامپ نداشتیم. اما نمی توانستیم او را آنجا ترک کنیم. تایسون تا هفته ها گریه می کرد. 

به سرعت گفتم:

- یه بازی سنگ کاغذ قیچی می کنیم، اگه من بردم، تو با ما میای. اگه باختم، تو رو توی زندونت تنها می ذاریم.

آنابث چنان به من نگاه کرد مثل اینکه دیوانه شده ام. 

صورت بریارز به حالت دو به شک تغییر کرد. 

- من همیشه توی بازی سنگ کاغذ قیچی برنده می شم. 

- پس بیا بازی کنیم!

مشتم را سه بار بر کف دستم کوبیدم. 

بریارز هم همان کار را با تمام صد دستش انجام داد، که صدایی شبیه رژه یک ارتش، به اندازه سه گام به جلو تولید کرد. او با بهمنی از سنگ ها، یک عالمه قیچی، و به اندازه کافی کاغذ برای ساختن یک ناوگان هواپیمای کاغذی، دستانش را باز کرد. 

او با ناراحتی گفت:

- من که گفتم، من همیشه...

صورتش به حالت سردرگمی تغییر کرد. 

- اون چیه که ساختی؟

در حالی که تفنگ ساخته شده با انگشتانم را به او نشان می دادم، گفتم:

- یه تفنگ. 

حقه ای بود که پل بلوفیس برای من به کار برده بود،  اما قصد نداشتم این موضوع  را به او بگویم. 

- یه تفنگ همه چی رو شکست می ده. 

- این عادلانه نیست. 

- من چیزی در مورد عدالت نگفتم. اگه ما این جاها پرسه بزنیم، کامپ منصف نخواهد بود. او تو رو به خاطر در آوردن میله ها عذاب می ده. حالا بجنب!

بریارز فین فین کرد. 

- نیمه خداها متقلبند. 

اما به آرامی بر روی پاهایش بلند شد و ما را به  سمت خارج از زندان دنبال کرد. 

شروع به امیدوار شدن کردم. همگی مجبور بودیم پایین برویم و ورودی لابیرنت را پیدا کنیم. اما تایسون خشکش زد. 

بر روی یکی از طبقه ی همکف، درست زیرپای ما، کامپ داشت به ما چشم غره می رفت. 



*****



گفتم:

- اون طرف. 

به سمت راه باریک دویدیم. حالا، بریارز خوشحال بود که به دنبال مان می آمد. در حقیقت او جلو جلو می رفت، یک صد بازویش با حالت خطرناکی می چرخیدند. 

پشت سرمان، وقتی کامپ به هوا پرید، صدای بالهای بزرگی را شنیدم. او هیس هیس کرد و با زبان باستانی اش غر غر کرد، اما نیازی به ترجمه نداشتم تا بدانم در حال برنامه ریزی برای کشتن ماست. 

تقلا کنان از پله ها پایین رفتیم. از میان یک راهرو و از کنار یک پست نگهبانی عبور کردیم. به درون بلوک دیگری از سلول های زندان رفتیم. 

آنابث گفت:

- چپ. این رو از گردشمون یادم میاد. 

به سمت خارج دویدیم و خودمان را در حیاط زندان یافتیم، در حالی که با برج های محافظتی و سیم های خاردار محصور بود. توریست ها همه جا وول می خوردند، و در حال عکس گرفتن بودند. باد سردی، تازیانه وار از سمت ساحل می وزید. در جنوب، سان فرانسیسکو، سفید و زیبا می درخشید، اما در شمال بر فراز کوهستان تامپلاس، ابرهای طوفانی عظیم می چرخیدند. 

کل آسمان مثل یک سرپوش سیاه به نظر می رسید، در حال چرخیدن بر روی کوهستان، جایی که اطلس زندانی بود و جایی که کاخ تیتان ها، کوه اثریس، داشت دوباره بازسازی می شد. سخت بود که باور کنم توریست ها نمی توانستند اختلاط غیرطبیعی ابرهای طوفان زا را ببینند. اما آنها هیچ نشانه ای برای این که چیزی روبه راه نباشد،  نداشتند. 

آنابث، در حالی که نگاه کوتاهی به شمال می انداخت، گفت:

- بدتر شده. طوفان ها تمام سال بد به نظر می رسید، اما اون .... 

بریارز جیغ زد:

- راه بیفتین. اون پشت سرمونه. 

به سمت انتهای حیاط دویدیم، به اندازه ممکن دور از بلوک های سلول های زندان. با امیدواری گفتم:

- کامپ بزرگتر از اونه که بتونه از درها بگذره. 

بعد دیوار منفجر شد.

توریستها وقتی که کامپ از میان خاک و قلوه سنگ ها ظاهر شد، جیغ کشیدند. بالهایش را به درازای حیاط گشوده بود. او دو شمشیر در دست داشت- شمشیرهای هلالی شکل دراز برنزی که با تشعشع سبز عجیبی می درخشید. بخاری که بوی اسید داغ، حتی در میان حیاط، می داد در حال جوشیدن بر روی شمشیرها بود. 

گراور فریاد زد:

- سم! نذارین اون چیزا شما رو لمس کنه یا ... 

حدس زدم:

- یا می میریم؟

- خب، ... بعد از اون که به آرومی به خاک تبدیل شدین، آره. 

پیشنهاد کردم:

- از شمشیرا دوری کنید. 

تایسون اصرار کرد:

- بریارز بجنگ. به اندازه ی اولت برگرد. 

به جایش بریارز به نظر می رسید که سعی دارد حتی کوچک تر شود. او درحالی ظاهر شد که صورت کاملاً ترسانش را به صورت داشت. 

کامپ مثل تندر به سمت مان آمد، بر روی پاهای اژدهایی اش، صدها مار به دور بدنش می لولیدند. 

برای لحظه ای فکر کردم که ریپتاید را بکشم و با او رو به رو شوم، اما قلبم به گلویم آمد. بعد آنابث، همان چیزی را که داشتم به آن فکر می کردم، گفت:

- فرار کنید.

آن حرف، پایان بحث و گفتگو بود. هیچ چیزی برای مبارزه با این هیولا وجود نداشت. در میان حیاط زندان دویدیم و از ورودی های زندان گذشتیم، هیولا درست پشت سرمان بود. فانی ها جیغ می زدند و فرار می کردند. آژیر های اضطراری به صدا در آمد. به سمت اسکله رفتیم، جایی که یک قایق گردشگری داشت مسافر پیاده می کرد. دسته ای تازه از بازدید کننده ها، که وقتی ما، در حالی که با انبوهی از توریست های ترسان دنبال می شدیم، به سمتشان حمله بردیم، خشکشان زد، و همین طور دنبال می شدیم به وسیله ی ... نمی دانم چه چیزی آنها در میان مه می دیدند، اما نمی توانست چیز خوبی باشد.  

گراور پرسید:

- قایق؟

تایسون گفت:

- خیلی کنده، برگردیم به هزار تو، تنها شانسه.

آنابث گفت:

- باید گمش کنیم. 

تایسون یک تیرچراغ فلزی را از زمین بیرون کشید. 

- من سرش رو گرم می کنم. شماها فرار کنید. 

گفتم:

- من کمکت می کنم. 

تایسون گفت:

- نه، تو برو. سم، سیکلاپس ها رو مجروح می کنه. دردِ خیلی زیاد. اما نمی کشه. 

- مطمئنی؟

- برو، برادر. تو رو اون تو می بینم. 

از آن نقشه متنفر بودم. قبلاً، یک بار، تقریباً تایسون را از دست داده بودم و حتی نمی خواستم برای تکرار دوباره آن ریسک کنم. اما زمانی برای بحث وجود نداشت و ایده ی بهتری نداشتم. آنابث، گراور و من هر کدام یکی از دست های بریارز را گرفتیم و او را به سمت جایگاه های اختصاصی بردیم، تا وقتی که تایسون جیغ زد، تیر چراغ برقش را پایین آورد و مثل یک شوالیه ی نیزه سوار به کامپ حمله کرد. 

کامپ نگاهش بر روی بریارز بود، اما وقتی تایسون با تیر چراغ سقلمه ای به قفسه ی سینه اش وارد کرد، توجه اش به سمت تایسون جلب شد. در حالی که تایسون، کامپ را به سمت دیوار هل می داد، کامپ جیغ کشید و شمشیرهایش را بالا آورد، و تیرچراغ برق را ریز ریز کرد. سم، در حالی که دیوار سیمانی را با صدای فیس فیس سوراخ می کرد، در تمام اطرافش پخش شد.  

وقتی که موهای کامپ ضربه می زدند و هیس هیس می کردند و افعی های به دور پاهایش زبانهایشان  به هر جهتی ضربه می زد، تایسون به عقب پرید. یک شیر از میان صورت های نیمه شکل یافته به دور کمر کامپ، بالا آمد و غرید. وقتی که  به سمت بلوک های سلول می دویدیم، آخرین چیزی که دیدم  این بود که تایسون بوفه ی بستنی و یادگاری را برداشت، ایستاد و آن را به سمت کامپ پرت کرد. بستنی و سم در همه جا منفجر شد، همه ی مارهای کوچک در موهای کامپ با بستنی میوه ای خال خالی شده بودند. به سمت حیاط زندان دویدیم. 

بریارز ترسان گفت:

- نمی تونه از پسش بربیاد. 

بر سرش فریاد زدم:

- تایسون زندگیش رو به خطر انداخته تا به تو کمک کنه، تو می تونی این کار رو بکنی. 

وقتی به در بلوک سلول ها رسیدیم، غرشی عصبانی شنیدم. به عقب نگاه کوتاهی کردم و دیدم تایسون با سرعت تمام به سمت مان می دود. کامپ دقیقاً پشت سرش بود. او در میان تی شرت و بستنی پوشیده شده بود. سرخرس بر روی کمرش دو تا عینک پلاستیکی آلکاتراز به چشم داشت.

 آنابث گفت:

- عجله کنید!

مثل این که لازم بود این را یادآوری کند. 

سرانجام سلول را پیدا کردیم، جایی که از آن وارد شده بودیم، اما دیوارهای پشتی کاملاً صاف بودند- هیچ نشانه ای از صخره یا چیز دیگری نبود. 

آنابث گفت:

- به دنبال نشانه بگردید!

- اونجا!

گراور سوراخ کوچکی را لمس کرد و آن نشانه به دلتای یونانی تبدیل شد. نشانه ی دایدالوس با نور آبی درخشید و دیوار سنگی کاملاً باز شد. خیلی آهسته. 

تایسون داشت به سمت بلوک سلول مان می آمد. شمشیرهای کامپ در پشت سرش ضربه می زد و بدون هیچ تفاوتی، در میله های سلول و دیوارهای سنگی فرو می رفت. 

بریارز را به درون هزارتو هل دادم،  بعد آنابث و گراور را. 

به تایسون گفتم:

- از پسش برمیای!

اما فوراً فهمیدم، او نمی تواند. کامپ داشت نیرو می گرفت. شمشیرهایش را بالا برد. یک کمی حواس پرتی لازم بود، چیزی بزرگ. ساعت مچی ام را باز کردم و آن را به سپر برنزی تغییر دادم. 

با نا امیدی، آن را  به سمت صورت هیولا پرت کردم. 

شترق!

سپر به صورتش برخورد کرد و او لغزید و تایسون زمان کافی برای این که از کنارم به درون هزارتو شیرجه رود، را بدست آورد. دقیقاً پشت سرش بودم. کامپ حمله کرد، اما خیلی دور بود. دیوار سنگی بسته شد و جادویش ما را به درون خود کشید. می توانستم احساس کنم که تمام تونل، وقتی که کامپ خود را بر آن می کوبید، لرزید. دیوانه وار می غرید. آنجا برای بازی «کیه؟ کیه؟... منم... منم...»[footnoteRef:55] معطل نکردیم. به درون تاریکی دویدیم و برای اولین ( و آخرین بار) خوشحال بودم که به لابیرنت برگشتم.  [55:  knock, knock -] 


فصل هشتم

از مزرعه ی شخص دیوصفت دیدن می کنیم.



سرانجام در اتاقی پر از آبشار متوقف شدیم. کف اتاق، شبیه یک چاله ی خیلی بزرگ بود، با مسیری لغزنده ی سنگی و مدور، که برای عبور کردن به دورش کشیده شده بود.  در اطرافمان، بر روی هر چهار دیوار، آب از لوله های بزرگی فرو می ریخت،  و به درون چاله فرو می رفت. حتی وقتی که نوری در آن چاله تاباندم، نتوانستم ته آن را ببینم. بریارز، در کنار دیوار به زمین نشست. او، در دوازده دست کاسه شده اش آب جمع کرد و صورتش را شست. من من کنان گفت:

- این چاله مستقیم به تارتاروس می ره. باید داخلش بپرم و شما رو از خطر نجات بدم. 

آنابث گفت:

- اونطوری صحبت نکن. تو می تونی باهامون به کمپ برگردی. می تونی کمک کنی تا آماده بشیم. تو از هرکسی بیشتر در مورد جنگ با تیتانها می دونی. 

بریارز گفت:

- من چیزی ندارم که بهتون بدم. من همه چیز رو از دست دادم. 

تایسون پرسید:

- برادرات چی؟ اون دوتای دیگه باید در مقابل کوه ها بایستند! می تونیم تو رو پیششون ببریم. 

حالت بریارز به چیزی حتی غمگین تر تغییر کرد: صورت محزونش. 

- اونها دیگه وجود ندارن. اونها محو شدن.

آبشارها غریدند. تایسون به درون چاله خیره شد و اشک از چشمانش سرازیر گشت. 

پرسیدم:

- دقیقاً منظورت چیه که میگی اونها محو شدن؟ فکر می کردم که هیولاها مثل خدایان نامیراند.   

گراور با ضعف گقت:

- پرسی، حتی جاویدانگی هم گاهی محدودیت هایی داره.... گاهی هیولاها فراموش میشن و اراده شون رو برای جاویدانگی از دست می دن. 

در حالی که به صورت گراور نگاه می کردم، کنجکاو بودم آیا دارد در مورد پن فکر می کند. چیزی را که مدوسا گفته بود، را به یاد آوردم: اینکه چطور خواهرهایش، دو مار موی دیگر، مرده بودند و او را تنها گذاشته بودند. بعد، سال گذشته، آپولو چیزی در مورد ناپدید شدن هلیوس و واگذاری وظایف خدای خورشیدش برای آپولو گفته بود. در مورد آن هرگز زیاد فکر نکرده بودم، اما حالا با نگاه به بریارز فهمیدم که خیلی پیر بودن چقدر وحشتناک خواهد بود- هزاران هزار سال عمر و در نهایت تنها ماندن. 

بریارز گفت:

- باید برم. 

تایسون گفت:

- ارتش کرونوس می خواد به کمپ حمله کنه. ما کمک لازم داریم. 

بریارز سرش را تکان داد. 

- نمی تونم سیکلاپس. 

- تو قوی هستی. 

- دیگه نه. 

بریارز برخاست. 

- هی!

یکی از بازوهایش را گرفتم و او را به کناری کشیدم، جایی که غرش آب، حرفهایمان را پنهان می کرد. 

- بریارز، تو رو لازم داریم. تو این مورد، تو متوجه نیستی، تایسون بهت ایمان داره. او روی زندگیش، برای نجاتت ریسک کرد. 

به او همه چیز را گفتم- نقشه ی تاخت و تاز لوک، ورودی لابیرنت در کمپ، کارگاه دایدالوس، تابوت طلایی کرونوس. 

بریارز فقط سرش را تکان داد. 

- نمی تونم، نیمه خدا. من هیچ تفنگ انگشتی برای بردن این بازی ندارم. 

برای اثبات حرفش، او صد تا تفنگ انگشتی با دستهایش ساخت. 

گفتم:

- شاید این دلیل محو شدن هیولاها باشه. شاید این به خاطر چیزی که فانی ها بهش اعتقاد دارن، نیست. شاید این به خاطر اینه که شماها از خودتون بودن دست می کشید. 

چشمان قهوه ای خالصش مرا را با توجه نگاه کرد. چهره اش به حالتی تغییر پیدا کرد که تشخیصش دادم- شرمندگی. بعد برگشت و به سمت پایین راهرو حرکت کرد، تا وقتی که در میان سایه ها گم شد. تایسون هق هق کرد. گراور گفت:

- همه چی روبراهه. 

گراور با دودلی شانه اش را نوازش کرد، که حتماً برای این کار تمام جراتش را به کار برده بود. 

تایسون عطسه کرد. 

- هیچی روبه راه نیست، پسر بزی. اون قهرمانم بود. 

می خواستم کاری کنم که احساس بهتری داشته باشد، اما مطمئن نبودم که چه چیزی باید می گفتم. 

سرانجام آنابث ایستاد و کوله اش را بر پشتش انداخت. 

- یالا بچه ها. این چاله باعث میشه عصبی بشم. بیاید مکان بهتری برای اردو زدن امشب پیدا کنیم. 



*****



در راهرویی که از آجرهای مرمری خیلی بزرگ ساخته شده بود، مستقر شدیم. ظاهرش طوری بود که می توانست بخشی از یک قبر یونانی باشد، با مشعل های آتش برنزی، که بر روی دیوارها بسته شده بود. باید بخش قدیمی تری از هزار تو می بود و آنابث احساس می کرد، این نشانه ی خوبیست. 

او گفت:

- باید به کارگاه دایدالوس نزدیک باشیم. همگی کمی استراحت کنید. صبح به راهممون ادامه می دیم. 

گراور پرسید:

- چطوری بفهمیم که کی صبح شده؟

او اصرار کرد:

- فقط استراحت کنید. 

گراور لازم ندید که حرفش را دوباره تکرار کند. او مقداری کاه از کوله اش بیرون کشید. مقداری از آن را خورد، یک بالش برای استراحت ساخت و سروقت داشت خرناس می کشید. تایسون دیرتر به خواب رفت. مدتی با تعدادی قراضه ی فلزی از کیت ساختمان سازی اش ور رفت، اما هر چه که در حال ساخت آن بود، خوب پیش نمی رفت. و در نهایت، تکه ها را از هم باز کرد. 

به او گفتم:

- متاسفم که سپر رو از دست دادم. تو خیلی سخت برای تعمیرش کار کردی. 

تایسون نگاهش را بالا آورد. چشمانش، به خاطر گریه قرمز بود. 

- نگران نباش، برادر. تو نجاتم دادی. اگه بریارز کمک کرده بود، مجبور نبودی این کار رو بکنی. 

گفتم:

- اون فقط ترسیده. مطمئنم که این ترس رو پشت سر میذاره. 

تایسون گفت:

- اون قوی نیست. دیگه اهمیتی نداره. 

آه بزرگی برآورد، بعد چشمش را بست. تکه های فلزی از میان دستانش سقوط کرد، هنوز سرهم نبودند، و شروع کرد به خر و پف کردن. 

سعی کردم که خودم را بخوابانم، اما نتوانستم. چیزی مثل تعقیب شدن به وسیله یک اژدها-زنِ بزرگ، با شمشیرهای سمی، کار را برای استراحت کردن خیلی سخت می کرد.  

رختخواب سفری ام را برداشتم و به سمت جایی که آنابث برای نگهبانی نشسته بود، رفتم. 

کنارش نشستم. 

او گفت:

- تو باید بخوابی. 

- نمی تونم. حالت خوبه؟

- البته، اولین روز رهبری جستجو، عالی بود. 

گفتم:

- ما به اونجا می رسیم، کارگاه رو قبل از لوک پیدا می کنیم. 

مویش را از روی صورتش کنار زد. لکه ای از خاک بر روی چانه اش بود و کنجکاو بودم وقتی که او یک دختر کوچولوی سردرگم، با تالیا و لوک، در گوشه و کنار کشور بوده، چه شکلی بوده. زمانی که او، آنها را از عمارت یک سیکلاپس شیطان صفت، وقتی که فقط هفت ساله بوده، نجات داده بود. حتی وقتی که او ترسیده به نظر می رسید، مثل حالا، می دانستم که دل و جرات زیادی در درونش دارد. 

او نالید:

- آرزو داشتم این یه جستجوی منطقی باشه. منظورم اینه که ما داریم سفر می کنیم، اما هیچ ایده ایی برای این که کجا باید بریم نداریم. چطوری یه روزه می تونی از نیویورک به کالیفرنیا بری، اونم با پای پیاده؟

- مسافت و فاصله، توی هزار تو مثل بیرونش نیست. 

- می دونم، می دونم. اون فقط ... 

با تردید به من نگاه کرد. 

- پرسی، داشتم خودم رو فریب می دادم. همه ی اون نقشه ها و مطالعه ها، حالا حتی یه راهنمایی برای این که چی کار باید بکنیم، ندارم. 

- تو داری کارت رو عالی انجام می دی. از طرفی، ما هرگز نمی دونیم چه کار داریم می کنیم. اون همیشه کار می کنه. جزیره ی کریس[footnoteRef:56] رو یادت میاد؟ [56:  - Circe’s island جزیره ی جادوگری به همین نام که ادیسه را در جزیره اش محبوس کرد و مردانش را به خوک تبدیل کرد. ( کتاب دوم، فصل دوزادهم )] 


او خرناسی کشید. 

- تو به یه خوکچه ی جذاب تبدیل شدی. 

- و سرزمین آبی [footnoteRef:57]، چطوری تو، ما رو از اون قایق بیرون آوردی[footnoteRef:58]؟  [57:  - Waterland ( کتاب اول)]  [58:  - اشاره به فصل پانزده کتاب اول و ماجراهای پرسی و آنابث در سرزمین آبی دارد. ] 


- من، بیرونمون آوردم؟ اون در نهایت تقصیر تو بود. 

- می بینی؟ همه چی رو به راه می شه. 

او لبخند زد، که از دیدن آن خوشحال بودم، اما لبخند به سرعت محو شد. 

- پرسی، منظور هرا از اینکه تو راه مسیریابی توی هزار تو رو بلدی، چی بود؟ 

به او اطمینان خاطر دادم:

- نمی دونم. حقیقتاً.

- اگه بفهمی، بهم می گی؟

- مطمئن باش. شاید ... 

- شاید چی؟

- شاید اگه تو بهم خط آخر پیشگویی رو بگی، کمک کنه. 

آنابث لرزید. 

- نه اینجا. نه در این تاریکی. 

- در مورد انتخابی که ژانوس در موردش حرف می زد؟ هرا گفت...

آنابث با خشونت گفت:

- کافیه. 

بعد نفس لرزانی کشید. 

- متاسفم، پرسی. فقط کمی استرس دارم. اما نمی ... داشتم در موردش فکر می کردم. 

در سکوت نشستیم، در حالی که به صداهای غژ غژ و ناله های عجیب هزار تو گوش می کردیم، به انعکاس سایش سنگ ها، وقتی که تونل ها تغییر می کردند، رشد می کردند، گسترش می یافتند. تاریکی باعث شد که در مورد توهمی که در مورد نیکو دی آنجلو دیده بودم فکر کنم، و ناگهان چیزی فهمیدم. 

گفتم:

- نیکو یه جایی، اینجا، این پایینه. برای همین تونست یه دفعه از توی کمپ ناپدید بشه. او لابیرنت رو پیدا کرد. بعدش، مسیری رو پیدا کرد که اون رو پایین تر هم می برد. به دنیای زیرین. اما حالا به هزار تو برگشته. او داره دنبال من میاد. 

آنابث برای مدت زمان طولانی ساکت بود. 

- پرسی امیدوارم که اشتباه کنی. اما اگه حق با تو باشه ... 

او به نور چراغ قوه اش، در حالی که دایره ای مبهم بر روی دیوار ساخته بود، خیره شد. احساسم به من می گفت که او داشت در مورد پیشگویی اش فکر می کرد. هرگز او را اینقدر خسته ندیده بودم. 

گفتم:

- نظرت چیه من اولین پست نگهبانی رو بدم؟ اگه اتفاقی بیفته، بیدارت می کنم. 

به نظر می رسید که آنابث می خواهد مخالفت کند، اما فقط با تکان سرش موافقت کرد، به درون رختخواب سفری اش خزید و چشمانش را بست. 



*****



وقتی نوبت من شد که بخوابم، در رویا دیدم که دوباره به زندان پیرمرد در لابیرنت برگشته ام. 

حالا بیشتر به یک کارگاه شبیه بود. میزها با وسایل اندازه گیری پوشیده شده بود. یک کوره آهنگری با آتش قرمز داغی در گوشه ی آنجا بود.  پسر، همانی بود که در رویای قبلی ام در حال گریه و زاری بود، به جز این که حالا بلندتر بود، تقریباً، هم سن من. یک وسیله ی قیف مانند عجیب به دودکش کوره وصل شده بود که دود و گرما را جمع می کرد و آن را از میان یک لوله به کف اتاق می رساند، به کنار سرپوش برنزی یک دریچه. 

روز بود. آسمان بالای سرشان، آبی بود، اما دیوارهای هزارتو، سایه های تیره ای بر روی کارگاه می انداختند. بعد از بودن یک مدت طولانی در تونل ها،  متوجه شدم که عجیب است بخشی از لابیرنت می توانست به سمت آسمان باز شود. به نحوی این حالت، هزار تو را حتی مکانی ترسناک تر می کرد. 

پیر مرد به نظر مریض می رسید. به شکل وحشتناکی لاغر بود و تونیکش با روغن گریس، لکه شده بود. بر روی میزی خم شده و در حال کار بر روی نوعی چهل تیکه فلزی بزرگ بود- چیزی شبیه نوار یک زره زنجیری. یک حلقه ی ظریف برنزی را برداشت و آن را در مکانش ثابت کرد. او اعلان کرد:

- انجام شد. کامل شد. 

پروژه اش را برداشت. چنان زیبا بود که قلبم ایستاد- بالهای فلزی که از هزاران پر برنزی به هم پیوسته ساخته شده بودند. دو جفت از آن بالها ساخته بود. یکی از آنها، هنوز بر روی میز قرار داشت. دایدالوس چهارچوب بال را باز کرد و بالها بیست فوتی گسترده شدند. بخشی از وجودم می دانست که هرگز نمی تواند پرواز کند. خیلی سنگین بود و راهی برای بلند شدن از روی زمین وجود نداشت. اما هنرش شگفت انگیز بود. پرهای فلزی نور را می گرفتند و سی سایه ی متفاوت طلایی می ساختند. 

پسر دم آهنگری را رها کرد و دوید تا آن را تماشا کند. او نیشخند زد، علی رغم اینکه کثیف و عرقی بود. 

- پدر، تو یه نابغه ای!

پیرمرد لبخند زد. 

- چیزی بهم بگو که نمی دونم، ایکاروس[footnoteRef:59]. حالا عجله کن. یه ساعت طول می کشه تا اونها را وصل کنیم. بیا.    [59:  - Icarus] 


ایکاروس گفت:

- اول شما. 

پیرمرد امتناع کرد، اما ایکاروس اصرار کرد. 

- شما اونها رو ساختید، پدر. شما باید افتخار پوشیدن اونها، در بار اول رو کسب کنید. 

پسر یک بند چرمی، مثل ابزار کوهنوردی، به قفسه ی سینه پدرش وصل کرد، با بندهایی که از شانه تا مچ دستش امتداد داشت. بعد شروع به بستن بالها کرد، در حالی که از نارنجکی فلزی، که به نظر یک تفنگ چسب حرارتی خیلی بزرگ بود، استفاده می کرد.

دایدالوس به طور عصبی، در حالی که پسرش کار می کرد، گفت:

- واکس مرکب باید چند ساعتی تاب بیاره.  اما باید اول اون رو روی بال ها کار بذاریم. و باید کارمون رو خوب انجامش بدیم و از پرواز خیلی بالا و خیلی پایین اجتناب کنیم. دریا  مهر و موم واکس رو مرطوب می کنه ... 

پسر حرفش را تمام کرد:

- و دمای خورشید اونها رو شل می کنه. بله، پدر. ما این بحث رو یه میلیون بار انجام دادیم!

- هیچ کس نمی تونه این قدر دقیق باشه. 

- من کاملاً به اختراعاتتون ایمان دارم، پدر! هیچ کس تا حالا به اندازه ی شما باهوش نبوده. 

چشم های پیر مرد درخشید. واضح بود که پسرش را بیشتر از هر چیزی دیگری در این دنیا دوست دارد. 

- حالا من بالهای تو رو می بندم و و به خودم این شانس رو می دم که کارم رو به طور شایسته ای انجام بدم. بیا!

کند پیش می رفت. دستان پیرمرد کورکورانه با بندها کار می کرد. او زمان سختی برای نگه داشتن بالها در جایگاهشان، تا وقتی که آنها را مهر وموم کرد، داشت. بالهای فلزی خودش به نظر می رسید او را خم کرده، و وقتی سعی می کرد کار کند، جلوی دست وپایش را می گرفت.  

پیر مرد من من کنان گفت:

- خیلی کنده، من خیلی کندم. 

پسر گفت:

- وقت رو از دست نده، پدر، نگهبانها وقت شناس نیستند مگر ... 

بوم!

درهای کارگاه لرزید. دایدالوس، آنها را از داخل با قلاب های چوبی مسدود کرده بود، اما آنها هنوز بر روی لولاهایشان می لرزیدند. 

ایکاروس گفت:

- عجله کن!

بوم! بوم!

چیزی سنگین بر روی در کوبیده می شد. قلاب مقاومت کرد، اما ترکی بر روی در سمت چپ ایجاد شد. 

دایدالوس دیوانه وار کار می کرد. تکه ای از واکس داغ، بر روی شانه ی ایکاروس ریخت. پسر لرزید، اما صدایی در نیاورد. وقتی بال چپش بر روی بندها مهر و موم شد، دایدالوس شروع به کار بر روی بال سمت راست کرد. دایدالوس زیرلب گفت:

- باید زمان بیشتری داشته باشیم، اونها خیلی زود اومدند. زمان بیشتری برای مهر و موم کردن، برای پایداری اون بالها لازمه. 

ایکاروس، در حالی که پدرش کار بر روی بال راست را تمام کرد، گفت:

- همه چی روبه راه میشه. کمکم کن وارد دریچه بشم...

شترق! 

درها شکستند و سر یک دژکوب برنزی از شکاف پدیدار شد. تبرها، خرده های چوب را شکستند و دو نگهبان زره پوش به اتاق وارد شدند، در حالی که پادشاه تاج به سر و سبیل شمشیری، آنها را دنبال می کرد.

 پادشاه با لبخند کجی گفت:

- خب، خب، جایی می رفتین؟

دایدالوس و پسرش خشکشان زد، بالهای فلزی شان در پشتشان با نور ضعیفی می درخشید. 

پیر مرد گفت:

- داریم اینجا رو ترک می کنیم، مینوس[footnoteRef:60]. [60:  - Minos پادشاه جزیره کرت ] 


شاه مینوس با دهان بسته خندید. 

- کنجکاو بودم ببینم چقدر با این پروژه ی کوچولوت می تونی دور بشی، قبل از اینکه آرزوهات رو بر آب کنم. باید بگم تحت تاثیر قرار گرفتم. 

پادشاه بالهایشان را تحسین کرد. او اعلان کرد. 

- شماها شبیه جوجه های فلزی شدین. شاید باید پرهاتون رو بکنم و باهاتون سوپ درست کنیم. 

نگهبانها با حماقت خندیدند. 

یکی تکرار کرد:

- جوجه های فلزی، سوپ. 

پادشاه گفت:

- خفه شو.

بعد دوباره به سمت دایدالوس چرخید. 

- تو اجازه دادی دخترم فرار کنه، پیرمرد. تو زنم رو به مرز جنون کشوندی. تو هیولام رو کشتی و من رو اسباب خنده ی مدیترانه ای ها کردی. هرگز نمی تونی از دستم در بری!

ایکاروس تفنگ واکسی را گرفت و آن را به سمت پادشاه اسپری کرد، که با تعجب قدمی به عقب برگشت. نگهبان ها به جلو حمله بردند، اما هر کدام بخار واکس داغ را بر روی صورتشان دریافت کردند. 

ایکاروس با فریاد به پدرش گفت:

-  دریچه!

شاه مینوس عصبانی داد زد:

- اونها رو بگیرین!

پیر مرد و پسرش، با هم، با اهرم پوشش دریچه را باز کردند و ستونی از هوای گرم به خارج از زمین وزید. پادشاه با دیرباوری نگاه کرد، وقتی که مخترع و پسرش، در حالی که به سوی بالا حرکت می کردند، با بالهای برنزی به درون آسمان رها شدند. 

پادشاه فریاد زد

- بهشون شلیک کنید!

اما نگهبانهایش هیچ کمانی همراه نداشتند. یکی از آنها شمشیرش را با نا امیدی پرتاب کرد، اما دایدالوس و ایکاروس هم اکنون خارج از تیررس بودند. آنها بر بالای هزار تو و کاخ پادشاه چرخیدند، بعد به طرف شهر ناسوس[footnoteRef:61] حرکت کردند و از ساحل های صخره ای کرت عبور کردند.  [61:  - Knossos شهری باستانی در جزیره کرت، مرکز تمدن باستانی، عصر مفرغ در یونان باستان در جزیره کرت. ] 


ایکاروس خندید:

- آزاد شدیم، پدر! شما انجامش دادید.

پسر بالهایش را تا نهایت گشود و بر روی حرکت باد بالا رفت. 

دایدالوس گفت:

- صبر کن! مراقب باش!

اما ایکاروس هم اکنون بر فراز دریای آزاد بود، در حالی که به سمت شمال می رفت و از خوش شانسی شان سرمست بود. او بالاتر پرید و زاویه هایی خارج از مسیر پروازش انجام داد، بعد به سمت دریا شیرجه رفت، مثل این که برای پرواز کردن زاییده شده بود. در حالی که در آخرین لحظه خودش را بالا کشید، صندلهایش، اندک تماسی با موج دریا گرفت. 

دایدالوس فریاد زد:

- بس کن!

اما باد صدایش را خاموش کرد. پسرش از شادی آزادی اش مست شده بود. 

پیرمرد تقلا کرد تا آن را بگیرد، ناشیانه به سمت پسرش پرواز کرد.   

وقتی که ایکاروس به پشت سرش نگاه کرد، آنها مایلها دور از کرت، بر فراز دریای عمیق بودند. حالت نگران پدرش را دید. 

ایکاروس لبخند زد.

- نگران نباش، پدر! تو یه نابغه ای! من به کار دست تو اعتماد دارم....

اولین پر فلزی با لرزشی از روی بالش سست شد و بال زن دور شد. بعد یکی دیگر. ایکاروس در وسط هوا وول زد. ناگهان پرهای برنزی، که چرخ زنان مثل دسته ای پرنده ی ترسان از او دور می شدند، مانند برگهای خزان ریختند. 

پدرش فریاد زد:

- ایکاروس! پراوز کن! بالهات رو باز کن. تا جایی که ممکنه مقاومت کن. 

اما ایکاروس با نا امیدی در حالی که سعی داشت تا کنترل را بدست گیرد، بازوهایش را بهم می زد. 

اول بال چپ از دست رفت- از بندهایش رها شد. 

ایکاروس فریاد زد:

- پدر! 

و بعد سقوط کرد، بالها از دست رفتند، و او فقط پسری بود در یک تونیک سفید و بند کوهنوردی و بازوهایی باز که در تلاشی بیهوده برای پرواز بودند[footnoteRef:62].  [62:  - بعد از تعریف این داستان از زندگی دایدالوس، بهتر است کمی به داستان های اساطیری یونان در مورد او و شاه مینوس بپردازیم.  داستان از عشق زئوس به یک شاهزاده خانم فانی به نام اروپا شروع می شود. اروپا نام شاهزاده خانمی فنیقی بود که بهمراه خانواده خویش در حوالی فلسطین زندگی میکرد. زئوس توسط پیشگوئی پرومتئوس دانا، که از خدایان المپ بود و از آینده خبر داشت، میدانست که دیوان و هیولاهای وحشتناک و در راس ایشان تیفون، به جنگ سهمگینی با او برخواهند خواست. بنا به گفتههای پرومتئوس تنها راه نجات وی فرزندی خواهد بود که از زئوس و یک فانی بوجود میآید و قادر است که پهلوانیها و کارهای شگرف انجام دهد. به همین جهت زئوس پس از جستجوهای فراوان، اروپا را انتخاب نمود و از آنجا که می دانست اروپا دختری پاکدامن است و هرگز حاضر به برآوردن خواسته وی نمی شود، خود را بصورت گاو نر سپیدی در آورده و به هنگامی که اروپا به همراه دیگر دوشیزگان در کنارههای دریای مدیترانه به بازی مشغول بودند، خویش را بر او عرضه نمود. اروپا بی خبر از همه چیز گاو را جالب یافت و به تغذیه وی پرداخت و سرانجام نیز بر پشت گاو سوار گردید. گاو سپید رنگ خود را به آب دریا زده و از ساحل دور گردید. فریادهای دختر بینوا و شیونهای همراهانش نیز اثری نبخشیدند و گاو پس از گذشتن از آب دریای میانه به کرانههای جزیره کرت رسید. پس از بیرون رفتن از آب گاو خود را به شکل اصلی خود یعنی زئوس درآورده و قصد خود را بیان نمود. او به اروپا قول داد که پسرانشان، آن جزیره و سرزمین زیبا را به زیر فرمان خود درآورده و چنان خوب و خردمندانه رفتار می کنند که دوتن از ایشان پس از مرگ در قلمرو هیدیز،  پادشاه ارواح میگردند. اروپا از زئوس دارای پسرانی گردید ولی هیچکدام از آنها گرچه بر آدمیان عادی برتری داشتند، ولی آن قهرمان مورد نظر زئوس نگردیدند. یکی از این پسران زئوس و اروپا، مینوس نام داشت. پس از آنکه زئوس اروپا را ترک نمود، او و  پسرانش همچنان در جزیره کرت باقی ماندند و مینوس پادشاه جزیره گردید. او پس از ازدواج بهمراه همسرش دخترانی داشت ولی دارای پسر نبود. مینوس از عموی خویش پوسایدن خواهش کرد که برای برگزاری جشنی که به مناسبت سالروز پادشاهی او برگزار میشود، برایش گاوی سپید و قوی هیکل بفرستد تا او در مراسم جشن برای پوسایدن قربانی کند و بدین وسیله به کسانی که در صدد پائین کشیدنش از تخت شاهی بودند هشدار دهد و ایشان را بترساند.  به همین منظور پوسایدن گاو نر سپید و زیبائی از دریا بیرون فرستاد. شاه مینوس گاو را برای جفت گیری کردن و اصلاح نژاد دامهای خود مناسبتر یافت تا قربانی کردن برای پوسایدن. بنابراین بجای گاو سپید قوی هیکل گاو سپید دیگری را قربانی نمود. پوسایدن از این عمل مینوس خشمناک گردید و مینوس را نفرین کرد که پیوسته از گاو در عذاب روحی باشد. همسر مینوس پاسیفائه نام داشت . پاسیفائه که از سرگذشت مادرشوهر خویش خبر داشت، پنداشت که این گاو نر همان زئوس است که هنوز در پی بدست آوردن فرزند مورد نظر خویش میباشد و تنها از روی احتیاط و پنهان کاری است که به هیبت گاو درآمده، بنابراین دل در گرو گاو بست. از آنجا که گاو هیبت بدل نمیکرد، لاجرم پاسیفائه بسراغ دایدالوس، صنعتگر و مخترع ماهر رفت و از او درخواست کمک نمود. دایدالوس قالب گاو ماده ای را که در زیر آن چرخهائی نصب نموده بودند، برای پاسیفائه درست کرد و روی آن را پوست گاو ماده ای کشید. پاسیفائه بدرون آن درآمد و قالب را بسوی مرغزاری که گاو سپید در آن مشغول چرا کردن بود، هل دادند. بدینوسیله گاو نر با پاسیفائه جفت گیری کرد. پس از نه ماه که پاسیفائه وضع حمل نمود، حیوان عجیبی بدنیا آمد که تن آدمی و سرگاو داشت و مینیاتور نامیده میشد و بسیار وحشی و نا آرام بود و به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمیکرد. مینوس قصد کشتن او را داشت که آریادنه، دختر مینوس نزد پدر بوساطت برخاست و او را از مرگ رهانید، اما شاه مینوس که از دیدن این موجود عذاب میکشید، مینیاتور را در نزدیکی خویش نمیخواست. بازهم دایدالوس چاره ای یافت و به شاه مینوس قول داد که دالان بسیار تاریک و پر پیچ و تو در توئی در کنار قصر بسازد که هیچکس نتواند در آن راه خروج را پیدا کند و بیرون بیاید. پس از ساختن هزار توی تاریک، مینیاتور را در آن انداختند و برای اینکه بفکر بیرون آمدن و بخرابی پرداختن نیفتد، با وی عهد بستند که هر ساله هفت پسر جوان و هفت دوشیزه زیبای سالم به او بدهند تا به مصرف غذای خود برساند و همین کار را هم میکردند. پس از مدتی میان شاه مینوس و پادشاه آتن جنگ سختی درگرفت که در آن آتنی ها بازنده شدند و متقبل گردیدند که بعنوان غرامت جنگی، قربانی سالانه مینیاتور را فراهم آورند. پس از چند سال پرداخت غرامت از سوی آتنی ها، تسیوس، پسر شاه آتنی ها ( در اصل تسیوس یکی از پسران زئوس است و همان طور که در داستان هم گفته شد شاه اتن ناپدری اش بود.)،  شاه آیگیوس،  از پدرش خواست که او را بعنوان قربانی همراه دیگران به کرت بفرستد و  گفت که خواهد کوشید که مینیاتور را بکشد و بدینوسیله این بلا را از سر آتنیها دور سازد. شاه آتن عاقبت رضایت داد که پسرش را با دیگر قربانیان روانه کرت کند. روز بدرود،  آیگیوس غمگینانه به پسرش گفت که این کشتی که تو بر آن سوار میشوی، بادبانهای سیاه به نشان سوگواری دارد. اگر روزی که که کشتی باز میگردد، تو به هدف خود رسیده بودی و در میان کشتی جای داشتی، بادبانهای سپید برافراز تا من از دور بدانم که تو سالم مانده ای وگرنه میدانم که تو هم طعمه مینیاتور گردیده ای. پس از ورود کشتی آتنی به جزیره کرت، شاهزاده خانم آریادنه تسیوس را دید و بدو دل باخت، مخصوصا وقتیکه از نسب او نیز آگاه شد. فکر اینکه چه سرنوشت شومی در انتظار تسیوس میباشد، آریادنه را به اندوه عمیقی فرو برد. آریادنه با دایدالوس خردمند به راز دل پرداخت، و دایدالوس به او کلاف نخی را داد که هر کسی می توانست با آن در لابیرنت مسیریابی کند. شب پیش از قربانی کردن آتنی ها، بسراغ تسیوس رفت و به او گفت فردا درخواست کن که ابتدا تو را پیش از دیگران بدرون دالان بفرستند و اگر بتوانی این کلاف نخ را پنهانی با خود ببری کار تو آسان میگردد. نیمه شب فردا من پشت در لابیرنت منتظرت خواهم بود تا اگر موفق به کشتن مینیاتور گردیده بودی، در را برویت بگشایم، بشرط آنکه بهنگام رفتن مرا نیز با خود ببری زیرا که اگر پدرم بفهمد که من ترا یاری داده ام معلوم نیست که چه بلائی بر سرم بیاورد. تسیوس پذیرفت و  موفق به کشتن مینیاتور گردید. پس از بازگشت از لابیرنت، آریادنه را برداشته و بهمراه دیگران پنهانی راهی آتن گردید. از این جا دو روایت برای ادامه ی داستان وجود دارد. روایت اول: در میان راه در جزیره زیبای ناسوس که گردشگاه دیونسیوس بود، پیاده شدند. از قضای روزگار دیونسیوس در همان زمان جشنی بر روی جزیره برپا کرده بود و با دیگران مشغول عیش و نوش بود. آریادنه نیز در جنگل انبوه و دور از دیگران به گردش پرداخت. دیونسیوس او را دید و دل بدو باخت و وی را بخواب جادو فرو برد. آریادنه چون از خواب بیدار شد، دیگر چیزی از تسیوس و گذشته و آمدنش به ناسوس بخاطر نداشت و بهمراه دیونسیوس برفت. از طرف دیگر تسیوس سراسر جزیره را برای یافتن دلبر جستجو کرد ولی اثری از آریادنه نیافت و بگمان اینکه او مرده است، ناراحت و مغموم بادبان برافراشت و جزیره را بمقصد وطنش ترک نمود و پس از گذشت چند روز به کرانههای آتن نزدیک شد، اما همچنان اندوهگین بود بگونه ای که پیمان خویش را با پدرش فراموش کرده و رنگ بادبانها را به سپید مبدل ننموده بود. آیگیوس که از دور بازگشت کشتی را دید و رنگ سیاه بادبانها را مشاهده کرد، بگمان اینکه پسرش تسلیم مرگ شده است از شدت غم خود را از بالای باروی دژی که بر صخره ای مشرف به دریا قرار داشت، بزیر افگنده و در دم جان بداد. روایت دوم: تسیوس آریادنه را دلشکسته و تنها در جزیره ناسوس رها کرد و به آتن برگشت و با فراموش کردن عهدش با پدرش،  باعث خودکشی پدرش شد. وقتی شاه مینوس از تعقیب تسیوس و آردیانه صرفنظر کرد، دایدالوس را مسئول این ماجراها دانست و او را به همراه پسرش در لابیرنت زندانی کرد. در داستان بالا نحوه ی فرار آنها و کشته شدن ایکاروس، پسر دایدالوس، روایت شد.  
7-  تشکیلات آهکی که به طور عمودی از سقف غار به سمت پایین آویزان باشند. ] 


با تکانی به یکباره از خواب بیدار شدم، در حالی که احساسی مشابه سقوط داشتم. راهرو تاریک بود. در ناله های ثابت لابیرنت، به گمانم، می توانستم فریادهای نگران دایدالوس، که اسم پسرش را فریاد می کرد، را بشنوم؛ وقتی که ایکاروس، تنها شادی اش، به سمت دریا شیرجه رفته بود، سیصد پا پایین تر از سطح پروازش. 



*****



هیچ صبحی در هزار تو وجود نداشت، اما وقتی که همگی بیدار شدند و صبحانه ی خوبی از بسته های غلات و پاکت های آبمیوه خوردند، به راهمان ادامه دادیم.   

به رویایم اشاره ای نکردم. چیزی در مورد آن مرا مضطرب می کرد. واقعاً فکر نمی کردم که دیگران نیازی به دانستن آن داشته باشند. 

تونل های قدیمی سنگی به تونل هایی خاکی، با سقف های چوبی از تیرکهای سدر، تبدیل شدند، مثل یک معدن طلا یا چیزی شبیه به آن. آنابث شروع به دلواپس شدن کرد. 

او گفت:

- این درست نیست، اون باید سنگی می موند. 

به غاری وارد شدیم که استالاگتیت[footnoteRef:63] ها از سقف آن آویزان بودند. در روی کف خاکی اش، چاله ای مستطیلی قرار داشت، مثل یک قبر.  [63: ] 


گراور لرزید. 

- بوش مثل اینه که دنیای زیرین این جا باشه. 

ناگهان دیدم که چیزی در لبه ی چاله می درخشد- یک کاغذ زرورق. نور چراغ قوه ام را به درون سوراخ تاباندم و چیزبرگر نیم خوری را که در کود کربنات قهوه ای شناور بود، دیدم. 

گفتم:

- نیکو، او داشته دوباره مرده ها رو فراخوونی می کرده. 

تایسون نالید. 

- ارواح اینجان. من ارواح رو دوست ندارم. 

- باید اون رو پیدا کنیم. 

نمی دونم چرا، اما با ایستادن در لبه ی آن چاله احساس اضطراری به من دست داد. نیکو نزدیک بود، می توانستم آن را احساس کنم. نمی توانستم اجازه دهم، در این پایین کندوکاو کند، آن هم تنها، به جز همراهی با یک مرده. شروع به دویدن کردم. 

آنابث صدا زد:

- پرسی!

به داخل تونل دویدم و نوری را در مقابلم دیدم. در همان زمان که آنابث، تایسون و گراور به من رسیدند، به روشنی روز که از میان دسته ای میله، از بالای سرم، به داخل می آمد، خیره شده بودم. زیر یک گیت فولادی ساخته شده از لوله های فلزی بودیم. می توانستم درخت ها و آسمان آبی را ببینم. 

کنجکاو بودم. 

- کجاییم؟

ناگهان سایه ای بر روی نرده ها افتاد و یک گاو به پایین، به من، خیره شد. شبیه یک گاو معمولی بود به جز رنگ عجیب و غریبش- قرمز روشن، شبیه آلبالو. نمی دانستم گاوها می توانند این رنگی باشند. 

گاو مامایی کرد، یک سمش را به طور آزمایشی بر روی میله ها گذاشت، بعد برگشت. 

گراور گفت:

- اون یه محافظ گله ست. 

پرسیدم:

- یه چیه؟

- اونها در کنار ورودی های مرتع ها گذاشته می شن تا گاو ها نتونن خارج بشن. گاوها نمی تونن از روی اونا رد بشن. 

- چطوری این رو می دونی؟

گراور از روی عصبانیت آهی کشید. 

- باور کن، اگه تو هم سم داشتی در مورد محافظ گله می دونستی. اونها رنجش آورن. 

به سمت آنابث پرخیدم. 

- هرا یه چیزایی در مورد مرتع نگفت؟ باید چکش کنیم. نیکو ممکنه اونجا باشه. 

او تردید کرد. 

- خیلی خب، اما چطور می تونیم وارد بشیم؟ 

تایسون مشکل را با ضربه زدن به محافظ گله، با هر دو دستش، حل کرد.  

محافظ گله از جایش کند و پرواز کنان از دیدمان خارج شد. صدای تلق! و یک مامای ترسان شنیدیم، و تایسون قرمز شد. 

او فریاد زد:

- متاسفم، گاو!

بعد به ما کمک کرد تا از تونل بالا برویم. 

خیلی خوب، در یک مرتع بودیم. تپه های گرد، آذین شده با درختهای بلوط و کاکتوس و سنگ، در افق کشیده شده بودند. یک حفاظ سیم خاردار از هر ورودی، به هر طرف کشیده شده بود. گاو های آلبالویی، این طرف و آن طرف، در حال چرا در انبوه علف بودند. 

آنابث گفت:

- گله ی قرمز، گله ی خورشید. 

پرسیدم:

- چی؟

- اونها برای آپولو هدیه شدند. 

- گاوهای مقدس؟

- دقیقاً. اما اونها اینجا چی کار می کنن؟

گراور گفت:

- صبر کن، گوش کنید. 

در ابتدا همه چیز آرام به نظر می رسید... اما بعد آن را شنیدم: صدای پارس سگ ها از دور. صدا بلندتر و بلند تر می شد. بعد بوته ای خش خش کرد، و دو سگ از میان آن بیرون پریدند. به جز این که آن، دو سگ نبود. سگی با دو سر بود. به نظر یک سگ تازی به نظر می رسید، دراز و موذی و قهوه ای براق، اما گردن V شکلش به دو سر ختم می شد، که هر دوی آنها گاز می گرفتند و می غریدند و کلاً از دیدنمان خوشحال نبودند.   

تایسون داد زد:

- سگ، ژانوس بد!

- هاپ!

گراور آن را گفت و یک دستش را برای احوالپرسی بالا آورد. 

سگ دو سر دندانهایش را نشان داد. به گمانم از اینکه گراور می توانست با حیوانات صحبت کند، تحت تاثیر قرار نگرفت. ناگهان اربابش سلانه سلانه از جنگل خارج شد، و فهمیدم که سگ کوچکترین مشکل ماست. 

او، مرد خیلی بزرگی بود با موی سفید زبر، یک کلاه حصیری گاوچران ها و یک ریش درهم گرویده ی سفید- چیزی شبیه پدر زمان[footnoteRef:64]، اگه پدر زمان یک کشاورز فقیر کاملاً چکمه پوش بشه. او شلوار لی و یک پیراهن با نوشته ی « به تگزاسی ها محل نذار» و ژاکت راه راه کتانی زبر با آستین های پاره پوشیده بود که می توانستید ماهیچه هایش را ببینید. بر روی بازویش یک جفت شمشیر متقاطع خالکوبی شده بود. چماقی چوبی در اندازه های کلاه موشک هسته ای در دست داشت، با خارهای شش اینچی که در انتهای آن سیخ شده بودند.  [64:  - Father Time  مردی ریشدار در یک ردا، همراه با داس و اغلب ساعت شنی. نمادهای مرتبط با پدر زمان از چندین منبع گرفته شده،که یکی از آنها مربوط به کرونوس  تیتان لرد زمان است.  برای اطلاعات بیشتر به دو صفحه http://en.wikipedia.org/wiki/Father_Time و http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_New_Year  مراجعه کنید.           ] 


او به سگ گفت:

- بشین، ارثیوس[footnoteRef:65].  [65: 

 - Orthus
] 


سگ، یک بار دیگر به سمت مان غرید، فقط برای این که احساسش را کامل بیان کند، بعد به عقب برگشت، و دور پاهای اربابش چمباتمه زد. آن مرد، ما را از بالا تا پایین بررسی کرد، در حالی که چماقش را آماده نگه داشته بود. او پرسید:

- اینجا چی داریم؟ دزد گله؟

آنابث گفت: 

- فقط مسافریم. ما توی یه جستجو هستیم. 

چشمان مرد به طور ناگهانی جمع شدند. 

- دورگه ها، آره؟  

شروع کردم که بگویم:

- چطوری این رو می دونی....

آنابث یک دستش را بر بازویم گذاشت. 

- من آنابثم، دختر آتنا. این پرسیه، پسر پوسایدن. گراور یه ستیره. تایسون یه ...

مرد حرفش را تمام کرد:

- یه سیکلاپس. بله می تونم این رو ببینم. 

او به من زل زد. 

- و دورگه ها رو می شناسم چون خودم یکی از اونهام، پسرم. من یوریشن[footnoteRef:66] هستم، گاوچرون این مرتع. پسر اریز. گمان کنم شما هم مثل اون یکی از لابیرنت اومده باشید.  [66:  - Eurytion] 


پرسیدم:

- اون یکی؟ منظورت نیکو دی آنجلوه؟

یوریشن مرموزانه گفت:

- وقتی یه تعداد بازدیدکننده از لابیرنت می گیریم، خیلیها شون نمی تونن برگردن. 

گفتم:

- وای، خوشامدگویی خوبی بود. 

گاوچران خودش را خم کرد، مثل این که در معرض دید کسی بود، بعد صدایش را پایین آورد.

- من فقط یه بار این رو می گم، نیمه خدا. به هزار تو برگرد، همین حالا. قبل از این که خیلی دیر بشه. 

آنابث اصرار کرد:

- ما نمی ریم، نه تا وقتی که اون نیمه خدای دیگه رو ببینیم. لطفاً. 

یوریشن نالید. 

- پس برام چاره ی دیگه ای نمی مونه، خانم کوچولو. باید شما رو پیش رئیسم ببرم. 

*****



احساسی شبیه گروگان یا چیزی شبیه به آن نداشتم. یوریشن در کنار ما با چماقی بر روی شانه اش حرکت می کرد. ارثیوس، سگ دو سر، به مقدار زیادی غرید و پاهای گراور را بو کشید و یک بار به میان بوته ها دوید تا حیوانات را دنبال کند، اما یوریشن کم و بیش او را تحت کنترل داشت. از جاده ای خاکی پایین رفتیم که به نظر می رسید تا ابد ادامه دارد. درجه ی هوا باید حدود صد درجه ای می بود، که بعد از سان فرانسیسکو یک شوک بود. گرما از روی زمین سوسو می زد. حشره ها در میان درختها وزوز می کردند. قبل از این که خیلی دور شویم، مثل یک دیوانه در حال عرق کردن بودم. پشه ها به سمتمان هجوم آوردند. اغلب دسته ی کاملی از گاو های قرمز یا حتی حیوانات عجیب تر را می دیدیم.  یک بار از کنار یک آغل، جایی که نرده ها در پشم شیشه پیچیده شده بود، رد شدیم. دسته ای اسب نفس آتشین در آن نگهداری می شدند. علوفه ی غذایشان، در میان آتش بود. زمین زیر پاهایشان بخار می کرد، اما اسب ها به اندازه ی کافی اهلی بودند. یک نریان بزرگ به من نگاه کرد و شیهه کشید، ستونی از شعله های قرمز از سوراخ های بینی اش بیرون آمد. متعجب بودم آیا این به سینوس هایش صدمه ای نمی زند. 

پرسیدم:

- اونها برای چی کاری اینجان؟

یوریشن اخم کرد. 

- ما برای تعداد زیادی مشتری حیوان پرورش می دیم. آپولو، دیامدس[footnoteRef:67]. و ... بقیه.  [67:  - Diomedes پادشاه تریس که از گوشت تازه انسان اسب هایش را تغذیه می کرد و سرانجام توسط هرکول غذای اسب هایش شد. ] 


- مثل؟

- سوال زیادی موقوف. 

سرانجام از جنگل بیرون آمدیم. جایگاهِ بر روی تپه ی بالای سرمان،  یک خانه ی مرتع داری بزرگ بود- تماماً از سنگ سفید و چوب و پنجره های بزرگ. 

آنابث گفت:

- اون مثل فرانک للوید رایته[footnoteRef:68]! [68:  - Frank Lloyd Wright مهمترین طراح در معماری ایالت متحده امریکا در قرن بیستم.] 


حدس زدم که در مورد چیزی مرتبط با معماری صحبت می کند. برای من اونجا فقط شبیه مکانی بود که تعدادی کمی از نیمه خدایان می توانست از آن جان سالم به در برد. از تپه بالا رفتیم. 

یوریشن وقتی که گام به گام به ایوان مقابلمان نزدیک می شدیم، هشدار داد. 

- قوانین رو نشکنید. نه مبارزه ای، نه بیرون کشیدن اسحله ای. و هیچ اظهار نظری در مورد ظاهر رئیس در کار نباشه. 

پرسیدم: 

- چرا؟ مگه اون چه شکلیه؟

قبل از این که یوریشن بتواند جواب بدهد، صدای جدیدی گفت: 

- به مرتع جی سه گانه خوش آمدید. 

مرد بر روی ایوان، یک سر طبیعی داشت که جای امیدواری بود. صورتش به خاطر سالها آفتاب خوردن، قهوه ای شده بود. موی صاف و یکدست مشکی و سبیل مدادی مشکی مثل گانگسترهای فیلم های قدیمی داشت. به ما لبخند زد، اما لبخندش دوستانه نبود، بیشتر متحیرانه بود، مثل «اُه پسر، افراد بیشتری برای شکنجه!» 

در مورد آن خیلی فکر نکردم، چون ناگهان متوجه بدنش .... بدنهایش شدم. سه تا بدن داشت. تا حالا فکر کرده بودم که با آناتومی های عجیب و غریب مثل ژانوس و بریارز عادت کرده بود، اما این مرد یک سه انسانه ی کامل بود. گردنش به طور عادی به قفسه ی سینه اش وصل بود، اما دو تا قفسه ی سینه ی دیگر هم وجود داشت، هر کدام در یک طرف، که در قسمت شانه ها، با یک فاصله ی چند اینچی بین شان، به هم متصل بودند. بازوی چپش از قفسه ی سینه ی چپش بیرون آمده بود و همین طور بازوی راستش از قفسه ی سینه ی راست بیرون زده بود، برای همین او دو تا بازو داشت، اما چهار تا زیر بغل اگه معنی براتون داره. هر سه قفسه های سینه به یک نیم تنه ی خیلی بزرگ وصل می شدند، و دو تا پای معمولی، اما خیلی ماهیچه ای، و او یک شلوار مارک لویس در بزرگترین سایزی که تا حالا دیده بودم، پوشیده بود. قفسه های سینه اش هر کدام یک پیراهن وسترن با رنگ های متفاوت پوشیده بودند – سبز، زرد، قرمز، مثل یک چراغ راهنمایی. کنجکاو بودم که چطوری لباسش را بر روی قفسه ی سینه ی میانی پوشیده است، چون اون قفسه سینه اش هیچ بازویی نداشت. 

گاوچران، یوریشن، سقلمه ای به من زد.

- به آقای گیرین[footnoteRef:69] سلام کن. [69:  - Geryon ] 


گفتم:

- سلام، بدنهای خوشگل ... اِه، مرتع! مرتع زیبایی دارید. 

قبل از اینکه مرد سه بدنه بتواند جوابی بدهد، نیکو دی آنجلو از درهای شیشه ای به ایوان آمد. 

- گیرین، نمی تونم منتظر بمونم برای ... 

وقتی ما را دید خشکش زد. بعد شمشیرش را کشید. تیغه همانی بود که در رویاهایم دیده بودم؛ کوتاه، تیز، و تاریک مثل نیمه شب. 

گیرین وقتی او را دید، خرناس کشید. 

- اون رو کنار بذار، آقای دی آنجلو. هرگز دوست ندارم مهمون هام همدیگرو بکشن. 

- اما اون ... 

گیرین ادامه داد:

- پرسی جکسون، آنابث چیس و تعدادی از دوستای هیولایی شون. بله، می دونم. 

گراور با تنفر گفت:

- دوستای هیولایی؟

تایسون گفت:

- اون مرد سه تا پیراهن پوشیده. 

مثل این که فقط داشت آن را هضم می کرد.

صدا ی نیکو با خشم لرزید.

- اونها گذاشتند خواهرم بمیره! اونها اومدن تا من رو بکشن!

- نیکو ما اینجا نیومدیم تا تو رو بکشیم.

دستهایم را بالا آوردم. 

- چیزی که برای بیانکا اتفاق افتاد ... 

- اسمش رو به زبون نیار! حتی ارزش صحبت کردن در مورد اون رو نداری!

- یه لحظه صبر کنید. 

آنابث به گیرین اشاره کرد. 

- از کجا اسم ما رو می دونستی؟

مرد سه بدنه چشمکی زد. 

- به خاطر تجارتم، باید اطلاعاتم به روز باشه، عزیزم. هر کسی که یه دفعه توی مرتع ظاهر میشه، هر کسی که چیزی از گیرین پیر لازم داره. حالا، آقای دی آنجلو، قبل از اینکه بگم یوریشن اون رو ازت بگیره، اون شمشیر بی ریخت رو غلافش کن. 

یوریشن آهی کشید، اما چماق خاردارش را بلند کرد. ارثیوس بر روی پاهایش غرید. نیکو تردید کرد. او لاغرتر و رنگ پریده تر از زمان پیام های رنگین کمانی ام بود. کنجکاو بودم آیا او این همه وقت، چیزی خورده. لباس های مشکی اش به خاطر سفر در لابیرنت خاکی بود، و چشمان تیره اش پر از نفرت. جوان تر از آن بود که چنین عصبانی به نظر برسد. هنوز او را مثل یک کودک شاد کوچک، در حال بازی با کارت های بازی جادویی افسانه ای اش به یاد می آوردم. 

از روی اکراه، شمشیرش را غلاف کرد. 

- اگه نزدیکم بیای پرسی، کمک احضار می کنم. دوست نخواهی داشت تا کمک رسان هام رو ملاقات کنی، بهت قول می دم. 

گفتم:

- باور می کنم. 

گیرین شانه ی نیکو را نوازش کرد. 

- توی این موضوع همه ی ما عالی خواهیم بود. حالا بیاید قدم بزنیم. می خوام شما رو به یک تور در مرتع ببرم. 



*****



گیرین یک چیز شبیه واگن برقی داشت- شبیه یکی از اون قطارهای کوچولو که شما رو به دور باغ وحش می گردانند. اون با الگویی مثل پوست گاو، با رنگ سفید و مشکی رنگ شده بود. راننده ی ماشین، دسته ای شاخ دراز گاو را در کاپوت ماشین فرو کرده بود و بوق ماشین صدایی شبیه شیپور گاوها را داشت. به گمانم فهمیدم او چطوری مردم را شکنجه می داد. او آنها را با یک گشت و گذار مرگبار با ماشین گاوی اش می برد. نیکو در عقب ترین جای ممکن نشست، احتمالاً آن گونه می توانست مراقب حرکات مان باشد. یوریشن با چماق خاردارش در کنارش خزید و کلاه گاوچرانی اش را بر روی چشمانش کشید، مثل اینکه می خواست چرتی بزند. ارثیوس به صندلی جلو در کنار گیرین پرید و با هارمونی، با هر دو سرش شروع به پارس کردن کرد. آنابث، تایسون، گراور و من در درون واگن وسط نشستیم. 

گیرین، هنگامی که ماشین گاوی با چرخشی نگاهی به سمت جلو به راه افتاد، لاف زنان گفت:

- ما مجموعه ی تولیدی خیلی بزرگی داریم. اسب ها، اکثراً گله گاو، با همه ی تنوع و گونه ی موجود. 

بر بالای  یک تپه  رفتیم و آنابث نفسش را حبس کرد. 

- هیپالکترون ها[footnoteRef:70]؟ فکر می کردم نسلشون منقرض شده! [70:  - Hippalektryons] 


در ته تپه، در مرتعی حصار شده، یک جین از عجیب ترین حیواناتی که تا حالا دیده بود، قرار داشت. هر کدام در نیمه جلویی یک اسب و در نیمه عقبی یک خروس بودند. پاهای عقبی شان دارای پنجه هایی زرد رنگ بود. آنها دم های پری و بال های قرمزرنگ داشتند. وقتی که تماشایشان می کردم ، دو تای آنها بر سر یک کوپه دانه شروع به دعوا کردند.   

آنها با استفاده از بالهایشان یکدیگر را مجبور به عقب نشینی می کردند، تا وقتی که طرف کوچکتر چهارنعل فرار کرد، پاهای عقبی پرنده وارش در فاصله ی گام هایش کمی می لنگید. 

تایسون با شگفتی گفت:

- پونی های خروسی، اونها تخم هم می زارن؟

گیرین در آینه ی عقب نیش خند زد.

- هر یه سال! تقاضای زیادی برای املت داریم!

آنابث گفت:

- این وحشتناکه! این کار، گونه ی اونها رو به خطر می ندازه!

گیرین دستش را تکان داد:

- طلا، طلاست، عزیزم. و تو هنوز اون املت ها رو نچشیدی. 

گراور زیر لب گفت:

- این درست نیست.

اما گیرین به حرافی در مورد گشت و گذار ادامه داد. او گفت:

- حالا، بالای اینجا، ما اسب های نفس آتشین مون رو داریم، که ممکنه شماها اون ها رو توی راه اومدن به اینجا دیده باشید. اونها، طبیعتاً، برای جنگ ها پرورش داده می شن. 

پرسیدم:

- چه جنگی؟

گیرین موذیانه خندید: 

- اُه،  هرکدومشون از یه جایی می آن. و آنطرف تر، البته گاوهای باارزش قرمزمان هستند. 

مطمئناً، صد ها گله ی گاو آلبالویی رنگ در کناره ی تپه در حال چریدن بودند. 

گراور گفت:

- خیلی زیادند. 

گیرین توضیح داد:

- آره، خب، آپولو برای نگهداری از اونها خیلی مشغله داره، برای همین او با ما یک قرارداد فرعی بست. اونها رو به مقدار زیادی پرورش می دیم، چون مشتری زیادی دارن. 

پرسیدم:

- برای چه کاری؟

گیرین یک ابرویش را بالا انداخت. 

- گوشت! البته، ارتش ها نیاز به غذا دارن. 

گراور گفت:

- شماها گاوهای اهداشده به خدای خورشید رو برای ساختن همبرگر می کشین؟ این خلاف قوانین باستانیه!

- اُه، اون قدر سخت نگیر، ستیر. اونها فقط حیوونن. 

- فقط حیوونن!

- بله، و اگه آپولو اهمیتی می داد، مطمئنم به ما می گفت. 

زیر لب گفتم:

-  اگه می دونست. 

نیکو به سمت جلو خم شد. 

- من به این چیزا اهمیت نمی دم، گیرین. ما معامله ای داریم که باید درباره اش بحث کنیم، و این سفر شاملش نمی شه!

- همه چی به وقتش، آقای دی آنجلو. اون ور رو نگاه کن؛ بعضی از بازی های مرموز من. 

دور تا دور مزرعه ی کناری، با سیم خاردار محصور شده بود. کل محوطه ی آن با عقرب های غول پیکر پر شده بود. 

گفتم:

- مرتع جی سه گانه، نشانت روی اون جعبه های توی کمپ بود. کیونتاس اون عقرب ها رو از تو گرفته بود. 

گیرین متفکرانه گفت:

- کیونتاس... اون مرد عضلانی با موهای کوتاه خاکستری، اون شمشیرزنه؟ 

- آره.

گیرین گفت:

- هرگز در موردش نشنیدم. حالا، اون طرف، اصطبل های ممتاز من قرار دارند. باید اونها رو ببینین. 

لزومی نداشت که آنها را ببینیم، چون وقتی به سیصد یاردی اون جا رسیدیم، بویشان به مشامم خورد. نزدیک کناره های یک رود سبز رنگ، محوطه ی نگهداری اسبی به اندازه ی یک زمین فوتبال قرار داشت. اصطبل ها در یک طرف آن رود کشیده شده بود. حدود صدتایی اسب در حالا قدم زدن در سرگین بودند- و وقتی می گم سرگین، منظورم سرگین اسبه. افتضاح ترین چیزی بود که تا حالا دیده بودم، مثل طوفان سرگین اسب، که تمام شب از آسمان اومده باشه و به اندازه ی چهار فوت بر روی هم انباشته شده باشه. اسب ها به خاطر شنا در میان آن وحشی بودند، و اصطبل ها به همان بدی بودند. آهی کشیدم، مثل این که نمی توانستم باور کنم- خیلی بدتر از چکمه های آشغال بر روی رودخانه ایست بود. 

حتی نیکو با دهان بسته گفت:

- اون چیه؟

گیرین گفت:

- اصطبل های من! خب، در اصل مال ایجاس [footnoteRef:71]، هستن اما به خاطر یه ماهانه ناچیز از اونها مراقبت می کنیم. اونها دوست داشتنی نیستن؟ [71:  - Aegas] 


آنابث گفت:

- نفرت انگیزه!

تایسون خیره شد. 

- چه قدر سرگین.

گراور فریاد زد:  

- چطوری می تونی از حیوونا این طوری مراقبت کنی؟

گیریون گفت:

- شماها دارین رو اعصابم راه می رین، اونها اسب ها گوشتخوار هستند، می فهمی؟ اونها این شرایط رو دوست دارن.

یوریشن زیر لبی از زیر کلاهش گفت:

- به علاوه، اونها خیلی ارزون قیمتن که تمیزشون کنیم. 

گیرین فریاد زد:

- ساکت! خیلی خب، شاید اصطبل ها، یک کمی تمیز کاری لازم داشته باشن، شاید وقتی باد در جهت مخالف بوزه، اونها حال من رو هم بهم می زنن. اما خب که چی؟ مشتری هام هنوزم پول خوبی پرداخت می کنن. 

پرسیدم:

- کدوم مشتریها؟

- اُه، باعث تعجبت می شه اگه بدونی چقدر آدم به دنبال خرید اسب گوشتخوار هستند. اونها برای جشن تولدها معرکه اند! ما اونها رو همیشه اجاره می دیم. 

آنابث گفت:

- تو یه هیولایی. 

گیرین ماشین گاوی رو متوقف کرد و برگشت تا به او نگاه کند.

- برای چی این فکر رو می کنی؟ به خاطر این که سه تا بدن دارم؟

گراور گفت:

- باید بذاری اون حیوونا برن، این درست نیست!

آنابث گفت:

- و مشتری هایی که در موردشون صحبت می کنی، تو برای کرونوس کار می کنی، مگه نه؟ تو ارتش اون رو با اسب و غذا و هر چی که لازم داره تجهیز می کنی. 

گیرین شانه ای بالا انداخت، که به خاطر سه دسته شانه خیلی عجیب بود. مثل این بود که تمام بدنش موج بردارد. 

- من برای هرکسی که طلا بده کار می کنم، بانوی جوان. من یه تاجرم. و به اونها، هر چی رو که بتونم ارائه کنم، می فروشم. 

او از ماشین گاوی پیاده شد و به سمت اصطبل ها روانه گشت، مثل این که داشت از هوای آزاد و پاک لذت می برد. چشم انداز خوبی بود، با رودخانه و درخت ها و تپه ها و همه ی اون چیزها، به جز مرداب سرگین اسبی. 

نیکو از واگن عقبی پیاده شده و طوفان وار به سمت گیرین رفت. گاوچران، یوریشن، به آن اندازه که به نظر می رسید، خواب آلود نبود. او چماقش را برداشت و به دنبال نیکو رفت. 

نیکو گفت:

- من برای یه معامله اینجا اومدم، گیرین. و تو جوابم رو نداده ای. 

- اِم م م م.... 

گیرین کاکتوسی را امتحان کرد. دست چپش بالا آمد و بر روی سینه ی وسطی اش کشیده شد. 

- بله، تو یه معامله ای رو پیشنهاد کردی، خیلی خب. 

- روحم گفت تو می تونی کمک کنی. او گفت تو می تونی ما رو به روحی که لازم داریم هدایت کنی. 

گفتم:

- یه لحظه صبر کن. فکر می کردم اون روحی که می خوای منم. 

نیکو چنان به من نگاه کرد که انگار دیوانه ام. 

- تو؟ چرا باید تو رو بخوام؟  روح بیانکا هزار بار با ارزش تر از روح توه! حالا، کمک می کنی گیرین یا نه؟ 

مرتع دار گفت:

- اُه، فکر کنم بتونم. دوست روحی تو، بهر حال.... اون کجاست؟ 

نیکو معذب به نظر می رسید. 

- اون نمی تونه توی روز شکل بگیره. براش سخته. اما اون یه جایی همین وراست. 

گیرین لبخند زد.

- مطمئنم. مینوس عادت داره وقتی چیزا ... سخت می شه، جیم بشه. 

- مینوس؟ 

مردی را که در رویاهایم دیده بودم، با تاج طلایی، سبیل شمشیری و چشم هایی وحشی به یاد آوردم. 

- منظورت اون پادشاه خبیثه؟ اون مرد، روحیه که به تو مشورت می ده؟

- این به تو هیچ ربطی نداره، پرسی! 

نیکو به سمت گیرین برگشت. 

- و منظورت چیه که می گی چیزا سخت تر می شه؟

مرد سه بدنه آهی کشید. 

- خب، ببین، نیکو... می تونم نیکو صدات کنم؟

- نه.

- ببین، نیکو، لوک کستلان پول خیلی خوبی برای دو رگه ها پرداخت می کنه. مخصوصاٌ دو رگه های قدرتمند. و مطمئنم وقتی اون راز کوچولوت رو بدونه، اینکه واقعاً کی هستی، در واقع، اون خیلی خیلی خوب پولش رو می ده. 

نیکو شمشیرش را کشید، اما یوریشن آن را از دستش خارج کرد. قبل از اینکه بتوانم حواسم را جمع کنم، ارثیوس بر روی سینه ام پرید و غرید، صورت هایش فقط یک اینچ از صورتم فاصله داشت. 

گیرین هشدار داد:

- همه تون بهتره برگردید به ماشین، یا ارثیوس گلوی آقای جکسون رو می دره. حالا، یوریشن، اگه لطف کنی، نیکو رو ببند. 

گاوچران تفی به میان چمن انداخت. 

- مجبورم؟

- بله، احمق!

یوریشن به نظر بی حوصله بود، اما یکی از بازوهایش را به دور نیکو چرخاند و او را مثل یک کشتی گیر بالا کشید. 

گیرین با فاصله گرفتن گفت:

- اون شمشیر رو هم بردار. از هیچ چیزی بیشتر از آهن استایکسی متنفر نیستم. 

یوریشن شمشیر را برداشت، در حالی که دقت می کرد لبه آن را لمس نکند. 

گیرین با شادی گفت:

- حالا،  گشت و گذارمون  تموم شده. بیاید برگردیم به خونه، ناهاری بخوریم و یه پیام رنگین کمونی برای دوستامون توی ارتش تیتان بفرستیم. 

آنابث فریاد زد:

- دوستات!

گیرین به او لبخند زد. 

- نگران نباش، عزیزم. وقتی آقای دی آنجلو رو تحویل دادیم، تو و دوستات می تونین برید. من مزاحم مهمونام نمی شم. از طرفی، برای عبور مطمئن شماها پول خوبی پرداخت شده، که متاسفانه شامل آقای دی آنجلو نمی شه. 

آنابث گفت:

- کی پولش رو داده؟ منظورت چیه؟

- اهمیتی نداره، عزیزم. بیاید تمومش کنیم، باشه؟

گفتم:

- صبر کن!

و ارثیوس غرید. 

همچنان کاملاً بی حرکت ماندم، برای همین، آن سگ گلویم را پاره نکرد. 

- گیرین، تو گفتی یه تاجری. بیا یه معامله ای با هم بکنیم. 

گیرین چشمانش را تنگ کرد. 

- چه معامله ای؟ طلا داری؟ 

- چیز بهتری دارم. مبادله ی کالا به کالا. 

- اما آقای جکسون تو هیچی نداری. 

یوریشن مظلومانه پیشنهاد کرد. 

- اون می تونه اصطبل ها رو تمیز کنه. 

گفتم:

- انجامش می دم. اگه نتونستم همه مون رو بگیر. ما رو به لوک بده و طلا بگیر. 

گیرین گفت:

- با فرض اینکه اسب ها، تو رو نخورن.

گفتم:

- اون وقت دوستام رو بگیر. اما اگه موفق شدم، باید بذاری همه مون بریم، این شامل نیکو هم میشه. 

نیکو جیغ زد:

- نه! هیچ لطفی در حق من نکن، پرسی. من کمکت رو لازم ندارم. 

گیرین با دهان بسته خندید. 

- پرسی جکسون، اون اصطبل ها هزاران ساله که تمیز نشده.... اگر چه، واضحه که اگه همه ی اون سرگین ها تمیز بشه می تونم فضای اصطبل بیشتری رو بفروشم. 

- خب، پس چه چیزی برای از دست دادن داری؟ 

مرتع دار تردید کرد. 

- خیلی خب، اگه پیشنهادت رو قبول کنم،  مجبوری اون کار رو تا غروب خورشید انجامش بدی. اگه نتونی، دوستات فروخته می شن و من ثروتمند می شم. 

- قبوله. 

او سری به موافقت تکان داد. 

- من دوستات رو با خودم می برم، برمی گردیم به خونه. اونجا منتظرت می شیم. 

یوریشن نگاه عجیبی به من کرد. شاید از روی همدردی بود. او سوت زد، و سگ از رویم کنار رفت و به دامن آنابث چسبید. آنابث داد زد. می دانستم که تایسون و گراور تا وقتی که آنابث گروگان بود، هرگز کاری نمی کنند. 

از ماشین پیاده شدم و چشمانم را بر روی آنابث قفل کردم. 

او بی صدا گفت:

- امیدوارم بدونی داری چی کار می کنی. 

- منم امیدوارم. 

گیرین به پشت فرمان ماشین رفت. یوریشن نیکو را به صندلی پشتی هل داد. 

گیرین به من یادآوری کرد:

- غروب آفتاب، نه دیرتر. 

او یک بار دیگر به من خندید، بوق گاوی اش را به صدا در آورد، و ماشین گاوی با سر و صدا بر روی ریل به پایین رفت. 























فصل نهم

سرگین ها را بیل می زنم.



وقتی دندانهای اسب ها را دیدم، نا امید شدم. 

وقتی که به نرده نزدیکتر شدم، پیراهنم را به دور بینی ام بستم تا جلوی استنشاق آن بو را سد کنم. یک نریان وحشی به دل سرگین ها زد و با عصبانیت به سمتم شیهه ای کشید. دندانهایش را، که شبیه دندانهای یک خرس بود، آشکار کرد. 

سعی کردم در ذهنم با او صحبت کنم. می توانم این کار را با اکثر اسب ها انجام دهم. به او گفتم:

- سلام، می خوام اصطبل هاتون رو تمیز کنم. این عالی نیست؟ 

اسب گفت:

- آره! بیا تو! می خورمت! دورگه ی خوشمزه!

اعتراض کردم:

- اما من پسر پوسایدن هستم، اون خالق اسب ها ست. 

معمولاً این موضوع باعث می شد که در دنیای اسب ها، احساس مهم بودن به من دست دهد، اما نه در این زمان و مکان. 

اسب با هیجان موافقت کرد. 

- آره! پوسایدن هم می تونه بیاد تو! هر دوتاتون رو می خوریم! غذای دریایی!

دیگر اسب ها وقتی که به سمت مزرعه یورش آوردند، با هم هم آوا شدند:

- غذای دریایی!

پشه ها همه جا وزوز می کردند. و گرمای هوا بوی آنجا را بهتر نمی کرد. ایده ای داشتم که می توانم این کار سخت را انجام دهم، چون می دانستم که هرکول چگونه این کار را انجام داده بود[footnoteRef:72]. او شاخه ای از رودخانه را به داخل اصطبل برده و با آن روش آنها را تمیز کرده بود. احساس کردم که ممکن است بتوانم آب را کنترل کنم. اما اگر نمی توانستم به اسب ها ، بدون اینکه خورده شوم، نزدیک شوم، این یک مشکل اساسی بود. و رودخانه در یک سراشیبی، کنار اصطبل ها قرار داشت، خیلی دورتر از آن که فکر می کردم، تقریباً نیم مایل. مشکل اصلی سرگین ها، وقتی به آن نزدیکتر می شدم، بزرگتر می شد. یک بیل زنگ زده برداشتم و به طور آزمایشی کمی از آن ها را از کناره ی حصار کنار زدم. عالیه. فقط چهار بیلیون بیل برای پاکسازی اونجا لازم بود. خورشید داشت غروب می کرد. در بهترین حالت چند ساعتی وقت داشتم. رودخانه تنها امیدم بود. حداقل در کناره رودخانه آسانتر از اینجا می شد، در موردش فکر کرد. از سراشیبی به پایین سریدم.  [72:  - این کار یکی از دوازده کار سختی است که هرکول انجام داد.] 


وقتی به رودخانه رسیدم، دختری را یافتم که در انتظارم بود. شلوار لی و تی شرت سبز  پوشیده بود و موی بلند قهوه ای داشت که با علف دریایی بافته شده بود. نگاهی عبوس در صورتش وجود داشت. بازوهایش را قفل کرده بود. 

او گفت:

- اِه، نه ، تو نمی تونی. 

به او خیره شدم. 

- تو یه نیاد هستی؟

او چشمانش را چرخ داد. 

- البته!

- اما تو انگلیسی صحبت می کنی. و بیرون از آبی. 

- چی، تو فکر می کنی، ما اگه بخوایم، نمی تونیم شبیه آدما رفتار کنیم؟

هرگز در موردش فکر نکرده بودم. به نوعی احساس حماقت می کردم، چون تعداد زیادی نیاد در کمپ دیده بودم، و آنها هرگز چیز بیشتری غیر از خنده های ریز و دست تکان دادن از کف دریاچه قایق رانی، انجام نداده بودند. 

گفتم:

- نگاه کن، فقط اومدم بخوام ... 

او گفت:

- می دونم کی هستی، و می دونم چی می خوای. و جوابت هم نه! قصد ندارم اجازه بدم رودخانه ام دوباره برای تمیز کردن اون اصطبل های کثیف استفاده بشه. 

- اما ... 

- اِه، تمومش کن، پسر دریا. شما خداگونه های اقیانوس، همیشه فکر می کنید خیلی مهمتر از یه رودخانه ی کوچک هستید، مگه نه؟ خب، بذار بهت بگم، این نیاد قصد نداره به خاطر این که بابایی تو پوسایدنه، کنار بکشه. اینجا خطه ی آب شیرینه، آقاجون. آخرین مردی که ازم خواست که این لطف رو در حقش انجام بدم، اِه، بهر حال او خوش تیپ تر از تو بود... او مرا متقاعد کرد و اون بدترین اشتباهی بود که توی تمام عمرم انجام داده بودم! هیچ فکر نمی کنی که اون همه سرگین اسب، چه به سر اکوسیستمم میاره؟  خوشت می آد یه فاضلاب به خونَت سرازیر بشه؟ ماهیام می میرن. هرگز گیاهام اون قدر زیاد از بین نخواهند رفت. برای سالیان سال مریض خواهم بود. نه متشکر و ممنون!

اون طوری که او صحبت می کرد، مرا به یاد دوست فانی ام، ریچل الیزابت دیر انداخت- همان طور که مرا به رگبار کلمات می بست. نمی توانستم نیاد را سرزنش کنم. حالا که در مورد آن فکر می کردم، من هم اگه یه نفر چهار میلیون پوند سرگین اسب را به خانه ام می ریخت، حسابی عصبانی می شدم. اما هنوز....

به او گفتم:

- دوستام در خطرند. 

- خب، اون خیلی بده! اما مشکل من نیست. و تو قصد نداری که رودخانه ام رو خراب کنی. 

به نظر می رسید که کاملاً برای مبارزه آماده است. مشتهایش را گره کرده بود، اما فکر کنم که لرزه ای را در صدایش شنیدم. ناگهان فهمیدم که علی رغم حالت عصبانی اش، از من می ترسید. احتمالاً فکر می کرد که برای کنترل رودخانه با او مبارزه می کنم و او نگران بود که بازنده باشد. 

آن افکار مرا ناراحت کرد. احساسی شبیه یه قلدر بهم دست داد، پسر پوسایدنی که برای برآوردن خواسته هایش دست به هرکاری می زند. 

بر روی کنده ی درختی نشستم. 

- بسیار خب، تو بردی. 

نیاد شوکه شده بود. 

- واقعاً؟

- قصد ندارم باهات بجنگم. اون رودخانه ی توه. 

شانه هایش با آرامش فرو افتاد. 

- اُه. اُه، خوبه. منظورم اینه ... خیلی خوبه برای تو! 

- اما دوستام و من، اگه نتونم قبل از غروب آفتاب اون اصطبل ها رو تمیز کنم، به تیتان ها فروخته می شیم. و من نمی دونم چطوری اون کار رو انجام بدم. 

رودخانه با شادی شرشر کرد. یک مار به داخل آب رفت و سرش را به زیر آب فرو برد. در نهایت نیاد آهی کشید. 

- یه رازی رو بهت می گم، پسر خدای دریا. کمی خاک رو کنار بزن. 

- چی؟ 

- شنیدی چی گفتم. 

به سمت پایین قوز کردم . مشتی خاک تگزاس را برداشتم. آن خاک، خشک و سیاه بود که با نوعی سنگ سفید مخلوط شده بود... نه، چیزی شبیه به سنگ. 

نیاد گفت:

- اینها صدفند. اینها صدف های دریایی غنی شده اند. میلیون ها سال قبل، حتی قبل از روزگار خدایان، وقتی فقط گایا و اورانوس حکمرانی می کردند، این جا زیر آب قرار داشت. اینجا قسمتی از دریا بود. 

ناگهان منظورش را دریافت کردم. تکه های کوچکی ازخارهای دریایی باستانی در دستم بود، صدف های نرم تنان. حتی صخره های آهکی، نشانه هایی از صدف های دریایی در خود داشتند. 

گفتم:

- بسیار خب، اونها به چه کارم می آن؟

- تو خیلی هم با من متفاوت نیستی، نیمه خدا. حتی وقتی بیرون از آبم، آب در من وجود داره. اون منبع زندگی منه. 

او گامی به عقب برداشت، پاهایش را در آب فرو برد، و لبخند زد.

- امیدوارم راهی برای نجات دوستات پیدا کنی. 

و با گفتن آن، به مایع تبدیل شد و در آب فرو رفت. 

وقتی به اصطبل ها برگشتم، خورشید داشت در میان صخره ها فرو می رفت. کسی آمده بود و به اسب ها غذا داده بود، چون آنها در حال دریدن لاشه های حیوانات بودند. نمی توانستم بگویم چه حیوانی، و واقعاً نمی خواستم آن را بدانم. آیا ممکن بود اصطبل ها منزجرکننده تر شوند، پنجاه اسب در حال دریدن گوشت خام این را ممکن می کرد. 

- غذای دریایی!

یکی از آنها وقتی مرا دید این را گفت.   

- بیا تو! ما هنوز گشنه مونه.

چه کاری باید انجام می دادم؟ نمی توانستم از رودخانه استفاده کنم. و این حقیقت که این مکان یک میلیون سال قبل زیر آب بوده، حالا واقعاً کمکی نمی کرد. به تکه ی کوچک صدف دریایی آهکی در کف دستم نگاه کردم، بعد به کوه خیلی بزرگ از سرگین اسب. 

با نا امیدی، صدف را به داخل سرگین ها پرت کردم. تقریباً پشتم را به اسب ها کرده بودم که صدایی شنیدم. 

- فیس! 

مثل یک بادکنک سوراخ دار. 

به پایین نگاه کردم، جایی که صدف را پرت کرده بودم. چشمه ی کوچکی از میان سرگین ها بیرون می زد. 

زیر لب گفتم:

- امکان نداره. 

با تردید، به سمت حصار رفتم. به چشمه ی آب گفتم:

- بزرگتر شو. 

فیش!

آب به اندازه ی سه فوت در هوا سر بالا آورد و شروع به قل قل کرد. غیر ممکن بود، اما اتفاق افتاده بود. دسته ای از اسب ها آمده بودند تا آب را چک کنند. یکی از آنها دهانش را به چشمه فرو برد و عق زد. 

او گفت:

- اَه، شوره!

آب دریا در وسط مراتع تگزاس. مشتی خاک را کنار زدم و صدف فسیلی دیگری برداشتم. واقعاً نمی دانستم داشتم چی کار می کردم، اما در طول اصطبل ها دویدم، و صدف ها را در کپه های سرگین پرت کردم. هرجایی که یک صدف برخورد می کرد، یک چشمه ی آب شور فوران می کرد. 

اسب ها فریاد زدند. 

- بس کن! گوشت خوبه! حموم بده!

بعد متوجه شدم که آب، مثل آب معمولی، به داخل اصطبل ها روان نمی شود، یا از سراشیبی سرازیر نمی شود. آب به طور ساده ای دور هر چشمه می جوشید و در حالی که سرگین ها را در خودش فرو می برد، به داخل زمین فرو می رفت. سرگین های اسب در آب شور حل می شد، و خاک نم دار معمولی بر جا می گذاشت.

فریاد زدم:

- بیشتر!

 کششی در قدرتم بود، و فواره های آب، مثل بزرگترین کارواش در دنیا، منفجر شدند. آب شور بیست فوت در هوا بالا رفت. اسب ها دیوانه شدند، در حالی که به سرعت برگشتند و وقتی که چشمه های آب شور از همه طرف به آنها می پاشید از آن مکان دور شدند. کوه های سرگین، مثل یخ، شروع به حل شدن کردند. 

شور و اشتیاقم بیشتر شد، حتی دردناکتر، اما نشاطی در تماشای آن همه آب شور وجود داشت. آن کار را انجام داده بودم. اقیانوس را به دامنه این کوه آورده بودم. 

یک اسب فریاد زد:

- بس کن، لرد! بس کن، لطفاً. 

آب حالا در همه جا می چرخید. اسب ها خیس شده و ترسیده بودند و در گِل فرو رفته بودند. سرگین ها کاملاً از بین رفته بود، هزاران تُن از آن ها به داخل زمین فرو رفته بودند. و حالا آب داشت استخری ایجاد می کرد، در حالی که چکه کنان به اصطبل ها وارد می شد،  و صدها چشمه ی کوچک ایجاد شده بود که به سمت رودخانه روان بودند. 

به آب گفتم:

- بایست. 

 هیچ اتفاقی نیفتاد. درد  در درونم داشت سر بر می آورد. اگر چشمه ها را متوقف نمی کردم، آب شور وارد رودخانه می شد و ماهی ها و گیاهان را مسموم می کرد. 

- بایست!

تمام قدرتم را برای توقف نیروی دریا متمرکز کردم. 

ناگهان چشمه ها خشکیدند. از پادرآمده، بر روی زانوهایم افتادم. در مقابلم، اصطبل درخشان و تمیز اسب ها قرار داشت، مزرعه ای نمناک با آب شور و گِل، و پنجاه اسب که چنان تمیز بودند که پوستشان درخشش ضعیفی داشت. حتی تکه های گوشت بین دندانهایشان شسته شده بود. 

اسب ها جیغ زنان گفتند:

- تو رو نمی خوریم! لطفاً لرد! دیگه حموم آب شور رو تموم کن!

گفتم:

- یه شرط داره، از حالا به بعد، فقط غذایی رو که نگهدارنده تون بهتون می ده رو می خورین. نه آدما رو. یا این که با تعداد بیشتری صدف دریایی  بر می گردم!

اسب ها شیهه کشیدند و مرا با تعداد زیادی قول، که آنها از این به بعد، اسب های گوشتخوار خوبی خواهند بود، متقاعد کردند، اما بیشتر آنجا نماندم تا گپ بزنم. خورشید داشت غروب می کرد. برگشتم و با سرعت بالایی، به سمت خانه ی مرتع دار رفتم. 



*****



قبل از اینکه به خانه برسم، بوی کباب را حس کردم، که مرا دیوانه تر از قبل کرد، چون من واقعاً عاشق گوشت کبابی بودم. 

میز برای یک مهمانی چیده شده بود. روبانها و بادکنک ها، نرده ها را تزیین کرده بود. گیرین گوشت کبابی را روی یک اجاق کباب پزی، که بر روی یک ظرف استوانه ای نفتی ساخته شده بود، این ور آن ور می کرد. یوریشن، در حالی که با یک چاقو ناخن هایش را می گرفت، بر روی میز پیک نیک لم داده بود. سگ دو سر، گوشت ها و دنده هایی را که داشت بر روی کباب پز سرخ می شد، بو می کشید. و بعد دوستانم را دیدم: تایسون، گراور، آنابث و نیکو، همگی به کناری برده شده، شبیه حیوانات بازار حراجی، دستها و پاها و دهانهایشان بسته شده بود و درازکش در کنار هم روی زمین بودند. 

در حالی که هنوز به خاطر بالا دویدن از سراشیبی نفس نفس می زدم، فریاد زدم:

- بذار اونها برن. اصطبل ها رو تمیز کردم!

گیرین چرخید. پیش بندی بر روی هر یک از قفسه های سینه اش پوشیده بود که بر روی هر یک کلمه ای نقش بسته بود، که با هم چنین بود: رئیس را ببوس. 

- انجامش دادی، همین حالا؟ چطوری این کار رو کردی؟ 

کاملاً طاقتم طاق شده بود، اما برایش ماجرا را تعریف کردم. 

او با حق شناسی سری تکان داد. 

- چه خلاقیتی. بهم بیشتر می چسبید اگه اون نیاد مزاحم رو مسموم می کردی، اما مهم نیست. 

گفتم:

- بذار دوستام برن. ما با هم معامله کردم. 

- آه، داشتم در موردش فکر می کردم. مشکل اینه، اگه بذارم اونها برن، هیچ پولی گیرم نمی آد. 

- تو قول دادی! 

گیرین نچ نچی کرد. 

- اما  آیا تو مجبورم کردی که بر روی رودخانه استایکس قسم بخورم؟ نه، این کار رو نکردی. پس اجباری در کار نیست. وقتی داری کاری رو انجام می دی، پسرم، همیشه باید یه قسم محکم بگیری. 

شمشیرم را کشیدم. ارثیوس غرید. یکی از سرهایش را نزدیک گوش گراور گرفت و دندانهایش را آشکار کرد. 

گیرین گفت:

- یوریشن، این پسره داره اذیتم می کنه. بکشش. 

یوریشن مرا را بررسی کرد. از شانسم در برابر او و آن چماق بزرگش خوشم نمی آمد. 

یوریشن گفت:

- خودت بکشش. 

گیرین یکی از ابروهایش را بالا برد. 

- ببخشید؟ 

یوریشن غرید. 

- صدام رو شنیدی. تو مرا رو مجبور به انجام کارهای کثیفت کردی. تو مبارزه هایی رو برای دلایل بدی انجام می دی، و من از مردن به خاطرت خسته شدم. می خوای با یه بچه مبارزه کنی، خودت این کار رو بکن. 

آن حرفها، غیر اریزترین چیزهایی بود، که از زبان یکی از پسران اریز شنیده بودم. 

گیرین کاردکش را کنار گذاشت. 

- تو جرات می کنی مرا به مبارزه بطلبی؟ همین حالا اخراجی!

- و کی از گله ات مراقبت می کنه؟ ارثیوس، بشین. 

سگ سریع غریدن به سمت گراور را پایان داد و آمد تا در کنار پاهای گاوچران بنشیند. 

گیرین دندانه قروچه ای رفت. 

- بسیار خوب! بعداً به حسابت می رسم، بعد از این که این پسر مرد! 

او دو چاقوی کنده کاری برداشت و آنها را به سمتم پرت کرد. یکی از آنها را با شمشیرم منحرف کردم. دیگری خودش را بر روی میز در یک اینچی دست یوریشن فرو برد. 

حمله کردم. گیرین اولین حمله ی مرا با یک انبر داغ قرمز دفع کرد و با یک چنگال کباب پزی به سمت صورتم خیز برداشت. به سمت سینه ی کناری اش رفتم، و شمشیر را درست در میان سینه ی میانی اش فرو بردم. 

- آخ خ خ خ.

بر روی زانوهایش مچاله شد. منتظر بودم که خرد شود، روشی که معمولاً هیولاها انجام می دهند. اما به جایش، ادا اصولی در آورد و بلند شد. زخم بر روی پیش بند آشپزی اش شروع کرد به خوب شدن. 

او گفت:

- حرکت خوبی بود، پسرم. مسئله اینه که من سه تا قلب دارم. یه سیستم پشتیبانی فوق العاده. 

او به اجاق کباب پزی برخورد کرد، و زغال ها همه جا پخش شد. یکی از آنها در کنار صورت آنابث فرود آمد و او جیغ خفه ای کشید. تایسون بندهایش را کشید، اما حتی قدرت او برای گسستن آنها کافی نبود. مجبور بودم قبل از اینکه دوستانم آسیب ببینند آن مبارزه را تمام کنم. 

مشتی بر روی سینه ی چپ گیرین زدم، اما او فقط خندید. مشتی حواله ی شکم راستش کردم. خوب نبود. او به همان اندازه که یک شمشیر را داخل یک خرس تدی فرو می کردم، واکنش نشان می داد. 

سه تا قلب. یک سیستم پشتیبانی فوق العاده. خنجر فرو بردن در یکی کافی نبود.... 

به داخل خانه دویدم. 

او فریاد زد:

- ترسو. برگرد و درست بمیر!

دیوارهای اتاق پذیرایی با دسته ای مهیب از غنائم شکار- یک آهوی رنگ شده و سرهای اژدها، یک جعبه تفنگ، و یک شمشیر نمایشی و کمانی با تیردان تزیین شده بود. 

گیریون چنگال کباب پزی اش را پرت کرد و چنگال، در دیوار، کنار سرم فرو رفت و صدای خفه ای ایجاد کرد. او دو شمشیر را از روی دیوار برداشت. 

- سرت دقیقاً اونجا قرار می گیره، جکسون! کنار خرس گریزلی!

ایده ی احمقانه ای داشتم. ریپتاید را انداختم و کمان را از روی دیوار برداشتم. بدترین تیرانداز در دنیا بودم. نمی توانستم هدف ها را در کمپ بزنم، چه برسد به چشم یک گاو نر خشمگین. اما انتخابی نداشتم. نمی توانستم این مبارزه را با شمشیر برنده شوم. به درگاه آرتمیس و آپولو، دوقلو های تیرانداز، دعا کردم، در حالی که امیدوار بودم، برای یک بار به من ترحم کنند. 

- لطفاً بچه ها. فقط یک پرتاب، لطفاً.

یک تیر در کمان گذاشتم. 

گیرین خندید. 

- احمق! یک تیر بهتر از یک شمشیر نیست. 

او شمشیرهایش را بالا آورد و حمله کرد. به کناره شیرجه رفتم. قبل از این که بتواند بچرخد، کمان را در کناره ی  قفسه ی سمت راستش زدم. صدای تامپ تامپ تامپی شنیدم، وقتی که کمان کاملاً از میان هر قفسه ی سینه اش عبور کرد و از سمت چپ بیرون آمد، و در سر پرشده ی خرس گریزلی نشست. گیریون شمشیرهایش را انداخت. او برگشت و به من خیره شد. 

- تو نمی توانی تیراندازی کنی، اونها به من گفتن تو نمی تونی .... 

چهره اش رنگ سبز بیمارگونه ای به خود گرفت. بر روی زانوهایش فرو افتاد و و در شن ها فرو رفت، تا جایی که سه تا پیش بند آشپزی و یک جفت چکمه ی گاوچران خیلی بزرگ تمام چیزی بود که بر جا ماند. 

دوستانم را باز کردم. یوریشن سعی نکرد که جلوی مرا بگیرد. بعد کباب پز را روشن کردم و غذا را به عنوان پیشکشی به آپولو و آرتمیس در آن سوزاندم. 

گفتم:

- متشکرم بچه ها، یکی بهتون بدهکارم. 

آسمان در دور دست غرید، برای همین فهمیدم که کباب ها بوی خوبی داشته است. 

تایسون گفت:

- آره، به خاطر پرسی!

نیکو پرسید:

- می تونیم حالا این ترسو رو ببندیم؟ 

گراور موافق بود. 

- آره! و اون سگ تقریباً داشت مرا می کشت! 

به یوریشن نگاه کردم، که هنوز آسوده و راحت در کنار میز پیک نیک نشسته بود. ارثیوس هر دو سرش را بر روی زانوهای گاوچران گذاشته بود. 

از او پرسیدم:

- چقدر طول می کشه تا گیرین دوباره بازسازی بشه؟ 

یوریشن شانه ای بالا انداخت. 

- صدها سال؟ اون از اون هیولاهایی که سریع بازسازی می شن، نیست. خدایان رو شکر. تو لطف بزرگی در حقم کردی. 

به خاطر آوردم:

- تو گفتی قبلاً برای او مرده بودی، چطوری؟

- هزاران ساله که برای این خزنده کار می کنم. همه چیز،  به عنوان یه دو رگه ی معمولی شروع شد، اما من جاویدانگی رو، وقتی پدرم اون رو به من پیشنهاد کرد، انتخاب کردم. بدترین اشتباهی که در تمام عمرم کردم. حالا به این مزرعه چسبیدم. نمی تونم از اینجا برم. نمی تونم خارج بشم. فقط از گاوها مراقبت می کنم و مبارزه های گیرین رو انجام می دم. به نوعی، ما دو تا به هم بسته شده ایم. 

گفتم:

- شاید بتونی چیزا رو تغییر بدی.  

یوریشن چشمانش را تنگ کرد. 

- چطوری؟ 

- با حیوانات خوب رفتار کن. مراقبشون باش. فروش اونها برای غذا رو متوقف کن. و معاملات با تیتان ها رو تموم کن. 

یوریشن در مورد آن فکر کرد. 

- همه چیز روبه راه میشه. 

- حیوانات رو به سمت خودت ببر، و اونها بهت کمک می کنن. وقتی که گیرین برگشت، ممکنه این دفعه اون برای تو کار کنه. 

یوریشن نیش خندی زد. 

- حالا، این همون چیزیه که می تونم به خاطرش زندگی کنم. 

- تو نمی خوای که جلوی رفتن ما رو بگیری؟

- معلومه، نه. 

آنابث مچ های کبودش را مالید. او هنوز با شک و تردید به یوریشن نگاه می کرد. 

- رئیست گفت که کسی برای عبور مطمئن ما پول داده. کی بوده؟ 

گاوچران شانه ای بالا انداخت. 

- شاید او فقط برای این که شماها رو فریب بده، اون رو گفته. 

پرسیدم:

- در مورد تیتان ها چی؟ تو پیام رنگین کمانی در مورد نیکو رو به اونها فرستادی؟ 

- نچ. گیرین تا بعد از کباب پختن اون رو عقب انداخت. اونها در مورد اون نمی دونن. 

نیکو به من نگاه کوتاهی کرد. در مورد این که با او چه کنم، مطمئن نبودم. شک داشتم که موافق همراهی با ما باشد. از طرف دیگر، نمی توانستم اجازه بدهم که برای خودش آن اطراف پرسه بزند. به او گفتم:

- می تونی اینجا بمونی تا وقتی که جستجومون تموم بشه. اینجا امنه. 

نیکو گفت:

- امن؟ چرا در مورد امنیت من نگرانی؟ تو گذاشتی خواهرم کشته بشه! 

آنابث گفت:

- نیکو، اون تقصیر پرسی نبود. و گیرین در مورد اینکه کرونوس می خواد تو رو دستگیر کنه، دروغ نمی گفت. اگه او می دونست تو کی هستی، هر کاری انجام می داد تا تو رو در طرف خودش داشته باشه. 

- من طرف هیچکسی نیستم. و نمی ترسم. 

آنابث گفت:

- اما باید بترسی. خواهرت نمی خواد ... 

- اگه خواهرم برات اهمیتی داشت، کمکم کرده بودید تا اون رو برگردونم!

گفتم:

- یه روح در ازای یه روح؟

- بله!

- اما اگه تو روح من رو نمی خوای ... 

- هیچی بهت نمی گم! 

او پلک زد، تا اشک را از چشمانش دور کند. 

- و من خواهرم رو بر می گردونم. 

گفتم:

- بیانکا نمی خواد تا برگردونده بشه. نه مثل اون. 

او فریاد زد: 

- تو او رو نمی شناختی! چطوری می دونی اون چی می خواست؟ 

به شعله های پیت کباب پزی خیره شدم. در مورد خطی از پیشگویی آنابث فکر کردم. 

باید پیروز بشی یا در میان دستان پادشاه ارواح می افتی. 

او می بایست مینوس باشد، و مجبور بودم تا نیکو را متقاعد کنم تا به او گوش نکند. 

- بیا از بیانکا بپرسیم. 

ناگهان آسمان تاریک تر از قبل شد. 

نیکو با بدبختی گفت:

- سعی کرده ام، اون جواب نمی ده. 

- دوباره سعی کن. احساسم می گه با بودن من در اینجا، اون جواب می ده. 

- چرا باید این کار رو بکنه؟ 

گفتم:

- چون او یه پیام رنگین کمانی برام فرستاده.

ناگهان در مورد آن مطمئن بودم. 

- او سعی می کرد بهم در مورد کارای تو هشدار بده، برای این که ازت محافطت کنم. 

نیکو سرش را تکان داد. 

- غیر ممکنه. 

- یه راه برای فهمیدنش هست. تو گفتی که نمی ترسی. 

به سمت یوریشن برگشتم. 

- ما به یه گودال نیاز داریم شبیه یه قبر. و غذا و نوشیدنی. 

آنابث هشدار داد. 

- پرسی، فکر نکنم این خوب ... 

نیکو گفت: 

- بسیار خب، سعی می کنم. 

یوریشن سبیلش را خاراند. 

- یه چاله اون پشت کندیم، برای چاه فاضلاب. می تونید ازش استفاده کنید و  پسر سیکلاپس، جعبه ی یخ من رو از آشپزخونه بیار. امیدوارم مرده ها شراب شیرین دوست داشته باشن.

















فصل دهم

در مسابقه ی مرگبار شرکت می کنیم.



فراخوانی مان را بعد از تاریک شدن هوا، در کنار یک چاله، به عمق بیست فوت، در مقابل مخزن فاضلاب انجام دادیم. مخزن به رنگ زرد روشن بود، با صورتکی خندان بر روی آن و کلمات قرمز رنگی که در کناره ی آن نوشته شده بود: کارخانجات سیفون سازی شاد[footnoteRef:73]. کاملاً آدم را به فضای احضار ارواح نمی برد.  [73:  - HAPPY FLUSH DISPOSAL CO.] 


ماه کامل بود. ابرهای نقره ای در میان آسمان حرکت می کردند. نیکو در حالی که اخم کرده بود، گفت:

- مینوس باید حالا اینجا باشی. کاملاً تاریکه. 

با امیدواری گفتم:

- شاید رفته گم شده. 

نیکو شراب شیرین را در چاله پاشید و کباب ها را در آن پرت کرد، بعد شروع به خواندن سرودی به زبان یونان باستان کرد. به سرعت جیرجیرک های داخل جنگل، جیر جیر کردن را متوقف کردند. در جیبم، سوت سگ یخی استایکسی شروع به سرد شدن کرد، و روی رانم داشت یخ می زد. 

تایسون در گوشم پچ پچ کرد:

- جلوش رو بگیر. 

قسمتی از وجودم موافق بود. آن اوضاع غیر طبیعی بود. هوای شب سرد و خطرناک بود.

اما قبل از آن که بتوانم چیزی بگویم، اولین ارواح پدیدار شدند. مه های سولفوری از زمین به بیرون تراوش کرد. سایه ها ضخیم می شد و شکل انسانی به خود می گرفت. یک شکل آبی رنگ در لبه ی چاله جابه جا شد و زانو زد تا بنوشد. 

نیکو در حالی که لحظه ای سرودش را متوقف می کرد، گفت: 

- بس کن! فقط بیانکا باید بنوشه!

ریپتاید را کشیدم. ارواح با یک هیس دسته جمعی با دیدن تیغه ی برنز آسمانی ام عقب نشستند. اما خیلی دیر شده بود تا اولین روح را متوقف کنم. او هم اکنون به شکلی جامد – یک مرد ریشو در ردای سفید- تبدیل شده بود. حلقه ای طلایی بر روی موهای سرش قرار داشت، حتی در چشمان مرده اش نفرت زنده بود. 

نیکو گفت:

- مینوس! داری چی کار می کنی؟ 

روح در حالی که فکر می کنم چنان متاسف نبود، گفت:

- معذرت می خوام، ارباب. پیشکشی بوی خیلی خوبی داشت، نتونستم مقاومت کنم. 

او دستش را بررسی کرد و لبخند زد. 

- خیلی خوبه که دوباره خودم رو می بینم. تقریباً در حالتی شکل گرفته.... 

نیکو اعتراض کرد:

- تو تشریفات رو بر هم زدی. برو... 

ارواح مرده با نوری خطرناک شروع به لرزیدن کردند، و نیکو مجبور بود تا دوباره سرود بخواند تا آنها را به اطاعت وادارد. 

مینوس با شگفتی گفت:

- بله، کاملاً درسته، ارباب. باید سرود خوندن رو ادامه بدی. من فقط اومدم که در برابر این دروغگوها که سعی دارن شما رو فریب بدن، ازت محافظت کنم. 

او به سمت من چرخید، مثل این که من نوعی کرکس بودم. 

- پرسی جکسون... من، من،... پسرای پوسایدن در طی قرن ها هیچ پیشرفتی نکردن، مگه نه؟

می خواستم او را بزنم، اما می دانستم که مشتم از میان صورتش خواهد گذشت. گفتم:

- ما دنبال بیانکا دی آنجلو می گردیم. برو گمشو. 

روح با دهان بسته خندید. 

- می دونم که تو یه بار مینیاتورم رو با دست خالی کشتی. اما چیزای بدتری توی هزار تو در انتظارته. آیا واقعاً باور داری که دایدالوس بهتون کمک می کنه؟ 

ارواح دیگر با آشفتگی تکان خوردند. آنابث چاقویش را کشید و به من کمک کرد تا آنها را از چاله دور نگه داریم. گراور چنان عصبی بود که به شانه ی تایسون چسبیده بود. 

مینوس هشدار داد:

- دایدالوس هیچ ارزشی برای دو رگه ها قائل نیست. نمی تونید بهش اعتماد کنید. او توی ریاضیات و اختراعات، پیر شده. او گناهش بیشتر از گناه یه قاتله و توسط خدایان نفرین شده. 

پرسیدم:

- گناه قاتل، کی رو کشته؟

روح غرید.

- موضوع رو عوض نکن! شما جلوی دست و پای نیکو رو می گیرین. شماها سعی دارین تشوقیقش کنین از هدفش دست برداره. من اون رو یه لرد خواهم کرد. 

نیکو دستور داد:

- بسه، مینوس. 

روح پوزخند زد. 

- ارباب، اینها دشمنتون هستن. شما نباید به اونها گوش کنین! بذارین ازتون محافظت کنم. می تونم دیوانه شون کنم، مثل بقیه. 

آنابث نفسش را حبس کرد. 

- بقیه؟  منظورت کریس ردریگرزه؟ اون... به خاطر تو بود؟ 

روح گفت:

- هزار تو قلمرو منه، نه دایدالوس! کسایی که بدون اجازه وارد بشن، با دیوونگی پذیرایی میشن. 

نیکو دستور داد:

- گم شو مینوس! می خوام خواهرم رو ببینم!

روح عصبانیتش را عقب راند. 

- هرجور شما بخواین، ارباب. اما من بهتون هشدار دادم. شما نمی تونین به این قهرمانا اعتماد کنین. 

با گفتن آن جمله، در میان مه محو شد. 

روح های دیگر به سمت جلو هجوم آوردند، اما من و آنابث آنها را عقب نگه داشتیم. 

نیکو خواند:

- بیانکا، ظاهر شو! 

او سرود خواندن را سریع تر کرد، و ارواح با ناراحتی جابه جا شدند. 

گراور من من کنان گفت:

- همین حالا.

بعد یک نور نقره ای در میان درختها درخشید- یک روح، که روشن تر و قوی تر از بقیه به نظر می رسید، نزدیکتر شد، و چیزی به من می گفت که اجازه دهم عبور کند. او زانو زد تا از چاله بنوشد. وقتی بلند شد، شکلی روح وار از بیانکا دی آنجلو بود. 

سرود نیکو لرزید. شمشیرم را پایین آوردم. ارواح دیگر شروع کردند تا همگی به جلو بیایند، اما بیانکا دی آنجلو دستش را بالا آورد و آنها را به داخل جنگل عقب راند. 

او گفت:

- سلام، پرسی. 

به همان شکل قبلی اش، در زمان زنده بودنش بود: یک کلاه سبز از یک طرف بر روی موی ضخیم مشکی اش قرار داشت، چشمان مشکی و پوست سبزه، شبیه برادرش. شلوار لی و ژاکتی نقره ای پوشیده بود، لباس گروه شکارچیان آرتمیس. کمانی بر روی شانه اش آویزان بود. به طور ضعیفی لبخند می زد، و تمام اندامش می درخشید. 

گفتم:

- بیانکا.

صدایم بم بود. مدت زمانی طولانی، به خاطر مرگش احساس گناه کرده بودم، اما دیدن او در مقابلم، پنج برابر بدتر بود، مثل اینکه مرگش تازه و جدیداً رخ داده بود. جستجو در میان لاشه ی جنگجوی برنزی غول پیکر، که بیانکا برای مغلوب کردن آن، زندگی اش را قربانی کرده بود، و پیدا نکردن هیچ نشانه ای از او، را به یاد آوردم. گفتم:

- متاسفم. 

- هیچ چیزی برای معذرت خواهی وجود نداره، پرسی. من، خودم، انتخاب کردم. از اونم پشیمون نیستم. 

- بیانکا!

نیکو مثل این که تازه از سردرگمی در آمده باشد، به جلو سکندری خورد. بیانکا به سمت برادرش چرخید. حالتش غمگین بود، مثل این که از این لحظه می ترسید. 

- سلام، نیکو. خیلی بلندتر شدی. 

نیکو فریاد زد:

- چرا زودتر جوابم رو ندادی؟ ماههاست دارم سعی می کنم! 

- امیدوار بودم ناامید بشی. 

- نا امید؟ 

به نظر می رسید قلبش شکسته است. 

- چطوری می تونی اون رو بگی؟ سعی داشتم نجاتت بدم!

- تو نمی تونی نیکو. اون کار رو نکن. حق با پرسیه. 

- نه! او گذاشت تو بمیری! او دوستت نیست. 

بیانکا دستش را کشید، مثل این که می خواست صورت برادرش را لمش کند، اما او از مه ساخته شده بود. دستش وقتی که به نزدیکی پوست زنده آمد، تبخیر شد. 

او گفت:

- باید بهم گوش کنی. کینه به دل داشتن برای یکی از بچه های هیدیز خیلی خطرناکه. این عیب مهلک و کشنده ی ماست. تو باید ببخشی. بهم قول بده. 

- نمی تونم، هرگز. 

- پرسی برات نگران بود، نیکو. او می تونه کمک کنه. اجازه دادم اونچه که برات اتفاق می افتاد رو ببینه، و امیدوار بودم پیدات کنه. 

گفتم:

- پس تو بودی. تو اون پیام های رنگین کمانی رو فرستادی. 

بیانکا سری به موافقت تکان داد. 

نیکو جیغ زد:

- چرا داری به او کمک می کنی، نه به من؟ این عادلانه نیست! 

بیانکا به او گفت:

- حالا به حقیقت نزدیک شدی. اون پرسی نیست که از دستش عصبانی هستی. اون منم. 

- نه. 

- تو عصبانی هستی چون تو رو به خاطر شکارچی آرتمیس شدن ترک کردم. عصبانی هستی، چون مُردم و تنهات گذاشتم. به خاطر اون متاسفم، نیکو. واقعاً متاسفم. اما باید عصبانیت رو کنار بذاری. و از سرزنش کردن پرسی، به خاطر انتخاب هام، دست برداری. این کار باعث سرنوشت بدی میشه. 

آنابث حرفش را قطع کرد. 

- حق با اونه. کرونوس داره بلند میشه، نیکو. او هرکسی رو به خاطر جنبشش فریب می ده. 

نیکو گفت:

- کرونوس برام اهمیتی نداره. من فقط می خوام خواهرم برگرده. 

بیانکا با وقار به او گفت:

- تو نمی تونی اون کار رو انجام بدی، نیکو. 

- من پسر هیدیزم! من می تونم. 

او گفت:

- سعی نکن، اگه من رو دوست داری، این کار رو نکن....

صدایش آهسته شد. ارواح داشتند دوباره به دورمان جمع می شدند، و به نظر مضطرب بودند. سایه هایشان می لرزید. صداهایشان می لرزید. 

- خطر!

بیانکا گفت:

تارتاروس به جنبش افتاده، قدرتت توجه کرونوس رو جذب کرده. مرده ها باید به عالم زیرین برگردن. اصلاً خوب نیست که بیشتر از این بمونیم. 

نیکو گفت:

- صبر کن، لطفاً ... 

بیانکا گفت:

- خداحافظ نیکو. دوستت دارم. اونچه که گفتم رو به یاد داشته باش. 

شکلش درخشید و ارواح ناپدید شدند، در حالی که ما را با یک چاله، یک محفظه ی سیفون شاد و یک ماه کامل سرد ترک می کردند. 



*****



هیچکداممان جرات سفر در شب را نداشت، برای همین تصمیم گرفتیم تا صبح صبر کنیم. گراور و من در میان کاناپه های چرمی اتاق پذیرایی گیرین فرو رفتیم، که خیلی راحت تر از یک تختخواب سفری در میان هزار تو بود. اما آن کاناپه ها هم، کابوس های شبانه ام را بهتر نکرد. 

در رویا دیدم که لوک هستم، در حال قدم زدن در میان یک کاخ سیاه بر بالای کوهستان تام. حالا ساختمان ها واقعی بودند- نه مثل توهم نصفه نیمه ای که در زمستان قبل دیده بودم. آتش های سبز در کناره های دیوار در آتشدان ها می سوخت. کف از مرمر های سیاه جلا داده شده، ساخته شده بود. در میان هال ورودی باد سردی می وزید، و بالای سرمان در میان سقف باز، آسمان به همراه با ابرهای طوفانی خاکستری می چرخید. لوک برای رزم، لباس پوشیده بود. او یک شلوار ارتشی، تی شرت سفید، و یک زره سینه ی برنزی پوشیده بود، اما شمشیرش بک بیتر در کناره ی پهلویش قرار نداشت- تنها یک غلاف خالی. او به حیاط بزرگی وارد شد، جایی که چندین دسته از جنگجویان و دراکاناها داشتند برای جنگ آماده می شدند. وقتی لوک را دیدند، دوررگه ها توجه هاشان جلب شد. آنها شمشیرشان را بر روی زره شان قرار دادند. یکی از دراکانا پرسید:

- وقتش ش ش ش ه ، لرد؟

لوک قول داد:

- به زودی، به کارتون ادامه بدید.

 صدایی در پشت سر لوک گفت:

- لرد.

کِلی، امپوسا، داشت به او لبخند می زد. امشب لباس آبی پوشیده بود، و به طور شریرانه ای، زیبا به نظر می رسید. چشمانش می درخشید- گاهی قهوه ای تیره، گاهی قرمز خالص. موهایش در پشتش بافته شده بود و به نظر می رسید که نور آتشدان ها را به خود گرفته است، مثل این که دوست داشت به شعله ای واقعی تبدیل شود. 

قلبم به تپش افتاد. منتظر بودم که کلی مرا ببیند، و مرا مثل قبل تا بیرون رویایم تعقیب کند، اما این بار به نظر می رسید که متوجه من نیست. او به لوک گفت:

- یه ملاقات کننده داریم. 

به کناری رفت، و حتی به نظر می رسید لوک هم از دیدن آنچه می دید گیج شده است. 

کامپ هیولا، در بالای سر لوک بود. مارهایش در میان پاهایش هیس هیس می کردند. سرهای حیوانات بر روی کمرش می غریدند. شمشیرهای کشیده شده اش با سم می درخشیدند و با بالهای خفاش وار گشوده، به داخل راهروی ورودی آمد. 

صدای لوک کمی می لرزید. 

- تو، بهت گفتم توی آلکاتراز بمون. 

پلک هایش فریبکارانه مثل یک خزنده پلک زد. او با زبان غرغری عجیبش صحبت کرد، اما این بار در جایی در پشت ذهنم حرفهایش را فهمیدم.

- اومدم تا خدمت کنم، بذار انتقام بگیرم. 

لوک گفت:

- تو یه زندان بانی. شغلت ... 

- می خوام اونها رو بکشم. هیچکس نمی تونه از دستم فرار کنه. 

لوک تردید کرد. خطی از عرق از کنار صورتش به پایین چکید. او گفت:

- خیلی خب، تو با ما می آی. بهتره تو کلاف نخ آریادنه رو حمل کنی. این موقعیت، افتخار بزرگیه. 

کامپ به سمت ستاره ها هیس هیس کرد. شمشیرهایش را غلاف کرد و برگشت، و تاپ تاپ کنان بر روی پاهای اژدهاگونه اش از راهروی ورودی بیرون رفت.

لوک غرغر کرد:

- باید می ذاشتیم این یکی، توی تارتاروس بمونه. اون خیلی بی نظمه، خیلی قدرتمند. 

کلی به آرامی خندید. 

- تو نباید از قدرت بترسی، لوک. ازش استفاده کن!

لوک گفت:

- هرچه زودتر بریم، بهتره. می خوام هر چه زودتر تموم بشه. 

کلی در حالی که انگشتش را بر روی بازوی لوک می کشید، همدردی کرد. 

- وای، تو فکر می کنی خراب کردن کمپ قدیمیت کار خوشایندی نیست؟

- من همچین حرفی نزدم. 

- تو هیچ فکری در مورد خودت نداری، آه، قسمت خاصت؟

صورت لوک مثل سنگ شد. 

- من ماموریتم رو می دونم. 

دیو گفت:

- خوبه. فکر می کنی، ارتش یورش کننده ت کافیه؟ یا لازمه برای کمک به مادر هکیت تماس بگیرم؟

لوک مهیبانه گفت:

- حتی بیشتر از اندازه ی کافی، نیرو داریم. معامله تقریباً کامل شده. همه ی چیزی که حالا لازم دارم اینه که از اون محوطه با امنیت مسیریابی کنم. 

کلی گفت:

- اِم م م، باید جالب باشه. متنفرم از اینکه در صورت شکست، سرت رو روی یه نیزه ببینم. 

- من شکست نخواهم خورد. و تو، دیو، کار دیگه ای نداری انجام بدی؟ 

کلی لبخند زد.

- اُه، بله. دارم به کسایی که استراق سمع می کنن، نا امیدی هدیه می دم. دارم این کار رو همین حالا انجام می دم.

او مستقیم به من نگاه کرد، چنگال هایش را آشکار کرد و رویایم را پاره کردم. 

ناگهان در مکان متفاوتی بودم.  بر بالای یک دیوار سنگی، مشرف بر صخره های سنگی و اقیانوسی در زیر آن، ایستاده بودم. پیرمرد، دایدالوس، بر روی یک میز کار قوز کرده بود، و با نوعی وسیله ی ردیابی، شبیه یک قطب نمای خیلی بزرگ، کلنجار می رفت. سالها پیرتر از آخرین باری بود که او را دیده بودم. کمرش خم شده بود و دستهایش پیر و چروک شده بودند. او زیر لب فحشی به زبان یونان باستان داد و با چشمانی نیم باز نگاه کرد، مثل این که نمی توانست کارش را ببیند، حتی با این که آن روز، روزی آفتابی بود. 

صدایی فریاد زد:

- عمو!

پسری خندان، همسن نیکو، جست و خیز کنان از پله ها بالا آمد، در حالی که جعبه ای چوبی را حمل می کرد. 

پیرمرد گفت:  

- سلام، پردیکس[footnoteRef:74]. [74:  - Perdix] 


اگر چه تن صدایش سرد بود. 

- پروژه هات رو انجام دادی؟

- بله، عمو. اونا آسون بودند. 

دایدالوس اخم کرد. 

- آسون؟ مسئله ی بالا بردن آب از سربالایی بدون یه پمپ آسون بود؟

- اُه، بله! ببینید!

پسر در جعبه را برداشت و در میان آن آت و آشغال ها جستجو کرد. با دسته ای پاپیروس بلند شد و به مخترع پیر تعدادی دیاگرام و یادداشت نشان داد. از آنها چیزی متوجه نشدم، اما دایدالوس با اکراه سری به توافق تکان داد. 

- می بینم. بد نیست. 

پردیکس گفت:

- پادشاه عاشقشون شد! او گفت احتمالاً من از شما باهوشترم!

- اون این رو گفت؟

- اما من باور نکردم. خیلی خوشحالم که مادر مرا فرستاد تا با شما مطالعه کنم! می خوام در مورد هر چیزی که انجام می دین، بدونم. 

دایدالوس من من کنان گفت:

- بله، پس از اینکه من مُردم، تو می تونی جایگاه من رو بگیری، آره؟

چشمان پسر گشاد شد. 

- اُه، نه، عمو! اما داشتم فکر می کردم... چرا یه آدم در نهایت باید بمیره؟

مخترع اخم کرد. 

- این راهیه که موجودات طی می کنن، پسرم. همه چیز، به جز خدایان، می میرن. 

پسر اصرار کرد.

- اما چرا؟ اگه بتونید روح[footnoteRef:75] رو حفظ کنی، ... روح رو در یه شکل دیگه... خب، شما در مورد آدم ماشینی ها حرف می زدید، عمو. گاوهای نر، عقاب ها، اژدها ها، اسب های برنزی. چرا یک شکل برنزی برای آدمها نسازیم؟ [75:  - animus ( anima)  حالتی که در روانشناسی شخصیت درونی فرد را توصیف می کند.  منظور پردیکس حفظ شخصیت انسان در بدنی ماشینی بوده است. البته شخصیت یک انسان در واقع معادل با روح اوست. ] 


دایدالوس با تندی گفت:

- نه، پسرم. تو بچه ای. همچین چیزی غیر ممکنه. 

پردیکس اصرار کرد:

- فکر نکنم. با استفاده ی کمی از جادو ... 

- جادو، بله!

- بله، عمو! جادو و قطعات مکانیکی با هم- با یک کمی کار، می تونیم یه بدن که کاملاً انسان به نظر برسه، حتی بهتر، بسازیم. من یه یاداشت هایی نوشتم. 

او لوله ی کاغذی ضخیمی را به دست پیرمرد داد. دایدالوس آن را باز کرد. مدت زمانی طولانی، آن را خواند. چشمانش تنگ شد. به پسر نگاه کوتاهی کرد، بعد لوله ی کاغذ را بست و گلویش را صاف کرد. 

- این هرگز کار نمی کنه، پسرم. وقتی بزرگتر شدی، خواهی فهمید. 

- خب، پس می تونم اون اسطرلاب[footnoteRef:76] رو درستش کنم، عمو؟ مفصل هات دوباره ورم کرده؟ [76:  - وسیله ای برای سنجیدن ارتفاع ] 


فک پیرمرد محکم شد. 

- نه. متشکرم. حالا، چرا نمی ری پی کارت؟ 

پردیکس به نظر می رسید به عصبانیت پیرمرد توجهی ندارد. او سوسکی برنزی را از انبوه ابزارها برداشت و به لبه ی برج دوید. یک تیر کوتاه که فقط تا زانوی پسر می رسید، لبه ی برج را نگه داشته بود. باد خیلی قوی بود. می خواستم به او بگویم:

- برگرد عقب. 

اما صدایم در خواب کار نمی کرد. پردیکس سوسک را بالا آورد و آن را به درون آسمان پرت کرد. سوسک بالهایش را گشود و با وزوزی دور شد. پردیکس با خوشی خندید. 

دایدالوس زیرلبی، آن چنان آهسته که پسر نتواند بشنود، گفت:

- باهوشتر از من...

- واقعیت داره که پسرتون در حال پرواز مُرد، عمو؟ شنیدم شما براش بال های بزرگی درست کردید، اما اون بالها شکستند. 

دایدالوس دستهایش را گره کرد. او زیر لب گفت:

- جای من رو بگیره.

باد دور پسر تازیانه وار حرکت می کرد، لباس هایش را می کشید و موهایش را آشفته می کرد. 

پردیکس گفت:

- من از پرواز خوشم میاد، بالهای خودم رو می سازم که نخواهند شکست. فکر می کنید بتونم؟ 

ممکن بود این رویایی در میان رویایم باشد، اما ناگهان تصور کردم خدای دو سر، ژانوس، در حالی که کلیدی نقره ای را این دست آن دست می کرد و لبخند می زد، در کنار دایدالوس در هوا درخشید. انتخاب کن. 

او در گوش مخترع پیر پچ پچ کنان گفت:  انتخاب کن. 

دایدالوس یکی دیگر از سوسک های فلزی را برداشت. چشمان پیر مخترع از عصبانیت قرمز بود. 

او فریاد زد:

- پردیکس، بگیر. 

او سوسک برنزی را به سمت پسر پرت کرد. پردیکس با سرخوشی، سعی کرد آن را بگیرد، اما پرتاب خیلی بلند بود. سوسک به درون آسمان پرت شد، و پردیکس یک ذره از لبه جلوتر رفت. و باد او را گرفت. به نحوی، توانست لبه برج را با انگشتانش در حال سقوط بگیرد. او جیغ زد:

- عمو! کمکم کن!

صورت پیرمرد مثل یک ماسک بود. از موضعش تکان نخورد. دایدالوس به نرمی گفت:

- برو، پردیکس. با بال های خودت. در مورد کار با اونا سریع باش. 

پسر، در حالی که جای دست گیرش را از دست می داد، فریاد زد:

- عمو! 

او به سمت دریا سقوط کرد. یک لحظه سکوتی مرگبار برقرار شد. خدا، ژانوس، درخشید و ناپدید شد. بعد تندری آسمان را لرزاند. صدای عبوس یک زن از آن بالا گفت:

- بهای اون رو پرداخت می کنی، دایدالوس. 

آن صدا را قبلاً شنیده بودم. آن صدا، صدای مادر آنابث، آتنا بود. دایدالوس به سمت آسمان ها اخم کرد. 

- من همیشه به شما افتخار می کردم، مادر. من همه چیز رو قربانی کردم تا راه شما رو ادامه بدم. 

- با این حال اون پسر، تبرک من رو مثل تو داشت. و تو اون رو کشتی.  بهاشو می پردازی. 

دایدالوس غرید:

- من جواب پس دادم و دادم. من همه چیز رو باختم. در عالم زیرین رنج خواهم برد، اهمیتی نداره. اما حالا ... 

او لوله ی کاغذی پسر را برداشت، آن را برای لحظه ای مطالعه کرد، و آن را در آستینش سراند. 

آتنا به سردی گفت:

- تو نمی فهمی. تو همین حالا بهاشو می پردازی، تا ابد. 

ناگهان دایدالوس با درد و رنج به روی زمین افتاد. آنچه را که او احساس می کرد، احساس کردم. یک درد داغ گذاری نزدیک گردنم، مثل یک گردنبند آهنی داغ و گداخته- نفسم را بند آورد، و همه چیز سیاه شد. 



*****



در تاریکی بیدار شدم، دستانم گلویم را چنگ می زد. گراور از روی کاناپه ی بغلی گفت:

- پرسی؟ حالت خوبه؟ 

نفسم را پیوسته و آرام کردم. مطمئن نبودم چطور جواب دهم. مردی را که به دنبالش بودیم تماشا کرده بودم، دایدالوس، برادرزاده اش را کشته بود. چطور می توانستم خوب باشم؟ تلویزیون روشن بود. نور آبی در میان اتاق می درخشید. 

غار غار کنان گفتم:

- ساعت... ساعت چنده؟

گراور گفت:

- دو صبح، نمی تونستم بخوابم. داشتم کانال طبیعت رو تماشا می کردم. 

او فین فینی کرد. 

- دلم برای جنیفر تنگ شده. 

خواب را از چشمانم بیرون راندم. 

- آره، خب... تو دوباره اون رو می بینی، به زودی. 

گراور با ناراحتی سرش را تکان داد. 

- می دونی امروز چه روزیه، پرسی؟ همین حالا، از توی تلویزیون دیدم. امروز سیزدهم ژوئنه. هفت روز از وقتی که کمپ رو ترک کردیم، گذشته. 

گفتم:

- چی؟ نمی تونه درست باشه. 

گراور به من یادآوری کرد.

- زمان توی لابیرنت سریع تر می گذره. اولین باری که تو و آنابث به داخلش رفتین، تو فکر می کردی فقط چند دقیقه اونجا بودی، درسته؟ اما اون یه ساعتی می شد. 

گفتم: 

- اُه، درسته. 

بعد برایم روشن شد که او دارد در چه موردی صحبت می کند و دوباره در گلویم احساس سوزش داغ گذاری کردم. 

- فرجه ات در رابطه با شورای بزرگان سم دار. 

گراور کنترل تلویزیون را در دهانش گذاشت و انتهای آن را زیر دندانش خرد کرد. 

او با دهانی پر از پلاستیک گفت:

- زمان رو از دست دادم. وقتی برگردم، اونها گواهی جستجوم رو ازم می گیرن. دیگه هرگز اجازه نخواهم داشت بیرون برم. 

به او قول دادم:

- با اونها صحبت می کنیم. متقاعدشون می کنیم زمان بیشتری بهت بدن. 

گراور آب دهانش را فرو برد. 

- اونها هرگز اون کار رو نمی کنن. دنیا داره می میره، پرسی. اونچه که امروز تو انجام دادی – پاکسازی مرتع حیوانات از گیرین- شگفت انگیز بود. من ... من آرزو دارم کاش می تونستم مثل تو باشم. 

گفتم:

- هی، اون رو نگو. تو هم مثل یه قهرمانی ... 

- نه، من نیستم. سعی می کنم، اما... 

او آهی کشید. 

- پرسی، نمی تونم بدون پیدا کردن پن به کمپ برگردم. نمی تونم. این رو درک می کنی، مگه نه؟ اگه شکست بخورم، نمی تونم توی صورت جنیفر نگاه کنم. نمی تونم حتی با خودم روبرو بشم. 

صدایش چنان ناراحت بود که شنیدنش باعث ناراحتی می شد. ما در خیلی چیزها با هم بودیم، اما هرگز صدایش را چنین ناراحت نشنیده بودم. 

گفتم:

- حلش می کنیم، تو شکست نخورده ای. تو یه پسر بزی قهرمان هستی، درست؟ جنیفر این رو می دونه. منم می دونم. 

گراور چشمانش را بست. محزون زیر لب گفت:

- پسر بزی قهرمان. 

خیلی بعد از این که به خواب رفت، هنوز بیدار بودم، در حالی که نور آبی کانال طبیعت بر روی سرهای پر شده ی نصب شده بر روی دیوارهای گیرین می رقصید. 



*****



صبح بعد به درون محافظ گله رفتیم و وداع هایمان را انجام دادیم. 

بدون توجه به کلمات گفتم:

- نیکو، تو می تونی با ما بیای.

فکر کنم، داشتم در مورد رویایم و این که چقدر آن پسر جوان، پردیکس، مرا به یاد نیکو می انداخت، فکر می کردم. او سرش را تکان داد. فکر نمی کنم که هیچ کدام از ما توانسته بود در خانه مرتع دار دیوصفت خوب خوابیده باشد، اما نیکو از همه بدتر به نظر می رسید. چشمانش قرمز بود و صورتش به سفیدی گچ. او در شنلی سیاه پیچیده شده بود، که می بایست متعلق به گیرین باشد - چون آن شنل، حتی برای یک مرد بالغ سه سایز بزرگتر بود. 

-  من یه کمی وقت  برای فکر کردن لازم دارم. 

چشمانش، با چشمانم تلاقی نکرد. اما از تن صدایش می توانستم بگویم که هنوز عصبانی بود. این حقیقت که خواهرش به خاطر من، نه به خاطر او، از عالم زیرین بیرون آمده بود، به نظر نمی رسید به مزاجش خوش آمده باشد. آنابث گفت:

- نیکو، بیانکا فقط می خواد تو در امان باشی. 

او دستش را بر روی شانه ی نیکو گذاشت، اما نیکو آن را کنار زد و به سمت خانه ی مرتع دار به راه افتاد. ممکن بود به خاطر تصوراتم باشد، اما مه صبحگاهی به نظر می رسید آهسته و پیوسته وقتی او قدم می زد، او را در بر گرفت. آنابث به من گفت:

- براش نگرانم. اگه دوباره با روح مینوس صحبت کنه ... 

یوریشن قول داد. 

- اون حالش خوب میشه. 

گاوچران به طور زیبایی تمیزکاری کرده بود. شلوار لی نو و یک پیراهن وسترن تمیز پوشیده بود و حتی ریشش را تراشیده بود. او چکمه های گیرین را پوشیده بود. 

- اون پسر می تونه این جا بمونه و افکارش رو جمع و جور کنه، تا هر وقت که بخواد. جاش امنه، قول می دم. 

پرسیدم:

- در مورد تو چی؟ 

یوریشن زیر یکی از چانه های ارثیوس را خراند و بعد، بعدی را. 

- از حالا به بعد قراره چیزا توی این مرتع یک کمی متفاوت تر از قبل پیش بره. دیگه هیچ گوشت گله ی قربانی در کار نیست. دارم در مورد نون شیرینی های مغزدار حبوباتی فکر می کنم. و قصد دارم با اون اسبای گوشت خوار دوست بشم. ممکنه برای نمایش سواری بعدی ثبت نام کنم. 

آن ایده مرا لرزاند. 

- خب، موفق باشی. 

- آره. 

یوریشن روی چمن تفی انداخت. 

- با حساب کتاب من، شماها دنبال کارگاه دایدالوس می گردین؟

چشمان آنابث درخشید. 

- تو می تونی کمکمون کنی؟

یوریشن محافظ گله را بررسی کرد، و احساسم به من می گفت که موضوع کارگاه دایدالوس او را ناراحت می کند. 

- نمی دونم کجاست. اما هفاستوس ممکنه بدونه.

 آنابث موافق بود. 

- اون همون چیزیه که هرا گفت. اما چطوری می تونیم هفاستوس رو پیدا کنیم؟ 

یوریشن چیزی را از زیر یقه ی پیراهنش بیرون آورد. یک گردنبند بود- یک صفحه ی گرد نقره ای صاف در یک زنجیر نقره ای. در میان صفحه، یک فرورفتگی وجود داشت، مثل اثر انگشت شست. یوریشن آن را به آنابث داد. یوریشن گفت:

- هفاستوس، گاهگاهی اینجا می آد، حیوانات رو مطالعه می کنه، برای اینکه بتونه کپی های ماشینی برنزی اونها رو بسازه. آخرین بار، من- اِه- یه لطفی در حقش کردم. یه حقه ی کوچیک که می خواست روی پدرم، اریز، و آفرودیت سوار کنه. او این زنجیر رو به نشانه ی سپاسگذاری به من داد. گفت اگه یه وقتی لازم بود اون رو پیدا کنم، این صفحه من رو به سمت کوره هاش راهنمایی می کنه. اما فقط یه دفعه. 

آنابث پرسید:

- و تو داری اون رو به من می دی؟ 

یوریشن قرمز شد. 

- من نیازی ندارم که کوره ها رو ببینم، خانم کوچولو. به اندازه ی کافی اینجا کار دارم. فقط دگمه رو فشار بدید و شما در راه اونجا خواهید بود. 

آنابث دگمه را فشرد و صفحه به کار افتاد. هشت تا پای فلزی بیرون آمد. آنابث جیغ زد و آن را پرت کرد، که باعث سردرگمی بسیار زیاد یوریشن شد. 

آنابث جیغ زد:

- عنکبوت!

گراور توضیح داد:

- او، اِم، یه کمی از عنکبوت ها می ترسه. یه کینه ی قدیمی بین آتنا و آرچانه[footnoteRef:77].  [77:  - Arachne الهه ی یونانی که به اولین عنکبوت تبدیل شد.  آرچانه الهه ی یونان باستان در اصل دختر فانی یک چوپان مشهور بود که شهرتش به خاطر پشم های زیبایی بود که به رنگ اراغوانی در می آورد. هنر بافندگی آرچانه در مدتی که در کنار آتنا الهه ی جنگ یونان زندگی می کرد به عنوان هدیه ای از جانب آتنا به او ارزانی شد. بعد از مدتی او به دیار خود بازگشت و  با هنر بسیار خود، پارچه های سبک بافت با طرح هایی پیچیده بافت که همه را به تحیر واداشت. یک روز یک عروس جنگل از او پرسید که هنرش هدیه ای از جانب آتنا ست و او چنان مغرور شده بود که گفت: « هیچ جا چه در آسمانها و چه زمین کسی هنر مرا  ندارد و اگه آتنا ادعایی دارد می تواند مسابقه بدهیم تا معلوم شود کدام بهترین است». آتنا سعی کرد با واسطه کردن یک پیرزن او را سر عقل آورد اما آرچانه بر روی مبارزه با آتنا پافشاری می کرد. در مسابقه، آتنا پرتره ای باشکوه از خدایان بافت در عوض آرچانه در پرتره اش زئوس را با زنان بسیار در کنارش بافت، دیونسیوس را مست و خوار و حتی آپولو را در شمائل یه چوپان تهی دست بر روی پارچه اش به تصویر کشید. آتنا چنان عصبانی شد که سیلی به او زد و پارچه اش را پاره کرد. آرچانه متوجه کاری که کرده بود شد، چنان افسرده شد که خودش را به دار آویخت.  آتنا دلش به حال او سوخت و اجازه داد دوباره متولد شود، اما این بار نه در هیبت یک انسان بلکه به صورت یک عنکبوت. آتنا به او گفت:
« اجازه می دم دوباره زندگی کنی، اما به خاطر آن غرور و خودبینی، تا ابد آویزانی و تاب می خوری»
 منبع: http://www.goddessgift.com/goddess-myths/greek-goddess-arachne.htm] 


یوریشن کمی دلواپس به نظر می رسید. 

- اُه، متاسفم، خانم کوچولو. 

عنکبوت با تقلا به سمت محافظ گله رفت و بین میله ها ناپدید شد. گفتم:

- عجله کنید، اون چیز برامون صبر نمی کنه. 

آنابث مشتاق تعقیبش نبود، اما انتخاب زیادی نداشتیم. از یوریشن خداحافظی کردیم، تایسون محافظ گله را از روی سوراخ برداشت و به داخل هزار تو پریدیم. 



*****



آرزو می کردم ای کاش می توانستم بر روی آن عنکبوت ماشینی یک قلاده ببندم. آن عنکبوت چنان به سرعت در میان تونل ها می دوید، که اکثر اوقات، حتی نمی توانستم آن را ببینم. اگر به خاطر قدرت شنوایی فوق العاده ی گراور و تایسون نبود، هرگز می فهمیدیم از کدام راه رفته است. 

از یک تونل مرمری دویدیم، بعد به سمت چپ رفتیم و داشتیم داخل یک پرتگاه بسیار عمیق می افتادیم. تایسون قبل از این که بیفتم، مرا گرفت و بالا کشید. تونل در مقابلمان ادامه داشت، اما در حدود صد پا، زمین و کف تونلی در کار نبود، فقط تاریکی و خلا در درون یک چاله و یک سری تیرآهن بر روی آن.  عنکبوت مکانیکی در نیمه ی راه بود، با استفاده از تارهای عنکبوتی فلزی، از یک تیرک به تیرک دیگر تاب می خورد. 

آنابث گفت:

- میله های میمونی. توی کار با اینها ماهرم. 

او بر روی اولین میله پرید و برای عبور از آن، شروع به تاب خوردن کرد. او از عنکبوت های کوچولو می ترسید، اما از شیرجه رفتن به سمت مرگ، از روی دسته ای میله ی میمون، نه. جالبه نه؟

آنابث به سمت مخالف رفت و به دنبال عنکبوت دوید. او را دنبال کردم. وقتی که عبور کردم، برگشتم و تایسون را دیدم که به گراور کولی می داد ( یا اون یه سواری بزی بود؟) رفیق بزرگمان با سه تا تاب از آنجا عبور کرد، که چیز خوبی بود، به جز این که وقتی فرود آمد، آخرین تیر آهنی در زیر وزنش دو تکه شد. 

به راهمان ادامه دادیم و از کنار اسکلتی مچاله عبور کردیم. بقایای جسد، یه پیراهن، لباس راحتی و یه کرابات بود. عنکبوت سرعتش را نکاست. بر روی کپه ای چوب بدردنخور سکندری خوردم،  اما وقتی نوری بر روی آنها تاباندم، فهمیدم که آنها مداد هستند- صدها عدد از آنها، همگی از وسط شکسته بودند. 

تونل به اتاق بزرگی باز می شد. نور زیادی چشممان را زد. وقتی چشمانم را باز کردم، اولین چیزی که  توجهم را جلب کرد، اسکلت ها بود. دسته ای از آنها در اطرافمان پخش و پلا بودند. دسته ای از آنها قدیمی بودند و سفید شده بودند. بقیه جدید بودند و به مقدار زیادی بزرگتر. بوی آنها به بدی اصطبل های گیرین نبود، اما به آن شبیه بود. 

بعد هیولایی دیدم. در سکوی درخشانی در طرف مقابل اتاق ایستاده بود. بدنش یک شیر عظیم الجثه بود. سرش یک زن. می توانست زیبا باشد، اما موهایش را محکم به عقب کرده و مثل دم خرگوش بسته بود و آرایش غلیظی کرده بود که به نحوی مرا به یاد معلم گروه کر کلاس سومم می انداخت. او روبان آبی درخشانی بر روی سینه اش چسبانده بود که لحظه ای طول کشید تا آن را بخوانم: 

هیولای نمونه!

تایسون ناله کنان گفت:

- ابوالهول. 

دقیقاً می دانستم چرا ترسیده است. وقتی که تایسون کوچک بود، مورد حمله ی چنگال ابوالهولی، که ناپدید شد، قرار گرفته بود. آنابث شروع به جلو رفتن کرد، اما ابوالهول غرید، و دندان هایش را بر روی صورت انسانی اش نمایش می داد. میله ها در هر دو طرف خروجی تونل، در پشت سر و روبرویمان، پایین آمدند. 

فوراً غرولند هیولا به لبخندی زیبا تبدیل شد. او اعلان کرد:

- خوش آمدید، مسابقه دهندگان خوش شانس.  برای بازی آماده شوید... این معما را جواب دهید!

هلهله  و کف زدن های ضبط شده از سقف منفجر شد، مثل این که آنجا بلندگوهای نامریی وجود داشت. نورهای صحنه در میان اتاق چرخیدند و بر روی سکو منعکس شدند، و نور رقصانی را بر روی اسکلت های روی کف اتاق انداختند. 

ابوالهول گفت:

- جوایزی افسانه ای! آزمون را بگذرانید و پیشرویی کنید! ببازید، و بگذارید بخورمتان! چه کسی مسابقه دهنده تان خواهد بود؟ 

آنابث بازویم را فشرد. او پچ پچ کنان گفت:

- من انجامش می دم. می دونم چی می خواد بپرسه. 

بحث زیادی با او نکردم. نمی خواستم آنابث لقمه ی یک هیولا شود، اما می دانستم اگر ابوالهول قصد پرسیدن چیستان دارد، آنابث، در میان ما، بهترین فرد برای انجام آن بود. 

او قدمی به جلو به سمت جایگاه مخصوص شرکت کننده برداشت، جایی که یک اسکلت در یونیفورم مدرسه بر روی آن قوز کرده بود. آنابث اسکلت را از سر راهش کنار زد، و آن اسکلت تلق تلق کنان بر روی کف اتاق افتاد. 

آنابث به آن گفت:

- متاسفم. 

هیولا فریاد زد:

- خوش آمدی، آنابث چیس!

اگر چه آنابث اسمش را نگفته بود. 

- تو برای آزمونت آماده ای؟

 آنابث گفت:

- بله، چیستانت رو بپرس. 

ابوالهول با نشاط گفت:

- در حقیقت، بیست چیستان!

- چی؟ اما قدیما... 

- اُه، ما استانداردهامون رو بالا بردیم! برای قبول شدن، تو باید مهارتت رو در هر بیست تا نشون بدی. عالی نیست؟ 

تشویق و صدای کف زدن روشن و خاموش شد، مثل این که کسی شیر آبی را باز و بسته کند. 

آنابث به طور عصبی نگاه کوتاهی به من کرد. برای او سری دلگرم کننده تکان دادم. 

او به ابوالهول گفت:

- بسیار خب، من آمادم. 

صدای ضربه ی درامی از بالای سرمان آمد. چشمان ابوالهول با هیجان درخشید. 

- پایتخت... بلغارستان کجاست؟

آنابث اخم کرد. برای لحظه ای ترسناک، فکر کردم دست پاچه شده است. 

او گفت:

- سوفیا، اما... 

- درسته!

صدای تحسین و تشویق بلند شد. ابوالهول چنان لبخند زد که دندانهایش را به نمایش گذاشت. 

- لطفاً مطمئن شو که جوابهات رو واضح بر روی برگه ی پاسخ نامه ات با مداد شماره دو تیک بزنی. 

- چی؟

آنابث به نظر گیج می رسید. ناگهان یک دفترچه ی آزمون، همراه با یک مداد نوک تیز بر روی جایگاه، در مقابلش ظاهر شد. ابوالهول گفت:

- مطمئن شو که هر جواب رو دورش خط می کشی و کاملاً اون رو داخل دایره قرار می دی.  اگه مجبور شدی پاک کنی، کاملاً پاکش کن وگرنه ماشین قادر نخواهد بود که جوابهات رو بخونه. 

آنابث پرسید:

- کدوم ماشین؟

ابوالهول با پنجه اش اشاره کرد. بر بالای نور تابانده شده، یک جعبه ی برنزی با دسته ای دنده و اهرام و یک حرف یونانی اتا[footnoteRef:78] بزرگ در یک طرفش قرار داشت، نشانه ی هفاستوس.  [78:  - η] 


ابوالهول گفت:

- حالا، سوال بعدی ... 

آنابث اعتراض کرد:

- یه لحظه صبر کن، چیستان « چی صبحا بر روی چهار پا راه می ره؟» چی میشه؟ 

ابوالهول گفت:

- ببخشید؟

حالا، به وضوح رنجیده بود. 

- چیستان مربوط به انسان. او صبح بر روی چهار پا راه می ره، مثل یه نوزاد، دو پا در بعد از ظهر، مثل یه بزرگ سال، و بر روی سه پا در غروب، مثل یه انسان پیر با یه عصا. این، اون چیستانیه که می پرسیدی. 

ابوالهول با تعجب فریاد زد:

- دقیقاً به همین خاطر آزمون رو تغییر دادیم! تو جوابش رو می دونستی. حالا سوال دوم، جذر شانزده چیه؟ 

آنابث گفت:

- چهار، اما... 

- درسته! کدوم رئیس جمهور امریکا، قانون آزادی برده ها رو صادر کرد؟ 

- آبراهام لینکن، اما ... 

- درسته! چیستان شماره چهار. چقدر... 

آنابث داد زد:

- صبر کن! 

می خواستم به او بگویم که دست از اعتراض بردارد. او داشت کارش را عالی انجام می داد! او باید فقط جواب سوالها را می داد و بعد از آن می توانستم عبور کنیم. 

آنابث گفت:

- اونها چیستان نیستند. 

ابوالهول داد زد:

- منظورت چیه؟ البته که هستند. مواد این آزمون مخصوصاً طرح شده ...  

آنابث اصرار کرد:

- اونها فقط یه تعداد حقایق تصادفی گنگ هستند. چیستان ها باعث میشن که فکر کنید. 

ابوالهول اخم کرد:

- فکر؟ چطوری در طی یه آزمون بفهمم که می تونی فکر کنی؟ این مسخره ست! حالا چقدر نیرو لازمه تا ... 

آنابث اصرار کرد:

-  بسه! این یه آزمون احمقانه ست. 

گراور به طور عصبی حرفش را قطع کرد:

- اِم، آنابث، شاید بهتر باشه فقط... میدونی که، اول تمومش کنی و بعداً اعتراض کنی؟ 

او اصرار کرد:

- من یکی از بچه های آتنام. این توهینی به هوش منه. من به این سوالا جواب نمی دم. 

بخشی از وجودم از پافشاری او به آن شکل تحت تاثیر قرار گرفته بود. اما بخشی دیگر، فکر می کرد که با غرورش دارد همه ی ما رو به کشتن می دهد. 

نور صحنه درخشید. چشمان ابوالهول هم با رنگ تیره ی خالصی درخشید. 

هیولا به آرامی گفت:

- چرا که نه، عزیزم، اگه تو قبول نشی، رد می شی. و اونوقت چون ما اجازه نمی دیم که هیچ بچه ای برگرده، شماها خورده می شید. ابوالهول پنجه هایش را آشکار کرد، که مثل فولاد ضد زنگ می درخشید. او به سمت جایگاه خیز برداشت. 

تایسون حمله کرد. 

- نه! 

از اینکه مردم با آنابث بدرفتاری بکنند، متنفر بود، اما نمی توانستم باور کنم که آنقدر باجرات است، به خصوص وقتی که او تجربه ی چنان بدی با  ابوالهول ها در قبل داشت. 

در وسط هوا با ابوالهول گلاویز شد و آنها از یک طرف بر روی کپه ای استخوان برخورد کردند. این باعث شد که آنابث وقت کافی برای جمع و جور کردن خودش به دست آورد و چاقویش را بکشد. تایسون برخاست، پیراهنش به خاطر پنجه ها ریز ریز شده بود. ابوالهول غرید، در حالی که دنبال راه فراری بود. 

ریپتاید را کشیدم و در مقابل آنابث ایستادم. 

به او گفتم:

- نامرئی شو. 

- می تونم بجنگم! 

فریاد زدم:

- نه! ابوالهول دنبال توه! بذار ما به اون برسیم. 

مثل این که ابوالهول می خواست نظر مرا اثبات کند، او تایسون را به کناری کوبید و سعی کرد با پرشی از من عبور کند. گراور با استخوان پای کسی به چشم او سیخونک زد. ابوالهول با درد جیغ زد. آنابث کلاهش را بر سر گذاشت و ناپدید شد. ابوالهول با چنگالی باز به جایی که او ایستاده بود، یورش برد، اما با چنگالی خالی روبرو شد. 

ابوالهول جیغ زد:

- عادلانه نیست! متقلب! 

با این که آنابث در دید نبود، ابوالهول به سمت من چرخید. شمشیرم را بالا آوردم، اما قبل از این که بتوانم ضربه بزنم، تایسون ماشین نمره دهی هیولا را از کف اتاق کند و آن را به طرف سر ابوالهول پرت کرد، و موی دم خرگوشی او را خراب کرد. ماشین تکه تکه شده به دور ابوالهول ریخت. 

ابوالهول گفت:

- ماشین نمره دهی ام! نمی تونم بدون ثبت نمرات آزمون ها، نمونه بشم. 

میله ها، از سر راه های خروجی به کنار رفتند. همگی به سمت تونلی که دورتر بود، دویدیم. تنها می توانستم امیدوار باشم آنابث هم همان کار را انجام دهد. 

ابوالهول در پی مان بود، اما گراور نی هایش را بیرون آورد و شروع به نواختن کرد. ناگهان مدادها به خاطر آوردند زمانی قسمتی از یک درخت بودند. آنها به دور پنجه ی ابوالهول جمع شدند، ریشه و شاخه دواندند و شروع به پیچیدن به دور پاهای هیولا کردند. ابوالهول آنها را پاره کرد، اما همان درنگ هم، زمان کافی برای ما خرید. 

تایسون گراور را به داخل تونل کشید و میله ها در پشت سرمان به سرعت به هم کوبیده شدند. 

فریاد زدم:

- آنابث! 

او دقیقاً در کنار من گفت:

- اینجا! به راهمون ادامه بدیم!

به میان تونل تاریک دویدیم، در حالی که غر غر ابوالهول را، که داشت در مورد  این که مجبور است تمامی آزمون ها را با دست نمره دهی کند، می شنیدیم. 















































فصل یازدهم

خودم را به آتش می کشم.



فکر کردم که عنکبوت را گم کرده ایم، که ناگهان تایسون صدای  تق تق ضعیفی شنید. چند بار چرخیدیم، چندبار ردش را گم کردیم، و سرانجام عنکبوت را در حالی پیدا کردیم که سر کوچکش را به دری فلزی می کوبید. 

در، شبیه یکی از آن دریچه های زیردریایی های عهد بوق به نظر می رسید- سیاه، با پرچ های فلزی در لبه های آن و یک چرخ به جای دستگیره ی در. جایی که پلاک باید قرار می داشت، یک پلاک برنجی قدیمی بزرگ، به رنگ سبز، قرار داشت که حرف اِتا در وسط آن حکاکی شده بود. 

همگی به هم نگاه کردیم. 

گراور به طور عصبی گفت:

- آماده اید تا هفاستوس رو ملاقات کنید؟

تایید کردم:

- نه.

تایسون با شادمانی گفت:

- آره!

و چرخ را چرخاند. 

وقتی که در باز شد، عنکبوت به سرعت به داخل دوید و تایسون دقیقاً پشت سرش. بقیه هم، آنها را دنبال کردیم، اما نه با آن سرعت، به خاطر دلشوره مان. 

اتاق بزرگی بود. مثل یک گاراژ مکانیکی، با چندین بالابرهای هیدرولیکی. بعضی از آنها ماشینی بر روی شان بود، اما بقیه بالابرها، چیزهای عجیبی بر روی شان قرار داشت: یک هیپالکترون برنزی، با اسبی بدون سر و دسته ای سیم که دم خروسی اش از آن آویزان بود، یک شیر فلزی که به نظر می رسید به یک شارژر  متصل است، و یک جنگجوی یونانی که کاملاً در شعله های آتش بود.

پروژه های کوچکتر، به صورت در هم بر هم، بر روی میز کار، قرار داشتند. ابزارهای بزرگی بر روی دیوارها قرار داشت. هرکدام از آنها، یک طرح کلی بر روی بُرد داشت، اما به نظر می رسید هیچ چیزی در جای اصلیش قرار ندارد. چکش در جایگاه پیچ گوشتی بود، تفنگ چسب مایع در جایی قرار داشت که به نظر می رسید جای اره آهن بری است. 

در زیر نزدیکترین بالابر هیدرولیکی، که یک تویوتا کارولا 98[footnoteRef:79] را بر روی آن قرار داشت، یک جفت پا بیرون زده بود- پایین تنه ی یک مرد عظیم الاجثه در شلوار خاکستری کثیف، با کفش هایی که حتی از کفش های تایسون بزرگتر بود. یکی از پاهایش در اتل فلزی بود.  [79:  - 98 Toyota Corolla] 


عنکبوت به سرعت به زیر ماشین دوید و صدای تق تق متوقف شد.

 صدای بمی از زیر کارولا منفجر شد.

- خب، خب. ما اینجا چی داریم؟

مکانیک، تخت چرخدار را بیرون کشید و بلند شد. قبلاً یک بار هفاستوس را دیده بودم، به طور اجمالی در المپ، برای همین فکر می کردم آماده ام، اما ظاهرش نفسم را بند آورد. 

حدس می زنم وقتی او را در المپ دیده بودم، به سر وضعش رسیده بود یا از جادو استفاده کرده بود و سر و وضعش را کمی از مخوفی در آورده بود. اینجا، در کارگاهش، ظاهراً به این که چطوری به نظر آید، اهمیتی نمی داد. او در یک لباس سر هم که با دوده و روغن لکه شده بود، کار می کرد. اسمش، هفاستوس، بر روی جیب روی سینه اش، گلدوزی شده بود. وقتی ایستاد، پایش غژغژ کرد و در اتل فلزی اش صدای کلیکی کرد.. شانه ی چپش کوتاهتر از شانه ی راستش بود، برای همین حتی وقتی که راست ایستاده بود، به نظر می رسید تکیه داده است. سرش ناقص الخلقه و متورم بود. اخمی دائمی بر صورت داشت. ریش مشکی اش دود می کرد. هر بار آتشی کوچک و بی شعله در اطراف موهای چانه و گونه اش جوانه می زد، و بعد می میرد. دستهایش به اندازه ی دستکش های توپ گیر در بازی بیس بال بود، اما او عنکبوت را با مهارتی شگفت انگیز نوازش کرد. در دو ثانیه آن را از هم باز کرد، و بست. 

او زیر لب با خودش گفت:

- اونجا، خیلی بهتره. 

عنکبوت با شادی جست و خیزی در کف دستش کرد، تاری فلزی به سقف پرتاب کرد و تاب خوران دور شد. 

هفاستوس به گرمی به ما نگاه کرد. 

- من شماها رو دعوت کردم، مگه نه؟

آنابث گفت:

- آه، نه، قربان. 

خدا غرید. 

- خوبه، مهارت تقلب. 

آنابث و مرا بررسی کرد. او نالید:

- دورگه ها، میتونن آدم ماشینی باشن، البته، اما، احتمالاً نه. 

به او گفتم:

- ما قبلاً با شما ملاقات داشتیم، قربان. 

خدا با پریشان خاطری پرسید:

- داشتیم؟ 

احساسم به من می گفت که برای او تفاوتی ندارد. او فقط سعی داشت تا بفهمد که فک من چگونه کار می کند،  آیا اون  لولایی بود یا اهرمی یا چیزی شبیه به آن. 

- خیلی خب، اگه توی اولین دیدارمون شماها رو خرد و خاکشیر نکردم، فکر کنم مجبور نباشم حالا هم اون کار رو انجام بدم. 

او به گراور نگاه کرد و اخم کرد. 

- ستیر. 

بعد به تایسون نگاه کرد، و چشمانش پلک زدند. 

- خب، یه سیکلاپس. خوبه، خوبه. برای چی داری با این گروه سفر می کنی؟

تایسون در حالی که با تعجب به خدا زل زده بود، گفت:

- آه،....

هفاستوس موافق بود:

- آره، خوب گفتی. برای همین، بهتره یه دلیل خوب برای مزاحمِ من شدن داشته باشید. توقف برای کار روی این کارولا چیز کمی نیست، شماها می دونید. 

آنابث با تردید گفت:

- قربان، ما داریم دنبال دایدالوس می گردیم. ما فکر کردیم .... 

خدا غرید.

- دایدالوس؟ شماها اون رذل پیر رو می خواید؟ شماها جرات می کنید که اون رو از خونش بیرون بکشید!

ریشش در شعله های آتش سوخت و چشمان سیاهش درخشید. آنابث گفت:

- اُه، بله، قربان، لطفاً. 

- پیف. شماها دارید وقتتون رو تلف می کنید. 

او به چیزی روی میز کارش اخم کرد و به سمت آن لنگید. توده ای فنر و صفحه های فلزی را برداشت و آنها را سرهم کرد. چند ثانیه ی بعد، شاهینی نقره ای و برنزی در دست داشت. شاهین بالهایش را گشود، چشمان شیشه ایش پلک زد، و به دور اتاق به پرواز در آمد. 

تایسون خندید و کف زد. پرنده بر روی شانه ی تایسون فرود آمد و مهربانانه به گوش او نوک زد. 

هفاستوس او را نگاه کرد. اخم خدا تغییری نکرد، اما فکر می کنم نوعی تلالو را در چشمانش دیدم. 

- احساسم به من میگه تو چیزی برای گفتن داری، سیکلاپس. 

لبخند تایسون محو شد. 

- آر... بله، لرد. ما یه صددستی دیدیم. 

هفاستوس در حالی که تعجب نکرده بود، به موافقت سری تکان داد. 

- بریارز؟

- بله. او... اون ترسیده بود. اون کمکمون نکرد. 

- و این تو رو اذیت می کنه. 

- آره!

صدای تایسون لرزید. 

- بریارز، باید قوی باشه! او از سیکلاپس ها بزرگتر و عالی تره. اما اون فرار کرد. 

هفاستوس نالید. 

- یه زمانی صد دستی ها رو تحسین می کردم. اون روزای اولین جنگ. اما مردم، هیولاها و حتی خدایان تغییر می کنن، سیکلاپس جوان. نمی تونی به اونها اعتماد کنی. به مادر دوست داشتنی من، هرا، نگاه کن. شماها اون رو دیدین، مگه نه؟ او توی روی شما لبخند زد و در مورد این که چقدر خانواده مهمه صحبت کرد، درسته؟ وقتی که صورت زشت مرا دید، تا من رو از کوه المپ بیرون نیانداخت، دست برنداشت. 

گفتم:

- اما من فکر می کردم که زئوس این کار رو کرده. 

هفاستوس گلویش را صاف کرد و داخل یک ظرف برنزی تف کرد. او بند انگشتانش را به صدا در آورد، و شاهین رباتیک به سمت میز کار پرواز کرد. 

او غرید:

- مادر دوست داره اون تفسیر از داستان رو تعریف کنه، او رو بیشتر دوست داشتنی می کنه، مگه نه؟ همه کاسه و کوزه ها سر پدرم می شکنه. حقیقت اینه که مادرم خانواده ها رو دوست داره، اما نوع خاصی از خانواده رو. خانواده های بی نقص رو. او به من نگاه می کنه... خب، من به اون تصویر نمی آم، مگه نه؟ 

او پری از پشت شاهین کشید، و تمام ماشین از هم باز شد. 

هفاستوس گفت:

- باورکن، سیکلاپس جوون. نمی تونی به بقیه اعتماد کنی. همه ی اونچه که می تونی بهش اعتماد کنی، کار دست های خودته. 

به نظر یک روش زیبا و غریبانه برای زنده ماندن بود. به علاوه، دقیقاً به کار هفاستوس اعتماد نداشتم. یک بار در دنور، عنکبوت های مکانیکی اش، تقریباً من و آنابث را تا پای مرگ بردند. و سال گذشته، یک مجسمه ی تالوس معیوب، بهایش به اندازه ی زندگی بیانکا بود- یکی دیگر از پروژه های کوچولوی هفاستوس. 

او بر روی من تمرکز کرد و چشمانش را تنگ کرد، مثل اینکه داشت افکار مرا می خواند. 

او متفکرانه گفت:

- اُه، این یکی از من خوشش نمیاد. نگران نباش، بهش عادت دارم. چی از من می خوای دورگه ی کوچولو؟

گفتم:

- ما بهت گفتیم. لازمه دایدالوس رو پیدا کنیم. یه پسری هست، لوک، و اون داره برای کرونوس کار می کنه. او داره سعی می کنه که راهی برای مسیریابی در لابیرنت پیدا کنه، بعدش می تونه به کمپ حمله کنه. اگه ما دایدالوس رو اول پیدا نکنیم....

- و من هم بهتون گفتم، پسر. دنبال دایدالوس گشتن، وقت تلف کردنه، و اون به شماها کمک نمی کنه. 

- چرا نه؟

هفاستوس شانه بالا انداخت. 

- بعضی از ماها از کوه به بیرون پرت شدیم. بعضی از ما ... روشی که ما یاد گرفتیم به آدما اعتماد نکنیم، خیلی درد آوره. از من طلا بخواه، یا یه شمشیر آتشین، یا یه اسب جادویی. می تونم اونها رو به آسونی بهت بدم. اما راهی به سمت دایدالوس؟ اون یه درخواست گرونه. 

آنابث بیان کرد:

- پس شما می دونید او کجاست. 

- عاقلانه نیست به دنبال اون بری، دختر. 

- مادرم میگه جستجو ذات هوشه. 

هفاستوس چشمانش را تنگ کرد. 

- مادرت کیه؟

- آتنا. 

او آهی کشید. 

- فهمیدم. الهه ی خوب، آتنا. چه حیف که او هرگز ازدواج نمی کنه. خیلی خب، دورگه. می تونم اونچه رو که می خواید بدونید بهتون بگم. اما قیمتی داره. باید یه خدمتی بهم بکنید. 

آنابث گفت:

- بگین. 

هفاستوس در حقیقت خندید- صدای بومی، مثل دم بزرگی که بر یک آتش بوزد، ایجاد شد. او گفت:

- شما قهرمان ها، همیشه قول های عجولانه ای می دین. چقدر نیرو بخش!

او دکمه ای را بر روی میز کارش فشرد، و شاترهای فلزی بر روی دیوار باز شد. بر روی دیوار یا یک پنجره ی خیلی بزرگ یا یک صفحه تلویزیون خیلی بزرگ بود، که نمی توانم بگویم کدام یک بود. داشتیم به یک کوهستان خاکستری، محصور بین جنگل ها، نگاه می کردیم. حتماً یک کوهستان آتش فشانی بود، چون از دهانه ی آن دود بالا می آمد. 

هفاستوس گفت:

- یکی از کوره های من. من تعدادی زیادی کوره دارم، اما این یکی مورد علاقه ام بود. 

گراور گفت:

- اون کوهستان سنت هلنز[footnoteRef:80]ه. جنگل های فوق العاده ای اون اطراف هست.  [80:  - Mount St. Helens] 


پرسیدم:

- اونجا بودی؟

- به دنبال ... می دونی که، پن. 

آنابث، در حالی که به هفاستوس نگاه می کرد، گفت:

- صبر کنید، خب، تو گفتی مورد علاقه ات بود. چه اتفاقی افتاده؟

هفاستوس ریش در حال سوختن و دود کردنش را خاراند. 

- خب، اونجا، جاییه که هیولای تیفون به تله افتاده، می دونید که، عادت داشت زیر کوهستان آتنا باشه، اما وقتی ما به سمت امریکا اومدیم، به جای اونجا، نیروش زیر کوهستان سنت هلنز گیر افتاد. منبع بسیار عالی برای آتش، اما یه ذره ای خطرناک. همیشه شانسی برای آزاد شدن اون وجود داره. انفجارهای زیادی این روزا وجود داره، دود و آتش همه وقت. اون به خاطر شورش تیتان ها بی قراره. 

گفتم:

- از ما چی می خوای؟ مبارزه کردن با اون؟

هفاستوس خرناس کشید. 

- اون خودکشیه. خدایان، خودشون، وقتی که تیفون رها بود ازش فراری بودند. نه، دعا کنید هرگز اون رو نبینید، چه برسه که بخواین باهاش مبارزه کنید. اما اخیراً  وجود مزاحم هایی رو در کوهستانم احساس کردم. کسی یا چیزی داره از کوره های من استفاده می کنه. وقتی به اونجا می رم، خالیه، اما می تونم بگم ازش استفاده شده. اونها حضور من رو احساس می کنن، و ناپدید می شن. من ماشین هایم رو فرستادم تا تحقیق کنن، اما اونها برنگشتن. چیزی... باستانی اونجاست. شیطان. می خوام بدونم کیه که مدتیه به قلمروام یورش آورده و آیا اونها می خوان تیفون رو آزاد کنن. 

گفتم:

- می خوان بفهمین اون کیه. 

هفاستوس گفت:

- آره، برید اونجا. اونها ممکنه اومدن شماها رو حس نکنن. شماها خدا نیستین. 

زیر لب گفتم:

- خوشحالم که یادآوری کردی. 

هفاستوس گفت:

- برید و هرچی می تونید بفهمین، برگردین و به من گزارش بدید و من به شما اونچه رو که می خواید در مورد دایدالوس بدونید، خواهم گفت.

آنابث گفت:

- خیلی خب، چطوری باید بریم اونجا؟

هفاستوس دستانش را بهم کوبید. عنکبوت تاب خوران از تیر سقف پایین آمد . آنابث وقتی عنکبوت بر روی پاهایش فرود آمد، به خود پیچید. 

هفاستوس گفت:

-اختراع من راه رو بهتون نشون می ده. راهش از میان لابیرنت دور نیست. و سعی کنید که زنده بمونید، سعی می کنید که؟ انسان ها خیلی خیلی بیشتر از ماشین ها شکننده هستند. 



*****



داشتیم خوب پیش می رفتیم تا وقتی که گرفتار ریشه های درختان شدیم. عنکبوت در میان آنها می دوید و ما داشتیم پیش رویی می کردیم، اما ناگهان تونلی را در یک طرف کشف کردیم، که در میان زمین سرد کنده شده بود، و در میان ریشه های ضخیم در ختان پوشیده شده بود. گراور در مسیر آن خشکش زد. 

گفتم:

- اون چیه؟

او حرکت نکرد. با دهان باز به تونل تاریک خیره شده بود. موهای فرفری اش با نسیم خش خش می کرد. 

آنابث گفت:

- یالا! باید به راهمون ادامه بدیم. 

گراور با ترس من من کنان گفت:

- اون راه، اون راهه. 

پرسیدم:

- کدوم راه؟ منظورت... پنه؟

گراور به تایسون نگاه کرد. 

- بوش رو احساس نمی کنی؟

تایسون گفت:

- خاک، و گیاهان. 

- آره! اون طرفیه. مطمئنم!

در مقابلمان، عنکبوت داشت در تونل سنگی دورتر می شد. چند ثانیه بعد، آن را گم می کردیم. 

آنابث قول داد:

- خب، برمی گردیم. در راه برگشتمون پیش هفاستوس. 

گراور گفت:

- تونل اون وقت از بین می ره. مجبورم ردش رو بگیرم. دری مثل این باز نمی مونه!

آنابث گفت:

- اما نمی تونیم، کوره ها!

گراور با ناراحتی به او نگاه کرد. 

- مجبورم، آنابث. درک نمی کنی؟

آنابث نا امید به نظر می رسید، مثل این که او اصلاً درک نمی کرد. عنکبوت تقریباً از دیدمان خارج شده بود. اما در مورد شب گذشته در مورد گفتگویم با گراور فکر کردم، می دانستم چه کاری باید انجام بدهیم. 

گفتم:

- باید دو دسته بشیم. 

آنابث گفت:

- نه! اون خیلی خطرناکه. چطوری دوباره همدیگر رو پیدا کنیم؟ و گراور نمی تونه تنهایی بره. 

تایسون دستش را بر روی شانه ی گراور گذاشت. 

- من ... من باهاش می رم. 

نمی توانستم باور کنم که آن حرف را می شنوم. 

- تایسون، مطمئنی؟

پسر غول پیکر سری به موافقت تکان داد. 

- پسر بزی کمک نیاز داره.  اون خدا رو پیدا می کنیم. من مثل هفاستوس نیستم. من به دوستام اعتماد دارم. 

گراور یک نفس عمیق کشید. 

- پرسی، دوباره همدیگه رو پیدا می کنیم. ما هنوز با ارتباط ذهنی مون متصل هستیم. من فقط... مجبورم. 

او را سرزنش نمی کردم. این هدف زندگی اش بود. اگر پن را در این سفر پیدا نمی کرد، شورا هرگز به او شانس دیگری نمی داد. 

گفتم:

- امیدوارم حق با تو باشه. 

- می دونم که هست. 

هرگز صدای او را در مورد هیچ چیزی چنین مطمئن نشنیده بودم، به جز، شاید، در مورد این که کیک های پنیری بهتر از کیک های جوجه هستند. 

به او گفتم:

- مراقب باش.

 بعد به تایسون نگاه کردم. او هق هقی را فرونشاند و مرا در آغوش گرفت، که فقط داشت چشمانم را از کاسه بیرون می کشید. 

او و گراور در میان تونل های پوشیده از ریشه های درخت ناپدید و در تاریکی گم شدند. 

آنابث گفت:

- این بده. دو دسته شدن واقعاً واقعاً ایده ی بدی بود. 

در حالی که سعی می کردم مطمئن به نظر برسم، گفتم:

- اونها رو دوباره می بینیم. حالا، یالا. اون عنکبوت داره دور میشه!

خیلی طول نکشید که تونل شروع به گرم شدن کرد. دیوارهای سنگی می درخشید. مثل این بود که داشتیم در میان یک فر راه می رفتیم. تونل به سمت پایین سرازیر شد و می توانستم غرش بلندی را بشنوم، مثل یک رودخانه ی فلزی. عنکبوت به سرعت حرکت می کرد، و آنابث دقیقاً پشت سر آن. 

به او گفتم:

- هی، صبر کن. 

او نگاه کوتاهی به من کرد. 

- چیه؟

- چیزی که هفاستوس اونجا در مورد ... آتنا گفت. 

آنابث گفت:

- او قسم خورده که هرگز ازدواج نکنه، مثل آرتمیس و هستیا. او یکی از الهه های دوشیزه است. 

پلک زدم. آن حرفها را قبلاً در مورد آتنا نشنیده بودم. 

- اما پس....

- چطوری اون بچه های نیمه خدا داره؟

سری به موافقت تکان دادم. احتمالاً سرخ شدم، اما امیدوار بودم که هوا چنان گرم باشد که آنابث متوجه آن نشده باشد. 

- پرسی، تو می دونی آتنا چه طوری به دنیا اومده؟

- او از سر زئوس وقتی که در یک لباس رزم کامل بود بیرون اومد یا یه همچین چیزی.

- دقیقاً. او به طور طبیعی زاده نشده. او به معنای واقعی زاییده ی افکار و اندیشه بود. بچه هایش هم به همان صورت زاده می شن. وقتی که آتنا عاشق یه مرد فانی میشه، اون عشق صرفاً عقلانیه، روشی که او عاشق ادیسه در داستان های قدیمی شد. اون عشق، ملاقات ذهنهاست. آتنا حتماً بهت میگه اون خالصانه ترین نوع عشقه. 

- پس بابات و آتنا... خب اونها ... 

آنابث گفت:

- من بچه ی ذهن هستم. در حقیقت، ما بچه های آتنا، از افکار خدایی مادرمون و نبوغ پدرمون زاده می شیم. ما به عنوان هدیه و چیزی متبرک از طرف آتنا به مردهایی هستیم که مورد علاقه ی او هستند. 

- اما... 

- پرسی، عنکبوته داره دور می شه. واقعاً تو می خوای که من جزییات دقیق این که چه طور متولد شدم رو بهت بگم؟

- اُم، ... نه. کافیه. 

او پوزخند زد. 

- فکر نکنم. 

و بعد دویدم. او را دنبال کردم اما مطمئن بودم که دیگر آنابث را به صورت قدیم دوباره نگاه نخواهم کرد. فکر کردم که بعضی چیزها باید به صورت راز باقی بمانند. 

غرش ها بلندتر شد. بعد از یک مایل یا بیشتر، در مقابلمان غاری به بزرگی استادیوم سوپربول[footnoteRef:81] سر در آورد. عنکبوت اسکرتمان ایستاد و در دایره ای چرخید. به کوره ی هفاستوس رسیده بودیم.  [81:  - Super Bowl دیدار قهرمانی سالانه بین دو  تیم اول لیگ ملی امریکا و تیم ملی  امریکا.] 


آنجا هیچ کفی نداشت، فقط حباب های آتش فشانی که صدها پا زیر پایمان می جوشید. بر روی لبه ی  صخره ای ایستادیم که دور تا دور آن غار دور می زد. یک شبکه از پل های فلزی بر دهانه ی آتش فشانی، گسترده شده بود. در مرکز آن، یک سکوی خیلی بزرگ با همه نوع ماشین، دیگ و کوره و بزرگترین سندانی که تا حالا دیده بودم- یک بلوک آهنی به اندازه ی یک خانه. جانورهایی به دور سکو حرکت می کردند- چندین شکل تیره و عجیب، اما آنها خیلی دور بودند تا جزئیات آنها دیده شود. 

آنابث عنکبوت فلزی را برداشت و آن را در داخل جیبش سراند. 

- من می تونم انجامش بدم. همینجا صبر کن. 

 گفتم:

- صبرکن!

اما قبل از این که بتوانم بحث کنم، کلاه یانکی اش را بر سر گذاشت و نامرئی شد. 

جرات نداشتم پشت سرش صدایش کنم، اما ایده ی نزدیک شدنش به کوره را دوست نداشتم. اگر آن چیزها که آنجا بودند، آمدن یک خدا را حس می کردند، آیا آنابث در امان بود؟

به تونل لابیرنت نگاه کردم. واقعاً برای گراور و تایسون دلم تنگ شده بود. سرانجام فهمیدم که نمی توانم آنجا بمانم. در لبه ی بیرونی دریاچه ی آتش فشانی خزیدم، در حالی که امیدوار بودم زاویه ی بهتری برای دیدن آنچه که در آن میانه در حال رخ دادن بود، پیدا کنم. 

گرما وحشتناک بود. در مقایسه با اینجا مرتع گیرین یه سرزمین زمستانی محسوب می شد. بدون هیچ درنگی از عرق خیس شدم. چشمانم از دود تیر می کشید. در حالی که سعی می کردم از لبه دور بمانم، در امتداد آن حرکت کردم، تا وقتی که فهمیدم راهم به وسیله ی یک ارابه با چرخ های فلزی مسدود شده است، مثل نوعی که در معدنها استفاده می شدند. پارچه ی کرباسی بر روی آن را بلند کردم. درونش پر از آهن های قراضه بود. 

تقریباً داشتم به زور راهم را باز می کردم،  که آن صداها را از بالای سرم شنیدم، احتمالاً از یک طرف تونل. 

یکی پرسید:

- اون رو داخل آوردی؟

دیگری گفت:

- آره، انتقال تقریباً تموم شده. 

ترسیدم. راهی برای عقب نشینی نداشتم. جایی برای پنهان شدن نبود به جز ... ارابه. با تقلا داخل آن شدم و در حالی که امیدوار بودم کسی مرا ندیده باشد، پارچه را بر روی خودم کشیدم. انگشتم را به دور ریپتاید حلقه کردم، فقط به خاطر وقتی که مجبور به مبارزه شوم. 

ارابه به سمت جلو کج شد. صدایی خشن گفت:

- اوی، وزنش یه تنه. 

دیگری گفت:

- برنز آسمانیه. چه انتظاری داشتی؟

در امتداد تونل هل داده شدم. به گوشه ای چرخیدیم، و از صدای چرخها که بر روی دیوارها انعکاس می کرد، حدس زدم در حال عبور از تونل و ورود به اتاق کوچکتری هستیم.  

امیدوار شدم که در حال سرازیر شدن به یک کوره ذوب نبودم. اگر آنها شروع به برداشتن پارچه از روی من می کردند، مجبور بودم برای این که فرار کنم، سریع مبارزه کنم. صدای حرف زدن های زیاد، و تق تق هایی چیزی شبیه به پارس یک سگ دریایی و غریدن یک سگ- که شبیه به صدای انسان نبود، شنیدم. اصوات دیگری هم بود- شبیه به یک پروژکتور فیلم قدیمی و صدای زنگ دار یک راوی بر روی فیلم. 

صدای جدیدی از آن طرف اتاق دستور داد:

- فقط بگذارش اون عقب. حالا، مبتدی ها لطفاً به فیلم توجه کنید. زمانی هم برای سوال پرسیدن بعد از دیدن فیلم هست. 

صداها آرام شد و می توانستم صدای فیلم را بشنوم. راوی فیلم گفت:

به عنوان دیو دریایی جوان بالغ، تغییراتی در بدن هیولا اتفاق می افتد. ممکنه متوجه شده باشید که دندانهای نیشتان بلند تر شده و اشتهای زیادی برای بلعیدن مخلوقات انسانی دارید. این تغییرات کاملاً طبیعی هستند و در همه ی هیولاهای جوان رخ می دهند. 

غرولندهای هیجان زده اتاق را پر کرد. معلم- حدس زدم او باید یک معلم باشد- به مبتدی ها گفت که ساکت باشند، و فیلم ادامه پیدا کرد. اکثر آن را نمی فهمیدم، و جرات نگاه کردن نداشتم. در فیلم صحبت در مورد جهش های بلوغ، مشکلات جوش پوست به خاطر کار کردن در کوره ها و باله های بهداشتی کامل برای شنا ادامه پیدا کرد و سرانجام پایان یافت. 

معلم گفت:

- حالا، مبتدی ها. نام کامل گونه ی ما چیه؟

یکی از آنها پارس کنان گفت:

- دیوهای دریا!

- نه. کس دیگه ای نیست؟

یکی از هیولاها غرید:

- تلخین[footnoteRef:82] ها! [82: -  Telekhine در مورد نحوه ی به وجود آمدن تلخین ها چندین داستان وجود دارد. بعضی می گویند آنها بچه های گایا و پاتوس هستند و بعضی آنها را بچه های الهه ی انتقام نمسیس می دانند و بعضی آنها را به وجود آمده از خون اورانوس می دانند. و ...
تلخین ها در کار با آهن بسیار ماهر بودند. آنها داس کرونوس و نیزه ی سه شاخه ی پوسایدن را ساختند. بعدها آنها از جادو برای اهداف بدطینتشان استفاده کردند و خدایان بر آنان خشم گرفتند، بدترین کار آنها مخلوط کردن آب رودخانه استایکس  با سولفور بود که باعث کشته شدن حیوانات و گیاهان می شد. برای همین زئوس ( یا پوسایدن و یا آپولو) آنها را نابود کرد و به تارتاروس فرستاد.
منبع: http://en.wikipedia.org/wiki/Telchines ] 


معلم گفت:

- خیلی خوبه، و چرا ما اینجاییم؟

چند تایی فریاد زدند:

- انتقام!

- بله، بله، اما چرا؟

یکی از هیولاها گفت:

- زئوس یه شیطانه. اون ما رو به تارتاروس فرستاد، چون فقط از جادو استفاده کردیم!

آموزگار گفت:

- در واقع، بعد از این که ما تعداد خیلی زیادی از بهترین اسلحه های خدایان رو ساختیم. برای مثال نیزه ی سه شاخه ی پوسایدن. و البته – ما برای تیتان ها عالی ترین اسلحه ها رو ساختیم! با همه ی این اوصاف، زئوس ما را دور انداخت و به اون سیکلاپس های ناشی اتکا کرد. این دلیل اینه که چرا به کوره های اون هفاستوس غاصب اومدیم. و به زودی، ما کنترل کوره های زیر دریا رو خواهیم داشت، خانه ی ابا و اجدادیمان!

شمشیر خودکاری را محکم گرفتم. اون چیزای غرغرو نیزه ی سه شاخه ی پوسایدن رو ساخته بودند؟ داشتند در مورد چی صحبت می کردند؟ هرگز در مورد یک تلخین چیزی نشنیده بودم. 

آموزگار ادامه داد:

- و برای همین، مبتدی ها، ما به کی خدمت می کنیم؟ 

آنها فریاد زدند:

- کرونوس!

- و وقتی به یه تلخین بزرگ تبدیل شدین، برای ارتش اسلحه می سازین؟

- بله!

- عالیه. حالا، ما براتون کمی قراضه آهن آوردیم تا تمرین کنین. بیاید ببینیم شماها چقدر ابتکار و نبوغ دارین. 

صدای حرکتی تند و بعد صداهایی هیجان زده که داشتند به سمت ارابه می آمدند را شنیدم. آماده شدم تا سر ریپتاید را بردارم. پارچه ی کرباس کنار زده شد. بیرون پریدم، شمشیر برنزی ام در میان دستانم رشد کرد، و خودم را رو در رو با دسته ای ... سگ دیدم. 

خب، بهر حال، صورتهایشان سگ بود، با پوزه هایی مشکی، چشمان قهوه ای و گوشهای تیز. بدن هایشان نرم و مشکی بود، مثل گاو های دریایی، با پاهایی زبر که نیمه پا و نیمه باله بودند، و دستهایی شبیه انسان با پنجه هایی تیز. اگه شما یک بچه ی انسان، یک سگ پنسچر[footnoteRef:83]، و یک شیر دریایی را با هم مخلوط کنید، چیزی را که من داشتم می دیدم را درک کردید.  [83:  - pinscher نوعی سگ آلمانی که به عنوان سگ نگهبان استفاده می شود. این سگ دارای جثه ای متوسط و گوش ها و دمی شاخ مانند است. ] 


یکی غرید:

- یه دورگه!

یکی دیگه فریاد زد:

- بخوریدش!

اما خیلی دور بودند که به آن خواسته برسند، قبل از آن کمانی عریض با ریپتاید زدم و اولین ردیف جلویی هیولاها را تبخیر کردم. 

یکی از باقی مانده ها در حالی که سعی می کرد درنده باشد، فریاد زد:

- عقب برید!

پشت آنها آموزگارشان ایستاده بود- یک تلخین شش فوتی با دندان های نیش سگ که داشت به سمتم می غرید. بهترین کاری را که می توانستم با زل زدن به او انجام دادم. 

اعلان کردم:

- دانش آموزان کلاس، درس جدید. اکثر هیولاها وقتی با یه شمشیر برنزی ضربه بخورن، تبخیر می شن. این تغییر کاملاً طبیعیه، و همین حالا برای شماها اتفاق می افته اگه عقب نرین!

با تعجب، نقشه ام کارگر افتاد. هیولاها عقب رفتند، اما حداقل بیست تایی از آنها وجود داشت. احساس ترسم قصد نداشت ترکم کند. از ارابه پایین پریدم، فریاد زدم:

- کلاس مرخصید!

و به سمت خروجی دویدم. 

هیولاها پشت سرم حمله کردند، در حالی که پارس می کردند و می غریدند. امیدوار بودم آنها با آن پاهای کوتاه زبر و باله ای نتوانند سریع بدوند، اما آنها اردک وار خیلی خوب به دنبالم می آمدند. خدایان رو شکر که دری که به سمت غار اصلی باز می شد، روبرویم بود. آن را محکم به هم کوبیدم و برگشتم تا دستگیره ی گرد آن را قفل کنم، اما شک داشتم که آن ها را مدتی طولانی معطل کند. 

نمی دانستم چه کار باید انجام دهم. آنابث جایی این بیرون نامرئی بود. شانس مان برای یک دیده بانی و ماموریت شناسایی ماهرانه از بین رفته بود. به سمت سکو در مرکز دریاچه ی آتش فشانی دویدم. 

فریاد زدم:

- آنابث!

- هیس!

دستی نامریی بر روی دهانم آمد و با تقلا مرا به پشت یک دیگ برنزی برد. 

- تو می خوای ما رو به کشتن بدی؟

سر او را پیدا کردم و کلاه یانکی اش را از سرش برداشتم. او درخشید و در مقابلم پدیدار شد، چهره اش اخمو بود، و خاکستر و دوده لکه شده بود. 

- پرسی مشکلت چیه؟

- باید با هم باشیم!

سریع همه چیز را در مورد جلسه ی آشنایی هیولاها برایش توضیح دادم. چشمانش گشاد شد. 

او گفت:

- پس اونها هستن. تلخین ها. باید می دونستم. و اونها در حال ساخت ... خب ، ببین. 

زیر چشمی از بالای دیگ نگاه کردیم. در مرکز سکو چهار تا دیو دریایی ایستاده بودند، اما اینها کاملاً بزرگ شده و حداقل هشت پا بلندی داشتند. پوست مشکی شان وقتی که در حال کار بودند، در نور آتش می درخشید، وقتی که آنها بر روی تکه ی درخشان و درازی از فلز گرم چکش می کوبیدند، جرقه ها به پرواز در می آمدند. 

یکی گفت:

- تیغه، تقریباً آماده ست. لازمه یه بار دیگه در خون سرد بشه تا فلزها گداخته بشن. 

دومی گفت:

- آره، اون حتی از قبل هم تیزتر خواهد بود. 

پچ پچ کنان گفتم:

- اون چیه؟ 

آنابث سرش را تکان داد. 

- اونها دارن در مورد گداختن فلزات صحبت می کنن. کنجکاوم ... 

گفتم:

- اونها داشتند در مورد عالی ترین اسلحه ی تیتان ها صحبت می کردند. و اونها ... اونها نیزه ی سه شاخه ی پدرم رو ساختن.

آنابث گفت:

- تلخین ها به خدایان خیانت کردند. اونها جادوی سیاه تمرین می کردند. نمی دونم واسه چی دقیقاً، اما زئوس اونها رو به تارتاروس تبعید کرد. 

- با کرونوس. 

او سری به موافقت تکان داد. 

- مجبوریم بریم بیرون ... 

همین که او این حرف را زد، در کلاس منفجر شد و تلخین های جوان بیرون ریختند. آنها در حالی که سعی می کردند بفهمند از کدام راه حمله کنند، بر روی هم تلو تلو می خوردند. 

گفتم:

- کلاهت رو سر جاش برگردون، برو بیرون!

آنابث جیغ زد:

- چی؟ نه! تو رو تنها نمی ذارم. 

- یه نقشه ای دارم. اونها رو سرگم می کنم. از اون عنکبوت فلزی استفاده کن- شاید تو رو پیش هفاستوس برگردونه. باید بهش بگی چه اتفاقی داره می افته. 

- اما اونا تو رو می کشن. 

- من هیچیم نمی شه. از طرفی انتخاب دیگه ای نداریم. 

آنابث طوری به من زل زد،  مثل این که می خواست مرا بزند. و بعد او کاری را انجام داد که مرا بیشتر شوکه کرد. او مرا بوسید. 

- مراقب باش، مغز جلبکی. 

کلاهش را بر سر گذاشت و ناپدید شد. امکان داشت بقیه ی روز را آنجا بنشینم، به گدازه ی آتش فشان خیره شوم، در حالی که سعی می کردم نامم را به خاطر آورم، اما دیوهای دریایی مرا به واقعیت برگرداندند. 

یکی فریاد زد:

- اونجا!

تمام کلاس تلخین ها از روی پل به سمتم حمله کردند. به سمت وسط سکو دویدم، در حالی که چهار دیو دریایی بزرگ را چنان شوکه کردم که تیغه ی قرمز داغ را انداختند. آن تیغه شش پا بلندی داشت و شبیه هلال ماه خم شده بود. چیزهای وحشتناک زیادی قبلاً دیده بودم، اما این شی ناتمام مرا به بدترین حالت ممکن می ترساند. دیوهای بزرگتر به سرعت از شوک در آمدند. چهار تا دسته پلکان وجود داشت که از سکو خارج می شد، و قبل از این که بتوانم به هر جهتی بدوم، هر کدام از آنها یکی از خروجی ها را پوشش داد. 

بلندترین شان غرید:

- اینجا چی داریم؟ یکی از پسرای پوسایدن؟ 

دیگری غرید:

- بله، می تونم بوی دریا رو توی خونش حس کنم. 

ریپتاید را کشیدم. قلبم داشت می کوبید. 

دیو سوم گفت:

- به یکی از ما حمله کن دو رگه و بقیه ی ما تو رو تکه تکه خواهند کرد. پدرت به ما خیانت کرد. او هدیه ی ما را برداشت و وقتی ما رو به اون چاله تبعید کردند، چیزی نگفت. او رو تکه تکه خواهیم دید. او و تموم اون المپی ها رو. 

آرزو می کردم نقشه ای می داشتم. آرزو می کردم ای کاش به آنابث دروغ نگفته بودم. می خواستم به سلامت از آنجا بیرون رود و امیدوار بودم به قدر کافی عاقل باشد تا آن کار را انجام دهد. اما حالا داشت به من الهام می شد که ممکن بود این مکانی باشد که خواهم مرد. هیچ پیشگویی در مورد من نبود. باید در دل یک آتش فشان، توسط دسته ای شیر دریایی سگ صورت، مورد حمله قرار می گرفتم. تلخین های جوان هم، حالا در سکو بودند، می غریدند و منتظر بودند تا ببینند که چطور چهار تا از بزرگترهایشان با من مبارزه می کنند. احساس کردم چیزی در کنار پایم دارد می سوزد. سوت یخی در جیبم داشت سردتر می شد. اما اگرحتی کمک لازم داشتم، حالا وقت آن بود. اما تردید کردم. به هدیه ی کیونتاس اعتماد نداشتم. 

قبل از این که بتوانم ذهنم را شفاف کنم، بلندترین تلخین گفت:

- بذارین ببینیم اون چقدر قویه. بیاید ببینیم چقدر طول می کشه که بسوزه!

او مقداری گدازه ی آتش فشانی از نزدیک ترین دیگ برداشت. آن گدازه ها انگشتانش را مشتعل کرد، اما به نظر نمی رسید اصلاً ناراحتش کرده باشد. تلخین های بزرگتر دیگر هم همین کار را انجام دادند. اولی صخره های خرد شده مذاب به سمتم پرت کرد و شلوارم آتش گرفت. دوتای دیگر بر روی سینه ام گدازه پاشیدند. شمشیرم را با ترس محض انداختم و با دست بر روی لباس هایم ضربه زدم. آتش داشت مرا در بر می گرفت. به طور غریبی، ابتدا فقط احساس گرم بودن به من دست داد، آن جا داشت هر لحظه گرمتر می شد. 

یکی گفت:

- طبیعت پدرت از تو محافظت می کنه، اون سوختنت رو سخت می کنه، اما نه غیر ممکنه، مبتدی. نه غیر ممکن. 

آنها گدازه های بیشتری به سمتم پرت کردند و به یاد می آورم که جیغ می کشیدم. تمام بدنم در آتش می سوخت. درد آن بدتر از هر چیزی بود که قبلاً احساس کرده بودم. داشتم در میان آتش بلعیده می شدم. در لبه ی فلزی مچاله شدم . صدای دیوهای دریایی نابالغ را، که با شادی جیغ می کشیدند، شنیدم. 

ناگهان صدای نیاد رودخانه در مرتع را به یاد آوردم. 

- آب در درون توه. 

به دریا نیاز داشتم.  احساس کردم تقلایی در درونم، نیرویم را می کشد، اما هیچ اتفاقی در اطراف، برای کمک به من، رخ نداد. نه یک شیر آب، نه رودخانه ای. نه حتی یک صدف دریایی سنگ شده. و از طرفی آخرین باری که نیرویم را در اصطبل ها رها کرده بودم، لحظه ی ترسناکی بود، تقریباً از دست رفته بودم. انتخابی نداشتم. دریا را صدا زدم. به درون رفتم و امواج و جریان های آبی را به یاد آوردم، قدرت بی پایان اقیانوس را. و اجازه دادم آن حس در یک جیغ وحشتناک رها شود. 

پس از آن، هرگز نتوانستم آنچه را که اتفاق افتاده بود، توصیف کنم. یک انفجار، یک موج از جز و مد، قدرت یک تندباد، همزمان مرا بالا بردند و در درون گدازه ها انداختند. آتش و آب ضربه می زدند، بخاری با دمای بسیار بالا، و من در یک انفجار خیلی مهیب آتش فشانی، از قلب آتش فشان به بالا پرتاب شدم، فقط یک تکه ی آب آورده بودم که توسط یک میلیون پوند فشار، به سمت رهایی پرتاب شد. آخرین چیزی که به خاطر می آورم، قبل از این که هوشیاری ام را از دست دهم، پرواز بود، پرواز کردن در چنان ارتفاع بالایی که زئوس هرگز مرا به خاطر آن نمی بخشید، و بعد شروع یک سقوط. دود و آتش و بخار آب از من ساطع می شد. من یک شهاب سنگ، در حال تصادف با زمین بودم.





















































فصل دوازده

به یک تعطیلات دائمی می روم.



بیدار شدم، اما مثل این بود که هنوز در آتش می سوختم. پوستم تیر می کشید. گلویم به خشکی شن بود. 

آسمان آبی و درختها را در بالای سرم دیدم. صدای قل قل فواره ای را شنیدم و بوی چوب سرو و سدر و دسته ای بوی خوش گیاهان دیگر را حس کردم. صدای امواج را هم می شنیدم، آرام بر روی ساحل، بر روی هم می غلتیدند. کنجکاو بودم که آیا مرده ام، اما آن جا بهتر بود. من قبلاً به سرزمین مرده ها رفته بودم، و آنجا هیچ آسمان آبی وجود نداشت. سعی کردم بنشینم. ماهیچه هایم احساسی شبیه ذوب شدن داشتند. 

صدای دخترانه ای گفت:

- هنوز بخواب. ضعیف تر از اونی که بخوای بلند شی. 

پارچه ای خنک را بر روی پیشانی ام گذاشت. قاشقی برنزی بر روی سرم شناور بود و مایعی را در دهانم می چکاند. نوشیدنی، گلویم را تسکین داد و بعد از چشیدنش، گرمی شکلات مانندی را بر جا گذاشت. نکتار خدایان. بعد صورت دختر بر بالای سرم ظاهر شد. 

چشمانی بادامی و موهایی به رنگ کارامل، که در یک طرف بافته شده بود، داشت. او ... پانزده ساله بود؟ شانزده ساله؟ سخت بود که نظری بدهم. یکی از آن صورت هایی را داشت که به نظر می رسید زمان بر آن تاثیری ندارد. او شروع به آواز خواندن کرد.

و دردم از بین رفت. داشت جادو می کرد. می توانستم احساس کنم که آوازش در پوستم فرو می رود و شفا می دهد و مغزم را ترمیم می کند. 

غار غارکنان گفتم:

- کی هستی؟

او گفت:

- هیس، مرد شجاع. استراحت کن و خوب شو. در اینجا هیچ آسیبی به تو وارد نخواهد شد. من کالیپسو هستم. 

زمان بعدی که بیدار شدم در یک غار بودم، اما با تجربه ام در غارها، در جای بهتری بودم. سقف با اشکال کریستالی متفاوتی می درخشید- سفید و ارغوانی و سبز، مثل اینکه در یکی از آن سنگ های مدور توخالی برش داده شده که در مغازه های یادگاری و سوغاتی می بینید، بودم. بر روی یک رختخواب راحت از بالشهای پر و ملافه های پنبه ای دراز کشیده بودم. غار به وسیله ی پرده های ابریشمی سفید به چندین بخش تقسیم شده بود. در مقابل یکی از دیوارها، بزرگترین کارگاه بافندگی و چنگ قرار داشت. در مقابل دیوار دیگری، قفسه ای تمیز پر از مربا و کنسرو های میوه قرار داشت. گیاهان خشک شده از سقف آویزان بود: رزماری، آویشن، و دسته ای دیگر از آنها. مادرم می توانست نام همه ی آنها را بگوید. 

شومینه ای وجود داشت که در دیوار غار ساخته شده بود، و دیگی که بر روی شعله ها قل قل می کرد. بویش عالی بود، مثل تاس کباب.

بلند شدم، در حالی که سعی می کردم درد لرزان در سرم را نادیده بگیرم. به بازوهایم نگاه کردم، مطمئن بودم آنها به طور مهیبی سوخته اند، اما سالم به نظر می رسیدند. کمی صورتی تر از حد معمول، اما نه سوختگی های بد. تی شرت پنبه ای سفید و شلوار نخی پنبه ای که از آن خودم نبود، پوشیده بودم. پاهایم برهنه بود. 

لحظه ای با ترس، کنجکاو بودم چه اتفاقی برای ریپتاید افتاده است، اما وقتی که جیبم را گشتم، خودکارم آنجا بود، دقیقاً جایی که همیشه ظاهر می شد. 

نه فقط آن، بلکه سوت یخی استایکسی سگ، به جیبم برگشته بود. به نحوی مرا دنبال می کرد. و دقیقاً به من قوت قلب نداد. به سختی، ایستادم. کف سنگی در زیر پایم یخ زده بود. برگشتم و خودم را در حالی یافتم که به داخل یک آینه ی برنزی جلا داده شده، زل زده بودم. 

زیر لب گفتم:

- پوسایدن مقدس. 

طوری به نظر می رسیدم مثل اینکه بیست پوندی از دست داده بودم، اما نمی توانستم چنان وزن کم کنم. مویم مثل خز موش بود، در لبه ها مثل ریش هفاستوس شده بود. اگر کسی را با آن صورت می دیدم، که در تقاطع بزرگراه گدایی می کرد، درهای ماشین را قفل می کردم. صورتم را از آینه برگرداندم. ورودی غار در سمت چپم بود. به سمت روشنایی روز حرکت کردم. 

غار به چمن زار سرسبزی باز می شد. در سمت چپ، درخت های سدر و در سمت راست، باغ گل بزرگی قرار داشت. چهار تا فواره ی آبی در چمن زار قل قل می کردند، هر کدام آب را از لوله هایی سنگی به شکل ستیر، بیرون می ریختند. در مقابلم، چمن، با شیب، به ساحلی صخره ای می رسید. امواج دریاچه بر روی سنگ ها می غلتیدند. می توانستم بگویم دریاچه است چون ... خب، فقط می توانستم این را بگویم.  آب شیرین. نه شور. خورشید بر روی آب می درخشید و آسمان کاملاً آبی بود. مثل بهشت به نظر می رسید، که فوراً مرا عصبی کرد. چند سال با مسائل اسطوره ای کنجار رفتن، به شما یاد می دهد این نوع بهشت ها معمولاً جایی است که کشته می شوید. 

دختر مو کاراملی، کسی که خودش را کالیپسو نامیده بود، در ساحل ایستاده بود، و در حال صحبت با کسی بود. نمی توانستم به خاطر نور خورشید، که از روی آب بازتاب می کرد، او را خیلی خوب ببینم، اما به نظر می رسید در حال بحث کردن باشند. سعی کردم آنچه را که در مورد کالیپسو در اسطوره ها می دانستم، به یاد آورم. نام او را قبلاً شنیده بودم، اما... نمی توانستم به خاطر آورم. او یه هیولا بود؟ آیا او قهرمانها را به دام می انداخت و می کشت؟ اما اگر او خبیث بود، چرا هنوز زنده بودم؟

به آرامی به سمتش به راه افتادم. چون هنوز پاهایم سفت و سیخ بود، وقتی چمن به ماسه تغییر کرد، به پایین نگاه کردم تا تعادلم را حفظ کنم، و وقتی دوباره به بالا نگاه کردم، دختر تنها بود. او یک لباس زنانه ی یونانی سفید بدون آستین، با گردنبندی مدور، که با طلا زینت داده شده بود، پوشیده بود. چشمانش قرمز بودند، مثل اینکه او گریه کرده بود. 

او در حالی که سعی می کرد لبخند بزند، گفت:

- خب، خوابالو بالاخره بیدار شد. 

- با کی داشتی صحبت می کردی؟

صدایم مثل قورباغه ای بود که زمانی را در ماکرویوو گذارنده باشد. 

او گفت:

- اُه، فقط یه پیام آور. چه احساس داری؟

- چقدر بیرون بودم؟

کالیپسو متفکرانه گفت:

- زمان، دونستن گذر زمان همیشه این جا سخته، واقعاً نمی دونم، پرسی. 

- تو اسمم رو می دونی؟

- توی خواب صحبت می کردی. 

سرخ شدم. 

- آره، من ... اِه، به من قبلاً این رو گفتن. 

- آره. آنابث کیه؟

- اُه، اِه، یه دوست. ما با هم بودیم وقتی- صبر کن، چطوری من به اینجا اومدم؟ من کجام؟ 

کالیپسو بالا آمد  و انگشتانش را به سمت موهای درهمم برد. به طور عصبی قدمی به عقب برداشتم. 

او گفت:

- متاسفم. من فقط به مراقبت از تو عادت کردم. و این که چطور به اینجا اومدی، از آسمون افتادی. تو توی آب افتادی، دقیقاً اونجا. 

او به سمت ساحل اشاره کرد. 

- نمی دونم چه طور نجات پیدا کردی. به نظر می رسید آب، مثل یه متکا، سقوطت رو نرم کرد. و اینکه کجایی، تو توی اُجیجیا[footnoteRef:84] هستی.  [84:  - Ogygia] 


او آن کلمه را شبیه اُه-جی-جی آه تلفظ کرد. 

پرسیدم:

- اینجا نزدیک کوهستان سنت هلنزه؟

چون جغرافیام کاملاً وحشتناک بود. 

کالیپسو خندید. آن خنده، خنده ای کوچک و مهار شده بود، مثل این که حرفم واقعاً خنده دار بود، اما او نمی خواست مرا خجالت زده کند. وقتی می خندید، جذاب بود. 

او گفت:

- اون نزدیک هیچ جایی نیست، مرد شجاع. اجیجیا، جزیره ی خیالی منه. اون به خواست خودش وجود داره، همه جا و هیچ جا. تو می تونی این جا در امنیت خوب بشی. هیچ ترسی در کار نیست. 

- اما دوستام .... 

او گفت:

- آنابث، و گراور و تایسون؟

گفتم:

- آره! باید پیششون برگردم. اونها در خطرن. 

او صورتم را لمس کرد و این بار عقب نرفتم. 

- اول استراحت کن. تو هیچ کمکی برای دوستات نیستی، تا وقتی که خوب بشی. 

وقتی که او این حرف را زد، فهمیدم چقدر خسته ام. 

- تو ... تو یه ساحره ی خیبث نیستی، مگه نه؟

او محجوبانه خندید:

- چرا اون طوری فکر می کنی؟

- خب، من یه بار کریس رو ملاقات کردم، و او هم یه جزیره ی خیلی زیبا داشت. به جز این که او مردها رو به خوکچه تبدیل می کرد. 

کالیپسو دوباره خنده ای تحویلم داد. 

- قول می دم تو رو به خوکچه تبدیل نکنم. 

- و یا چیز دیگه ای؟

کالیپسو گفت:

- من یه ساحره ی خبیث نیستم. و دشمنت هم نیستم، مرد شجاع. حالا استراحت کن. چشمانت همین حالا هم دارن بسته می شن. 

حق با او بود. زانوهایم خم شد، و اگر کالیپسو مرا نگرفته بود، با صورت به داخل ماسه فرو می افتادم. مویش بویی شبیه به دارچین می داد. او خیلی قوی بود، یا شاید من خیلی ضعیف و لاغر بودم. او مرا به سمت نیمکتی که با بالش پوشیده بود، کنار فواره برد و کمک کرد در آن دراز بکشم. 

او دستور داد:

- استراحت کن. 

و من با صدای فواره ها و بوی دارچین و سرو کوهی به خواب رفتم.



*****



دفعه ی بعد که بیدار شدم، شب بود، اما مطمئن نبودم که همان شب است یا شبهای دیگری هم سپری شده اند. در رختخوابم، در غار بودم، اما بلند شدم و خودم را در ردایی پیچیدم و قدم زنان بیرون رفتم. ستاره ها شگفت انگیز بودند- هزاران ستاره، مثل این منظره را فقط بیرون شهر می بینید. می توانستم تمامی آن صور فکلی، که آنابث به من یاد داده بود، را تشخیص دهم. برج جدی، اسب بالدار، صورت فلکی قوس. و آنجا نزدیک افق جنوبی، یک صورت فلکی جدید قرار داشت: شکارچی، احترامی به دوستمان که زمستان گذشته مرده بود. 

- پرسی، چی می بینی؟

چشمانم را به زمین برگرداندم. اگرچه ستاره ها شگفت انگیز بودند، اما کالیپسو دوبرابر شگفت انگیز بود. منظورم اینه که، من خود الهه ی عشق، آفرودیت، را قبلاً دیده بودم، و هرگز این را بلند نخواهم گفت، یا او مرا تکه تکه خواهد کرد، اما به نظر من، کالیپسو زیباتر بود، چون او فقط طبیعی به نظر می رسید، مثل این که او سعی نداشت زیبا باشد و هرگز به آن اهمیتی نمی داد. او فقط زیبا بود. با موهای بافته و لباس سفید، به نظر می رسید در نور ماه می درخشد. او گیاه کوچکی در دستانش داشت. گل های آن نقره ای و ظریف بودند. 

- فقط داشتم نگاه می کردم ... 

خودم را در حالی یافتم که به او زل زده بودم. 

- آه، فراموشش کن. 

او به آرامی خندید. 

- خب، تا وقتی سرپایی، می تونی کمک کنی این ها رو بکاریم. 

او گیاهی به دستم داد، که دسته ای خاک و ریشه در انتهایش بود. گلهایش،  وقتی آنها را گرفتم، درخشیدند. کالیپسو بیلچه ی باغبانی اش را برداشت و مرا به سمت لبه ی باغ برد. جایی که او شروع به بیل زدن کرد. 

کالیپسو توضیح داد:

- اون نوار ماهه[footnoteRef:85]. فقط توی شب می تونی بکاریش. [85:  - moon lace] 


 به نور ضعیفی که به دور گلبرگ ها می درخشید، نگاه کردم. 

- اون چی کار می کنه؟

کالیپسو متفکرانه گفت:

- چی کار می کنه؟ به گمونم، واقعاً هیچکاری نمی کنه. اون زندگی می کنه، نور می ده، و زیبایی بهمراهش میاره. آیا باید کار دیگه ای بکنه؟

گفتم:

- فکر نکنم. 

او گیاه را گرفت، و دست هایمان به هم برخورد کرد. انگشتانش گرم بود. او نوار ماه را کاشت و گامی به عقب برداشت، در حالی که کارش را از نظر می گذراند. 

- عاشق باغمم. 

موافق بودم.

- اون عالیه. 

منظورم اینه که دقیقاً عاشق باغ ها نبودم، اما کالیپسو تاکستانهایی داشت که با شش نوع رز با رنگ های متفاوت پوشیده شده بود، و ورودی ها با پیچ های امین الدوله و پیچک هایی که با انگورهای قرمز و ارغوانی پر بودند، زینت داده شده بود، چنان که باعث می شد دیونسیوس زانو بزند و التماس کند. 

گفتم:

- توی خونه، مامانم همیشه یه باغ می خواسته. 

- چرا یه دونه نمی کاره؟

- خب، ما توی مانهاتان زندگی می کنیم. توی یه آپارتمان. 

- مانهاتان؟ آپارتمان؟

به او خیره شدم.

- تو نمی دونی من دارم در مورد چی صحبت می کنم، مگه نه؟

- متاسفم نه. من اجیجیا رو ... مدت طولانیه که ترک نکردم. 

- خب، مانهاتان یه شهر خیلی بزرگه، با فضای سبز و باغ گونه ی خیلی کم. 

کالیپسو اخم کرد. 

- ناراحت کننده است. هرمس گاه گاهی اینجا میاد. او میگه جهان بیرون کاملاً تغییر کرده. نمی دونستم اونقدر تغییر کرده که شما نمی تونید باغ داشته باشید. 

- چرا جزیره ات رو ترک نکردی؟

او به پایین نگاه کرد. 

- این مجازاتمه. 

- چرا؟ چی کار کردی؟

- من؟ هیچی. اما متاسفانه پدرم یه تهدید بزرگه. اسمش اطلسه. 

آن اسم لرزه ای به من وارد کرد. زمستان گذشته، اطلس تیتان را دیده بودم، و اصلاً اوقات خوشی نبود. او سعی کرده بود هر کسی، که بهش اهمیت می دادم، را بکشد. 

با تردید گفتم:

- هنوزم عادلانه نیست که تو رو به خاطر اون کارایی که پدرت انجام داده، تنبیه کنن. من، یکی دیگه از دخترای اطلس رو می شناختم. اسمش زو بود. او یکی از شجاع ترین افرادی بود که تا حالا دیده بودم. 

کالیپسو مرا مدت طولانی بررسی کرد. چشمانش غمگین بود. 

پرسیدم: 

- چیه؟

- آیا.. آیا تو خوب شدی، مرد شجاع من؟ فکر می کنی آماده باشی تا به زودی این جا رو ترک کنی؟

پرسیدم:

- چی؟ نمی دونم. 

پاهایم را حرکت دادم. آنها هنوز سفت بودند. از این که آن قدر ایستاده بودم داشت سرم گیج می رفت. 

- تو می خوای که من برم؟

- من ....

صدایش شکست.

- تو رو صبح می بینمت. خوب بخوابی. 

او به سمت ساحل دوید. آنقدر گیج بودم که بتوانم کاری انجام دهم، اما تا وقتی که در تاریکی ناپدید شد، تماشایش کردم. 
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 نمی دانستم دقیقاً چقدر زمان گذشته بود. همان طور که کالیپسو گفته بود، سخت بود که گذر زمان را در جزیره بفهمی. می دانستم که باید از آن جا بروم. حداقلش این بود که دوستانم باید نگران شده باشند. بدترینش این بود که آنها ممکن بود در خطر باشند. حنی نمی دانستم آیا آنابث توانسته بود از آتش فشان خارج شود. سعی کردم از ارتباط ذهنی با گراور چندین بار استفاده کنم، اما نمی توانستم ارتباط برقرار کنم. از این که حتی نمی دانستم آیا آنها حالشان خوب است یا نه، متنفر بودم. 

از طرف دیگر واقعاً ضعیف بودم. نمی توانستم بیشتر از چند ساعت سر پا بمانم. آنچه من در کوهستان سنت هلنز انجام داده بود، مرا کاملاً از انرژی خالی کرده بود، اصلاً شبیه چیزی نبود که تا حالا انتظار داشتم. 

احساسی شبیه یک زندانی یا چیزی شبیه به آن نداشتم. هتل کازینو و لوتوس در وگاس را به خاطر آوردم، آن چنان وسوسه ی داخل شدن به آن جهان بازی شگفت انگیز شده بود، که تقریباً هر چیزی را که برایم اهمیت داشت، فراموش کرده بودم. اما جزیره اجیجیا اصلاً شبیه به آن نبود. به طور پیوسته در مورد آنابث، گراور و تایسون فکر می کردم. دقیقاً به یاد می آوردم چرا باید آنجا را ترک کنم. فقط ... نمی توانستم. و بعد کالیپسو دلیلش بود. 

او هرگز زیاد در مورد خودش حرف نمی زد، اما آن کار فقط مرا کنجکاو می کرد تا بخواهم بیشتر بدانم. در حالی که نکتار مزه مزه می کردم، در چمن زار می نشستم، و سعی می کردم بر روی گل ها یا ابرها یا انعکاسشان بر روی دریاچه تمرکز کنم، اما واقعاً در حال خیره شدن به کالیپسو بودم؛ وقتی او کار می کرد، موهایش را بر روی شانه اش شانه می کرد، و سایه ای که بر روی صورتش می افتاد، وقتی که زانو می زد تا باغچه اش را بیل بزند. گاهی اوقات او دستش را نگه می داشت و پرنده ها از جنگل پرواز می کردند تا بر روی بازویش بنشینند-لوری کیت[footnoteRef:86]، طوطی ها و فاخته ها. او به آنها صبح بخیر می گفت، می پرسید چطور به لانه هایشان بر می گردند، و آنها برای مدتی جیک جیک می کردند، بعد با شادمانی پر می کشیدند. چشمان کالیپسو می درخشید. او به من نگاه می کرد و ما لبخندی رد و بدل می کردیم، اما او فوراً حالت غمگینی به خود می گرفت و دوباره سر بر می گرداند. نمی فهمیدم چه چیزی او را اذیت می کند.  [86:  - lorikeet طوطی کوچک استرالیایی که از شهد گلها تغذیه می کند.] 


یک شب باهم در ساحل مشغول خوردن شام بودیم. خدمتکاران نامرئی میز را چیده بودند، با تاس کباب و شراب سیب. که اصلاً چنان باعث هیجان نیست، اما این به خاطر اینه که شما هرگز آن را نچشیده اید. وقتی برای اولین بار وارد جزیره شدم، متوجه ی حضور خدمتکاران نامرئی نبودم، اما بعد از مدتی متوجه شدم که رختخواب ها خودشان مرتب می شوند، وعده های غذایی خودشان پخته می شوند، لباس ها شسته و با دستان نامرئی پهن می شوند.

بهرحال، کالیپسو و من در کنار میز شام نشسته بودیم، و او در نور شمع زیبا به نظر می رسید. داشتم برای او در مورد نیویورک و کمپ دو رگه ها می گفتم، و بعد شروع کردم به تعریف زمانی که گراور سیبی را که ما داشتیم با آن هاکی بازی می کردیم، خورده بود. او خندید، لبخند بی نظیرش را به نمایش گذاشت و چشمانمان با هم تلاقی کرد. بعد او نگاهش را دزدید. 

گفتم:

- این دوباره اتفاق افتاد.

- چی؟

- تو خودت رو کنار می کشی، مثل این که سعی داری لذت نبری. 

او نگاهش را بر روی لیوان شرابش انداخت. 

- همون طور که بهت گفتم، من دارم مجازات می شم. تو ممکنه بگی نفرین شده ام. 

- چطوری؟ بهم بگو. می خوام کمک کنم. 

- اون رو نگو. لطفاً اون رو نگو. 

- بهم بگو تنبیهت چیه.

او تاس کباب نیمه تمامش را با دستمال سفره پوشاند و فوراً یک خدمتکار نامرئی کاسه را برداشت. 

- پرسی، این جزیره، اجیجیا، خونه ی منه، محل تولدم. اما اینجا زندونم هم هست. من توی ... بازداشت خانگی ام، فکر کنم شماها همچین چیزی بهش می گین. هرگز مانهاتان رو نمی بینم. یا جاهای دیگه. من اینجا تنهام. 

- به خاطر اینکه پدرت اطلسه؟

او با تکان سر موافقت کرد. 

- خدایان به دشمناشون اعتماد ندارن. و خیلی هم حق دارن. نباید اعتراض کنم. بعضی از زندان ها حتی یه ذره هم به خوبی زندان من نیستن. 

گفتم:

- اما این عادلانه نیست. فقط به خاطر این که تو فامیل اونهایی، معنیش این نیست که اون رو حمایت می کنی. اون دختر دیگه ی که می شناختم، زو نایت شید- او در مقابلش جنگید. او زندانی نبود. 

کالیپسو به آرامی گفت:

- اما، پرسی، من اطلس رو توی اولین جنگ حمایت کردم. او پدرم بود. 

- چی؟ اما تیتان ها شیطانند!

- هستن؟ همشون؟ همه وقت؟ 

او لبهایش را جمع کرد. 

- بهم بگو، پرسی. هرگز دوست ندارم باهات بحث کنم، اما تو خدایان رو حمایت می کنی چون اونها خوبن، یا چون این که خانواده ات هستن؟

جواب ندادم. او حق داشت. زمستان گذشته، بعد از این که من و آنابث المپ را نجات دادیم، خدایان جلسه ای داشتند که آیا آنها باید مرا بکشند یا نه. اون حقیقتاً خوب نبود. اما هنوز، احساس می کردم دوست دارم آنها را حمایت کنم، چون پوسایدن پدرم بود. 

کالیپسو گفت:

- شاید من در اون جنگ طرف اشتباهی بودم، و با عدالت و انصاف، خدایان با من رفتار خوبی داشته اند. اونها گه گاهی سری بهم می زنن. اونها برام چیزایی از دنیای بیرون می آرن. اما اونها می تونن برن. و من نمی تونم. 

پرسیدم:

- هیچ دوستی داری؟ منظورم اینه .... کس دیگه ای باهات اینجا زندگی نمی کنه؟ این جا جای زیباییه. 

اشکی از روی گونه اش پایین سرید. 

- من... من به خودم قول دادم که در این مورد صحبت نکنم. اما ... 

او با صدای غرولندی از روی دریاچه، حرفش قطع شد. نوری در افق ظاهر شد. روشنتر و روشنتر شد، تا جایی که می توانستم ستونی از آتش را ببینم که روی سطح آب حرکت می کرد، و به سمت ما می آمد. ایستادم و شمشیرم را کشیدم. 

- اون چیه؟

کالیپسو آهی کشید:

- یه بازدیدکننده.

وقتی که ستون آتش به ساحل رسید، کالیپسو ایستاد و با حالتی رسمی تعظیم کرد. شعله ها پراکنده شدند و در مقابل مان، یک مرد بلند در لباس کار خاکستری و پایی در آتل فلزی و ریش و مویی که در آتش می سوخت و دود می کرد، ایستاده بود. 

کالیپسو گفت:

- لرد هفاستوس. افتخار بی نظیریه. 

خدای آتش غرید. 

- کالیپسو. مثل همیشه زیبا. می شه ما رو ببخشی، عزیزم؟ لازمه یه صحبتی با پرسی جکسون جوون داشته باشم. 



*****



هفاستوس ناشیانه در کنار میز شام نشست و یک پپسی سفارش داد. خدمتکار نامرئی برایش یکی آورد، آن  را ناگهانی باز کرد، و نوشابه به همه جای لباس کار خدا پاشید. هفاستوس غرید و چند تا فحش نثارش کرد و با ضربه ای سخت قوطی را روی میز کوبید. 

او زیر لب گفت:

- خدمتکارای احمق. آدم ماشینی های خوب، چیزیه که او لازم داره. اونها هرگز خودسری نمی کنن!

گفتم:

- هفاستوس، چی شده؟ آنابث...

او گفت:

- آنابث حالش خوبه. اون دختر کاردانیه. راه برگشت رو پیدا کرد و تمام داستان رو برام تعریف کرد.  خیلی دلواپسه، تو که می دونی. 

- تو بهش نگفتی من حالم خوبه؟

هفاستوس گفت:

- این وظیفه ی من نیست که بهش بگم. همه فکر می کنن که تو مُردی. مجبور بودم مطمئن شم که داری برمی گردی، قبل از اینکه شروع کنم به دیگران بگم کجایی. 

گفتم:

- منظورت چیه؟ معلومه که برمی گردم!

هفاستوس مرا با شک و تردید بررسی کرد. او چیزی را از جیبش بیرون آورد- صفحه ای فلزی به اندازه ی یک آی پد[footnoteRef:87]. او بر روی دکمه ای کلیک کرد و آن صفحه به یک تلویزیون برنزی مینیاتوری تبدیل شد. در صفحه اش، اخباری در مورد کوهستان سنت هلنز در حال پخش بود، دسته ای عظیم از آتش و ذرات ریز به درون آسمان فوران می کرد. مجری اخبار داشت می گفت: [87:  - iPod] 


- هنوز در مورد انفجار های بعدی مطمئن نیستیم. دولت دستور تخلیه ی تقریباً نیم میلیون نفر را محض احتیاط صادر کرده است. ضمناً، مواد مذاب به جاهای دوری مثل دریاچه ی تاهو و ونکوور پرتاب شده اند و جاده های تمام محوطه ی سنت هلنز به شعاع نیم مایل مسدود شده است. در حالی که هیچ مرگی گزارش نشده، جراحات های کوچک و مصدومیتها شامل ... 

هفاستوس تلویزیون را خاموش کرد. 

- تو باعث یه انفجار کامل شدی. 

به صفحه ی برنزی سیاه خیره شدم. نیم میلیون نفر تخلیه شده بودند؟ جراحات. مصدومیت ها. چی کار کرده بودم؟

خدا به من گفت:

- تلخین ها تارومار شدند. بعضی تبخیر شدند، بعضی فرار کردند. شکی نیست. فکر نکنم اونها به این زودیا از کوره ام استفاده کنن. از طرف دیگه، منم نمی تونم ازش استفاده کنم. انفجار باعث شده که تیفون از خواب بیدار بشه. مجبوریم صبر کنیم و ببینیم... 

- من نمی تونم او رو رها کرده باشم، مگه نه؟ منظورم اینه که من اونقدر قدرتمند نیستم!

خدا غرید. 

- نه اونقدر قدرتمند، آره؟ می تونه مرا فریب بده. تو پدر زلزله هستی، پسرکم. تو قدرتهات رو نمی شناسی. 

آخرین چیزی بود که می خواستم او بگوید. در کوهستان در کنترل خودم نبودم. آنقدر انرژی آزاد کرده بودم که تقریباً خودم را هم تبخیر کرده بودم، تمامی جریان زندگی را از خودم بیرون ریختم. حالا فهمیدم که تقریباً آمریکای شمال غربی را ویران کرده بودم . تقریباً وحشتناکترین هیولا را که توسط خدایان زندانی شده بود، بیدار کرده بودم. شاید خیلی خطرناک بودم. شاید برای دوستانم امن تر بود که فکر کنند مرده ام. 

پرسیدم:

- در مورد گراور و تایسون چی؟

هفاستوس سرش را تکان داد. 

- هیچی. متاسفم. فکر کنم لابیرنت اونها رو گرفت. 

- خب، حالا من باید چی کار کنم؟

هفاستوس خود را عقب کشید. 

- پسرکم هیچ وقت از یه چلاق پیر مشورت نخواه. اما من بهت این رو می گم. تو همسرم رو ملاقات کردی؟

آفرودیت. خودشه. اون یکی از اون فریبکاراست، پسرکم. مراقب عشق باش. اون توی ذهنت رخنه می کنه و تنهات می ذاره، درحالی که فکر می کنی بالا پایینه و درست اشتباهه. 

در مورد ملاقاتم با آفرودیت فکر کردم، در صندلی عقب یک کادیلاک در یک بیابان، در زمستان گذشته. او به من گفته بود که علاقه ی خاصی به من دارد و در حوزه ی عشق، کارها را برایم سخت خواهد کرد، فقط به این خاطر که مرا دوست دارد. 

پرسیدم:

- این قسمتی از نقشه ی اونه؟ اون مرا به اینجا پرتاب کرد؟

- ممکنه. سخته در موردش نظری داد. اما اگه تو  تصمیم بگیری این مکان رو ترک کنی- و من نمی گم کدوم درسته و کدوم اشتباه-  بهت قول دادم یه جواب برای جستجوت بهت بدم. قول دادم راه رسیدن به دایدالوس رو بهت بگم. خب حالا، اون چیز اینجاست. اون هیچ ربطی به کلاف نخ آریادنه نداره. نه حقیقتاً. مطمئناً نخ کار می کنه. اون چیزیه که ارتش تیتان به دنبالش خواهد بود. اما بهترین راه در میان هزار تو ... تسیوس کمک پرنسس رو داشت. و پرنسس یه فانی معمولی بود. هیچ قطره ای از خون خدایان در او نبود. اما باهوش بود و می تونست ببینه، پسرکم. او می تونست خیلی واضح ببینه. خب با چیزای که دارم میگم- فکر کنم تو می دونی چطوری در هزار تو مسیریابی کنی. 

گفتم:

- آره، آره، می دونم.

-  پس تو لازمه تصمیم بگیری که می خوای اینجا رو ترک کنی یا نه. 

- من .... 

می خواستم بگویم بله. البته که می خواستم. اما کلمات به گلویم چسبیدند. خودم را در حالی یافتم که به دریاچه زل زده بودم و ناگهان ایده ی رفتن به نظر خیلی سخت می رسید. 

هفاستوس پیشنهاد کرد.

- هنوز تصمیم نگیر. تا وقتی که سپیده می زنه، صبر کن. سپیده دم ها، وقت خوبی برای تصمیم گیریه. 

پرسیدم:

- دایدالوس کمکمون می کنه؟ منظورم اینه که اگه اون به لوک راه مسیر یابی در لابیرنت رو بده، ما می میریم. من رویاهایی در مورد... دایدالوس برادرزاده اش رو کشت. او تلخ و عصبانی شد و ...

هفاستوس غرید. 

- مخترعی بی نظیر شدن آسون نیست. همیشه تنها. همیشه سوء تفاهم. راحت میشه تند شد و اشتباه های وحشتناکی کرد. کار با انسانها خیلی سخت تر از کار با ماشین هاست. و وقتی که تو دل یه شخصی رو بشکنی، نمی تونی اون رو تعمیر کنی. 

هفاستوس آخرین قطرات پپسی را از روی لباس کارش پاک کرد. 

- دایدالوس به قدر کافی خوب شروع کرد. او به خاطر اینکه دلش برای تسیوس و آریادنه سوخت، به اونها کمک کرد. او سعی می کرد همه چی رو خوب انجام بده. و همه چی توی زندگیش به این خاطر بد شد. این عدالته؟ 

خدا شانه ای بالا انداخت. 

- نمی دونم آیا دایدالوس کمکت می کنه یا نه، پسرکم، اما تا وقتی توی کوره ی آهنگری کسی  نایستاده و با چکشش کار نکرده ای، در موردش قضاوت نکن، باشه؟

- سعی ... سعی می کنم. 

هفاستوس ایستاد. 

- خداحافظ، پسرکم. تو کارت رو خوب انجام دادی، از بین بردن تلخین ها رو می گم. همیشه تو رو به خاطر اون یادم می مونه. 

آن خداحافظی به نظر خیلی قطعی می رسید. بعد او به ستونی از آتش تبدیل شد و آتش به روی آب به حرکت در آمد و به سمت دنیای بیرون برگشت. 



*****



چندین ساعت در طول ساحل حرکت کردم. وقتی که سرانجام به چمن زار برگشتم، خیلی دیر بود، شاید چهار یا پنج صبح، اما کالیپسو هنوز در باغش بود، با نور ستارگان از گلها مراقبت می کرد. نوار ماهش با نور نقره ای می درخشید و دیگر گیاهان در حالی که به رنگ های قرمز و زرد و آبی می درخشیدند به جادو واکنش نشان می دادند. 

کالیپسو حدس زد:

- او بهت دستور داده برگردی. 

- خب، نه، دستور نداده. او به من یه انتخاب داد. 

چشمانش چشمان مرا تلاقی کرد. 

- قول دادم پیشنهاد نمی کنم. 

- چی رو پیشنهاد کنی؟

- اینجا موندن رو. 

گفتم:

- موندن، مثل ... تا ابد؟

او آهسته گفت:

- تو توی این جزیره نامیرا خواهی بود. هرگز بزرگ نمی شی و نمی میری. می تونی مبارزه رو به عهده ی بقیه بذاری، پرسی جکسون. می تونی از پیشگویی ات رها بشی. 

با گیجی به او زل زدم. 

- درست مثل اونه؟

او سری به توافق تکان داد. 

- درست مثل اون. 

- اما ... دوستام. 

کالیپسو ایستاد و دستم را گرفت. لمس کردنش جریانی از گرما را به میان بدنم فرستاد. 

- در مورد نفرینم پرسیدی، پرسی. نمی خواستم بهت بگم. حقیقت اینه که خدایان گه گاهی برام هم نشینی هایی می فرستن. هر هزار سال یا بیشتر، اونها اجازه می دن یه قهرمان به ساحل های من وارد بشه، کسی که کمک من رو لازم داره. من ازش مراقبت می کنم و همراهیش می کنم، اما هرگز تصادفی در کار نیست. بانوهای چاق  مطمئن میشن قهرمانی که اونها می فرستن... 

دستش را محکم فشردم. 

صدایش لرزید و مجبورش کرد حرفش را نا تمام بگذارد.

- چی؟ چی کار کردم که تو رو ناراحت کرده؟

او پچ پچ کنان گفت:

- اونها کسی رو می فرستن که هرگز نمی تونه بمونه. کسی که هرگز نمی تونه پیشنهاد هم نشینی من رو برای بیشتر از یه مدت کوتاه بپذیره. اونها یه قهرمان می فرستن که نمی تونم کمکش کنم... شخصی که نمی تونم کمک کنم که عاشقم بشه. 

شب ساکت بود، به جز قل قل فواره ها و امواجی که در ساحل بر هم می غلتیدند. زمانی طولانی گذشت تا بفهمم که در چه موردی دارد صحبت می کند. 

پرسیدم:

-  من؟

- اگه می تونستی صورتت رو ببینی... 

او لبخندش را را فرونشاند، اگر چه چشمانش هنوز اشک آلود بود. 

- البته تو. 

- به همین خاطر همیشه خودت رو کنار می کشیدی؟

- خیلی سعی کردم. اما نمی تونم جلوش رو بگیرم. بانوهای چاق بی رحم هستند. اونها تو رو پیشم می فرستن، یه فرد شجاع، در حالی که می دونن تو قلب مرا خواهی شکست[footnoteRef:88].  [88:   جایگاه کالیپسو در اساطیر یونان: پدرش اطلس و مادرش تتسیس هر دو تیتان بودند. او در جزیره ای به نام اجیجا زندگی می کرد. ادیسه در راه بازگشت از تروا، به این جزیره وارد شد. کالیپسو به او دل بست و او را هفت سال نزد خود نگاه داشت. به ادیسه پیشنهاد کرد همیشه با او بماند و جاودان شود. اما ادیسه  دل تنگ برگشت به خانه بود. عاقبت زئوس،  هرمس را  فرستاد تا کالیپسو را راضی کند دست از ادیسه بردارد. ] 


- اما ... من فقط ... منظورم اینه که من فقط منم. 

کالیپسو قول داد:

- کافیه. به خودم گفتم دیگه حتی در موردش صحبت نمی کنم. می ذارم بری بدون این که بهت پیشنهاد کنم. اما نمی تونم. فکر کنم بانوهای چاق این رو هم می دونن. می تونی با من بمونی، پرسی. متاسفم که اون تنها راهیه که می تونی بهم کمک کنی. 

به افق زل زدم. اولین رگه های قرمز رنگ سپیده دم داشتند در آسمان می درخشیدند. می توانستم تا ابد اینجا بمانم، از روی زمین ناپدید شوم. می توانستم با کالیپسو زندگی کنم، با خدمتکارهای نامرئی که برای هر نیازم آماده به خدمت بودند. می توانستیم گل در باغ پرورش دهیم و با مرغان نغمه خوان صحبت کنیم و در ساحل زیر آسمانهای آبی بی نظیر قدم بزنیم، بدون هیچ جنگی. بدون هیچ پیشگویی. بدون هیچ جانبداری. 

به او گفتم:

-  نمی تونم. 

با ناراحتی به پایین نگاه کرد. 

گفتم:

- هرگز نمی خوام کاری کنم که بهت صدمه ای بزنم. اما دوستام به من نیاز دارن. حالا می دونم چه طوری بهشون کمک کنم. مجبورم برگردم. 

او گلی از باغش چید- یک بوته ی کوچک از نوارماه نقره ای. درخشش با بالا آمدن خورشید محو شد.

 سپیده دم وقت خوبیه برای تصمیم گیری. 

هفاستوس گفته بود. کالیپسو گل را در جیب تی شرتم گذاشت، بر روی پنجه های پایش بلند شد و بر روی پیشانی ام بوسه زد، مثل یه دعای خیر. 

- پس به ساحل برو، قهرمانم. و ما تو رو به راهت می فرستیم. 



*****



کلک روی دریاچه، یک کلک مربع شکل از تیرهای چوبی به هم بسته شده، با یک تیر به جای تیرک بادبان و یک بادبان کتانی سفید ساده، بود. به نظر نمی رسید خیلی به درد دریا نوردی یا دریاچه نوردی بخورد. 

کالیپسو قول داد. 

- این تو رو به هر جایی که دلت بخواد می بره. کاملاً امنه. 

دستش را گرفتم، اما او آن را از دستم بیرون کشید. 

گفتم:

- شاید بتونم بیام ببینمت. 

او سرش را تکان داد. 

- هیچ مردی دو بار اجیجیا رو پیدا نمی کنه، پرسی. وقتی این جا رو ترک کنی، تو رو دوباره هرگز نمی بینم. 

- اما... 

- برو، لطفاً.

صدایش شکست. 

- بانوهای چاق ظالمند، پرسی. فقط من رو به یاد داشته باش. 

بعد رد کوچکی از لبخندش برگشت. 

- یه باغ به خاطر من توی مانهاتان بساز، این کار رو می کنی؟

- قول می دم. 

به کلک وارد شدم. فوراً شروع کرد به دور شدن از ساحل. 

وقتی که به داخل دریاچه رفتم، فهمیدم بانوی های چاق واقعاً بی رحمند. آنها برای کالیپسو کسی را می فرستادند که کالیپسو نمی توانست کمکی به او بکند، به جز عشق ورزیدن. اما این عشق دو طرفه بود. در باقی زندگی ام همیشه در موردش فکر خواهم کرد. او همیشه بزرگترین اتفاق زندگی ام خواهد بود. 

در چند دقیقه، جزیره اجیجیا در مه گم شد.

داشتم تنها به سمت طلوع آفتاب حرکت می کردم. 

بعد به کلک آنچه را که باید انجام می داد، گفتم. به آن، نام تنها محلی که می توانستم در موردش فکر کنم، را گفتم، چون به تسلی خاطر و به دوستانم نیاز داشتم. 

گفتم:

- کمپ دو رگه ها. مرا به خونه ببر.





























فصل سیزدهم

راهنمای جدیدی استخدام می کنیم.



چند ساعت بعد، کلکم به کمپ دو رگه ها وارد شد. چطوری به آنجا رسیدم، نظری در موردش ندارم. در همان نقطه آب دریاچه به آب شور تبدیل شد. در بالای سرم سواحل آشنای لانگ آیلند سر بر آورد و دسته ای کوسه ماهی سفید بزرگ مهربان به سطح آب آمدند و مرا به سمت ساحل بردند. وقتی پیاده شدم، کمپ کاملاً آرام بود. اواخر بعد از ظهر بود، اما محوطه تیراندازی خالی بود. بر روی دیوار صخره نوردی گدازه روان بود و در اطراف آن می غرید. عمارت کلاه فرنگی: هیچی. کابین ها: کاملاً خالی. ناگهان متوجه دودی شدم که از آمفی تئاتر بالا می آمد. برای آتش روشن کردن خیلی زود بود، و نمی دانستم آیا آنها در حال سرخ کردن مارشمالو بودند. به سمت آنجا دویدم. 

قبل از این که حتی به آنجا وارد شوم، صدای کایرون را شنیدم که سخنرانی می کرد. وقتی متوجه آنچه که داشت می گفت، شدم، بر روی پاهایم خشکم زد. 

کایرون گفت:

... فرض می کنیم او مرده. بعد از یه سکوت طولانی، و خیلی غیر معمولی، که دعاهایمان پاسخ داده بشه. از بهترین دوست نجات یافته اش می خواهم که آخرین تشریفات رو انجام بده. 

از انتهای آمفی تئاتر وارد آنجا شدم. هیچ کسی متوجه ورودم نشد. همگی داشتند روبرو را نگاه می کردند، در حال تماشای آنابث بودند که کفن سبز رنگ ابریشمی بلندی را که نیزه ای سه شاخه بر رویش قلاب دوزی شده بود، برداشته بود، و آن را به داخل آتش انداخت. آنها داشتند کفن مرا می سوزاندند. 

آنابث به سمت حضار برگشت. وحشتناک به نظر می رسید. چشمانش به خاطر گریه کردن پف کرده بود، اما خودش را وادار کرد که چیزی بگوید:

- او احتمالاً شجاع ترین دوستی بود که تا کنون داشته ام. او ... 

ناگهان مرا دید. صورتش به سرخی خون در آمد. 

- اون اینجاست!

سرها برگشتند. حضار نفسشان را حبس کردند. 

بکیندورف نیشخندی زد:

- پرسی!

دسته ای دیگر از بچه ها به دورم حلقه زدند و بر پشتم کوبیدند. چند تا فحش از کابین اریز شنیدم، اما کلاریس فقط چشمانش را چرخ داد، مثل اینکه او نمی توانست باور کند چنان طاقتی داشته ام که نجات پیدا کنم. کایرون به سمتمان چهارنعل آمد و همه به خاطرش کنار رفتند. 

او آهی از سر آسودگی کشید. 

- خب، باور نمی کردم این قدر از برگشتن یکی از اعضای کمپ خوشحال بشم. اما تو باید بهم بگی ... 

آنابث در حالی که با زور دیگر اعضای کمپ را به کناری می راند، حرفش را قطع کرد. 

- کجا بودی؟

فکر کردم قصد دارد تا مرا بزند، اما به جایش، چنان سخت مرا در آغوش کشید که نزدیک بود دنده هایم را خرد کند. دیگر اعضای کمپ ساکت شدند. آنابث به نظر رسید که دارد حواسش را جمع و جور می کند و مرا به عقب هل داد. 

- من... ما فکر کردیم تو مردی، مغز جلبکی!

گفتم:

- متاسفم، گم شده بودم.

او فریاد زد:

- گم شده بودی؟ دو هفته، پرسی؟ کجا تو این دنیا... 

کایرون حرفش را قطع کرد:

- آنابث، شاید بهتر باشه در این مورد جای خصوصی تری بحث کنیم، باشه؟ همه تون، برگردین سر کارای روزانه تون!

بدون این که منتظر اعتراض ما شود، او، من و آنابث را به راحتی برداشت، مثل این که دو بچه گربه بودیم، هر دویمان را بر پشتش سوار کرد، و به سمت خانه ی بزرگ چهار نعل رفت. 



*****



برای آنها تمام داستان را تعریف نکردم. نمی توانستم خودم را راضی کنم که در مورد کالیپسو صحبت کنم. توضیح دادم که چطوری باعث انفجارها و خروج گدازه ها از آتش فشان در کوهستان سنت هلنز شدم. به آنها گفتم که در جزیره ای گیر افتاده بودم. بعد هفاستوس مرا پیدا کرد و به من گفت که می توانم آنجا را ترک کنم. کلکی جادویی مرا به کمپ برگردانده بود. 

همه اش حقیقت داشت، اما وقتی آن را تعریف می کردم کف دستانم عرق می کرد. 

- تو دو هفته ای نبودی. 

صدای آنابث حالا یکنواخت تر بود، اما هنوز کاملاً آشفته به نظر می رسید. 

- وقتی صدای انفجار رو شنیدم، فکر کردم ... 

گفتم:

- می دونم. متاسفم. اما فهمیدم که چطوری میشه داخل لابیرنت سفر کرد. هفاستوس بهم گفت. 

- او بهت جوابش رو گفت؟

- خب، اون یه جورایی گفت که موضوع رو بگیرم. منم فهمیدم. حالا می دونم. 

به آنها در مورد نظرم گفتم. 

فک آنابث افتاد. 

- پرسی، اون دیوونگیه!

کایرون به روی ویلچرش برگشت و بر روی ریشش دست کشید. 

- اگر چه نمونه ای وجود داره. تسیوس کمک آریادنه رو داشت. هریت تابمن[footnoteRef:89]، دختر هرمس، از فانی های زیادی بر روی راه آهن دنیای زیرینش به این منظور استفاده کرد.  [89:  - Harriet_Tubman یکی از دختران آفریقایی- امریکایی هرمس که از طرفداران براندازی برده داری بود.  او با استفاده از راه آهن دنیای زیرینش بسیاری از برده ها را به ایالت های شمالی می برد و آزاد می کرد. برای حرکت بر روی این راه آهن او از فانی هایی با دید واضح ( کسانی که می توانستند از درون مه ببینند) استفاده می کرد. منبع:  http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Harriet_Tubman
] 


آنابث گفت:

- اما این جستجوی منه. من باید رهبریش کنم. 

کایرون معذب به نظر می رسید. 

- عزیزم، این جستجوی توه. اما تو کمک لازم داری. 

- و این کمک محسوب میشه؟ لطفاً! این اشتباهه. بزدلانه ست. این ... 

گفتم:

- سخته تایید کنی که به کمک یه فانی نیاز داریم؟ اما واقعیت داره. 

آنابث نگاهی به من کرد. 

- تو اعصاب خردکن ترین آدم مجردی هستی که تا حالا بهش برخوردم! 

و مثل طوفان از اتاق بیرون رفت. 

به ورودی زل زدم. احساس می کردم می خواهم چیزی بشکنم. 

- این که برای شجاع ترین دوستی که او تا حالا داشته، خیلی زیاده! 

کایرون قول داد:

- آنابث آروم میشه. او حسوده، پسرم. 

- احمقانه ست. او نیست ... این مثل اون نیست ..... 

کایرون با دهان بسته خندید. 

- زیاد مهم نیست. آنابث خیلی مالکانه در مورد دوستاش عمل می کنه، که تو به این مورد توجه نکردی. او کاملاً در موردت نگران بود. و حالا که برگشتی، فکر کنم او در مورد این که کجا گیر کرده بودی، مشکوکه. 

نگاهم به چشمانش تلاقی کرد، و می دانستم که کایرون حدسهایی در مورد کالیپسو زده است. سخت بود چیزی را از مردی که سه هزار سال در حال آموزش به قهرمان ها بوده، مخفی کنی. خیلی بیشتر از اینها می دانست. 

کایرون گفت:

- زیاد روی انتخاب هات وقت تلف نمی کنیم. تو برگشتی. این چیزه که اهمیت داره. 

- این رو به آنابث بگو. 

کایرون لبخند زد. 

- صبح به آرگوس میگم شما دو تا رو به مانهاتان برسونه. ممکنه توسط مادرت توقیف بشی، پرسی. او... به طور قابل درکی ناراحته. 

قلبم لحظه ای ایستاد. همه ی وقتی را که در جزیره ی کالیپسو بودم، هرگز، حتی به این که مادرم چه احساسی خواهد داشت، فکر نکردم. او فکر کرده بود مرده ام. او نابود شده بود. چه مرگم شده بود که حتی در موردش فکر نکرده بودم؟ 

گفتم:

- کایرون، گراور و تایسون چی؟ فکر نمی کنی ... 

- نمی دونم، پسرم. 

کایرون به آتشدان خالی خیره شد. 

- جنیفر کاملاً پریشونه. همه ی برگهاش دارن زرد می شن. شورای بزرگان سم دار گواهی جستجوی گراور رو غیاباً لغو کرده. به فرض هم که زنده برگرده، اونها به یه جای شرم آور تبعیدش می کنن. 

او آهی کشید. 

- اگر چه، گراور و تایسون خیلی خلاقند. می تونیم هنوز امیدوار باشیم. 

- نباید می ذاشتم اونها جدا بشن. 

- گراور سرنوشت خودش رو داره، و تایسون اونقدر شجاع بود که دنبالش بره. اگه گراور توی یه خطر معمولی باشه تو می فهمی، مگه نه؟ 

- فکر کنم. ارتباط ذهنی مون. اما ... 

او گفت:

- چیز دیگه ای هم هست که باید بهت بگم، پرسی. در حقیقت دو تا چیز ناخوشایند. 

- عالیه. 

- کریس ردریگرز، مهمونمون... 

آنچه را که در زیر زمین خانه ی بزرگ دیده بودم، به یاد آوردم، کلاریس داشت سعی می کرد با او صحبت کند، وقتی که او در مورد لابیرنت مِن مِن می کرد. 

- مرده؟

کایرون مهیبانه گفت:

- هنوز نه. اما بدتر شده. حالا تو درمانگاهه، اونقدر ضعیفه که نمی تونه حرکت کنه. مجبور شدم دستور بدم که کلاریس به برنامه روزمره اش برگرده، چون دائماً در کنار بسترش بود. کریس به هیچ چیزی واکنش نشون نمی ده. غذا و آبی نمی خوره. هیچکدوم از کارای پزشکی من کمکی نکرده. او به طور ساده ای از زنده بودن دست کشیده. 

بر خودم لرزیدم. علی رغم  خصومت هایی که با کلاریس داشتم، برایش احساس تاسف می کردم. او خیلی سعی کرده بود که به کریس کمک کند. حالا که به داخل لابیرنت رفته بودم، می توانستم بفهمم که چرا برای روح مینوس اینقدر آسان بوده که کریس را دیوانه کند. اگر من هم، به تنهایی، اون دور و اطراف سرگردان بودم، بدون هیچ کمکی از طرف دوستانم، هرگز نمی توانستم از آنجا خارج شوم. 

کایرون ادامه داد:

- متاسفم که این رو گفتم، هنوز خبر بعدی ناخوشایندتره... کیونتاس ناپدید شده. 

- ناپدید؟ چطوری؟

- سه شب قبل، به داخل لابیرنت رفته. جنیفر رفتنش رو دیده. به نظر می رسه که در مورد اون، ممکنه حق با تو باشه. 

- اون برای لوک جاسوسی می کرده. 

به کایرون در مورد مرتع جی سه گانه گفتم- که چطور کیونتاس عقرب هایش را از آنجا خریداری کرده و گیرین که داشت ارتش کرونوس را مجهز می کرد. 

- این همه نمی تونه با هم رخ بده. 

کایرون آه بلندی کشید. 

- خیانت های زیادی رخ داده. امیدوار بودم که کیونتاس دوستی اش رو اثبات کنه. به نظر می رسه قضاوتم بد بوده. 

پرسیدم:

- خانم الری چی؟

- اون سگ جهنمی هنوز توی محوطه شمشیرزنیه. اجازه نمی ده کسی بهش نزدیک بشه. شهامت این رو ندارم که اون رو به قفس بندازم ... یا نابودش کنم. 

- کیونتاس اون رو اینجا رها نمی کرد. 

- همون طور که گفتم، پرسی، به نظر می رسه که در موردش اشتباه می کردیم. حالا، تو باید برای صبح خودت رو آماده کنی. تو و آنابث هنوز کارای زیادی باید انجام بدید. 

او را بر روی ویلچرش ترک کردم، در حالی که غمگینانه به آتش دان زل زده بود. کنجکاو بودم که چند بار او اینجا نشسته، در انتظار قهرمانهایی که هرگز بر نمی گشتند. 



*****



قبل از شام به محوطه ی شمشیر زنی رفتم. بدون شک، خانم الری، همان تپه ی خزپوش سیاه بود که در میانه ی استادیوم دور خودش حلقه زده بود، و با بی میلی در حال جویدن سر یک مانکن جنگی بود. 

 وقتی مرا دید، پارس کرد و پارس کنان به سمتم دوید. فکر کردم که گوشت مرده ام. قبل از این که مرا به زمین بکوبد و شروع به لیسیدن صورتم بکند، فقط این قدر وقت داشتم که بگویم:

- وایستا!

حالا معمولاً با توجه به پسر پوسایدن بودن و دیگر چیزها، فقط وقتی که می خواستم خیس می شدم، اما ظاهراً قدرتهایم در مورد آب دهان سگ کاربری نداشت، چون یک حمام کامل گرفتم. 

فریاد زدم:

- بس کن، دختر! نمی تونم نفس بکشم. بذار بلند شم!

سرانجام توانستم او را راضی کنم که از رویم بلند شود. گوش هایش را نوازش کردم و یک بیسکوئیت غول پیکر سگی برایش انداختم. 

پرسیدم:

- اربابت کجاست؟ چطوری تونست تو رو این جا رها کنه؟ 

زوزه ای کشید مثل این که او هم می خواست بداند. آماده بودم تا باور کنم که کیونتاس دشمن بود، اما هنوز نمی دانستم چرا خانم الری را پشت سرش رها کرده بود. اگر چیزی بود که در مورد آن مطمئن بودم، این بود که او به سگش اهمیت می داد. 

داشتم در مورد آن فکر می کردم و همین طور صورتم را با حوله از آب دهان سگ پاک می کردم که صدای دختری را شنیدم. 

- خوش شانسی که اون کله ات رو نکنده. 

کلاریس در انتهای دیگر محوطه با شمشیر و سپرش ایستاده بود. 

او غرید:

- دیروز اومده بودم اینجا، تا تمرین کنم، سگه سعی کرد گازم بگیره. 

گفتم:

- اون سگ باهوشیه. 

- با مزه. 

کلاریس به سمتمان آمد. خانم الری غرید، اما من سرش را نوازش کردم و او آرام شد. 

کلاریس گفت:

- سگ جهنمی نادون. نمی ذارم من رو از تمرین کردن بندازه. 

گفتم:

- در مورد کریس شنیدم. متاسفم. 

کلاریس با گام هایی آهسته، دایره ای را به دور محوطه قدم رو رفت. وقتی که به نزدیک ترین جنگجو رسید، وحشیانه حمله کرد، سر آن را با یک ضربه از تنش جدا کرد و شمشیرش را در میان سینه اش فرو برد. او شمشیر را بیرون کشید و به قدم زدن ادامه داد. 

- آره، گاهی اوقات چیزا خب پیش نمی ره. 

صدایش می لرزید. 

- قهرمانا آسیب می بینن. اونها ... اونها می میرن، و هیولاها فقط دوباره بر می گردند. 

او نیزه ای برداشت و آن را به میانه ی محوطه پرت کرد. نیزه مستقیم در میان کلاه خود یک مانکن رزمی، در میان فاصله ی بین دو چشمش، فرو رفت. 

کلاریس، کریس را یک قهرمان می خواند، مثل این که او هرگز به سمت تیتان ها نرفته بود. این به یادم انداخت که گاهی آنابث در مورد لوک این گونه صحبت می کرد. سعی کردم که در مورد آن، جوش نیاورم. 

گفتم:

- کریس شجاع بود، امیدوارم بهتر بشه. 

او چنان به من زل زد مثل این که هدف بعدیش بودم. خانم الری غرید. 

کلاریس به من گفت:

- یه لطفی بهم بکن. 

- آره، باشه. 

- اگه دایدالوس رو پیدا کردی، بهش اعتماد نکن. ازش کمک نخواه. فقط بکشش. 

- کلاریس....

- چون هر کسی که بتونه چیزی مثل لابیرنت بسازه، پرسی، اون شخص یه شیطانه. یه شیطان مسلم. 

برای ثانیه ای او مرا به یاد یوریشن انداخت، برادر ناتنی بسیار مسنش. او همان نگاه سخت را در چشمانش داشت، مثل این که او دو هزار سال را پشت سر گذاشته بود و از گذر آن خسته بود. او شمشیرش را غلاف کرد. 

- وقت تمرین تمومه. از حالا به بعد، همه چی واقعیه. 



******



آن شب در رختخواب خودم خوابیدم و برای اولین بار از زمان جزیره کالیپسو رویاها مرا یافتند. 

در بارگاه یک پادشاه بودم- تالاری سفید، بزرگ، با ستون های مرمری و تختی چوبی. بر رویش مردی فربه با موی فرفری قرمز و تاجی از برگ بو نشسته بود. در یک طرفش سه دختر ایستاده بودند که به نظر می رسید دخترانش باشند. همه ی آنها موهای قرمز رنگ داشتند، و رداهای آبی پوشیده بودند. 

درها با صدا باز شدند و جلودار اعلام کرد: 

- مینوس پادشاه کرت!

عصبی شدم، اما مرد بر روی تخت، فقط به روی دخترانش لبخند زد. 

- نمی تونم منتظر بشم تا حالت صورتش رو ببینم. 

مینوس، خزنده ی شاهوار، خودش به اتاق داخل شد. چنان بلند و جدی بود که باعث می شد دیگر پادشاهان احمق به نظر آیند. سبیل شمشیری مینوس خاکستری شده بود. از آخرین باری که او را در رویاهایم دیده بودم، لاغرتر شده بود و صندل هایش به گل آغشته بود، اما همان نور شیطانی در میان چشمانش می درخشید. او خیلی سخت به مرد روی تخت تعظیم کرد. 

- شاه ککالوس[footnoteRef:90]. به من گفته اند که شما معمای کوچولوی مرا حل کرده اید؟  [90:  - Cocalus پادشاه جزیره ای در سیسیل ایتالیا که در اساطیر یونان دقیقاً داستانی که در ادامه می خوانید در مورد او ذکر شده است.  منبع : http://en.wikipedia.org/wiki/Cocalus] 


ککالوس لبخند زد. 

- به سختی می شه گفت کوچولو، مینوس. به خصوص وقتی که شما در همه ی دنیا اعلام کرده اید که هزار سکه ی طلا به کسی می دید که بتونه اون رو حل کنه. این حقیقت داره؟

مینوس دستانش را بهم کوبید. 

دو نگهبان عضلانی، در حالی که تقلا کنان جعبه ای چوبی را حمل می کردند، به داخل آمدند. آنها آن جعبه را در جلوی پاهای ککالوس گذاشتند و آن را باز کردند. تپه ای از شمش های طلا درخشید. حدود یک گزیلیون دلاری می شد. 

ککالوس از روی قدردانی سوت زد. 

- تو با همچین جایزه ای پادشاهیت رو ورشکست می کنی، دوست من. 

- اون به تو مربوط نیست. 

ککالوس شانه ای بالا انداخت. 

- معما کاملاً ساده بود، واقعاً. یکی از مستخدمینم اون رو حل کرد. 

یکی از دخترها هشدار داد:

- پدر. 

به نظر بزرگترین آنها بود- کمی بلندتر از خواهرانش. 

ککالوس به او توجهی نکرد. او از روی چین های ردایش صدفی حلزونی را برداشت.  

نخی نقره ای از میان آن بیرون آمده بود، برای همین، صدف شبیه مهره ی بزرگی بر روی یک گردنبند، آویزان شد. 

مینوس قدمی جلو آمد و صدف را گرفت. 

- شما گفتید، یکی از مستخدمین تون؟ چطوری او تونسته نخ رو بدون این که صدف رو بشکنه، از اون رد کنه؟ 

- از یه مورچه استفاده کرده، اگه بتونید باور کنید. ابریشم رو به اون موجود کوچک بسته و با گذاشتن عسل بر لبه های صدف مورچه رو از میان اون رد کرده. 

مینوس گفت:

- مرد باهوش. 

- اُه، البته. اون معلم دخترامه. اونها کاملاً خاطرخواهشن. 

چشمان مینوس سرد شد. 

- باید در مورد اون مراقب باشی. 

می خواستم به ککلوس هشدار دهم:

به این مرد اعتماد نکن! اون رو با تعدادی شیر آدم خوار یا چیزی شبیه اون به زندان بنداز! 

اما پادشاه موقرمز فقط با دهان بسته خندید. 

- نگران نباش، مینوس. دخترها عاقلتر از سنشون هستن. حالا، در مورد طلاهام... 

مینوس گفت:

-  بله، اما تو می دونی که طلا مال مردیه که معما رو حل کرده. و این جا فقط یه مرد مثل اون می تونه باشه. شما به دایدالوس پناه دادید. 

ککالوس با ناراحتی بر روی تختش جابه جا شد. 

- از کجا اسمش رو می دونی؟ 

مینوس گفت:

- اون یه دزده. او اول توی بارگاه من خدمت می کرد، ککالوس. او دخترم رو بر علیه خودم شوروند. اون به یه غاصب کمک کرد که در کاخ خودم، مرا فریب بده، و حالا از عدالت فرار کرده. ده ساله دارم تعقیبش می کنم. 

- در این مورد هیچی نمی دونم. اما به اون مرد امان داده ام. او سودمندترین مرد خواهد بود.  

مینوس گفت:

- یه انتخاب بهت می دم. اون فراری رو به من تحویل بده و این طلاها مال تو، یا ریسک کن و مرا با خودت دشمن کن. شما که کرت رو به عنوان دشمنتون نمی خواید. 

رنگ ککالوس پرید. فکر کردم چقدر احمقانه است که آن قدر، در بارگاه خودش، از مینوس ترسیده بود. می بایست ارتشش را صدا می کرد. مینوس فقط دو تا نگهبان داشت. اما ککالوس در حالی که بر روی تختش عرق می ریخت، فقط آنجا نشسته بود. 

بزرگترین دختر گفت:

- پدر، شما نمی تونید ... 

- ساکت باش، الیا[footnoteRef:91].  [91:  - Aelia] 


ککالوس ریشش را پیچاند. او دوباره به طلای درخشان خیره شد. 

- این نظر منه، مینوس. خدایان مردی که قسم مهمان نوازی اش رو می شکنه، دوست ندارن. 

- خدایان همین طور اونهایی رو که به جنایتکاران پناه می دن، دوست ندارن. 

ککالوس به موافقت سر تکان داد. 

- خیلی خب. مردتون رو زنجیر کشیده خواهید داشت. 

الیا دوباره گفت:

- پدر! 

بعد خودش را آرام و صدایش را ملایمتر کرد. 

- حد ... حداقل بزارین برای مهمونمون اول جشنی برپا کنیم. بعد از اون سفر طولانی، ایشون بهتره یه حمام گرم بگیرن، لباس های تمیز و غذایی عالی. مفتخر خواهم بود اگر خودم حمامشان را آماده کنم. 

او کاملاً به مینوس لبخند زد. پادشاه پیر نالید. 

-  فکر کنم یه حموم بد نباشه. 

مینوس به ککالوس نگاه کرد. 

- شما رو موقع شام می بینم، لرد. با زندانی. 

الیا گفت:

- این طرف اعلی حضرتا. 

او و خواهرانش مینوس را به خارج از تالار راهنمایی کردند. 

آنها را تا تالار حمام که با کاشی های موزاییکی تزیین شده بود، بردند. بخار، هوا را پر کرده بود. شیر آبی، با آبی خروشان، استخر را از آب داغ پر کرده بود. الیا و خواهرانش آن را پر از گلبرگ رز کرده بودند و همین طور چیز دیگری که می بایست مهره ی صابونی یونان باستان می بود، چون به زودی آب با کفی چند رنگ پوشیده شده بود. 

مینوس لبخند زد:

- آه ه. یه حموم عالی. متشکرم، عزیزانم. در واقع سفر من خیلی طولانی بوده. 

الیا مژه هایش را باز و بسته کرد، و پرسید:

- شما ده ساله که در حال تعقیب شکارتون هستن، لرد؟ شما باید خیلی مصمم باشید. 

مینوس نیش خند زد.

- یه بدهی رو هرگز فراموش نمی کنم. پدرتون خیلی عاقله که با مطالبات من موافقت کرد. 

الیا گفت:

- اُه، در حقیقت هست، لرد! 

متوجه شدم که خیلی واضح داشت چاپلوسی مینوس را می کرد، اما مینوس طعمه را گرفته بود. 

خواهران الیا بر روی سر شاه روغن معطر ریختند. 

الیا گفت:

- شما می دونید لرد، دایدالوس می دونست شما میاید. او فکر می کرد اون چیستان ممکنه یه تله باشه، اما نمی تونست از حل اون دست برداره. 

مینوس اخم کرد. 

- دایدالوس در مورد من با تو صحبت کرده؟

- بله، لرد. 

- اون مرد بدیه، پرنسس. دختر خودم گرفتار طلسمش شد. بهش گوش نکن. 

الیا گفت:

- اون نابغه ست، و اعتقاد داره که یه زن هم به اندازه ی یه مرد عاقله. او اولین کسی بود که طوری به ما درس می داد مثل این که عقل خودمون رو در اختیار داریم. شاید دختر شما هم همون رو حس کرده. 

مینوس سعی کرد که راست بنشیند، اما خواهران الیا او را دوباره به درون آب هل دادند. الیا به بالای سرش آمد. سه جسم کره ای در کف دستش داشت. در ابتدا فکر کردم آنها  مهره های صابونی حمام هستند. اما او آنها را به داخل آب انداخت و از داخل مهره ها، نخ های برنزی جوانه زد که شروع به پیچیدند به دور شاه کردند، زانوهایش را به هم بستند، مچ هایش را به پهلوهایش بستند و دور گردنش پیچیدند. حتی با اینکه از مینوس متنفر بودم، تماشای آن صحنه، کاملاً وحشتناک بود. او ضربه می زد و فریاد می کشید، اما دخترها قوی تر بودند. خیلی زود، او در حالی که در استخر دراز کشیده بود و چانه اش فقط بیرون از آب بود، از نفس افتاد. رشته های برنزی هنوز به دورش می پیچیدند، مثل یه پیله،  و محکم دور بدنش می تابیدند. 

مینوس پرسید:

- چی می خواید؟ چرا این کار رو می کنید؟

الیا لبخند زد:

- دایدالوس با ما مهربون بوده، اعلی حضرتا. و من خوشم نمیاد شما پدرم رو تهدید کنید. 

مینوس غرید. 

- به دایدالوس بگو، بهش بگو حتی بعد از مرگ هم تعقیبش می کنم! اگه عدالتی در دنیای زیرین باشه، روح من برای ابدیت، تعقیبش خواهد کرد!

و با گفتن آن، رشته های برنزی به دور صورت مینوس پیچیدند، و او را تبدیل به یک مومیایی برنزی کردند. 

در حمام باز شد. دایدالوس در حالی که یک کیف سفری را حمل می کرد، به داخل آمد. 

مویش را کوتاه کرده بود. ریشش کاملاً سفید شده بود. شکسته و غمگین به نظر می رسید. اما خم شد و پیشانی مومیایی را لمس کرد. رشته ها باز شدند و به کف استخر فرو رفتند. چیزی در میان آنها نبود. مثل این بود که شاه مینوس حل شده باشد. 

دایدالوس متفکرانه گفت:

- یه مرگ دردناک. بیشتر از اون که حقش بود. متشکرم پرنسس های من. 

الیا او را بغل کرد. 

- شما نمی تونید اینجا بمونید، معلم. وقتی پدرمون بفهمه ... 

دایدالوس گفت:

- بله، می ترسم شما رو تو دردسر انداخته باشم. 

- اُه، برای ما نگران نباشید. پدر به اندازه ی کافی به خاطر گرفتن طلای اون مرد پیر خوشحال خواهد بود. شما باید به مکان امنی فرار کنید. 

پیر مرد تکرار کرد:

- جایی امن، برای سالیان سال از این پادشاهی به اون پادشاهی فرار می کردم، در حالی که در جستجوی مکانی امن بودم. می ترسم مینوس حقیقت رو گفته باشه و مرگ نتونه او رو از تعقیب من منصرف کنه. وقتی که اولین حرف و حدیث ها از این قتل به بیرون درز کنه، هیچ جایی زیر نور خورشید نیست که به من پناه بده. 

الیا گفت:

- پس کجا می خواید برید؟

دایدالوس گفت:

- به جایی که قسم خوردم دوباره واردش نشم. زندانم ممکنه تنها پناهگاهم باشه. 

الیا گفت:

- نمی فهمم.

- بهتره که نفهمی. 

یکی از خواهرهای الیا پرسید:

- اما دنیای زیرین چی؟ عدالت وحشتناکی در انتظار شماست! هر انسانی می میره. 

دایدالوس گفت:

- ممکنه. 

بعد او و خواهرانش را دعا کرد. او یک بار دیگر به رشته های مسی رنگ که در کف حمام می درخشیدند، نگاه کرد. 

- پیدام کن اگه جراتش رو داری، پادشاه ارواح. 

او به سمت دیوار کاشی کاری چرخید و کاشی را لمس کرد. نشانه ای درخشان ظاهر شد، یک دلتای یونانی- و دیوار کنار رفت. پرنسس ها نفسشان را حبس کردند. 

الیا گفت:

- به ما در مورد گذرگاه های مخفی هرگز چیزی نگفتی. سرتون شلوغ بوده. 

دایدالوس حرفش را تصحیح کرد.

- لابیرنت سرش شلوغ بوده. اگه سلامت عقلتون رو دوست دارید، سعی نکنید دنبالم بیاید، عزیزانم.

 

*****



رویایم جا به جا شد. در یک تالار سنگی در دنیای زیر زمین بودم. لوک و جنگجوی دورگه ی دیگری با نور چراغ قوه در حال خواندن نقشه ای بودند. 

لوک فحش داد. 

- اون نباید آخرین پیچ باشه. 

نقشه را مچاله کرد و آن را به کناری پرت کرد. 

همراهش اعتراض کرد:

- قربان!

لوک گفت:

- نقشه ها اینجا به درد نخورن. نگران نباش، پیداش می کنیم. 

- قربان، راسته که یه گروه بزرگتر .... 

- احتمالش زیاده که گم بشی؟ بله حقیقت داره. فکر می کنی چرا ما جستجوگرهای انفرادی رو برای شروع فرستادیم؟ اما نگران نباش. به محض اینکه کلاف نخ رو داشته باشیم، می تونیم ارتش پیشتاز رو از میونش عبور بدیم. 

- اما چطوری کلاف نخ رو می گیریم؟ 

لوک در حالی که انگشتانش را خم می کرد، ایستاد. 

- اُه، کیونتاس انجامش می ده. همه ی اونچه که باید انجام بدیم اینه که به اون محوطه برسیم، و اون یه تقاطعه. غیرممکنه که بتونی در لابیرنت جایی بری، بدون اینکه از اونجا نگذری. برای همین هم باید با ارباب اون جا، آتیش بس کنیم. فقط باید زنده بمونیم تا وقتی که ... 

صدای جدیدی از میان راهرو به گوش رسید:

- قربان! 

مرد دیگری در زره یونانی، در حالی که یه مشعل در دست داشت، جلو دوید. 

- دراکانا یه دورگه پیدا کرده!

لوک اخم کرد.

-  تنها؟ در حال گشت و گذار تو هزار تو؟ 

- بله، قربان! بهتره زودتر بیاید. اونها توی تالار بعدی هستن. اونها، اون رو تو تله انداختن. 

- کی هست؟

- کسی نیست که قبلاً دیده باشمش، قربان. 

لوک به موافقت سری تکان داد. 

- هدیه ای از جناب کرونوس. ممکنه بتونیم از این دو رگه استفاده کنیم. بیاید!

آنها در راهرو دویدند، و من یک دفعه، در حالی که به تاریکی زل زده بودم، بیدار شدم. 

یه دو رگه تنها، در حال گشت و گذار در هزار تو. 

زمان زیادی طول کشید تا دوباره به خواب رفتم. 



*****



صبح بعد مطمئن شدم خانم الری به اندازه ی کافی بیسکوئیت سگ دارد. از بکیندورف خواستم که مراقبش باشد، که به نظر نمی رسید به خاطر انجام آن کار خوشحال شده باشد. بعد، از تپه دورگه ها پایین آمدم و آنابث و آرگوس را در جاده دیدم. 

آنابث و من در ون زیاد صحبت نکردیم. آرگوس هرگز صحبت نمی کرد، احتمالاً به خاطر آن که او در سرتاسر بدنش – که شنیده بودم- شامل نوک زبانش هم می شد، چشم داشت و او دوست نداشت آن چشم بر روی زبانش را نمایش دهد. 

آنابث خیلی آشفته بود، مثل اینکه او حتی بدتر از من خوابیده بود. 

در نهایت پرسیدم:

- کابوس دیدی؟ 

او سرش را تکان داد. 

- یه پیام رنگین کمانی از طرف یوریشن. 

- یوریشن! اتفاقی برای نیکو افتاده؟

- اون مرتع رو شب گذشته ترک کرده، دوباره وارد هزار تو شده. نیکو قبل از این که یوریشن بیدار بشه، رفته. ارثیوس، بوش رو تا محافظ گله دنبال کرده. یوریشن گفت که شنیده نیکو چند شب قبل داشته با خودش صحبت می کرده. حالا او فکر می کنه که نیکو دوباره داشته با اون روحه، مینوس، صحبت می کرده. 

گفتم:

- اون تو خطره. 

- شوخی نیست. مینوس یکی از قاضی های مرگه، اما او رگه ای به ضخامت یه مایل از شرارت و تبهکاری داره. نمی دونم از نیکو چی می خواد اما ... 

گفتم: 

- منظورم این نبود، شب پیش یه رویا داشتم ... 

به او در مورد لوک گفتم، اینکه چطور او در مورد کیونتاس صحبت می کرد و این که چطور مردانش دورگه ای را تنها در هزار تو یافته بودند. 

فک آنابث قفل شد. 

- این خیلی خیلی بده. 

- حالا باید چی کار کنیم؟

او یکی از ابروهایش را بالا برد. 

- خب، چیز خوب اینه که ما نقشه ای داریم که راهنمایی مون می کنه، درسته؟



*****



شنبه بود، و ترافیک سنگینی به داخل شهر وجود داشت. حوالی ظهر به آپارتمان مادرم رسیدیم. وقتی او در را باز کرد، چنان مرا در آغوش کشید که فشارش فقط کمی از فشاری یک سگ جهنمی که بر روی تان بپرد، کمتر بود. مادرم گفت:

- به اونها گفتم که حالت خوبه. 

اما مثل این بود که وزن آسمان را از روی شانه هایش برداشته بودند. و باور کنید من کاملاً می دونم چه حسی داره. 

او بر روی میز آشپزخانه نشست و اصرار کرد تا وقتی که او را در جریان ماجراهای جستجویمان قرار می دهیم، با کلوچه های شکلاتی آبی رنگش از ما پذیرایی کند. طبق معمول، سعی کردم از قسمت های ترسناکش زیر آبی روم ( که کاملاً شامل اکثر آن می شد)، اما به نحوی این کار، ماجرا را خطرناکتر می کرد. 

وقتی به قسمت گیرین و اصطبل هایش رسیدم، مادرم ادایی در آورد، مثل این که قصد داشت مرا خفه کند. 

- نمی تونم وادارش کنم اتاقش رو تمیز کنه، اما اون صدها تن پهن اسب رو از اصطبل های یه هیولا تمیز می کنه؟

آنابث خندید. این اولین بار بود که بعد از یک زمان بسیار طولانی صدای خنده اش را می شنیدم، و شنیدن آن عالی بود. 

وقتی داستان را تمام کردم، مادرم گفت:

- خب، شماها جزیره ی آلکاتراز رو در هم کوبیدید، کوهستان سنت هلنز رو منفجر کردین، و نیم میلیون آدم رو بی خانمان کردین، اما حداقل سالمید. 

مادرم همیشه بر روی قسمت روشن ماجرا دست می گذاشت. 

موافق بودم. 

- آره، این همه چی رو جبران می کنه. 

او گفت:

- کاش پل اینجا بود.

تقریباً با خودش بود. 

- او می خواست باهات صحبت کنه. 

- اُه، درسته. مدرسه. 

آنقدر ماجرا بعد از آن پشت سر گذاشته بودم که تقریباً جلسه ی معارفه دبیرستان گود را فراموش کرده بودم. در حقیقت اتاق موسیقی را در میان شعله های آتش ترک کرده بودم و نامزد مادرم در آخرین لحظات دیده بود که شبیه فراری ها از میان پنجره بیرون پریده بودم. 

پرسیدم:

- بهش چی گفتی؟

مادرم سرش رو تکان داد. 

- چی می تونستم بگم؟ او می دونه یه چیز متفاوتی در موردت وجود داره، پرسی. او مرد باهوشیه. باور داره که تو آدم بدی نیستی. نمی دونه چه اتفاقی داره می افته، اما مدرسه روش فشار میاره. بعد از همه ی اینها، او می خواد تو به اونجا بری، برای تایید حرفهاش. لازمه اونها رو متقاعد کنه که آتش سوزی تقصیر تو نبوده. و وقتی که تو فرار کردی، اوضاع بد شد. 

آنابث داشت مرا بررسی می کرد. کاملاً همدردی می کرد. می دانستم او هم در موقعیت مشابهی بوده. هرگز بودن در دنیای فانی ها برای یک دورگه آسان نخواهد بود. 

قول دادم:

- باهاش حرف می زنم. بعد از این که این جستجو رو تموم کردیم. حتی اگه بخوای، بهش حقیقت رو می گم.

مادرم دستش را بر روی شانه ام قرار داد. 

- این کار رو می کنی؟

- خب، آره. منظورم اینه که او فکر می کنه، دیوونه ایم. 

- همین حالا هم همین فکر رو می کنه. 

- پس چیزی برای از دست دادن نیست. 

- متشکرم پرسی. بهش می گم به خونه برمی گردی....

او اخم کرد. 

- کی؟ حالا چه اتفاقی می افته؟

آنابث کلوچه اش را نصفه کرد. 

- پرسی یه نقشه ای داره. 

با اکراه، نقشه را به مادرم گفتم. 

مادرم به آهستگی به موافقت سری تکان داد. 

- خیلی خطرناک به نظر میاد. اما ممکنه کارساز باشه. 

پرسیدم:

- تو هم همون قدرت رو داری، مگه نه؟ می تونی از میون مه ببینی. 

مادرم آهی کشید. 

- حالا دیگه نه اونقدرا. وقتی جوونتر بودم، آسونتر بود. اما بله، همیشه قادر بودم بیشتر از اونچه که برام خوب باشه، ببینم. این یکی از چیزایی بود که توجه پدرت رو جلب کرد. وقتی اولین بار همدیگر رو دیدیم. اما مراقب باش. بهم قول بده سالم می مونی. 

آنابث گفت:

- سعی می کنیم خانم جکسون، اگر چه سالم نگه داشتن پسرتون کار خیلی شاقیه. 

او دستانش را در هم فرو برد و از پنجره ی آشپزخانه نگاه کوتاهی به بیرون کرد. دستمال سفره ام را برداشتم و سعی کردم هیچ چیز نگویم. 

مادرم اخم کرد. 

- اتفاقی بین شما دو تا افتاده؟ شماها دعوا کردین؟

هیچکدام چیزی نگفتیم. 

مادرم گفت:

- می فهمم. 

و من کنجکاو بودم آیا او می تواند حتی بیشتر از میان مه را ببیند. به نظر می رسید او می داند چه اتفاقی بین من و آنابث روی داده است، اما خیلی خیلی مطمئن نبودم. 

او گفت:

- خب، یادتون باشه، گراور و تایسون روی شما دو تا حساب کردن. 

آنابث و من در یک لحظه با هم گفتیم:

- می دونم. 

که حتی مرا بیشتر دست پاچه کرد. 

مادرم لبخند زد. 

- پرسی، بهتره از تلفن توی هال استفاده کنی. موفق باشی. 

به خاطر بیرون رفتن از آشپزخانه آرام تر شدم، حتی اگر چه در مورد آنچه که داشتم انجام می دادم، نگران بودم. به سمت تلفن رفتم و گوشی را برداشتم. شماره تلفن ریچل خیلی وقت پیش از روی دستم پاک شده بود، اما مشکلی نبود. بدون هیچ منظوری، آن را به خاطر سپرده بودم.  
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 قراری را در میدان تایمز[footnoteRef:92] با هم گذاشتیم. ریچل الیزابت دیر را در مقابل مریت مارکیز[footnoteRef:93] پیدا کردیم و او کاملاً با رنگ طلایی، رنگ شده بود. منظورم این است که، صورتش، موهایش، لباس هایش- همه چی. به نظر می رسید توسط شاه میداس[footnoteRef:94] لمس شده است.   [92:  - Times Square]  [93:  - Marriott Marquis شبکه ای از هتل های مجلل و تشریفاتی در سراسر دنیا. ]  [94:  - King Midas پادشاهی در اساطیر یونان که با تماس دستش می توانست هر چیزی را به طلا تبدیل کند. او پادشاهی بسیار مهربان،  ولی در تصمیم گیری هایش عجول بود. یک روز به باغش می رود و می بیند که ستیری پیر بر روی گلها خوابیده است. او  بر ستیر رحم می آورد و بدون هیچ مجازاتی او را رها می کند. دیونسیوس با شنیدن ماجرا به میداس برای جایزه، پیشنهاد برآوردن یک آرزویش را می دهد. میداس بعد از یک ثانیه، از او می خواهد که به او قدرت تبدیل اشیا به طلا با لمس دستش را بدهد. دیونسیوس آرزویش را برآورده می کند. بعد از آن میداس به هر چیز دست می زند، آن چیز فوراً به طلا تبدیل می شود. گلهای باغش، دخترش با یک تماس به طلا تبدیل می شوند. او گرسنه  و تشنه می شود، ولی با یک تماس غذا و آبش به طلا تبدیل می شوند. میداس متوجه اشتباهش می شود و از دیونسیوس می خواهد که او را به حالت قبل برگرداند. دیونسیوس می پذیرد. و میداس به پادشاهی فقیر، اما در واقعیت با احساسی مانند یک فرد ثروتمند، به حالت اول برمی گردد.  ] 


او با پنج بچه ی دیگر که با رنگ های متالیک – مسی، برنزی، نقره ای، رنگ شده بودند، شبیه یک مجسمه ایستاده بود. آنها در حالت های متفاوتی خشکشان زده بود، و توریست ها با عجله از کنارشان رد می شدند، یا می ایستادند و به آنها زل می زدند. بعضی از عابران، پولی بر روی پیاده رو برایشان پرت می کردند. 

نشانه ی زیر پای ریچل می گفت:

منطقه ی هنری برای کودکان، اهدای ارزشها

آنابث و من، در حالی که به ریچل زل زده بودیم، تقریباً پنج دقیقه ای آنجا ایستادیم، اما اگر او متوجه ما شده بود، به رویش نیاورد. او حرکتی نکرد یا حتی چشمکی نزد تا بتوانم بفهمم. با توجه به بیش فعالی و همه ی اون چیزها، نمی توانستم از عهده ی این کار بربیایم. آن همه مدت، آن طور ایستادن در یک جا، مرا دیوانه می کرد. همچنین دیدن ریچل در رنگ طلایی عجیب بود. او شبیه مجسمه ی شخص معروفی به نظر می رسید، یک بازیگر یا چیزی شبیه به آن. فقط چشمانش به همان رنگ سبز معمولی بودند. 

آنابث پیشنهاد کرد. 

- شاید اگه اون رو هلش بدیم... 

فکر کردم در این حرفش کمی شیطنت پنهان بود، اما ریچل واکنشی نشان نداد. بعد از گذشتن چند دقیقه ی دیگر، بچه ای به رنگ نقره ای از ایستگاه تاکسی هتل، جایی که او استراحتی کرده بود، قدم زنان آمد. او حالتی به خود گرفت، مثل این که داشت برای جماعتی سخنرانی می کرد، و دقیقاً کنار ریچل خکشش زد. ریچل یخش آب شد و از صحنه پایین آمد. 

او خندید.

- هی، پرسی. چه وقت خوبی! بیاید بریم قهوه بخوریم. 

پیاده به سمت جایی به نام جاوا موس[footnoteRef:95]  ( قهوه خانه ی گوزن شمالی) در خیابات چهل و سوم غربی رفتیم. ریچل اسپرسو سفارش داد، شبیه آن چه که گراور دوست داشت. آنابث و من، آب میوه مخلوط شیر سفارش دادیم، و بر روی میزی دقیقاً در زیر  سرگوزن شمالی پرشده نشستیم.  [95:  - Java Moose ] 


هیچ کس حتی دوبار هم به سر و وضع طلایی ریچل نگاه نکرد. 

او گفت:

- خب، تو آنابلی، درسته؟ 

آنابث تصحیح کرد:

- آنابث، همیشه سرتا پات طلاییه؟

ریچل گفت:

- نه معمولاً. داریم برای گروهمون پول جمع می کنیم. داریم پروژه های هنری رو برای بچه های دوره ابتدایی به طور داوطلب انجام می دیم، چون اونها تو مدرسه، درس هنر رو حذف کردن، می دونید که؟ ما این کار رو ماهی یه بار انجام می دیم، پونصد دلاری جمع می کنیم، برای یه تعطیلات آخر هفته ی خوب. اما حدس می زنم شماها نیومدید تا در این باره صحبت کنیم.  تو هم دو رگه ای؟ 

آنابث، در حالی که به اطراف نگاه می کرد، گفت: 

- هیس! چطوره تو عالم و آدم جار بزنی؟ 

- خیلی خب. 

ریچل ایستاد و با صدای واقعاً بلندی گفت: 

- هی، آدما! این دو تا آدم نیستن! اونها دورگه ها ی خدایان یونان هستن!

هیچ کس حتی نگاهش را برنگرداند. ریچل شانه بالا انداخت و نشست. 

- به نظر نمی رسه اهمیتی بدن. 

آنابث گفت: 

- خنده دار نیست. این یه جُک نیست، دختر فانی. 

گفتم:

- صبر کنید، شما دو تا، آروم باشین. 

ریچل اصرار کرد:

- من آرومم. هر وقتی که دور و بر تو بودم یه هیولایی بهمون حمله کرده. چرا باید نگران باشم؟ 

گفتم:

- ببین، در مورد اون اتاق موسیقی، واقعاً متاسفم. امیدوارم اونها تو رو اخراج نکرده باشن. 

- نچ. اونها در مورد تو سوالای زیادی پرسیدند. نقش یه آدم گنگ رو بازی کردم. 

آنابث پرسید:

- سخت بود؟ 

مداخله کردم:

- خیلی خب، بسه! ریچل ما مشکلی داریم. و کمکت رو لازم داریم. 

ریچل چشمانش را بر روی آنابث تنگ کرد. 

- تو هم به کمک من نیاز داری؟ 

آنابث نی اش را در معجونش چرخاند. ناگهان گفت:

- آره، ممکنه. 

در مورد لابیرنت به ریچل گفتم، و این که چرا لازمه دایدالوس را پیدا کنیم. به او در مورد آنچه که اتفاق افتاده بود، چند موردی که به درون لابیرنت رفته بودیم، گفتم. 

او گفت:

- خب، تو می خوای که من شماها رو راهنمایی کنم، توی جایی که هرگز اونجا نبودم. 

گفتم:

- تو می تونی از میون مه ببینی. مثل آریادنه. شرط می بندم می تونی راه درست رو ببینی. لابیرنت نمی تونه به این راحتی ها تو رو فریب بده. 

- و اگه در اشتباه باشی؟ 

- بعدش گم می شیم. راه دیگه خطر ناکه. خیلی خیلی خطرناک. 

- ممکنه بمیرم؟

- آره. 

- فکر کنم تو گفتی که هیولاها به فانی ها اهمیتی نمی دن. شمشیرت ... 

گفتم: 

- آره، برنز آسمانی به فانی ها صدمه ای نمی زنه. اکثر هیولاها بهت توجهی نمی کنن. اما لوک ... اون اهمیتی نمی ده. اون از فانی ها، دورگه ها، هیولاها، از همه چی استفاده می کنه. و هر کسی که سر راهش قرار بگیره رو می کشه. 

ریچل گفت:

- چه پسر خوبی. 

آنابث مدافعانه گفت:

- اون تحت تاثیر یه تیتانه. فریب خورده. 

ریچل پشت سرش را نگاه کرد و بین ما جلو آمد. او گفتم:

- خیلی خب، من هستم. 

پلک زدم. فکر نمی کردم این قدر آسان باشد. 

- مطمئنی؟ 

- هی، تابستون داره کسل کننده میشه. این بهترین پیشنهادی که تا حالا داشتم. خب باید دنبال چی بگردم. 

آنابث گفت:

- باید یه ورودی به لابیرنت پیدا کنیم. یه ورودی اونجا هست، اما تو نمی تونی وارد اونجا بشی. این محدود یتی برای فانی هاست. 

او کلمه ی فانی را چنان ادا کرد که به نوعی یک محدودیت وحشتناک به نظر می رسید، اما ریچل فقط سری به توافق تکان داد. 

- درست. یه ورودی به لابیرنت چه شکلیه؟  

آنابث گفت:

- می تونه هر چیزی باشه. قسمتی از یه دیوار. یه صخره. یه درگاه. یه ورودی فاضلاب. اما اون علامت دایدالوس رو بر خودش داره. یه دلتای یونانی، که با رنگ آبی می درخشه. 

- مثل این؟ 

او نشانه ی دلتا را با آب، روی میزمان نوشت. 

آنابث گفت:

- خودشه. تو یونانی می دونی؟ 

ریچل گفت:

- نه. 

او شانه ی پلاستیکی آبی رنگی را از جیبش بیرون کشید و شروع به شانه کردن و بیرون کشیدن رنگ طلایی از میان موهایش کرد. 

- بذارین لباسم رو عوض کنم. شماها بهتره با من به مریت[footnoteRef:96] بیاین.  [96:  - Marriott] 


آنابث گفت: 

- چرا؟ 

- چون اونجا یه ورودی مثل اون توی زیرزمین هتل، جایی که ما وسایلمون رو انبار می کنیم، وجود داره. نشونه ی دایدالوس روشه.







































فصل چهاردهم

با برادرم تا پای مرگ دوئل می کنم.



نصف در فلزی، پشت یک سبد رختشویی پر از حوله های کثیف هتل پنهان شده بود. هیچ چیز عجیبی در مورد آن به چشم نمی آمد، اما ریچل به من نشان داد که کجا را نگاه کنم، و نماد آبی کم رنگی را، که بر روی فلز کنده کاری شده بود، دیدم. 

آنابث گفت:

- خیلی وقته ازش استفاده نشده. 

ریچل گفت:

- یه بار سعی کردم بازش کنم، فقط به خاطر کنجکاوی. اون زنگ زده. 

- نه.

آنابث گامی به جلو برداشت.

- فقط لازمه توسط یه دو رگه لمس بشه. 

با اعتماد کامل، به محض این که آنابث دستش را بر روی آن نشانه گذاشت، نشانه با رنگ آبی درخشید. در فلزی مهر و مومش شکست و جیر جیر کنان باز شد، و راه پله ی تاریکی که به سمت پایین می رفت را نمایان کرد. 

- وای.

ریچل آرام به نظر می رسید و نمی توانم بگویم آیا تظاهر می کرد یا نه. او لباسش را عوض کرد و تی شرت موزه ی هنر معاصر موشوارش و شلوار لی مزیین به لکه های نقاشی معمولیش را پوشید، برس موی پلاستیکی آبی اش را در جیبش چپاند. موهای قرمز رنگش را به پشت سر برد و بست، اما باز هم رگه هایی از رنگ طلایی در آن وجود داشت و ردهایی از درخشش طلایی بر روی صورتش. 

- خب... بعد از شما؟ 

آنابث با ادبی ساختگی گفت:

- تو راهنمایی. زود باش. 

پله ها به تونلی آجری می رسید. آنقدر تاریک بود که نمی توانستم دو فوت جلویمان را ببینم، اما آنابث و من چراغ قوه هایمان را شارژ کرده بودیم. به محض آن که آنها را روشن کردیم، ریچل فریاد زد. 

یک اسکلت داشت به ما نیش خند می زد. انسان نبود. برای یک موجود زنده، خیلی بزرگ بود - حداقل ده پا بلندی داشت. به دار آویخته شده بود، مچ ها و زانوهایش در زنجیر بود، برای همین، نوعی ایکس غول پیکر بر فراز تونل ساخته بود. اما آنچه لرزشی را به ستون فقراتم وارد کرد، کاسه ی چشم مشکی تنهایی در مرکز سرش بود. 

آنابث گفت:

- یه سیکلاپس، خیلی پیره. اون... کسی نیست که بشناسیمش. 

منظورش این بود: اون تایسون نیست. اما این باعث بهتر شدن حالم نشد. هنوز احساس می کردم آن اسکلت را به عنوان نوعی هشدار اینجا گذاشته بودند. آنچه که می توانست سیکلاپسی را بکشد، نمی خواستم باهاش رو در رو شوم. 

ریچل آب دهانش را قورت داد. 

- شما دوستی دارین که یه سیکلاپسه؟ 

گفتم:

- تایسون، برادر ناتنی ام. 

- برادر ناتنی ات. 

گفتم:

- امیدوارم اون رو این پایین پیدا کنیم، و گراور رو. اون یه ستیره. 

- اُه. 

صدایش آهسته بود. 

- خب، پس بهتره به راهمون ادامه بدیم. 

او گامی به زیر بازوی چپ اسکلت برداشت و به راهش ادامه داد. آنابث و من نگاهی رد و بدل کردیم. آنابث شانه ای بالا انداخت. ما ریچل را، که در دل هزار تو پیش می رفت، دنبال کردیم. 

بعد از پنجاه پا، به یک تقاطع رسیدیم. روبرویمان، تونل آجری ادامه پیدا می کرد. در سمت راستمان، دیوارها از ورق های مرمری یونانی ساخته شده بودند. در سمت چپ مان تونلی خاکی با ریشه های درختان وجود داشت. به سمت چپ اشاره کردم. 

- این شبیه تونلیه که گراور و تایسون داخلش شدن. 

آنابث اخم کرد. 

- آره، اما تونل سمت راست- اون سنگ های قدیمی-  احتمالش زیاده که اون به سمت قسمت باستانی هزار تو بره، به سمت کارگاه دایدالوس. 

ریچل گفت:

- باید مستقیم بریم. 

آنابث و من هر دو به او نگاه کردیم. 

آنابث گفت:

- اون کمترین احتمال رو داره. 

ریچل پرسید:

- نمی بینی؟ به کف اونجا نگاه کن.

چیزی به جز آجرهای خوب ردیف شده و گل نمی دیدم. 

ریچل گفت:

- یه روشنایی اونجاست، خیلی کم سو. اما روبرومون راه درسته. سمت چپ از تونل دورمون می کنه، اون ریشه های درخت شبیه تله های لمسی[footnoteRef:97] حرکت می کنن. از اون خوشم نمی آد. در سمت راست، تله ای در حدود بیست پایی اون وجود داره. سوراخ هایی در دیوار، شاید برای میخ ها. فکر کنم نباید در موردش ریسک کنیم.  [97:  - feeler شیی که در تماس با فرد زنده به کار افتاده و آن را به تله می اندازد.] 


هیچ چیزی شبیه آنچه را که توصیف کرد، نمی دیدم، اما با تکان دادن سر موافقت کردم. 

- بسیار خب، به جلو. 

آنابث پرسید:

- بهش اعتماد داری؟

گفتم:

- آره، تو نداری؟

به نظر می رسید آنابث می خواهد بحث کند، اما فقط دستش را به سمت ریچل تکان داد تا به راهش ادامه دهد. همگی با هم از تونل آجری به سمت پایینش حرکت کردیم. راهرو می پیچید و می چرخید، اما هیچ تونل دیگری در کنار آن نبود. به نظر می رسید با زاویه ای به سمت پایین می رویم، و عمیق تر به درون زمین فرو می رویم. 

با دلواپسی گفتم:

- هیچ تله ای نیست؟

ریچل ابرویش را بالا برد.

- هیچی. به همین راحتیه؟

گفتم:

- نمی دونم. هرگز قبلاً این طوری نبود. 

آنابث گفت:

- خب، ریچل، دقیقاً کجایی هستی؟ 

او این کلمات را طوری گفت مثل این که گفته باشد : از کدوم سیاره ای؟ اما به نظر نمی رسید ریچل رنجیده باشد. 

او گفت:

- بروکلین. 

- پدر و مادرت نگران نمی شن اگه تا دیر وقت بیرون باشی؟

ریچل آهی کشید. 

- نه اونطوری. من می تونم یه هفته ای جیم شم و اونها هم هرگز متوجه نشن. 

- چرا؟

این بار صدای آنابث همراه نیش خند و طعنه نبود. مشکل داشتن با پدر و مادر چیزی بود که آنابث آن را درک می کرد. 

قبل از این که ریچل بتواند جواب دهد، صدای جیر جیری در مقابلمان،  مثل باز شدن درهای غول پیکر، به گوش رسید. 

آنابث پرسید. 

- اون چی بود؟ 

ریچل گفت:

- نمی دونم. لولاهای فلزی. 

- اُه، خیلی کمک کرد. منظورم اینه که اون چیه؟

ناگهان صدای پاهایی سنگین، که راهرو را می لرزاند، را شنیدم- آنها به سمت ما می آمدند. 

پرسیدم:

- فرار کنیم؟

ریچل موافق بود:

- فرار کنیم. 

برگشتیم و از راهی که آمده بودیم فرار کردیم، اما به بیست پایی نرسیده بودیم، قبل از این که توی بغل دوستان قدیمی مان افتادیم. دو تا داراکانا- زن های ماری در زره های یونانی- نیزه هایشان را به سمت سینه یمان بالا آوردند. بین آنها کلی ایستاده بود، امپوسای چیرلیدر. 

کلی گفت:

- خب، خب. 

سر ریپتاید را برداشتم و آنابث چاقویش را کشید؛ اما قبل از این که حتی شمشیرم از حالت خودکارش خارج شود، کلی بر روی ریچل خیز برداشت. دستش تبدیل به پنجه شد و ریچل را، در حالی که ناخن هایش را محکم بر روی گردن ریچل نگه داشته بود، به اطراف چرخاند.

کلی از من پرسید:

- حیوون خونگی فانی کوچولوت رو برای قدم زنی آوردی؟ اونها چیزای ظریفین. خیلی آسون می شکنن!

پشت سرمان، صدای پاها نزدیکتر شد. هیکلی غول پیکر در نور پدیدار شد- یه غول لایستریگنیان[footnoteRef:98] به بلندی هشت پا و چشمان قرمز و نیش ها. غول وقتی ما را دید، لب هایش را لیسید.  [98:  - Laistrygonian   نوعی غول آدمخوار که در کتاب دوم ( فصل دوم) اولین رویارویی پرسی جکسون با آنها رخ می دهد. در اساطیر یونان آنها در کتاب ادیسه ی هومر در سفر بازگشت ادیسه به خانه اش خود را نشان می دهند. تصویری از این غول را می تونید در http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Laistrygonian_Giant  ببینید. ] 


- می تونم اونها رو بخورم؟

کلی گفت:

- نه، ارباب اینها رو می خواد. اونها قراره خیلی سرگرممون کنن. 

او به روی من لبخند زد. 

- حالا راه بیفتین، دو رگه ها، و یا همه تون اینجا می میرین و با دختر فانی هم شروع می کنیم. 



*****



کاملاً شبیه بدترین کابوسم بود. و باور کنید من خیلی زیاد کابوس دیده بودم. از تونل، در حالی که  توسط داراکانا ها از پهلو ها و از پشت سر توسط کلی و غول، محاصره بودیم، پایین رفتیم، فقط به خاطر این که  تلاشی برای فرار نکنیم. به نظر می رسید هیچ کدامشان در مورد این که به سمت جلو فرار کنیم، نگران نبود. آن سمت، راهی بود که آنها می خواستند ما برویم. 

در مقابلمان، می توانستم درهای برنزی ببینم. آنها ده پا بلندی داشتند، و با یک جفت شمشیر متقاطع تزیین شده بودند. از پشت آن درها، صدای غرش خفه ای شبیه صدای یک جمعیت به گوش می رسید. 

زن ماری در سمت چپم گفت:

- اُه، آررررره. تو خیلی محبوب میززززززبان مون خواهی بود.

هرگز قبلاً این قدر از نزدیک به یک دراکانا نگاه نکرده بودم، و به خاطر آن موقعیت ذوق مرگ نشدم. او می توانست صورت زیبایی داشته باشد، به جز زبانش که شاخه مانند بود و چشمانش که زرد بودند، با شکاف هایی به جای مردمک. او زره ای برنزی پوشیده بود که تا کمرش می رسید. زیر آن، جایی که پاهایش باید قرار می گرفت، دو مار سیم وار خیلی بزرگ بودند، که با رنگ برنز و سبز، خال خالی شده بود. او با ترکیبی از قدم زدن وسریدن راه می رفت. مثل این که داشت بر روی اسکی های زنده راه می رفت. 

پرسیدم:

- میزبانتون کیه؟

او هیس هیس کرد، که ممکن بود خنده اش باشد. 

- اُه، خواهی دددید. بعدش خیلی آتشی می شی. بعد از همه ی اینها، اون برادرته. 

- چی؟ 

فوراً در مورد تایسون فکر کردم، اما غیرممکن بود. او داشت در مورد چی صحبت می کرد؟

غول از پشت سر ما را هل داد و درها را باز کرد. او آنابث را از تی شرتش گرفت و گفت:

- تو اینجا می مونی.

 آنابث اعتراض کرد:

- هی!

اما غول دو برابر اندازه ی او بود و همکنون چاقوی آنابث و شمشیر مرا ضبط کرده بود. 

کلی خندید. او هنوز پنجه هایش را بر گردن ریچل نگه داشته بود. 

- برو تو، پرسی. سرگرممون کن. ما اینجا با دوستات منتظر می شیم تا مطمئن بشیم درست رفتار می کنی. 

به ریچل نگاه کردم. 

- متاسفم. از این مخمصه نجاتت می دم. 

او به آن اندازه که می توانست، با پنجه ی یک دیو بر روی گلویش، سرش را تکان داد. 

- عالی میشه. 

دراکانا مرا با سیخونکی به جلو، به سمت درگاه پرتاب نیزه، راند، و من بر روی کف محوطه ی بیرون قدم گذاشتم. 



*****



به گمانم آن محوطه بزرگترین جایی نبود که در آن بوده ام، اما با توجه به این که تمام آن جا در زیر زمین قرار داشت، خیلی فراخ بود. کف خاکی آن مدور بود، فقط به اندازه ای بود که می توانستید ماشینتان را بر لبه ی آن برانید، اگر واقعاً دست فرمانتان خوب بود. در مرکز محوطه، مبارزه ای بین یک سناتور و یک غول در جریان بود. سناتور زخمی شده بود. او به دور دشمنش یورتمه می رفت. وقتی که غول یک نیزه به بزرگی آتنت تلفن را تاب داد، سناتور از سپر و شمشیرش استفاده کرد و جمعیت هورا کشید. 

اولین ردیف صندلی ها، دوازده پایی بالای کف محوطه قرار داشت. نیمکتهای سنگی مسطح در دور تا دور محوطه کشیده شده بود، و تمامی صندلی ها پر بود. غول ها، دراکانا ها، نیمه خدایان، تلخین ها و چیزهای عجیب دیگری مثل دیوهایی با بالهای خفاش و موجوداتی که نیمه انسان و نیمه دیگر موجوداتی که می شناختید – پرنده ،خزنده، حشره و پستاندار. 

اما مورمور کننده ترین چیز، جمجمه ها بودند. محوطه انباشته از آنها بود. آن ها می چرخیدند و در لبه ها غلت می خوردند و تپه هایی از آنها، به بلندی سه پا، پله های میان نیمکت ها را تزیین کرده بود. آنها بر سر نیزه ها نیش خند می زدند، در پشت جایگاه ها، شبیه لوستر های وحشتناک، با زنجیر از سقف آویزان بودند. بعضی از آنها خیلی قدیمی بودند- هیچ چیز نبودند به جز استخوان های پودر شده و سفید. بقیه تازه تر به نظر می رسیدند. قصد ندارم آنها را توصیف کنم. باور کنید توصیف اونها رو لازم ندارید. در میان همه ی اینها، با افتخار، چیزی نمایشی بر روی دیوار تماشاگرها قرار داشت، چیزی که مفهومی برایم نداشت- یک پرچم سبز با نیزه ی سه شاخه ی پوسایدن در وسطش. در مکان ترسناکی شبیه اینجا چه اتفاقی داشت می افتاد؟ 

کسی که بر بالای پرچم، بر روی صندلی افتخاری نشسته بود، دشمن قدیمی ام بود. 

گفتم:

- لوک. 

مطمئن نیستم که آیا او توانست صدای مرا از ورای غرش جمعیت بشنود یا نه، اما به سردی لبخند زد. او شلوار رزمی، تی شرت سفید، زره سینه ی برنزی پوشیده بود. مثل همانی که در رویایم دیده بودم. اما او هنوز هم شمشیرش را به همراه نداشت. که به نظرم عجیب بود. کنارش بزرگترین غولی که تا حالا دیده بودم، نشسته بود. خیلی بزرگتر از آن که در محوطه در حال مبارزه با سناتور بود. غولِ کنار لوک، به راحتی پانزده پایی بلندی داشت، و چنان عریض بود که سه تا صندلی را اشغال کرده بود. او فقط لنگی شبیه به لنگ یک کشتی گیر ژاپنی پوشیده بود. پوستش قرمز تیره بود و امواج آبی رنگی بر روی پوستش خال کوبی کرده بود. فکر کردم او باید محافظ جدید لوک یا چیزی شبیه به آن باشد. 

فریادی از کف محوطه بلند شد، و وقتی سناتور بر روی خاک، در کنار من، فرود آمد، به عقب پریدم. 

با ناله چشمان مرا نگاه کرد. 

- کمک! 

به دنبال شمشیرم گشتم، اما شمشیرم از من گرفته شده بود و هنوز، دوباره در جیبم ظاهر نشده بود. 

وقتی که غول نزدیک شد، سناتور تقلا کرد تا بلند شود، نیزه ی غول آماده بود. دستی شانه ام را گرفت، نگهبان دراکانایم گفت:

- اگه برای زندگی دوسسستات ارزش قائلی، دخالت نمی کنی. این مبارزه تو نیسسسسست. منتظر نوبتت باش. 

سناتور نتوانست بلند شود. یکی از پاهایش شکسته بود. غول، پای بزرگش را بر روی سینه ی مرد اسبی گذاشت و نیزه اش را کشید. او به بالا، به لوک نگاه کرد. جمعیت یک صدا فریاد کرد:

- مرگ! مرگ!

لوک هیچ کاری انجام نداد، اما مرد خالکوبی کرده در لنگ کشتی گیری، که در کنارش نشسته بود، بلند شد. او به سناتور در پایین، که ناله می کرد« لطفاً! نه!»، لبخند زد. بعد مرد کشتی گیر دستانش را بالا آورد و شستهایش را پایین نگه داشت. وقتی که گلادیاتور غول، نیزه اش را فرو برد، چشمانم را بستم. وقتی دوباره نگاه کردم، سناتور مرده بود، تکه تکه شده بود. همه ی آنچه که باقی مانده بود، یک سم بود، که غول آن را به عنوان غنیمت برداشت و به جمعیت نشان داد. آنها به خاطر پیروزی شان نعره کشیدند. 

گیت در انتهای دیگر استادیوم باز شد و غول با پیروزی از آن خارج شد. 

در جایگاه، مرد کشتی گیر دستانش را برای ساکت کردن جمعیت بالا برد. 

او فریاد زد:

- سرگرمی خوبی بود! اما چیزی نبود که تا حالا ندیده باشم. دیگه چی داری، لوک، پسر هرمس؟

فک لوک محکم شد. می توانم بگویم او از این که پسر هرمس خوانده شود، خوشش نمی آمد. از پدرش متنفر بود. اما به آرامی بر روی پاهایش بلند شد. چشمانش می درخشید. در حقیقت، او کاملاً در حالت خوبی بود. لوک چنان بلند که جمعیت هم بشنود، گفت:

- لرد آنتیوس[footnoteRef:99]، شما یه میزبان فوق العاده هستید! خوشحال می شیم که شما را سرگرم کنیم، تا لطف شما برای گذشتن از قلمروتون رو جبران کنیم.  [99:  - Antaeus پسر گایا ( مادر تیتان ها و الهه ی زمین) و پوسایدن، که کشتی گیری غول پیکر بود. او توسط هرکول به قتل رسید. ] 


آنتیوس گفت:

- لطفی که هنوز هیچ قولی در رابطه با اون ندادم. می خوام سرگرم بشم!

لوک تعظیم کرد. 

- اعتقاد دارم که چیز بهتری از اون سناتور دارم که در محوطه ی شما مبارزه کنه. من یکی از برادرهای شما رو دارم. 

او به من اشاره کرد. 

- پرسی جکسون، پسر پوسایدن. 

جمعیت شروع به مسخره کردن و سنگ اندازی به سمتم کرد، که از اکثرشان جاخالی دادم، اما یکی از آنها به گونه ام خورد و زخمی، در ابعادی خوب، ایجاد کرد. چشمان آنتیوس درخشید. 

- یکی از پسران پوسایدن؟ خب، او باید خوب مبارزه کنه! یا خوب بمیره!

لوک گفت:

- اگه مرگش شما رو خوشحال کنه، اجازه خواهید داد که ارتش ما از قلمروتون عبور کنه؟ 

آنتیوس گفت: 

- شاید!

لوک به خاطر «شاید» خوشحال نبود. او به من نگاهی انداخت، مثل اینکه به من هشدار می داد: « بهتره به روشی واقعی و نمایشی بمیرم یا توی مشکل بزرگی می افتم. »

آنابث جیغ زد:

- لوک، تمومش کن. بذار بریم!

به نظر می رسید لوک یک باره متوجه حضور او شده است. برای لحظه ای گیج به نظر می رسید. 

- آنابث؟

آنتیوس حرفش را قطع کرد. 

- وقت کافی برای خانوما هم هست که بعد از اون مبارزه کنن. اول پرسی جکسون. چه اسلحه ای انتخاب می کنی؟

دراکانا مرا در میان محوطه هل داد. 

به آنتیوس خیره شدم. 

- چطوری می تونی یکی از پسرای پوسایدن باشی؟ 

آنتیوس فریاد زد:

- من پسر مورد علاقه اش هستم! ببین، معبد وقف شده ام به زلزله آور[footnoteRef:100] رو، از تمام جمجمه هایی ساخته شده که به نام پوسایدن کشته ام! جمجمه ی تو هم به اونها اضافه می شه! [100:  - یکی از صفات پوسایدن زلزله آور بوده است. این لقب به خاطر عصبانیت های بیش از حدش به او داده شد. ] 


با وحشت تمام آن جمجمه ها را نگاه کردم- صدها عدد از آن ها- و پرچم پوسایدن. چطوری این جا معبدی برای پدرم بود؟ پدرم مرد خوبی بود. او هرگز از من کارتی برای روز پدر درخواست نکرده بود، چه برسه به جمجمه یه آدم. 

آنابث به سمت فریاد زد:

- پرسی! اون مادرش گایا ست! گای...

غول لایستریگنیان اسیرکننده اش، دستش را بر دهان آنابث گذاشت. 

مادرش گایا ست. الهه ی زمین. آنابث سعی داشت به من چیز مهمی را بگوید، اما نمی دانستم چرا. شاید به خاطر این که این مرد، پدر و مادرش، هر دو خدا بودند. که کار را برای کشتنش سخت تر می کرد. 

گفتم:

- تو دیوونه ای آنتیوس. اگه فکر می کنی این احترام خوبیه، تو هیچی در مورد پوسایدن نمی دونی. 

جمعیت با توهین به سمت من جیغ کشیدند، اما آنتیوس دستش را برای ساکت کردن آنها بالا آورد. او اصرار کرد:

- اسلحه ها و بعدش می بینیم چطور خواهی مرد. تیر می خوای؟ سپر؟ تور؟  آتش پرتاب کن؟ 

گفتم:

- فقط شمشیرم. 

صدای قهقهه ای از هیولاها بالا رفت، اما فوراً ریپتاید در میان دستانم ظاهر شد و تعدادی از صداهای جمعیت به ترس تبدیل شد. تیغه ی برنزی با نور ضعیفی درخشید. 

آنتیوس اعلان کرد: 

- راند اول! 

گیت ها باز شدند و یک دراکانا به داخل سرید. او یک نیزه ی سه شاخه در یک دست و یک تور سنگین در دست دیگرش داشت- روش کلاسیک گلادیاتورها. برای مقابله با آن اسلحه ها، سالها در کمپ آموزش دیده بودم. او به طور آزمایشی ضربه ای به من زد. عقب رفتم. او تورش را پرت کرد، امیدوار بود دست شمشیرم را درگیر کند، اما به راحتی جا به جا شدم، نیزه اش را دو نیم کردم، و ریپتاید را در میان شکاف زره اش فرو بردم. با جیغی از درد، او به هیچ تبخیر شد، و هورای جمعیت خفه شد. 

آنتیوس فریاد زد:

- نه! خیلی سریع بود! تو باید برای کشتن صبر داشته باشی. فقط وقتی که من دستورش رو بدم!

به آنابث و ریچل نظری انداختم. باید راهی پیدا می کردم که آنها را آزاد سازم، یا شاید حواس نگهبان هایشان را پرت کنم. 

لوک لبخند زد.

-کارت عالی بود، پرسی. کارت با شمشیر خیلی بهتر شده. اون رو تایید می کنم. 

آنتیوس فریاد زد:

- راند دوم! و این بار آروم تر! سرگرم کننده تر! قبل از این که کسی رو بکشی، منتظر دستورم باش. و گرنه اتفاقای دیگه ای می افته!

گیت ها دوباره باز شد و این بار جنگجوی جوانی بیرون آمد. کمی بزرگتر از من بود، حدود شانزده ساله. موی مشکی براقی داشت و چشم چپش با چشم بندی پوشیده شده بود. لاغر و ظریف بود، برای همین زره یونانی اش به تنش زار می زد. او شمشیرش را در خاک فرو برد، بندهای سپرش را مرتب کرد و کلاه خود دم اسبی اش را بر سرش گذاشت. 

پرسیدم:

- کی هستی؟ 

- ایتان ناکامورا[footnoteRef:101]. مجبورم بکشمت.  [101:  - Ethan Nakamura] 


- چرا داری این کار رو می کنی؟ 

هیولایی از جایگاه تماشاچیان هو کرد. 

- هی! حرافی بسه، بجنگین! 

بقیه شروع به فریاد زدن کردند. 

ایتان به من گفت:

- مجبورم خودم رو اثبات کنم. تنها راه برای پیوستن به اونهاست. 

و با گفتن این حرف، حمله کرد. شمشیرهایمان در وسط هوا برخورد کردند و جمعیت غرید. درست به نظر نمی رسید. نمی خواستم مبارزه کنم تا دسته ای از هیولاها را سرگرم کنم، اما ایتان ناکامورا به من حق انتخاب زیادی نمی داد. 

او به جلو فشار آورد. شمشیر زنی اش خوب بود. تا جایی که می دانم، او هرگز در کمپ دو رگه ها نبوده، اما آموزش دیده بود. ضربه ام را دفع کرد و تقریباً با سپرش مرا در هم کوبید، اما من به عقب پریدم. او ضربه زد. بر روی یک طرف غلتیدم. ما مدام حمله و دفاع می کردیم، تا روش مبارزه ی یکدیگر را از بین ببریم. سعی کردم بر روی قسمت کور ایتان تمرکز کنم، اما کمک زیادی نکرد. ظاهراً او برای مدت طولانی فقط با یک چشم مبارزه کرده بود، چون گارد دفاعش در سمت چپ بی نقص بود. 

هیولاها فریاد زدند: 

- خون!

حریفم نگاهی به بالا، به جایگاه انداخت. این نقطه ضعفش بود، فهمیدم. او نیاز داشت که آنها را تحت تاثیر قرار دهد. من نیازی به این کار نداشتم. 

او فریاد جنگجویانه ی خشمگینی کشید و به من حمله کرد، اما تیغه اش را دفع کردم. او را به عقب هل دادم، در حالی که به او اجازه دادم دنبالم بیاید. 

آنتیوس گفت:

- هو! بایست و بجنگ!

ایتان بر من فشار وارد کرد، اما مشکلی برای دفاع کردن نداشتم، حتی بدون سپر. او برای دفاع کردن لباس پوشیده بود- زره سنگین و سپر- که او را برای حمله کردن خسته می کرد. من هدف آسانی بودم، اما همین طور سبکتر و سریع تر بودم. جمعیت دیوانه شده بود، با فریاد اعتراض  می کردند  و سنگ پرتاب می کردند. تقریباً پنج دقیقه ای بود که مبارزه می کردیم و هیچ خونی ریخته نشده بود. 

سرانجام ایتان اشتباهش را انجام داد. او سعی کرد که شمشیر را در شکمم فرو برد و من دسته ی شمشیرش را در مقابلم قفل کردم و آن را پیچاندم. شمشیرش به داخل خاک افتاد. قبل از این که بتواند سر پا شود، ته شمشیرم را در روی کلاه خودش گذاشتم و او را به پایین هل دادم. زره سنگینش بیشتر به من کمک کرد تا به او. به پشت افتاد، گیج و خسته. نوک شمشیرم را بر روی سینه اش گذاشتم. 

ایتان غرید.

- تمومش کن.   

به آنتیوس نگاه کردم. صورت قرمزش از نارضایتی مثل سنگ شده بود، اما دستانش را بلند کرد و انگشتان شستش را به سمت پایین گرفت.

 شمشیرم را غلاف کردم. 

- فراموشش کن. 

ایتان نالید.

- احمق نباش. اونها هر دو تامون رو می کشن. 

دستم را به او پیشنهاد کردم. با اکراه آن را گرفت. به او کمک کردم تا بایستد. 

آنتیوس فریاد زد:

- هیچ کس حق بی احترامی به بازی رو نداره! سر هر دوتاتون به پوسایدن تقدیم می شه!

به ایتان نگاه کردم. 

- وقتی فرصتش پیش اومد، فرار کن.

بعد به سمت آنتیوس برگشتم. 

- چرا خودت باهام نمی جنگی؟ اگه تو مورد علاقه ی پدر هستی، بیا پایین و ثابت کن!

هیولاها در جایگاه غریدند. آنتیوس به اطراف نگاه کرد و ظاهراً فهمید که هیچ انتخاب دیگری ندارد. او نمی توانست بدون این که یک ترسو جلوه نکند، نه بگوید. 

او هشدار داد:

- من بزرگترین کشتی گیر در دنیام، پسر. من از زمان اولین پنکرشن[footnoteRef:102] کشتی می گرفتم.  [102:  - pankration] 


پرسیدم:

- پنکرشن؟

ایتان گفت:

- منظورش مبارزه تا پای مرگه. هیچ قانونی نیست، هیچ توقفی در کار نیست. اون قدیما، یکی از ورزش های المپیک بوده. 

گفتم:

- ممنونم بابت راهنماییت. 

- قابلی نداشت. 

ریچل مرا با چشمان گشاد شده نگاه می کرد. آنابث با قدرت، سرش را به مخالفت تکان داد، دست لایستریگنیان هنوز بر روی دهانش بود. 

با شمشیرم به سمت آنتیوس اشاره کردم. 

- برنده همه چی رو می بره! اگه من بردم، همه آزادیم که بریم، اگه تو بردی، ما می میریم. به رودخانه استایکس قسم بخور. 

آنتیوس گفت:

- خیلی طول نمی کشه.  شرایطت رو می پذیرم و قسم می خورم. 

او از روی نرده به محوطه پرید. 

ایتان به من گفت: 

- خوش شانس باشی. لازمش داری. 

بعد به سرعت عقب رفت. آنتیوس بر روی قوزک هایش فرود آمد. او نیش خند زد . دیدم که حتی دندانهایش با الگوهای امواج تزیین شده است، که احتمالاً مسواک زدن بعد از هر غذا را به دردی واقعی تبدیل می کرد. 

او پرسید:

- اسلحه؟

- شمشیرم را برمی دارم. شما؟ 

او دستان بزرگش را بالا آورد و انگشتانش را در هم فرو برد. 

- هیچ چیز دیگه ای لازم ندارم. ارباب لوک، تو این یکی رو داوری می کنی. 

لوک لبخندی به من زد. 

- باعث افتخاره. 

آنتیوس خیز برداشت. از زیر پاهایش غلتیدم و شمشیرم را در پشت رانش فرو کردم. 

او فریاد زد:

- آخ خ خ خ خ 

اما به جای آن که خون از زخمش بیرون بیاید، فواره ای از شن بیرون زد، مثل این که من یک طرفِ یک ساعت شنی را شکسته باشم. شن بر روی کف خاکی روان شد و خاک به دور پایش، تقریباً شبیه یک بانداژ، جمع شد. وقتی که خاک فرو ریخت، زخم از بین رفته بود. 

او دوباره حمله کرد. خوشبختانه تجربه ای در مبارزه با غول ها داشتم. به اطراف جاخالی دادم، و این بار شمشیرم را در زیربازویش فرو کردم. تیغه ی ریپتاید تا دسته اش به زیر دنده هایش فرو رفت. این خبر خوبی بود. خبر بد این بود که وقتی غول چرخید، ریپتاید از دستم بیرون کشیده شد و بدون سلاح، به کناری از محوطه پرت شدم. 

آنتیوس از درد جیغ کشید. منتظر بودم تا از هم فرو بپاشد. هیچ هیولایی در برابر ضربه ی مستقسیم شمشیرم، ضربه ای مثل آن، تاکنون تاب نیاورده بود. برنز آسمانی، هستی اش را نابود می کرد. اما آنتیوس کورمال کورمال به دنبال دسته شمشیر گشت و آن را بیرون کشید و به پشت سرش پرت کرد. شن بیشتری از زخمش بیرون ریخت، اما دوباره زمین بالا آمد تا او را بپوشاند. خاک، تمام بدنش، تا شانه هایش را پوشاند. به محض آن که خاک کنار رفت، آنتیوس خوب شده بود. 

آنتیوس با کینه نگاهم کرد. 

- حالا می فهمی چرا هرگز شکست نمی خورم، دو رگه! بیا اینجا و بذار خرد و خاکشیرت کنم. سریع انجامش می دم!

آنتیوس بین من و شمشیرم ایستاد. نا امیدانه به طرف دیگر نگاهی انداختم و چشمان آنابث را دیدم. 

در مورد زمین فکر کردم. آنابث سعی داشت چه چیزی به من بگوید؟ 

آنتیوس... مادر آنتیوس، گایا، مادر زمین بود، قدیمی ترین الهه باستانی. با این که پدر آنتیوس پوسایدن بود، اما گایا او را زنده نگه می داشت. نمی توانستم تا وقتی که در تماس با زمین بود به او صدمه ای بزنم. 

سعی کردم که او را دور بزنم، اما آنتیوس حرکتم را پیش بینی کرد. او مسیرم را، لبخند زنان، سد کرد. او حالا فقط می خواست با من بازی کند. 

مرا در گوشه ای به دام انداخته بود. به زنجیرهایی که از سقف آویزان بودند و جمجمه ی دشمنان آنتیوس با چنگگ بر آن ها آویزان بود، نگاهی کردم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. 

وانمود کردم به سمت دیگر می روم. آنتیوس راهم را سد کرد. جمعیت هو کردند و با جیغ و فریاد از آنتیوس خواستند که کارم را یکسره کند، اما او داشت لذت فراوانی می برد. او گفت:

- پسر لاغر مردنی، تو پسر شایسته ای برای خدای دریا نیستی!

احساس کردم که خودکارم به جیبم برگشته، اما آنتیوس در این مورد چیزی نمی دانست. او هنوز فکر می کرد ریپتاید بر روی خاک، پشت سرش است. او فکر می کرد هدف من این است که شمشیرم را بردارم. این مزیت بالایی نبود، اما همه آن چیزی بود که در اختیار داشتم. 

مستقیم به جلو حمله کردم، چنان قوز کردم که او فکر کرد دوباره می خواهم از میان پاهایش غلت بزنم. وقتی او خم شد، آماده بود تا مرا به زمین بکوبد، تا جایی که می توانستم پریدم- به ساعدش ضربه زدم، با تقلا از شانه اش، مثل یک نردبان، بالا رفتم، کفشم را بر روی سرش قرار دادم. او کار طبیعی را انجام داد. خشمگین راست ایستاد و فریاد زد: هی! 

او را هل دادم، و از نیرویش استفاده کردم تا مرا به سمت سقف پرتاب کند. بالای زنجیری را قاپیدم و چنگک و جمجمه ی آن در زیر پایم تلق تلقی کردند، پاهایم را به دور زنجیر پیچاندم، دقیقاً شبیه آن چه که عادت داشتم در کلاس ژیمناستیک با طناب انجام دهم. ریپتاید را کشیدم و زنجیر کناریم را بریدم. 

آنتیوس فریاد زد:

- بیا پایین، ترسو! 

او سعی کرد که مرا بگیرد، اما من دور از دسترسش بودم. در حالی که برای زندگی با ارزشم آویزان بودم و تقلا می کردم، فریاد زدم: 

- بیا بالا و من رو بگیر! یا این که کند و چاقی؟ 

او جیغ زد و دوباره سعی کرد مرا بگیرد. او زنجیر را گرفت و سعی کرد خودش را بالا بکشد. وقتی داشت تقلا می کرد، چنگگ زنجیر بریده شده را پایین بردم. دوبار سعی کردم اما سرانجام لنگ آنتیوس را گرفتم. 

او فریاد زد:

- اوووووووووی. 

سریعاً زنجیر آزاد را به زنجیر خودم مهر و موم کردم، آن را محکم کشیدم و تا جایی که می توانستم آن را محکم کردم. آنتیوس سعی کرد که به زمین برگردد اما باسنش به وسیله ی لنگش آویزان مانده بود. مجبور بود تا زنجیرهای دیگر را با هر دو دست نگه دارد تا از سقوط به یکباره اجتناب کند. دعا کردم که لنگ و زنجیر بتوانند او را چند ثانیه ی دیگر بالا نگه دارند. وقتی آنتیوس فحش می داد و تاب می خورد، با تقلا در میان زنجیرها حرکت می کردم، تاب می خوردم و می بریدم مثل این که نوعی میمون دیوانه باشم. با چنگگ ها، حلقه های  و پیوند های فلزی ساختم. نمی دانم چطوری این کار را کردم. مادرم همیشه می گفت که من موهبتی برای در هم پیچیدن ابزار دارم. بعلاوه من از جانم گذشته بودم تا دوستانم را نجات دهم. بهر حال، برای چند دقیقه، غول بر روی بالای زمین آویزان شده بود، با نا امیدی در میان زنجیرها و چنگک ها غرولند می کرد. بر روی کف محوطه پریدم، عرق کرده و نفس نفس زنان. دستانم به خاطر بالا رفتن از زنجیرها زخم شده بودند. آنتیوس درخواست کرد:

- من رو بیار پایین!

لوک دستور داد:

- آزادش کن! اون میزبان ماست!

سر ریپتاید را برداشتم. 

- آزادش می کنم. 

شمشیر را در شکم غول فرو کردم. او جیغ کشید و شن به بیرون فوران کرد، اما او خیلی بالا بود تا بتواند زمین را لمس کند. 

و خاک نمی توانست بالا رود تا به او کمک کند. 

آنتیوس فقط حل شد، ذره ذره خالی شد، تا وقتی که دیگر چیزی به جز زنجیرهای آویزان که تاب می خوردند، وجود نداشت و یک لنگ واقعاً بزرگ بر روی یک چنگک و دسته ای جمجمه ی خندان که در بالای سرم می رقصیدند، مثل این که آنها سرانجام چیزی برای لبخند زدن یافته بودند. 

لوک فریاد زد:

- جکسون! باید تو رو خیلی قبل می کشتم! 

به او یادآوری کردم:

- تو سعیت رو کردی. بذار بریم، لوک. ما توافقی با سوگند با آنتیوس داشتیم. من پیروز شدم. 

آن چه را که انتظار داشتم انجام داد. او گفت:

- آنتیوس مرده. قسمش هم همراهش مرده. اما از اونجایی که امروز بخشنده هستم، تو رو سریع خواهم کشت. 

او به آنابث اشاره کرد.

- دختره رو نگه دارین. 

صدایش کمی لرزید. 

- می خوام باهاش صحبت کنم قبل از ... قبل از پیروزی مون. 

هر یک از هیولاها در آن محوطه، اسلحه ای کشید و یا پنجه هایش را آشکار کرد. به تله افتاده بودیم. بدون هیچ امیدی، با نفرات بسیار کم.

ناگهان چیزی را در جیبم احساس کردم- احساس سرما، که سردتر و سردتر می شد. سوت سگ. انگشتانم به دورش پیچید. این همه روز، از استفاده کردن از هدیه ی کیونتاس اجتناب کرده بودم. این یک تله بود. اما حالا ... انتخابی نداشتم. آن را از جیبم بیرون کشیدم و بر آن دمیدم. وقتی که به تکه های یخ تبدیل شد، هیچ صدای قابل شنیدنی ایجاد نکرد، و بعد شروع به ذوب شدن در دستم کرد. 

لوک خندید. 

- چه کاری قرار بود انجام بده؟ 

از پشت سرم صدای جیغ غافلگیرکننده ای به گوش رسید. غول لایستریگنیان، که آنابث را اسیر کرده بود، پرواز کنان از من عبور کرد و به دیوار برخورد کرد. 

- واق واق. 

وقتی که سگ مشکی پانصد پوندی، کلی امپوسا را مثل یک اسباب بازی جویدنی بلند کرد و آن را به میان هوا، مستقیم به سمت جایگاه لوک، پرت کرد، او جیغ کشید. خانم الری غرید و دو نگهبان دراکانا عقب نشینی کردند. برای لحظه ای هیولاهای محوطه کاملاً شوکه شده بودند. 

به سمت دوستانم فریاد زدم:

- برین! بیا خانم الری!

ریچل فریاد زد:

-  در خروجی که اونطرفه! اون راه درسته!

ایتان ناکامورا  اسلحه اش را برداشت. با هم، به سرعت از میان محوطه دویدیم و از خروجی دیگر خارج شدیم، خانم الری درست پشت سرمان بود. وقتی می دویدیم می توانستم صدای هرج و مرجی را از کل ارتش بشنوم، که سعی می کردند از جایگاه بیرون بپرند و ما را دنبال کنند. 

























فصل پانزدهم

تعدادی بال دست دوم می دزدیم.



ریچل فریاد زد:

- این طرف!

آنابث پرسید:

- چرا باید دنبالش بریم؟ او ما رو مستقیم به تله ی مرگ برد!

ریچل گفت:

- اون راهی بود که باید می رفتید و این راه رو هم همین طور. یالا بجنبین!

آنابث به خاطر دنبال کردنمان خوشحال نبود، اما او هم به دنبال مان دوید. به نظر می رسید ریچل می داند به کجا می رود. او به سرعت از گوشه ها عبور می کرد و حتی در تقاطع ها تردید نمی کرد. یک بار او گفت: 

- سرتون رو بدزدین!

و همه ی ما قوز کردیم، و تبر بزرگی، تاب خوران از بالای سرمان عبور کرد. بعد از آن، دوباره به راه مان ادامه دادیم مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. 

شمارش پیچ هایی که از آن ها عبور کرده بودیم از دستم در رفت. استراحتی نکردیم تا وقتی که وارد اتاقی به اندازه ی یک ورزشگاه شدیم، با ستون های مرمری قدیمی که سقف را نگه می داشتند. در درگاه آن ایستادم، و گوش کردم تا صدا تعقیبگران را بشنوم، اما هیچ چیزی نشنیدم. ظاهراً، ما، لوک و نوکرانش را در هزار تو گم کرده بودیم. ناگهان متوجه چیز دیگری شدم: خانم الری رفته بود. نمی دانستم چه وقت ناپدید شده است. نمی دانستم گم شده یا مورد حمله ی هیولاها قرار گرفته است. قلبم ایستاد. او زندگی مان را نجات داده بود و من، حتی صبر نکرده بودم تا مطمئن شوم او ما را دنبال کند. 

ایتان بر روی کف اتاق افتاد. 

- شماها دیوونه اید. 

او کلاهش را برداشت. صورتش از عرق می درخشید. 

آنابث نفسش را حبس کرد. 

- تو رو یادمه! تو یکی از اون بچه های تخس کابین هرمسی، سالها پیش. 

او نظری به آنابث انداخت. 

- آره، و تو آنابثی. یادم میاد. 

- چه ... چه اتفاقی برای چشمت افتاده؟ 

ایتان نگاهش را برگرداند. احساس کردم، این موضوعی است که او نمی خواهد در موردش صحبت کند. 

گفتم:

- تو باید دورگه ی رویایم باشی. اونی که افراد لوک به تله انداختند. بعد از همه ی این ماجراها، اون نیکو نبود. 

- نیکو کیه؟ 

آنابث به سرعت گفت:

- مهم نیست. چرا داشتی سعی می کردی به طرف اشتباه بپیوندی؟ 

ایتان نیش خند زد:

- هیچ طرف درستی وجود نداره. خدایان هرگز به ما اهمیتی نمی دن. چرا من نباید ...

 آنابث گفت:

- توی ارتشی ثبت نام کنم که تا پای مرگ باهاتون مبارزه می کنه، اونم برای سرگرمی؟ هی، گرفتم. 

ایتان تقلا کنان روی پاهایش بلند شد. 

- نمی خوام باهاتون بحث کنم. متشکرم کمک کردین، اما من از این جا می رم. 

گفتم:

- داریم دنبال دایدالوس می ریم، با ما بیا. وقتی از این جا بیرون رفتیم، می تونی به خوبی و خوشی به کمپ برگردی. 

- شماها واقعاً دیوونه اید اگه فکر می کنین دیدالوس بهتون کمک می کنه. 

آنابث گفت:

- مجبوره. مجبورش می کنیم گوش کنه. 

ایتان خرناس کشید. 

- آره، خب. موفق باشین. 

بازویش را گرفتم. 

- تو دوباره داری تنهایی داخل هزار تو می شی؟ این خودکشیه. 

او به من نگاه کرد و به سختی عصبانیتش را کنترل کرد. لبه های چشم بندش فرسوده شده بود و لباس های مشکی اش مندرس بود، مثل این بود که او آنها را خیلی خیلی وقت بود که می پوشید. 

- تو نباید من رو زنده می ذاشتی، جکسون. رحم و شفقت، هیچ جایی در این جنگ نداره. 

بعد او به سمت تاریکی دوید، از راهی که آمده بودیم، برگشت. 



*****



آنابث، ریچل و من چنان آشفته بودیم که همان جا در اتاق بزرگ اردو زدیم. چند تا چوب خشک پیدا کردم و آتش درست کردیم. سایه های بالاآمده در اطراف مان، مانند درختان، بر روی ستون ها می رقصیدند. 

آنابث درحالی که با چاقویش به آتش سیخ می زد، زیر لب گفت:

- لوک یه چیزیش شده بود. به کارایی که داشت می کرد توجه کردی؟ 

گفتم:

- کاملاً به نظر می رسید از دیدنم خوشحاله، مثل این که یه روز عالی رو با شکنجه کردن قهرمان ها گذرونده بود.  

- اون حقیقت نداره! اون یه چیزیش شده. به نظر ... عصبی می رسید. او به هیولاها گفت مرا زنده نگه دارن. او می خواست به من چیزی بگه. 

- احتمالاً این رو: « سلام آنابث! بیا اینجا کنارم بشین، وقتی که دوستات رو تکه پاره می کنم. خوش می گذره!»

آنابث غرولند کرد.

- غیر ممکنه. 

چاقویش را غلاف کرد و  به ریچل نگاه کرد.

- خب حالا کدوم طرفی؟ 

ریچل به سرعت جواب نداد. او در آن محوطه ساکت تر شده بود. حالا، هنگامی که آنابث حرف طعنه آمیزی می زد، ریچل به سختی به خودش زحمت جواب دادن می داد. او نوک یک چوب تیز را در آتش سوزانده بود و داشت با زغالش بر روی کف اتاق نقاشی می کرد، تصاویر هیولاهایی که دیده بودیم. با کشیدن چند تا خط باریک، شمایلی شبیه به یک دراکانا را عالی به تصویر کشید. 

او گفت:

- راهمون رو ادامه می دیم، با روشنایی روی کف. 

آنابث پرسید:

- روشنایی که مستقیم ما رو به تله برد؟ 

گفتم:

- آنابث، راحتش بذار. او بهترین کاری رو که می تونه داره انجام می ده. 

آنابث ایستاد:

- آتیش داره کوچیک می شه. می رم دنبال چند تا چوب خشک دیگه برگردم، تا وقتی که شماها در مورد استراتژی هامون صحبت می کنید. 

و قدم زنان به میان سایه ها رفت. 

ریچل تصویر دیگری با چوبش کشید- یک آنتیوس زغالی که از زنجیرهایش  آویخته شده بود.

به او گفتم:

- آنابث معمولاً این طوری نیست. نمی دونم مشکلش چیه. 

ریچل ابرویش را بالا برد. 

- مطمئنی نمی دونی؟ 

- منظورت چیه؟ 

او زیر لب گفت:

- پسرا، کاملاً کورند. 

- هی، به من هم بی محلی نکن. ببین، متاسفم که تو رو وارد این ماجرا کردم. 

او گفت:

- نه، حق با تو بود. می تونم مسیر رو ببینم. نمی تونم بگم چرا، اما واقعاً واضحه. 

او به انتهای دیگر اتاق اشاره کرد، به داخل تاریکی. 

- کارگاه اون طرفیه. قلب هزار تو. حالا خیلی نزدیکیم. نمی دونم چرا مسیر به اون محوطه رسید. متا... متاسفم به خاطر اون. فکر می کردم کشته می شی. 

به نظر می رسید می خواهد گریه کند. 

قول دادم:

- هی، من معمولاً همیشه تو مرز کشته شدنم. تقصیر تو نیست. 

او صورتم را بررسی کرد. 

- پس شماها هر تابستون این کار رو انجام می دید؟ با هیولاها می جنگین؟ دنیا رو نجات می دین؟ هرگز کارایی نمی کنین، می دونی که، کارای طبیعی؟ 

هرگز واقعاً در موردش این طوری فکر نکرده بودم. آخرین باری که چیزی شبیه یک زندگی نرمال داشتم ... خب، هیچ وقت. 

- دورگه ها بهش عادت می کنن. به گمونم. یا شایدم نکنن، اما ... 

با ناراحتی جا به جا شدم. 

- تو چطور؟ تو چه کارای طبیعی انجام می دی؟ 

ریچل شانه ای بالا انداخت. 

- نقاشی می کنم. کتاب  زیاد می خونم. 

فکر کردم، بسیار خب، چقدر جالب، توی جدول تشابه و تفاهم هامون نمره ی صفر ثبت میشد. 

- در مورد خونواده ت چه طور؟ 

می توانستم احساس کنم که سپرهای دفاعی روحی بالا می آیند، مثل این که این موضوع مناسبی نبود. 

- اُه، اونها، فقط ... می دونی که خونواده اند.

- تو گفتی اونها متوجه نمی شن اگه برنگردی. 

او بر روی چوب نقاشی اش نشست. 

- وای، واقعاً خسته ام. بهتره یه کمی بخوابم، خیلی خب؟ 

- اُه، مطمئناً. متاسفم اگه ... 

اما ریچل همکنون در حالی که از کوله اش به عنوان بالش استفاده می کرد، خودش را جمع کرده بود. او چشمانش را بست و خیلی آرام دراز کشید، اما احساسم به من می گفت، او واقعاً خواب نیست. 

چند دقیقه بعد، آنابث برگشت. او چند تا چوب به داخل آتش پرت کرد. او به ریچل و بعد به من نگاه کرد. 

او گفت:

- اولین نگهبانی رو من می دم، تو هم بهتره بخوابی. 

- مجبور نیستی این جور رفتار کنی. 

- چه طوری؟ 

- مثل .. مهم نیست. 

در حالی که احساس بدبختی می کردم، دراز کشیدم. آنقدر خسته بودم که به محض بستن چشمانم به خواب رفتم. 



*****



در رویاهایم خنده ای شنیدم. خنده ای سرد و زننده، مثل چاقوهایی که داشتند تیز می شدند. 

در لبه ی یک گودال در اعماق تارتاروس ایستاده بودم. در زیر پایم، تاریکی مثل سوپ جوهر غلیان می کرد. 

صدای کرونوس بود که سرزنشم می کرد. 

- خیلی نزدیک بود خودت رو به کشتن بدی، قهرمان کوچولو. و تو هنوز کوری. 

صدا با دفعه قبلی اش متفاوت بود. حالا تقریباً واضح بود، مثل این که او داشت از یک بدن واقعی صحبت می کرد، به جای آن که ... هر آنچه که او در شرایط تکه تکه شده اش بود. 

کرونوس گفت:

- باید خیلی ازت تشکر کنم. تو برخاستنم رو تضمین کردی. 

سایه ها در گودال عمیق تر و سنگین تر شدند. سعی کردم که از لبه ی گودال دور شوم، اما مثل شنا کردن در روغن بود. زمان کند شده بود. نفس کشیدنم تقریباً متوقف شده بود. 

کرونوس گفت:

- یه لطف، لرد تیتان همیشه بدهی هاش رو می پردازه. شاید یه نظر دیدن دوستانی که ترکشون کردی.... 

تاریکی به دورم موج برداشت، و من در غار متفاوتی بودم. 

تایسون گفت:

- عجله کن! 

 او داشت با سرعت وارد اتاق می شد. گراور تلوتلو خوران به دنبالش می آمد. صدای غرشی، از راهی که از آن داشتند می آمدند، به گوش رسید، و سر مار عظیم الجثه ای به هنگام داخل شدن در غار، آن را منفجر کرد. منظورم این است که این قدر بزرگ بود که به سختی در تونل جا می شد. فلس هایش مسی رنگ بود. سرش مانند یک جغجغه لوزی شکل بود، و چشمان زردش با نوری به تندی قرمز می درخشید. وقتی دهانش را باز کرد، نیش هایش به بلندی تایسون بود. 

مار به گراور ضربه زد، اما گراور با عجله از سر راهش کنار رفت. مار دهانی پر از خاک نصیبش شد. تایسون صخره ای برداشت و آن را به سمت هیولا پرت کرد، که صخره به فاصله میان چشمانش برخورد کرد، اما مار فقط خودش را عقب کشید و هیس هیس کرد. 

گراور به سمت تایسون فریاد زد:

- می خواهد بخورتت!

- از کجا می دونی؟

- بهم گفت! فرار کن!

تایسون مانند دارت به سمت دیگر رفت، اما مار از سرش مانند یک چماق استفاده کرد و آن را به پاهای تایسون کوبید. 

گراور فریاد زد:

- نه!

اما قبل از این که تایسون بتواند تعادلش را به دست آورد، مار به دورش پیچید و شروع به له کردنش کرد. تایسون زور زد، و مار را با قدرت بی اندازه اش هل داد، اما مار او را محکمتر فشرد. گراور با خشم، با نی هایش مار را زد، اما مثل این بود که او داشت بر روی دیواری سنگی می کوبید. وقتی که مار ماهیچه هایش را خم کرد، تمام اتاق لرزید، مار لرزید و بر نیروی تایسون چیره شد. 

گراور شروع به نواختن نی هایش کرد، و بارانی آهکی از سقف شروع به باریدن کرد. به نظر می رسید تمام سقف در حال ریزش است ...



*****

آنابث با تکان دادن شانه ام، مرا بیدار کرد. 

- پرسی، بیدار شو!

گفتم:

- تایسون... تایسون در خطره! باید کمکش کنیم!

او گفت:

- اول چیزای مهمتر، زلزله!

به اندازه کافی مطمئن بودم که اتاق در حال لرزیدن است. فریاد زدم:

- ریچل!

چشمانش را یکباره باز کرد. کوله اش را قاپید، و هر سه تای مان فرار کردیم. تقریباً از تونل دور شده بودیم وقتی که ستونی در کنارمان نالید و خم شد. وقتی یک تن مرمر، پشت سرمان به زمین فرو ریخت به راهمان ادامه دادیم. به راهرو رسیدیم و به موقع برگشتیم تا واژگون شدن دیگر ستون ها را ببینیم. ابری از خاک سفید به سمتمان موج برداشت، و ما به دویدن ادامه دادیم. 

آنابث گفت:

- می دونی چیه؟ بعد از همه ی اینها از این راه خوشم میاد. 

خیلی طول نکشید تا روبرویمان نوری دیدیم- مثل نور الکتریکی معمولی. ریچل گفت:

- اونجا. 

ما او را در راهروی فولادی ضد زنگ دنبال کردیم، مثل این که آنجا یک ایستگاه فضایی یا چیزی شبیه به آن بود. نور فلورسنت از سقف می تابید. کف راهرو از فلز مشبک بود. آن قدر به تاریکی عادت کرده بودم که دچار دو بینی شده بودم. آنابث و ریچل هر دو در آن نور تند، رنگ پریده به نظر می رسیدند. 

ریچل در حالی که شروع به دویدن کرد، گفت:

- اون طرف، نزدیکیم!

آنابث گفت:

- اشتباهه! کارگاه باید در قدیمی ترین بخش هزار تو باشه. نمی تونه ... 

او به من من افتاد چون به مجموعه ای از دو در های فلزی رسیده بودیم. 

بر روی فولاد، یک چشم تراشیده شده بود، و در سطح چشم یک دلتای بزرگ آبی رنگ قرار داشت. 

ریچل اعلان کرد:

- اینجاست، کارگاه دایدالوس. 



*****



آنابث دستش را بر روی نمادِ روی درها فشار داد و آنها با هیس هیسی باز شدند. گفتم:

- خیلی از معماری دوران باستان دوره. 

آنابث اخم کرد. با هم وارد شدیم. 

اولین چیزی که مرا شوکه کرد نور روز بود- اشعه های خورشید از میان پنجره های بزرگ به درون می تابید. یکی از آن چیزهایی که در قلب یک سیاه چال انتظارش را ندارید. کارگاه، مثل استودیو یک هنرمند بود، با سقفی در سی پایی و چراغ های صنعتی، کف سنگی براق، و میزهای کار در کنار پنجره ها. یک راه پله ی مار پیچ به طبقه ی دوم در نزدیکی سقف می رسید. بر روی نیم دو جین سه پایه، دیاگرام هایی از ساختمان ها و ماشین ها، که با دست رسم شده بودند، قرار داشت که به نظر می رسید پیش نویس های لئورنادو داوینچی باشد. چند تا لپ تاپ بر روی میزها پراکنده بود. شیشه های مربا از روغن سبز رنگ- آتش یونانی[footnoteRef:103]- بر روی یک قفسه به خط شده بودند. اختراع هایی هم آنجا وجود داشت- ماشین های فلزی عجیبی که نمی دانستم به چه کار می آیند. یکی از آنها یک صندلی برنزی بود با دسته ای سیم برق که به آن وصل شده بود، مثل نوعی صندلی شکنجه. یکی از آنها که در گوشه ای ایستاده بود، یک تخم مرغ فلزی غول پیکر در اندازه های یک انسان بود. یک ساعت پاندولی هم که، ظاهراً، به طور کامل از شیشه ساخته شده بود، و برای همین می توانستید چرخش مهره ها را ببینید. و بر روی دیوار چندین مجموعه بال برنزی و نقره ای آویزان بود.  [103:  - Greek fire آتش یونانی که به اسم های دیگری مثل آتش جنگ، آتش رومی ، آتش دریا، آتش مایع هم معروف است، یکی از اسلحه های مخفی آتش افروز در جنگ های امپراطوری روم شرقی بوده است. از این آتش برای دور کردن کشتی ها از ساحل استفاده می شده، چرا که آب نمی توانسته آن را خاموش کند. در مورد ترکیبات این آتش بحث زیاد است، اما بعضی معتقدند که این آتش شامل نفت و یا بنزین سنگین، سلوفور، آهک خام و نیترات است. بعضی معتقدند این آتش توسط یک مهاجر سوریه ای در روم به نام کالینیکوس ساخته شده است.
 منبع:  http://www.greece.org/Romiosini/greek_fire.html و http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_fire] 


آنابث زیر لب گفت:

- اُه، خدایان جاویدان[footnoteRef:104].  [104:  - Di immortals این واژه در واقع به زبان لاتین است که در زبان انگلیسی به معنای the immortals  است  اما ترجمه ی صحیح آن در انگلیسی می تواند the gods  باشد که اشاره ای به خدایان جاویدان یونان باستان است.] 


او به سمت نزدیک ترین سه پا دوید و به طرح آن خیره شد. 

- اون نابغه ست. به اون خطوط منحنی بالای ساختمون نگاه کن! 

ریچل با شگفتی گفت:

- و یه هنرمند. این بالها شگفت انگیزند! 

بالها پیشرفته تر از آن چیزی بودند که قبلاً در رویاهایم دیده بودم. پرها محکم تر به هم بافته شده بودند. به جای چسب های واکسی، بند های چسبی خودکار در طرفینش آویزان بود. 

دستم را روی ریپتاید گذاشتم. ظاهراً دایدالوس خانه نبود، اما به نظر می رسید از کارگاهش اخیراً استفاده شده بود. بر روی صفحه ی نمایش لپ تاپ ها، اسکرین سرورهایشان می چرخیدند. یک کلوچه ی زغال اخته نیم خور و یک فنجان قهوه بر روی میز کار قرار داشت. 

به سمت پنجره رفتم. منظره ی بیرون فوق العاده بود. توانستم کوهستان راکی را در دوردست تشخیص دهم. ما در دامنه ی کوه بودیم، حداقل در پانصد پایی زمین و در زیر پایمان، آن پایین، یک دره گسترده شده بود، پر از صخره ها و تپه های قرمز رنگ و سنگ های مخروطی. به نظر می رسید یک کودک غول پیکر در حال ساختن یک شهر اسباب بازی با بلوک هایی به اندازه ی آسمان خراش بوده و ناگهان تصمیم گرفته آن را درهم بکوبد. 

کنجکاو بودم. 

- ما کجاییم؟ 

صدایی در پشت سرمان گفت:

- کلورادو اسپرینگ[footnoteRef:105]. باغ خدایان[footnoteRef:106].  [105:  - Colorado Springs ایالتی در غرب امریکا]  [106:  - The Garden of the Gods  یک پارک عمومی و طبیعی در کلورادو اسپیرینگ. می توانید تصاویری از این مکان زیبا را در صفحه ی http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_of_the_Gods  ببینید.] 


کسی که بر بالای راه پله ی بالای سرمان ایستاده بود، با اسلحه ای کشیده، استاد شمشیرزنی گمشده مان کیونتاس بود. 



*****



آنابث گفت:

- تو، با دایدالوس چی کار کردی؟ 

کیونتاس لبخند کمرنگی بر لب نشاند. 

- باور کن عزیزم. شماها نمی خواید که ملاقاتش کنید. 

آنابث غرید:

- نگاه کن، آقای خیانت کار، با یک زن-اژدها و یه مرد سه بدنه و یه ابوالهول دیوونه نجنگیدم تا تو رو ببینم. دایدالوس کجاست؟ 

کیونتاس از پله ها پایین آمد، در حالی که شمشیرش را در کنارش نگه داشته بود. او شلوار لی و چکمه و تی شرت مشاوران کمپ دو رگه ها را پوشیده بود، که به نوعی یک توهین محسوب می شد، حالا که می دانستیم او جاسوس بوده. نمی دانستم آیا می توانم او را در مبارزه با شمشیر شکست دهم. او در شمشیرزنی عالی بود. اما می دانستم مجبورم که تلاشم را بکنم. 

او گفت:

- تو فکر می کنی من گماشته ی کرونوس هستم، که برای لوک کار می کنم. 

آنابث گفت:

- خب، آره. 

او گفت:

- تو دختر باهوشی هستی، اما اشتباه می کنی. من فقط برای خودم کار می کنم. 

گفتم: 

- لوک اسمت رو برد. گیرین هم تو رو می شناخت. تو توی مرتعش بودی. 

او گفت:

- البته، من تقریباً همه جا بودم. حتی اینجا. 

او از کنار من گذشت، مثل اینکه من اصلاً خطری برایش نبودم و کنار پنجره ایستاد. 

او متفکرانه گفت:

- منظره ی اینجا هر روز تغییر می کنه. اون همیشه مکانیه که در بلندی قرار داره. دیروز اون یه آسمون خراش مشرف بر مانهاتان بود. یه روز قبل از اون، یه منظره خیلی زیبا از دریاچه ی میشگان داشتیم. اما همیشه به باغ خدایان بر می گرده. فکر کنم لابیرنت اینجا رو دوست داره. یه اسم جفت و جور شده، فکر کنم. 

گفتم: 

- تو قبلاً اینجا بودی؟

- اُه، آره. 

پرسیدم:

- اون بیرون یه توهمه؟ یه بازتاب یا چیزی شبیه اون؟ 

ریچل زیر لب گفت:

- نه، واقعیه. واقعاً در کلورادویم. 

کیونتاس به او نگریست. 

- تو دید واضحی داری، مگه نه؟ تو من رو یاد یه دختر فانی دیگه می ندازی که یه روزایی می شناختم. پرنسس دیگری که افسرده شد. 

گفتم:

- بازی بسه. با دایدالوس چی کار کردی؟ 

کیونتاس به من خیره شد. 

- پسرم، تو درس هایی باید از دوستت بگیری، برای واضح دیدن. من دایدالوسم. 



*****



جواب های زیادی وجود داشت که می توانستم بگویم از « می دونستم» گرفته تا « دروغگو!» یا « خیلی خب، منم زئوسم». 

تنها چیزی که توانستم فکر کنم و بگویم این بود:

- اما تو یه مخترع نیستی! یه شمشیرزنی!

کیونتاس گفت:

- هر دوتاشم. و یه معمار و محقق. همین طور می تونم بسکتبال رو، به عنوان مردی که تا وقتی که دو هزار ساله بود، حتی این ورزش رو انجام نداده بود، کاملاً عالی بازی کنم. یه هنرمند واقعی باید در خیلی چیزا خوب باشه. 

ریچل گفت:

- حقیقت داره. مثل من که می تونم با پاهام به همون خوبی دستام نقاشی کنم. 

کیونتاس گفت:

- می بینی؟ یه دختر با استعدادهای فراوان.

اعتراض کردم:

- اما تو حتی شبیه دایدالوس نیستی، اون رو تو رویاهام دیدم و.... 

ناگهان فکر وحشتناکی به ذهنم خطور کرد.

کیونتاس گفت:

- بله، بالاخره حقیقت رو حدس زدی. 

- تو یه آدم ماشینی هستی. تو برای خودت یه بدن جدید ساختی. 

آنابث با ناراحتی گفت:

- پرسی، غیر ممکنه. اون ... اون نمی تونه یه آدم ماشینی باشه. 

کیونتاس با دهان بسته خندید. 

- می دونی معنی کیونتاس چیه، عزیزم؟ 

- توی لاتین یعنی پنجاه. اما ... 

- این پنجاهمین بدنمه. 

شمشیرزن بازویش را کشید. آرنجش را فشار داد و قسمتی از مچش باز شد- دریچه ای مستطیلی بر روی پوستش. در زیر آن مهره ها با سرعت غیژغیژ می کردند و سیمها می درخشیدند. 

ریچل گفت:

- شگفت انگیزه!

گفتم:

- عجیبه.

آنابث گفت:

- یه راهی پیدا کردی که روحت رو به یه ماشین منتقل کنی؟ اون .. غیر طبیعیه. 

- اُه، فکر کنم مطمئن شدی هنوز خودم هستم، عزیزم. هنوزم اکثرش دایدالوسم. مادرت، آتنا، مطمئن میشه که هرگز فراموش نکنم. 

او یقه ی پیراهنش را عقب زد. در مرکز گردنش نشانه ای بود که قبلاً آن را دیده بودم- شکل تیره ای از یک پرنده که بر روی پوستش پیوند شده بود. 

آنابث گفت:

- نشونه ی یه قاتل. 

حدس زدم:

- برای برادرزاده ات، پردیکس. پسری که از برج به پایین پرتش کردی. 

صورت کیونتاس در هم رفت. 

- اون رو هل ندادم. به طور ساده ای ... 

گفتم:

- وادارش کردی که تعادلش رو از دست بده، اجازه دادی بمیره. 

کیونتاس به کوههای ارغوانی در بیرون پنجره ها خیره شد. 

- به خاطر اونچه که کردم، پشیمونم، پرسی. عصبانی و پریشون بودم. اما نمی تونم زمان رو برگردونم، و آتنا هرگز نمی ذاره فراموش کنم. وقتی پردیکس مرد، آتنا، او رو به یه پرنده ی کوچیک تبدیل کرد- یه کبک. اون شکل پرنده رو روی گردنم به عنوان یه یادآوری نشونه گذاری کرد. هیچ اهمیتی نداره که چه بدنی رو به خودم بگیرم، نشونه بر روی پوستم ظاهر میشه. 

به درون چشمانش نگاه کردم و فهمیدم او همان مردی است که در رویاهایم دیده بودم. صورتش ممکن بود کاملاً متفاوت باشد، اما همان روح در آن قرار داشت- همان نبوغ و همه ی آن غم ها. 

گفتم:

- تو واقعاً دایدالوسی. اما چرا به کمپ اومدی؟ چرا جاسوسی مون رو می کردی؟ 

- تا ببینم آیا کمپتون ارزش نجات دادن رو داره. لوک یه داستانی تحویلم داد. ترجیح دادم بیام و استنتاج های خودم رو داشته باشم. 

- پس تو با لوک صحبت کردی. 

- اُه، چندین مرتبه. حرفهاش کاملاً مجاب کننده ست. 

آنابث اصرار کرد:

- اما حالا تو کمپ رو دیدی! پس می دونی که کمکت رو لازم داریم. تو نمی تونی اجازه بدی لوک از هزار تو بگذره!

دایدالوس شمشیرش را بر روی میز کار قرار داد. 

- هزار تو دیگه تحت کنترل من نیست، آنابث. من اون رو ساختم، بله. در حقیقت، اون به نیروی زندگی من بسته شده. اما من اجازه دادم تا زنده باشه و رشد کنه، با اختیار خودش. این قیمتیه که برای حریمم پرداختم. 

- حریم برای چی؟ 

او گفت:

- خدایان و مرگ. دو میلیون ساله که زندگی می کنم، عزیزم، در حالی که از مرگ مخفی هستم. 

پرسیدم:

- اما چطوری می تونی از هیدیز پنهون بشی؟ منظورم اینه که ... هیدیز فیوری ها رو داره. 

او گفت:

- اونها همه چی رو نمی دونن یا همه چی رو نمی بینن. تو با اونها رو به رو شدی، پرسی. تو حقیقت رو می دونی. یه مرد باهوش می تونه مدت طولانی کاملاً مخفی بشه و من خودم رو خیلی خیلی عمیق به خاک سپردم. تنها بزرگترین دشمنم، به دنبال منه و حتی تلاش اون هم بی نتیجه مونده. 

گفتم:

- منظورت مینوسه. 

دایدالوس با تکان دادن سر موافقت کرد. 

-  او بی رحمانه در پی شکار منه. حالا که اون یکی از قضات مرگه، از هیچ چیز، بهتر از رفتن من خوشحال نمی شه، بعدش می تونه من رو برای گناهانم مجازات کنه. بعد از این که دخترای ککالوس اون رو کشتن، روح مینوس شروع به شکنجه ی من، توی رویاهام کرد. او قول داد که من رو شکار می کنه. تنها کاری رو که می تونستم انجام دادم. کاملاً از دنیا عقب کشیدم. به درون لابیرنتم فرو رفتم. تصمیم گرفتم هنر نهایی ام رو نمایش بدم: مرگ رو دور بزنم. 

آنابث با حیرت گفت:

- و دور زدی، برای دو هزار سال. 

به نظر می رسید کاملاً تحت تاثیر قرار گرفته است، علی رغم چیزهای وحشتناکی که دایدالوس انجام داده بود. بعد ناگهان صدای پارس بلندی از انتهای راهرو منعکس شد. صدای بامب بامب بامبِ پنجه های بزرگی را شنیدم و خانم الری داخل کارگاه شد. او صورتم را یکبار لیسید، بعد تقریباً دایدالوس را با پرشی مشتاقانه به زمین کوبید. 

دایدالوس، در حالی که پشت گوش های خانم الری را می خاراند، گفت:

- اینم دوست قدیمیم! تنها همراهم، توی همه ی این سالهای دراز تنهایی. 

گفتم:

- تو گذاشتی اون نجاتم بده. سوته واقعاً کار کرد. 

دایدالوس موافقت کرد. 

- البته که کار کرد، پرسی. تو قلب پاکی داری. و خانم الری تو رو دوست داره. می خوام بهت کمک کنم. شاید من ... من حالا واقعاً احساس گناه می کنم. 

- گناه در مورد چی؟ 

- که جستجوتون بیهوده باشه. 

آنابث گفت:

- چی؟ اما تو هنوز می تونی به ما کمک کنی. مجبوری! نخ آریادنه رو به ما بده تا لوک نتونه اون رو بدست بیاره. 

- بله ... نخ. به لوک گفتم که دید واضح یه فانی بهترین راهنماست، اما اون بهم اعتماد نکرد. او خیلی بر روی ایده ی جادوی درون چیزا متمرکزه. و نخ کار کرد. اون نخ شاید به خوبی دوست فانی تون در اینجا کار نکنه. اما به اندازه ی کافی خوبه. به اندازه کافی خوب. 

آنابث گفت:

- کجاست؟

دایدالوس به سردی گفت:

- با لوک. متاسفم، عزیزم. اما چند ساعتی دیر رسیدید. 

با یک لرزه فهمیدم که چرا در آن محوطه، لوک در چنان حالت خوب و سرخوشی بود. او همکنون کلاف نخ را از دایدالوس گرفته بود. تنها مانعش، گذر از محوطه ی اربابی آنتیوس بود که با کشتن آنتیوس این مشکلش را حل کرده بودم. 

کیونتاس گفت:

- کرونوس قول آزادی ام رو داد. وقتی که هیدیز سرنگون بشه، او مرا از دنیای زیرین نجات خواهد داد. می خوام دوباره پسرم ایکاروس را برگردونم. می خوام برای اون پردیکس جوون بی چاره چیزا رو درست کنم. می خوام ببینم که روح مینوس به قعر تارتاروس انداخته بشه. جایی که دوباره نتونه مزاحمم بشه. و دیگه لزومی نداره که از دست مرگ فرار کنم. 

آنابث فریاد زد:

- این ایده ی فوق العاده تونه؟ تو قصد داری بذاری لوک کمپ تون رو خراب کنه، صدها دو رگه رو بکشه، و بعدش به المپ حمله کنه؟ قصد داری همه ی دنیا رو ویرون کنی تا به اونچه می خوای برسی؟ 

- جنبش شما سرنوشت بدی داره، عزیزم. اون رو از وقتی که در کمپ شروع به کار کردم، فهمیدم. هیچ راهی برای این که بتونید در مقابل قدرت کرونوس بایستید، وجود نداره. 

آنابث فریاد زد:

- حقیقت نداره!

- من اونچه رو که باید انجام می دادم، دارم انجام می دم. پیشنهادشون اون قدر فوق العاده بود که نمی تونستم امتناع کنم. متاسفم. 

آنابث سه پایه ای را به عقب هل داد. طرح های نقاشی شده ی معماری بر روی کف زمین پخش شد. 

- بهت احترام می ذاشتم. تو قهرمانم بودی! تو... تو چیزای فوق العاده ای ساختی. تو مسئله ها رو حل کردی. حالا ... نمی دونم چی هستی. بچه های آتنا قراره تیزهوش و دانا باشن، نه فقط باهوش. شاید تو فقط یه ماشینی. بهتر بود دو هزار سال قبل می مردی. 

به جای خشمگین شدن، دایدالوس سرش را محکم تاب داد. 

- شماها باید به کمپ هشدار بدین. حالا که لوک کلاف نخ رو در دست داره ... 

ناگهان گوش های خانم الری راست ایستاد. 

ریچل هشدار داد:

- کسی داره میاد!

درهای کارگاه با انفجاری باز شد، و نیکو به داخل هل داده شد، دستهایش در غل و زنجیر بود. بعد کِلی و دو تا لایستریگنیان پشت سر او قدم زنان وارد شدند، در حالی که روح مینوس آنها را دنبال می کرد. مینوس حالا جامد به نظر می رسید- یک پادشاه ریشوی رنگ پریده با چشمانی سرد و پیچک های مه که در لبه های ردایش می جوشید. او نگاهش را بر دایدالوس ثابت کرد. 

- بفرمایید، دوست قدیمی خودم. 

فک دیدالوس محکم شد. او به کلی خیره شد. 

- معنی این کارا چیه؟

کلی گفت:

- لوک هدیه اش رو فرستاد. او فکر کرد ممکنه از دیدن صاحب کار قدیمی ات، مینوس، خوشحال بشی.

دایدالوس گفت:

- این جز توافقمون نبود. 

کلی گفت: 

- در حقیقت نه. اما ما حالا هر چی رو که ازت می خواستیم، بدست آوردیم، و ما توافقات دیگه ای رو انجام دادیم. مینوس چیزدیگه ای رو از ما درخواست کرده تا به جاش این دورگه ی جوون عالی رو به ما بده. 

او انگشتش را به زیر چانه ی نیکو برد. 

- این پسر کاملاً مفیده. و همه ی اونچه که مینوس در عوضش خواسته، سرته، پیرمرد.

دیدالوس رنگش پرید. 

- خیانت. 

کلی گفت:

- بهش عادت می کنی. 

گفتم:

- نیکو، تو حالت خوبه؟ 

او با ترشرویی سری به موافقت تکان داد. 

- من ... من متاسفم، پرسی. مینوس به من گفت تو توی خطری. متقاعدم کرد به هزارتو برگردم. 

- تو سعی داشتی به ما کمک کنی؟ 

او گفت:

- من فریب خوردم. او همه ی ما رو گول زد. 

به کلی زل زدم. 

- لوک کجاست؟ چرا این جا نیست؟ 

زن دیو صفت لبخند زد، مثل این که در حال تعریف یک جک محرمانه بود. 

- لوک .. سرش شلوغه. داره برای تاخت و تاز آماده میشه. اما نگران نباش. دوستای بیشتری در راه اینجان. و حالا، فکر کنم من یه اسنک فوق العاده خواهم خورد! 

دستانش به پنجه تغییر شکل داد. موهایش به شعله های آتش مبدل گشت و پاهایش به فرم حقیقی شان در آمد. .. یکی پای الاغ، دیگری پایی برنزی. 

ریچل پچ پچ کنان گفت:

- پرسی، بالها. فکر نمی کنی ... 

گفتم:

- اونها رو بردار. سعی می کنم برات یه مقدار زمان جور کنم. 

و با گفتن آن حرف، همه از جایشان رها شدند. آنابث و من به کلی حمله کردیم. 

غول ها به سمت دایدالوس رفتند، اما خانم الری، برای دفاع از او، از جایش جهید.  

نیکو به طرف زمین هل داده شد. در میان زنجیرهایش تقلا می کرد، در همان حال روح مینوس جیغ زد:

- مخترع رو بکشید! اون رو بکشید!

ریچل بالها را از روی دیوار قاپید. هیچ کسی به او توجهی نکرد. کلی ضربه ای به آنابث زد. سعی کردم که او را کنار زنم، اما دیو سریع و مرگبار بود. او به روی میزها می رفت، اختراعات را خرد و خاکشیر می کرد، و نمی گذاشت به او نزدیک شویم. از گوشه ی چشمم، خانم الری را دیدم که دندان های نیشش را در بازوی یکی از غول ها فرو برد. غول با درد جیغ زد و با دندان های خانم الری بر روی بازویش جفتک پرانی می کرد، در حالی که سعی می کرد او را تکان دهد. دایدالوس به سمت شمشیرش خیز برداشت، اما غول دوم با مشت میز کار را خرد کرد، و شمشیر به پرواز در آمد.  ظرفی سفالی از آتش یونانی بر روی کف کارگاه افتاد و شروع به سوختن کرد، شعله های سبز با سرعت همه جا پخش شد. 

مینوس فریاد زد:

- مال منه! ارواح مرده ها مال منه! 

او دست روح وارش را بالا آورد و هوا شروع به وزوز کرد. 

نیکو فریاد زد:

- نه! 

او حال سر پا بود. به نحوی خودش را از دست زنجیر هایش خلاص کرده بود. 

مینوس نیش خند زد:

- تو نمی تونی من رو کنترل کنی، احمق جوون. این همه وقت، من تو رو در کنترل خودم داشتم! یه روح در ازای یه روح، بله. اما اون خواهر تو نیست که از مرگ بر خواهد گشت. اون من هستم، به محض این که مخترع رو تکه تکه کنم!

ارواح شروع به ظاهر شدن در اطراف مینوس کردند- در حالی که به صورت پیکرهای انسانی می درخشیدند، به آرامی تکثیر می شدند، و به سربازان کرتی جامد تبدیل می شدند. 

نیکو اصرار کرد. 

- من پسر هیدیزم، گم شید!

مینوس خندید. 

- تو قدرتی بر روی من نداری. من لرد ارواح هستم! پادشاه ارواح!

نیکو شمشیرش را کشید:

- نه، من پادشاه ارواح هستم.

او تیغه ی سیاه را به درون زمین فرو کرد، و تیغه، زمین را مانند کَره از هم شکافت. 

پیکر مینوس پاره شد. 

- هرگز! نمی ...

زمین غرید. پنجره ها ترک برداشتند و تکه تکه شدند، و اجازه دادند هوای تازه به درون اتاق سرازیر شود. شکافی بر روی سنگ کف کارگاه دهان باز کرد، و مینوس و همه ی ارواحش، با صدای جیغ وحشتناکی به درون شکاف مکیده شدند. 

اخبار بد: مبارزه هنوز در اطراف مان ادامه داشت، و به خودم اجازه دادم که حواسم پرت شود. کلی چنان سریع بر روی من خیز برداشت، که وقتی برای دفاع از خودم نداشتم. شمشیرم از دستم سرید و دور شد و وقتی که افتادم، سرم را محکم به میز کار کوبیدم. بینایی ام تار شد. نمی توانستم دستانم را بالا ببرم. 

کلی خندید. 

- تو مزه ی فوق العاده ای خواهی داشت! 

او نیش هایش را برهنه کرد. بعد ناگهان بدنش خشک شد. چشمان قرمزش گشاد شد. نفسش را حبس کرد. 

- نه ... مدرسه ... ارواح ... 

و آنابث چاقویش را از پشت امپوسا بیرون کشید. با جیغی دردناک، کلی به مه ی زردرنگ تبخیر شد. 

آنابث کمک کرد بلند شوم. هنوز گیج بودم، اما زمانی برای تلف کردن نداشتیم.  

خانم الری و دایدالوس هنوز در مبارزه با غول ها گرفتار بودند، و می توانستم صدای فریادهایی را از تونل بشنوم. هیولاهای بیشتر در راه آمدن به کارگاه بودند. 

گفتم:

- باید به دایدالوس کمک کنیم!

ریچل گفت:

- وقتی نیست، خیلی بیشتر از اینا تو راهن!

او همکنون خودش را به بالها متصل کرده بود و داشت بر روی نیکو کار می کرد، که از مبارزه و تقلایش با مینوس عرق کرده و رنگ پریده بود. بالها همکنون به پشتش و بازوهایش متصل شده بود. 

ریچل به من گفت:

- حالا تو!

چند ثانیه بعد، نیکو، آنابث، ریچل، و من، خودمان را به بالهای مسی رنگ وصل کرده بودیم. حالا، می توانستم احساس کنم با ورزش باد، که از میان پنجره عبور می کرد، دارم بالا می روم. آتش یونانی داشت مبلمان و میزها را می سوزاند، و به بالای پله های دایره ای سرایت می کرد. 

فریاد زدم:

- دایدالوس! بجنب!

صدجا از بدنش بریده شده بود- اما به جای خون، روغن طلایی رنگی از زخم هایش بیرون می آمد. او شمشیرش را یافته بود و داشت از یک قسمت میز خرد شده ای به عنوان سپر استفاده می کرد. 

او گفت:

- خانم الری رو تنها نمی ذارم! برید! 

وقتی برای بحث کردن نبود. حتی اگر می ماندیم، مطمئن نبودم که بتوانیم کمک کنیم. 

نیکو اعتراض کرد:

- هیچ کدوم از ما نمی دونیم چطوری پرواز کنیم. 

گفتم:

- بهترین وقته که یاد بگیریم. 

و با هم، چهار تایی، از میان پنجره به درون آسمان باز پریدیم. 













































فصل شانزدهم

تابوتی را باز می کنم.



پرش از یک پنجره در پانصد پایی بالای زمین، معمولاً ایده ی مورد علاقه ام نیست، مخصوصاً وقتی که بالهای برنزی پوشیده و مثل یک اردک در حال بال زدن باشم. 

به سمت دره شیرجه رفتم و صخره های قرمز زیر پایم بود. کاملاً مطمئن بودم که داریم به نقطه ای مسطح و فلزی در باغ خدایان تبدیل می شویم، که آنابث جیغ کشان از جایی بالای سرم گفت:

- بازوهات رو باز کن! اونها را بکش!

بخش کوچکی از مغزم که غرق در ترس نبود، صدایش را شنید، بازوهایم عکس العملی نشان دادند. به محض آنکه آن ها را گشودم، بالها محکم شدند، ورزش باد را گرفتند، و سقوطم آرام شد. رو به پایین پرواز کردم، اما با یک زاویه ی کنترل شده، مثل یک کات سوار در یک شیرجه. 

به طور آزمایشی یک بار با بازوهایم بال زدم.  مسیری منحنی وار را در آسمان طی کردم، و باد در میان گوش هایم سوت کشید. 

فریاد زدم:

- آره! 

احساسم غیر قابل تصور بود. بعد از عادت کردن به متصل بودن به آن بالها، احساس می کردم بالها بخشی از وجودم هستند. می توانستم بالا روم و به سرعت، به هر جایی که می خواستم، شاهین وار شیرجه روم و پایین آیم. 

چرخیدم و دوستانم را دیدم- ریچل و آنابث و نیکو- مارپیچ وار در بالای سرم، در میان نور خورشید می درخشیدند. پشت سرشان، دود از میان پنجره های کارگاه دایدالوس موج برمی داشت. 

آنابث فریاد زد:

- فرود بیاین! این بالها تا ابد دووم نمی آرن. 

ریچل پرسید:

- چقدر دووم میارن؟

آنابث گفت:

- نمی خوام بفهمم!

به سمت باغ خدایان، در آن پایین، شیرجه رفتیم. من، دایره ی کاملی را بر روی یکی از صخره های مخروطی دور زدم و دسته ای از صخره نوردها را ترساندم. بعد، چهارتایی بر روی دره پرواز کردیم، بر روی جاده، و بر روی تراس یک مرکز بازدید فرود آمدیم. اواخر بعد از ظهر بود و آن مکان کاملاً خالی به نظر می رسید، اما ما تا جایی که می توانستیم به سرعت بالها را باز کردیم. در حالی که به آنها نگاه می کردم، می توانستم بفهمم که حق با آنابث بود. مهر و موم چسب های خودکار، که بالها را به پشتمان محکم می کرد، در حال ذوب شدن بود، و ما در حال پر ریزی بودیم. باعث شرمندگی بود، اما نمی توانستیم آنها را تعمیر کنیم، و نمی توانستیم آنها را در اطراف فانی ها رها کنیم، برای همین آنها را توی سطل زباله ی بیرون کافی تریا چپاندیم. از یک دوربین دوچشمی توریستی استفاده کردم تا بالای تپه، جایی که کارگاه دایدالوس قرار داشت، را ببینم، اما آنجا ناپدید شده بود. دودی در کار نبود. هیچ پنجره ی شکسته ای. فقط کناره ی یک تپه. 

آنابث حدس زد:

- کارگاه حرکت کرده، نمی تونیم بگیم کجا. 

پرسیدم:

- خب حالا ما چی کار کنیم؟ چه طوری به هزارتو برگردیم؟ 

آنابث نظری به قله های نوک تیز صخره ها در دوردست انداخت. 

- شاید نتونیم. اگه دایدالوس مرده باشه... او گفت که نیروی زندگیش به لابیرنت بسته شده. همه چی ممکنه خراب شده باشه. شاید مرگ اون تاخت و تاز لوک رو متوقف کنه. 

در مورد گراور و تایسون فکر کردم، هنوز جایی آن پایین بودند. و دایدالوس ... حتی اگر چه کارهای وحشتناکی انجام داده بود و همه کسانی رو که بهشون اهمیت می دادم را به خطر انداخت، کاملاً وحشتناک بود که آن گونه بمیرد. 

نیکو گفت:

- نه، اون نمرده. 

پرسیدم:

- چطوری این قدر مطمئنی؟ 

- وقتی مردم می میرن، من می فهمم. مثل یه حسیه... که حسش می کنم، مثل یه وزوز در گوش هام. 

- خب، تایسون و گراور چی؟ 

نیکو سرش را تکان داد. 

- اون سخت تره. اونها انسان یا دورگه نیستن. اونها روح فانی ندارن. 

آنابث تصمیم گرفت:

- مجبوریم به داخل شهر بریم. تمام شانسمون اینه که یه ورودی به لابیرنت پیدا کنیم. مجبوریم قبل از لوک و ارتشش به کمپ برگردیم. 

ریچل گفت:

- می تونیم یه هواپیما سوار شیم. 

لرزیدم.

- نمی تونم پرواز کنم. 

- اما تو تونستی. 

گفتم:

- اون یک پرواز کوتاه بود. و حتی اونم خطر داشت. پرواز در جاهای خیلی بالا... اون جا محدوده ی زئوسه. نمی تونم این کار رو انجام بدم. از طرفی، حتی وقت برای پرواز هم نداریم. لابیرنت سریع ترین راهه. 

نمی خواستم آن را بگویم، اما همین طور امیدوار بودم که ممکنه، فقط ممکنه، توی راه گراور و تایسون را پیدا کنیم. 

آنابث گفت:

- خب، یه ماشین لازم داریم که ما رو به شهر برسونه. 

ریچل به داخل یک پارکینگ نگاه کرد. او ادا اصولی در آورد، مثل این که داشت به انجام کاری فکر می کرد که از انجام دادنش اکراه داشت. 

- اون با من. 

آنابث پرسید:

- چطوری؟

- فقط بهم اعتماد کن. 

آنابث معذب به نظر می رسید، اما سری به موافقت تکان داد. 

- بسیار خب، می خوام یک منشور از مغازه ی یادگاری فروشی بخرم، و سعی کنم یک رنگین کمان بسازم، و یه پیام رنگین کمانی به کمپ بفرستم. 

نیکو گفت:

- من باهات میام. گشنمه. 

گفتم:

- خب، پس منم با ریچل می رم. شماها رو توی پارکینگ می بینیم. 

ریچل اخم کرد، مثل این که نمی خواست با او بروم. احساس بدی به من دست داد، اما بهر حال، به دنبال او به پارکینگ رفتم. 

او مستقیم به سمت یک ماشین بزرگ مشکی، که در کناره ی پارکینگ پارک شده بود، رفت. آن ماشین یک لکسیوس شوفردار بود، مثل آنهایی که همیشه در مانهاتان می دیدم. شوفر در بیرون ماشین در حال خواندن روزنامه بود. او یک کت و شلوار مشکی و کرابات پوشیده بود. 

پرسیدم:

- می خوای چی کار کنی؟ 

ریچل با بیچارگی گفت:

- فقط این جا بمون، لطفاً. 

ریچل مستقیم، قدم زنان به سمت راننده رفت و با او صحبت کرد. راننده اخم کرد. ریچل چیز دیگری گفت. رنگ راننده پرید و با عجله، مجله اش را کنار گذاشت. او با موافقت سری تکان داد و تقلا کنان به دنبال تلفن همراهش گشت. بعد از یک تماس کوتاه، در عقب ماشین را برای این که ریچل وارد شود، باز کرد. او به سمت من اشاره ای کرد، و راننده سرش را به سرعت تکان داد مثل : « بله خانم، هرچی شما بخواین. »

نمی توانستم بفهمم چرا او این قدر سرآسیمه رفتار می کرد. 

ریچل، وقتی که نیکو و آنابث از مغازه ی یادگاری فروشی برگشتند، به سمت من برگشت. 

آنابث گفت:

- به کایرون گفتم.  اونها دارن بهترین تلاششون رو برای آماده سازی جنگ انجام می دن، اما او هنوز می خواد که ما بگردیم. اونها به هر قهرمانی که دارن، نیاز دارن. یه ماشین پیدا کردیم؟ 

ریچل گفت:

- وقتی که آماده باشین، راننده هم آماده ست. 

شوفر، همکنون با مرد دیگری در لباس خاکی رنگ و پیراهن مخصوص بازی چوگان[footnoteRef:107] صحبت می کرد، احتمالاً مشتری اش بود، کسی که ماشین را کرایه کرده بود. مشتری داشت اعتراض می کرد، اما می توانستم بشنوم که راننده داشت می گفت:  [107:  - polo] 


- متاسفم، قربان. اضطراریه. گفتم یه ماشین دیگه براتون بفرستن. 

ریچل گفت:

- بجنبید. 

او ما را به سمت ماشین برد و سوار ماشین شدیم، بدون این که حتی نگاهی به مرد عصبانی، که ماشین را کرایه کرده بود، بیاندازد. یک دقیقه بعد داشتیم در جاده حرکت می کردیم. صندلی ها چرمی بودند. بسیار جادار بود. قسمت عقب ماشین، یک تلویزیون کاملاً مسطح داشت، و دارای باشتک هایی برای گردن و یک یخچال کوچک که پر از بطری های آب، نوشابه و اسنک بود. شروع به لمباندن کردیم. 

راننده گفت:

- کجا بریم، خانم دیر؟

ریچل گفت:

- هنوز مطمئن نیستم، رابرت. ما فقط باید به شهر بریم و یه گشتی دور و اطراف بزنیم. 

- هرچی شما بگید، خانم. 

به ریچل خیره شدم. 

- این مرد رو می شناسی؟

- نه.

- اما او داره هرکاری برای کمک بهت می کنه. چرا؟

او گفت:

-  شتر دیدی، ندیدی،  این کمک می کنه که بهتر ببینم. 

که واقعاً جواب سوالم نبود. 

در میان کلورادو اسپرینگ نیم ساعتی چرخیدیم و هیچ چیزی ندیدیم که ریچل به عنوان یک ورودی لابیرنت متوجه آن شود. خیلی بد بود که شانه ی ریچل به شانه ام فشار می آورد. همچنان کنجکاو بودم که واقعاً او کیست، و چطور توانست تصادفاً به سمت یک شوفر برود و فوراً ماشینی در اختیارش باشد. 

حدود یک ساعت بعد، تصمیم گرفتیم به سمت شمال، به سمت دنور برویم، در حالی که فکر می کردیم ممکن است یک شهر بزرگتر، بیشتر شبیه جایی باشد که یک ورودی لابیرنت دارد، اما همگی داشتیم عصبی می شدیم. داشتیم وقت را از دست می دادیم. 

بعد، درست وقتی که داشتیم کلورادو اسپیرینگ را ترک می کردیم، ریچل از جایش جست. 

- از  بزرگراه خارج شو!

راننده نگاهی به عقب انداخت. 

- خانم؟

- یه چیزی دیدم. فکر کنم. از این جا خارج شو. 

راننده ترافیک را دور زد و  به سمت خروجی رفت. 

پرسیدم:

- چی دیدی؟

چون حالا، کاملاً بیرون از شهر بودیم. آنجا هیچ چیز به جز تپه ها، چمن زارها و تعدادی ساختمان مزرعه ای پراکنده وجود نداشت. ریچل راننده را واداشت که از جاده ای خاکی و غیر قابل اعتماد پایین رود. چنان سریع علامتی را پشت سر گذاشتیم که نتوانستم آن را بخوانم، اما ریچل گفت:

- موزه ی وسترن صنعت و معدن. 

به عنوان یک موزه ... زیاد شبیه یک موزه نبود... یک خانه ی کوچک، شبیه ایستگاه های بسیار قدیمی راه آهن. تعدادی مته و پمپ و بیل های مکانیکی بخار در بیرون به نمایش گذاشته شده بود. 

- اونجا. 

ریچل به سوراخی در کناره ی یک تپه اشاره کرد- یک تونل که با تیر و تخته و زنجیر پلمپ شده بود.

- ورودی یه معدن قدیمی. 

آنابث پرسید:

- یه در به لابیرنت؟ چطوری می تونی مطمئن باشی؟

ریچل گفت:

- خب، نگاهش کن! منظورم اینه که می تونم ببینمش، بسیار خب؟ 

او از راننده تشکر کرد و همگی پیاده شدیم. راننده اصلاً درخواست پول یا چیز دیگری نکرد. 

- مطمئنید که حالتون خوبه، خانم دیر؟ خوشحال میشم تا تماس بگیرم با ... 

ریچل گفت:

- نه! نه، واقعاً. متشکرم، رابرت. اما، ما حالمون خوبه. 

به نظر می رسید موزه بسته است، برای همین وقتی که از تپه به سمت ورودی معدن بالا رفتیم کسی مزاحمان نشد. وقتی وارد آنجا شدیم، نشانه ی دایدالوس را دیدم که بر روی قفل نقش بسته بود، اگر چه در مورد این که ریچل چطور توانسته بود چیزی چنین کوچک را از راهی چنان طولانی، از بزرگراه، دیده باشد، نظری ندارم. قفل را لمس کردم و زنجیرها فرو افتاد. چند تا تخته را از سر راه برداشتیم و به داخل رفتیم. حالا خوب یا بد، به لابیرنت برگشته بودیم.
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تونل های خاکی به تونلهای سنگی تبدیل شد. آنها پیچ می خوردند و می شکافتند و اساساً سعی می کردند ما را آشفته و گیج کنند، اما ریچل هیچ مشکلی برای راهنمایی مان نداشت. به او گفتیم لازمه که به نیویورک برویم،  و او به سختی، حتی وقتی که تونل ها انتخابی را در اختیارمان می گذاشتند، توقف کرد. 

با کمال تعجب، آنابث و ریچل وقتی در حال راه رفتن بودیم مکالمه ای را شروع کردند. آنابث در مورد پیشینه ی ریچل از او سوال های زیادی پرسید، اما ریچل طفره می رفت، برای همین آنها شروع به صحبت در مورد معماری کردند. به نظر می رسید ریچل با مطالعه ی هنر چیزهایی در مورد معماری می دانست. آنها در مورد نماهای سر در ساختمان ها در نیویورک صحبت می کردند.

-این رو قبلاً دیدی...

بله، بله، بله، برای همین برگشتم و در کنار نیکو در سکوتی ناراحت کننده به راه افتادم.  

در نهایت به او گفتم:

- ممنون که دنبالمون اومدی. 

نیکو چشمانش را تنگ کرد. به نظر به اندازه ی قبل عصبانی نبود- فقط مشکوک، و محتاط بود. 

- به خاطر مرتع بهت بدهکار بودم، پرسی. به علاوه... می خوام خودم دایدالوس رو ببینم. مینوس یه جورایی حق داشت. دایدالوس باید بمیره. هیچ کس نباید قادر باشه این مدت طولانی از مرگ اجتناب کنه، این طبیعی نیست. 

گفتم:

- همه ی اون چیزی که این مدت دنبالش بودی این بود، تبادل روح دایدالوس با روح خواهرت. 

نیکو پنجاه یاردی را قبل از این که جواب بدهد، طی کرد. 

- می دونی، آسون نبود. داشتن فقط یک مرده به عنوان همراه. می دونستم که هیچ وقت توسط زنده ها پذیرفته نمی شم. فقط مرده ها بهم احترام می ذارن، و فقط اونها، اون کار رو بدون ترس انجام می دن. 

گفتم:

- می تونی پذیرفته بشی، می تونی توی کمپ دوست داشته باشی. 

او به من خیره شد. 

- واقعاً این رو باور داری، پرسی؟ 

جواب ندادم. حقیقت این بود که نمی دانستم. نیکو همیشه یک کمی متفاوت بود، اما بعد از مرگ بیانکا، او تقریباً ترسناک شده بود. او چشمان پدرش را داشت- آتشی قوی و مشتاق که باعث می شد شک کنید که آیا او یک نابغه است یا انسانی مجنون. با روشی که او مینوس را از میدان به در کرده بود، و خودش را پادشاه ارواح می خواند- به نوعی تاثیر گذار بود، اما این موضوع همین طور ناراحتم می کرد.

قبل از این که بتوانم بفهمم که چه چیزی به او بگویم، به ریچل برخورد کردم، که جلوی من توقف کرده بود. به یک سه راهی رسیده بودیم. تونل در مقابلمان ادامه داشت، اما تونل سمت راست سه راهی – یک محور دایره ای منحرف شده به صخره های گدازه ای بود. 

پرسیدم:

- چیه؟

ریچل به تونل تاریک خیره شد. در نور ضعیف چراغ قوه، صورتش شبیه یکی از ارواح نیکو به نظر می رسید. 

آنابث پرسید:

- این طرف؟

ریچل به طور عصبی گفت:

- نه، اصلاً. 

پرسیدم:

- پس چرا توقف کردیم؟

نیکو گفت:

- گوش کن. 

شنیدم که باد از پایین تونل به سمت مان می آمد، مثل این که ورودی بسته بود. و بوی مبهم چیزی آشنا را حس کردم- چیزی که خاطرات بدی را به همراهش داشت. 

گفتم:

- درختان اکالیپتوس، مثل کالیفرنیا. 

زمستان گذشته، وقتی در بالای کوهستان تامپلاس با لوک و ارتش تیتان روبرو شدیم، هوا بویی شبیه به این داشت. 

ریچل گفت:

- چیزی شیطانی پایین تونل قرار داره، چیزی بسیار قدرتمند. 

نیکو اضافه کرد:

- و بوی مرگ. 

که باعث شد کاملاً احساس بهتری کنم. 

آنابث و من نگاهی رد و بدل کردیم. 

او حدس زد:

- ورودی لوک، اونی که به کوهستان اثریس می رسه- به کاخ تیتانها. 

گفتم:

- باید چِکش کنم. 

- پرسی، نه. 

گفتم:

- لوک می تونه اونجا باشه، یا .. یا کرونوس. مجبور برم ببینم چه اتفاقی داره میفته. 

آنابث تردید کرد. 

- خب، همگی میریم. 

گفتم:

- نه، خیلی خطرناکه. اگه نیکو رو بگیرن، یا ریچل رو برای اون موضوع، کرونوس می تونه ازشون استفاده کنه. تو اینجا بمون و ازشون محافظت کن. 

چه چیزی را نگفتم: همین طور نگران آنابث بودم.  به او اعتماد نداشتم، به این که با رویارویی دوباره با لوک چه کاری انجام می دهد. لوک قبلاً او را فریفته و با مهارت به کار گرفته بود، چندین بار. 

ریچل گفت:

- پرسی، نرو. تنهایی اونجا نرو. 

قول دادم:

- زود برمی گردم. نمی خوام کار احمقانه ای انجام بدم. 

آنابث کلاه یانکی اش را از جیبش خارج کرد. 

- حداقل این رو بگیر. و مراقب باش. 

- ممنون.

آخرین باری که من و آنابث از هم جدا شده بودیم، را به یاد آوردم، وقتی که او مرا برای موفقیت و خوش شانسی در کوهستان سنت هلنز بوسیده بود. این بار، همه ی آنچه به من داد، کلاهش بود. 

آن را بر سرم گذاشتم. 

- این جا هیچ اتفاقی نمی افته. 

و دزدکی، به صورت نامرئی، در تونل سنگی به راه افتادم. 
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قبل از این که حتی از آن خارج شوم، صداهایی شنیدم: یک غرش، صدای پارس آهنگرهای دیوصفت دریایی، تلخین ها. 

یکی گفت:

- حداقل تیغه رو نجات دادیم. ارباب هنوزم ممکنه بهمون پاداش بده. 

صدای دومی جیغ زد:

- آره!آره! پاداشی غیر قابل شمارش!

صدای دیگری، این یکی بیشتر به صدای انسان شبیه بود، گفت:

- اِم، آره، خب عالیه. حالا، اگه کارتون با من تمومه...

یک تلخین گفت:

- نه، دورگه! تو باید کمک کنی تا نمایشی ارائه بدیم. این افتخار بزرگیه!

دورگه گفت:

- هی، ممنون. 

و من فهمیدم که او ایتان ناکاموراست، پسری که فرار کرده بود، بعد از این که زندگی غم انگیزش را در محوطه مبارزه نجات داده بودم. سینه خیز به انتهای تونل رفتم. مجبور بودم به خودم یادآوری کنم که نامرئی ام. آنها قادر نبودند مرا ببیند. 

نسیمی از هوای سرد، وقتی که بیرون آمدم به صورتم خورد. جایی در نزدیکی های قله ی کوهستان تام ایستاده بودم. اقیانوس آرام در زیر پایم پهن بود، به رنگ خاکستری، در زیر آسمانی ابری. حدود بیست فوت در دامنه کوه، دو تلخین چیزی را بر روی صخره ای قرار می دادند. چیزی دراز و نازک و پیچیده شده در پارچه ای سیاه. ایتان داشت کمک می کرد تا آن را باز کنند. 

تلخین با اوقات تلخی گفت:

- مراقب باش، احمق. یه تماس، و بعدش تیغه روحت رو از بدنت جدا می کنه. 

ایتان به طور عصبی آب دهانش را قورت داد. 

- خب، شاید بهتر باشه شما اون رو بازش کنید. 

نگاهی به بالای قله ی کوهستان انداختم، جایی که مرمر سیاه استحکامات نظامی جلوه گر بود، درست مثل چیزی که در رویاهایم دیده بودم. آنجا مرا به یاد قبرستان خیلی بزرگی می انداخت، با دیوارهایی به بلندی پنجاه فوت. نمی دانستم چطور فانی ها می توانستند این حقیقت را، که این جا بود، نادیده بگیرند. اما دوباره، همه چیز در پایین قله به نظر ناواضح می رسید، مثل این که حجاب ضخیمی بین من و قسمت پایینی کوهستان کشیده بودند. جادو، در اینجا، در جریان بود-  مه ی واقعاً قدرتمند. بالای سرم، آسمان در قیفی ابری شکل می چرخید. نمی توانستم اطلس را ببینم، اما می توانستم صدای غرغرش را از دور بشنوم، هنوز در زیر وزن آسمان زندانی بود، کمی آن طرف تر از استحکامات نظامی. 

تلخین گفت:

- اونجا!

با احترام اسلحه را جا به جا کرد، و خونم یخ زد. 

یک داس بود- تیغه ای منحنی به شکل هلال ماه به بلندی شش فوت، با دسته ای چوبی که در چرم پیچیده شده بود. تیغه با دو رنگ متفاوت می درخشید- برنز و فولاد. آن چیز، اسلحه ی کرونوس بود، چیزی که قبلاً با آن پدرش، اورانوس را تکه تکه کرده بود، قبل از این که خدایان آن را از او بگیرند و کرونوس را تکه تکه کنند، و او را به تارتاروس افکنند. حالا اسلحه دوباره ساخته شده بود. 

تلخین گفت:

- باید اون رو با خون تقدیس کنیم. بعدش تو، دو رگه، باید کمک کنی اون رو ارائه کنیم، وقتی که لرد برخاست. 

به سمت استحکامات نظامی دویدم، نبضم در داخل گوشهایمان می زد. نمی خواستم به هیچ کجای آن قبرستان سیاه وحشتناک نزدیک شوم، اما می دانستم باید چه کار کنم. باید جلوی برخاستن کرونوس را می گرفتم. این ممکن بود تنها شانسم باشد. به داخل یک تالار تاریک دویدم و داخل هال اصلی شدم. کف آنجا شبیه یک پیانو ماهون می درخشید- سیاه خالص و هنوز پر از نور و روشنایی. مجسمه های مرمری سیاه در کنار دیوارها به خط شده بودند. نمی توانستم صورتهایشان را تشخیص دهم، اما می دانستم دارم به تصاویری از تیتان هایی نگاه می کنم که قبل از خدایان فرمانروایی می کردند. در انتهای اتاق، بین دو آتش دان برنزی، یک تخت پادشاهی قرار داشت. و بر روی تخت، تابوتی طلایی رنگ. 

اتاق، به جز جرق جرق کردن آتش ها کاملاً ساکت بود. لوک اینجا نبود. هیچ نگهبانی نبود. هیچ چیز. 

خیلی آسان بود، به تخت نزدیک شدم. تابوت مثل همانی بود که به یاد داشتم- حدود ده فوت بلندی، خیلی بزرگ برای یک انسان. بر روی آن با مهارت و استادی صحنه هایی از مرگ و تباهی، تصاویری از خدایان لگدکوب شده در زیر ارابه ها، حجاری شده بود، و معبدها و نقاط برجسته ی تاریخی جهان که سوخته و ویران شده بود. از تمام تابوت، بویی بی نهایت سرد ساطع می شد، مثل این که داشتم در فریزر قدم می زدم. نفسم شروع کرد به بخار شدن. 

ریپتاید را کشیدم. با وزن آشنای شمشیر در دستم، کمی احساس راحتی کردم. 

هنگامی که قبلاً به کرونوس نزدیک می شدم، صدای شیطانی اش در ذهنم سخن می گفت. چرا حالا ساکت بود؟ او به هزاران تکه بریده شده بود، با داس خودش. چه چیزی می یافتم اگر در آن تابوت را باز می کردم؟ چطوری آنها می توانستند بدنی نو برایش بسازند؟ 

هیچ جوابی نداشتم. فقط می دانستم اگر او در حال برخاستن است، مجبورم او را با ضربه ای به پایین بکشم، قبل از این که داسش را بدست آورد. مجبور بودم راهی بیابم تا او را متوقف کنم. کنار تابوت ایستادم. درش، حتی پیچیده تر از کناره هایش تزیین شده بود- با صحنه هایی از کشتار و قدرت. در میانه آن کتیبه ای بود که حروفی، حتی قدیمی تر از یونانی، بر روی آن کنده کاری شده بود، زبان جادو. دقیقاً نمی توانستم آن را بخوانم، اما می دانستم که چه می گوید: 

کرونوس، لرد زمان. 

دستانم در تابوت را لمس کرد. نوک انگشتانم آبی رنگ شد. برفک بر روی شمشیرم جمع شد. 

بعد صداهایی از پشت سرم شنیدم- صداهایی که نزدیک می شدند. حالا یا هرگز. دریچه ی طلایی را به کناری هل دادم و با صدای بوم بلندی بر روی کف هال افتاد. شمشیرم را بالا آوردم، آماده بودم تا مبارزه کنم. اما وقتی به درونش نگاه کردم، نمی دانم در حال دیدن چه بودم. پاهایی فانی، در شلوار خاکستری. تی شرتی سفید، دستهایی که به دور شکم جمع شده بود. تکه ای از سینه اش هنوز وجود نداشت- سوراخی سیاه و تمیز به اندازه ی زخم یک گلوله، درست جایی که قلبش باید می بود. چشمانش بسته و رنگش پریده بود. موهای بلوندش... و زخمی که در سمت چپ صورتش کشیده شده بود. 

بدن داخل تابوت، لوک بود. 



*****



باید شمشیرم را درست داخل بدنش فرو می بردم. باید نوک ریپتاید را با تمام قدرتم فرو می بردم. اما خیلی گیج شده بودم. نمی فهمیدم. به آن اندازه که از لوک متنفر بودم، به آن اندازه ای که او به من خیانت کرده بود، نمی فهمیدم چرا او در تابوت بود، و چرا او این قدر مرده به نظر می رسید.

ناگهان صدای تلخین ها دقیقاً پشت سرم بود. 

یکی از دیوها وقتی که در واژگون شده ی تابوت را دید، جیغ زد:

- چه اتفاقی افتاده؟

تلوتلوخوران از کنار تخت، کنار رفتم، فراموش کرده بودم که نامرئی ام، و وقتی آنها نزدیک شدند پشت یک ستون پنهان شدم. 

یکی از دیوها هشدارداد:

- مراقب باش! ممکنه بلند بشه. حالا باید هدایا رو ارائه بدیم. فوراً!

یکی از تلخین ها من من کنان گفت:

- تو ی احمق، اون اول دورگه رو لازم داره. 

ایتان قدمی به عقب برداشت. 

- صبرکنید، منظورتون چیه که اون به من رو نیاز داره؟

 اولین تلخین هیس هیس کرد:

- ترسو نباش! اون مرگت رو لازم نداره. فقط وفاداریت. خدمتت رو به اون متعهد شو. خدایان رو انکار کن. همش همین.

فریاد زدم:

- نه! 

این کار احمقانه ای بود که کردم، اما به داخل اتاق یورش بردم و کلاه را برداشتم. 

- ایتان این کار رو نکن! 

تلخین ها دندان های خوک دریایی شان را برهنه کردند. 

- تجاوزگر. ارباب به زودی باهات تسویه حساب می کنه، عجله کن، پسر!

لابه کنان درخواست کردم:

- ایتان، بهشون گوش نکن. بهم کمک کن خرابش کنیم. 

ایتان به سمت من چرخید، چشم بندش با سایه های روی صورتش آمیخته شده بود. حالتش چیزی شبیه به افسوس بود. 

- بهت گفتم ازم چشم نپوش، پرسی. چشم در برابر چشم. این رو تا حالا شنیدی؟ من این جمله رو با روش سختی یاد گرفتم- وقتی ولی خداگونه ی خودم رو شناختم. من بچه ی نمسیس بودم، الهه ی انتقام. و این اون کاریه که باید انجام بدم. 

او به سمت تخت برگشت. 

- من خدایان رو انکار می کنم! چه کاری اونها برام انجام دادند؟ می خوام که اونها از بین برن. می خوام به کرونوس خدمت کنم. 

ساختمان غرید. یک حلقه از نور آبی از کف اتاق در کنار پاهایش بالا آمد. به سمت تابوت رانده شد و شروع به درخشیدن کرد، مثل ابری از انرژی خالص. بعد به داخل تابوت فرو رفت. 

لوک راست نشست. چشمانش باز شد، و آنها دیگر آبی نبودند. طلایی بودند، به همان رنگ تابوت. سوراخ روی سینه اش از بین رفته بود. او کامل بود. به آسانی از تابوت بیرون پرید، و جایی که پاهایش کف تالار را لمس کرد، مرمر سیاه مثل دهانه ی یخی، یخ بست. 

با آن چشمان وحشتناک طلایی به ایتان و تلخین ها نگاه کرد، مثل این که نوزاد تازه متولد شده بود، مطمئن نبود که در حال تماشای چیست. بعد به من نگاه کرد، و لبخندی از روی آشنایی بر روی دهانش خزید. 

- این بدن به خوبی آماده ست. 

صدایش شبیه تیغی بود که بر روی پوستم کشیده شود. او لوک بود، اما نه خود لوک. در زیر صدایش، صدای دیگری بود، صدایی وحشتناک تر- یک صدای سرد و باستانی، مثل صدای کشیدن آهن به روی سنگ. 

- این طور فکر نمی کنی پرسی جکسون؟ 

نمی توانستم حرکت کنم. نمی توانستم جواب دهم. 

کرونوس سرش را به عقب برد و خندید. نشانه زخم بر روی صورتش موج برداشت. 

صدای تیتان گفت:

- لوک تو رو می ترسونه. حسادت و نفرتش وسایل قدرتمندین. اونها اون رو مطیع نگه می دارن. برای اون ازت ممنونم. 

ایتان با ترس بر روی زمین فرو افتاد. صورتش را با دستانش پوشاند. تلخین ها در حالی که داس را بالا نگه داشته بودند، از ترس لرزیدند. 

سرانجام جراتم را به دست آوردم. به طرف چیزی که روزگاری لوک بود، خیز برداشتم، تیغه ام را مستقیم به سینه اش فرو بردم، اما پوستش آن را منحرف کرد، مثل این که از فولاد خالص ساخته شده بود. او با شگفتی به من خیره شد. بعد دستانش را شلاق وار تکان داد، و من در امتداد اتاق به پرواز درآمدم. به یک ستون برخوردم. تقلا کردم که بر روی پاهایم بایستم، پلک می زدم تا ستاره ها را از دیدم خارج کنم، اما کرونوس همکنون دسته ی داسش را گرفته بود. 

او گفت:

- آه، ... خیلی بهتر شد. بک بیتر، لوک این طوری صداش می کرد. یک نام مناسب. حالا اون کاملاً بازسازی شده، و اون در حقیقت بیت بک[footnoteRef:108]ه.  [108:  - bite back ] 


غریدم:

- با لوک چی کار کردی؟

کرونوس داسش را بالا آورد. 

- وقتی که نیاز داشتم، او با تمام وجودش به من متعهد شد. تفاوتش اینه که او تو رو می ترسونه، پرسی جکسون. من نه. 

همان وقت فرار کردم. هیچ فکری در پی آن نبود. هیچ  بحثی در ذهنم در مورد «هی، نباید بایستی و سعی کنی دوباره باهاش بجنگی؟» نچ، به همین راحتی فرار کردم. 

اما در پاهایم احساسی شبیه فرو افتادن داشتم. زمان در اطرافم کند شده بود، مثل این که جهان به لرزانکی تبدیل شده بود. این احساس را یک بار قبلاً داشتم، و می دانستم که آن قدرت کرونوس است. حضورش چنان قدرتمند بود که می توانست زمان را هم به تعظیم وادارد. 

او خندید.

- فرار کن، قهرمان کوچولو. فرار کن!

به عقب نگاهی انداختم و دیدم او به آهستگی در حال نزدیک شدن است، داسش را می چرخاند، مثل این که از داشتن دوباره ی آن در دستانش لذت می برد. هیچ اسلحه ای در جهان نمی توانست او را متوقف سازد. هیچ مقداری از برنز آسمانی. 

او در ده پایی ام بود که شنیدم:

- پرسی!

صدای ریچل بود. چیزی پرواز کنان از من گذشت، و برس موی پلاستیکی آبی رنگ در چشم کرونوس فرو رفت. 

او فریاد زد: 

- آخ! 

برای لحظه ای صدایش تنها صدای لوک بود، پر از درد و شوک. اعضای بدنم آزاد شد و مستقیم به سمت نیکو، آنابث و ریچل، که در هال ورودی با چشمانی پر از ترس ایستاده بودند، دویدم. 

آنابث فریاد زد:

- لوک؟ چی...

تی شرتش را قاپیدم و او را به دنبال خودم کشیدم. با بیشترین سرعتی که تا حالا دویده بودم، می دویدم، مستقیم به سمت خارج از استحکامات نظامی. تقریباً به ورودی لابیرنت رسیده بودیم که بلندترین فریاد در جهان را شنیدم - صدای کرونوس، که داشت خودش را جمع و جور می کرد:

- دنبالشون کنین!

نیکو فریاد زد:

- نه!

او دستانش را به هم کوبید، و صخره ای مخروطی و دندانه دندانه به اندازه ی هیجده ماشین از زمین، درست مقابل قلعه، سر برآورد. صدای لرزشی که ایجاد کرد، چنان قدرتمند بود که ستون های جلویی ساختمان فرو ریخت. جیغ های کر کننده ای از تلخین ها از داخل به گوشم رسید. گرد و خاک در همه جا پراکنده شد. 

به داخل لابیرنت پریدیم و به دویدن ادامه دادیم، صدای فریاد لرد تیتان تمام دنیای پشت سرمان را می لرزاند. 





















































فصل هفدهم

خدای گمشده صحبت می کند.



تا وقتی که از نفس نیفتادیم، دویدیم. ریچل ما را از تله ها دور می کرد، اما مقصدی در ذهن نداشتیم- فقط می خواستیم از کوهستان تاریک و نعره ی کرونوس دور شویم. 

در تونلی از سنگ سفید نم دار، شبیه یک غار طبیعی ایستادیم. نمی توانستم از پشت سرمان چیزی بشنوم، اما هیچ احساس امنیتی نمی کردم. هنوز می توانستم آن چشمان طلایی غیر طبیعی را، که بر روی صورت لوک ظاهر شده بود، ببینم، و این احساس که اعضای بدنم به آرامی تبدیل به سنگ می شود. 

ریچل در حالی که سینه اش را در بغل می گرفت، نفس نفس زد. 

- نمی تونم بیشتر از این بیام. 

آنابث در تمام مدتی که داشتیم می دویدیم، گریه می کرد. حالا بر روی زانوانش فرو افتاد و سرش را بین زانوانش گرفت. هق هق هایش در میان تونل انعکاس می کرد. نیکو و من، کنار هم نشستیم. او ششمیرش را در آورد و کنار شمشیر من قرار داد و نفس لرزانی کشید. 

او گفت:

- خیلی ناجوره.

که فکر کردم همه چیز را کاملاً به صورت خلاصه بیان کرد. 

گفتم:

- تو جونمون رو نجات دادی. 

نیکو گرد و غبار را از روی صورتش پاک کرد. 

- اون دخترها رو سرزنش کن که من رو به زور دور نگه داشتن. تنها چیزی بود که دوتایی شون روش توافق داشتن. باید نجاتت می دادیم یا همه چی از دست می رفت. 

- خیلی عالیه که اونها این قدر بهم اعتماد دارن. 

نور چراغ قوه ام را در داخل غار به حرکت در آوردم. آب از استالاگیت ها، مثل باران خیلی آرامی، چکه می کرد. 

- نیکو ... تو، اُه، به نوعی باید خودت رو از اون دور کنی. 

- منظورت چیه؟

- اون دیوار از سنگ سیاه؟ اون خیلی شگفت انگیز بود. اگه کرونوس نمی دونست قبلاً کی هستی، حالا می دونه... بچه ای از دنیای زیرین. 

نیکو اخم کرد. 

- عالیه. 

اجازه دادم آن را هضم کند. می دانستم که او فقط سعی می کرد که ترسش را پنهان کند، و نمی توانستم او را سرزنش کنم. 

آنابث سرش را بالا آورد. چشمانش به خاطر گریه کردن قرمز بود. 

- چه ... چه اتفاقی برای لوک افتاده بود؟ اونا باهاش چی کار کردن؟ 

به او آن چه را که در تابوت دیده بودم، گفتم، این که چطور وقتی ایتان ناکامورا خدمت کردنش را متعهد شد، آخرین تکه از روح کرونوس به بدن لوک وارد شده بود. 

آنابث گفت:

- نه، نمی تونه حقیقت داشته باشه. او نمی تونه ... 

گفتم:

- او خودش رو به کرونوس تقدیم کرده بود. متاسفم، آنابث، اما لوک رفته. 

او اصرار کرد:

- نه! تو اون رو وقتی ریچل زدش دیدی. 

در حالی که به ریچل با احترام نگاه می کردم، سری به موافقت تکان دادم. 

- تو با شانه ای پلاستیکی آبی رنگت، یه ضربه به چشم لرد تیتان زدی. 

ریچل دلواپس به نظر می رسید. 

- تنها کاری بود که از دستم بر می اومد. 

آنابث پافشاری کرد:

- اما دیدیش، وقتی شونه بهش خورد، فقط برای ثانیه ای اون گیج شده بود. او به جسمش برگشته بود. 

- خب شاید کرونوس هنوز کاملاً توی بدنش جاگیر نشده، یا هر چیزی، معنیش این نیست که لوک هنوز کنترل بدنش رو داره. 

آنابث فریاد زد:

- تو می خوای اون یه شیطان باشه، مگه نه؟ تو قبلاً اون رو نمی شناختی، پرسی. من می شناختم!

فریاد زدم:

- تو چت شده؟ چرا هنوز داری ازش دفاع می کنی؟

ریچل گفت:

- شما دو تا، بس کنین. این حرفا رو تمومش کنین. 

آنابث به سمت او برگشت. 

- خودت رو وارد این موضوع نکن، دختر فانی! اگه به خاطر تو نبود ... 

صدایش شکست، هر چه را که قصد داشت بگوید، ناتمام ماند. او دوباره سرش را بر روی زانوهایش گذاشت و با بدبختی هق هق کرد. می خواستم او را آرام کنم، اما نمی دانستم چطوری. هنوز احساس گیجی داشتم، مثل این که قدرت کند کردن زمان کرونوس بر روی مغزم اثر گذاشته بود. نمی توانستم آن چه را که دیده بودم، هضم کنم. کرونوس زنده بود. او مجهز شده بود. و حالا آخر دنیا احتمالاً داشت نزدیک و نزدیک می شد.

نیکو گفت:

- باید به راهمون ادامه بدیم. کرونوس هیولاها رو به دنبالمون می فرسته. 

هیچ کس در حالتی نبود که بتواند بدود، اما نیکو حق داشت. او خودش را بالا کشید و به ریچل کمک کرد تا بر روی پاهایش بلند شود.  

به ریچل گفتم:

- اونجا خیلی خوب بودی. 

او لبخند ضعیفی بر روی لبانش نشاند. 

- آره، خب، نمی خواستم بمیری. 

او سرخ شد. 

- منظورم اینه که ... فقط چون، می دونی که، تو خیلی بهم بدهکاری. چطوری می تونم اونها رو وصول کنم؟ 

کنار آنابث زانو زدم. 

- هی، متاسفم. ما باید راه بیفتیم. 

او گفت:

-  می دونم. من .. من خوبم. 

او به طور واضحی خوب نبود. او بر روی پاهایش بلند شد و دوباره شروع کردیم به سرگردان شدن، در درون لابیرنت. 

گفتم:

- برگردیم نیویورک. ریچل می تونی ... 

خشکم زد. چند فوت در مقابلمان، نور چراغ قوه ام بر روی تکه ای از پارچه ی قرمز رنگ لگد کوب شده بر روی زمین ثابت شد. آن پارچه کلاه راستا[footnoteRef:109] بود: همانی که گراور بر سرش می گذاشت.  [109:  - Rasta نوعی کلاه ] 




*****



وقتی که کلاه را برداشتم می لرزیدم. به نظر می رسید با چکمه ی گل آلود غول پیکری بر رویش راه رفته بودند. بعد از همه ی آنچه که امروز پشت سر گذاشته بودم، نمی توانستم باور کنم که ممکن است اتفاقی هم برای گراور افتاده باشد. ناگهان متوجه چیز دیگری شدم. سقف غار به خاطر آبی که از استالاگیت ها فرو می چکید، مرطوب و پیچ و خم دار بود. رد پاهایی شبیه ردپای تایسون و رد پاهایی کوچکتر، سم بز- به سمت چپ رفته بود.

گفتم:

- باید دنبالشون کنیم. اونها اون وری رفتند. باید اخیراً رفته باشند. 

نیکو گفت:

- کمپ دو رگه ها چی میشه؟ وقتی نیست. 

آنابث اصرار کرد.

- باید دنبالشون بریم، اونها دوستامونن. 

او کلاه لگدکوب شده گراور را برداشت و جلو رفت. 

در حالی که خودم را برای بدترین چیزها آماده می کردم، او را دنبال کردم. تونل خطرناک بود. با زاویه ای عجیب به سمت پایین شیب داشت و با رطوبت لیز شده بود. نیم ساعتی داشتیم به جای قدم زدن سر می خوردیم و تلوتلوخوران پیش می رفتیم. 

سرانجام  به انتهای شیب رسیدیم و خودمان را در غار بزرگی با ستون های استالاگیت یافتیم. در مرکز اتاق یک رودخانه ی زیرزمینی در جریان بود، و تایسون در لبه ی آن نشسته بود، و گراور را در آغوشش حرکت می داد. چشمان گراور بسته بود. او تکان نمی خورد. فریاد زدم:

- تایسون!

- پرسی! زود بیا!

به سمت او دویدیم. گراور نمرده بود، خدایان را شکر، اما تمام بدنش مثل این که به وسیله ی مرگ یخ زده باشد، می لرزید. 

پرسیدم:

- چی شده؟

تایسون من من کنان گفت:

- خیلی چیزا، مار بزرگ، سگ های بزرگ. مردهایی با شمشیر. اما بعدش... به اینجا نزدیک شدیم. گراور هیجان زده شده بود. او دوید. بعدش به اتاق رسیدیم، و او بی هوش شد، مثل این. 

پرسیدم:

- چیزیم گفت؟

- گفت: « نزدیکیم» و بعدش سرش رو به سنگ ها کوبید. 

کنارش زانو زدم. تنها باری که دیده بودم گراور بی هوش شود، در نیو مکزیکو بود، وقتی که حضور پن را احساس کرده بود. نور چراغ قوه ام را به دور غار تاباندم. صخره ها درخشید. در انتهای دورتر غار، ورودی یک غار دیگر بود، که در کنار ستون های غول پیکر کریستالی، که به نظر شبیه الماس بودند، واقع شده بود. و پشت ورودی ... 

گفتم:

- گراور بلند شو. 

- آه ه ه ه ه ه ه 

آنابث کنار او زانو زد و کمی از آب سرد و یخ رودخانه به صورتش پاشید. 

پلک هایش می پرید. 

- بهار! پرسی؟ آنابث؟ کجا ... 

گفتم:

- همه چی رو به راهه، تو بیهوش شده بودی. حضورش برات خیلی سنگین بوده. 

- من ... یادم میاد. پن. 

گفتم:

- آره، چیزی قوی درست پشت اون درگاهه. 



*****



یک معارفه ی سریع انجام دادم، چون گراور و تایسون هرگز ریچل را ندیده بودند. 

تایسون به ریچل گفت که خیلی خوشگله، که این حرف باعث شد سوراخ بینی آنابث با عصبانیت باز شود، مثل این که او قصد داشت آتش بیرون بفرستد. 

گفتم:

- بهرحال، بجنبین، گراور. به من تکیه کن. 

آنابث و من به او کمک کردیم، بلند شود. جریان آب قوی بود. آب تا کمرمان بالا آمد. می توانستم اراده کنم تا خشک بمانم، که یکی از استعدادهای کوچک مفید بود، اما نمی توانست به دیگران کمک کند، و هنوز می توانستم سرما را احساس کنم، مثل راه رفتن در توده ای برف. 

آنابث در حالی که دندانهایش به هم می خورد، گفت:

- فکر کنم توی غارای کارلزباد[footnoteRef:110] هستیم. شاید یه قسمت کشف نشده اش.  [110:  - Carlsbad] 


- چطوری این رو می دونی؟

- کارلزباد توی نیو مکزیکوه. این می تونه یه توضیحی برای حوادث زمستون گذشته باشه. 

سری به موافقت تکان دادم. حادثه غش و ضعف گراور وقتی که از میان نیومکزیکو عبور می کردیم، اتفاق افتاده بود. همانجایی که او کاملاً قدرت پن را نزدیک احساس کرده بود. در بیرون آب بودیم و داشتیم به راهمان ادامه می دادیم. وقتی ستون های کریستالی بزرگتر شدند، شروع کردم به حس کردن قدرتی که از اتاق بعدی نشئت می گرفت. قبلاً در حضور خدایان بودم، اما این متفاوت بود. پوستم با انرژی زنده به خارش افتاد. خستگی هایم از بین رفت، مثل این که خواب خوب شبانه ای را پشت سر گذاشته بودم. می توانستم احساس کنم که قدرتم رشد پیدا می کند، مثل رشد گیاهان در فیلمی که در یک مدت زمانی گرفته شده. و رایحه ای که از غار بیرون می تراوید، چیزی شبیه رطوب سرد زیر زمین نبود. بوی درخت ها و گل ها بود و یک روز گرم تابستانی. 

گراور با هیجان ناله کرد. آنقدر گیج بودم که نمی توانستم صحبت کنم. حتی نیکو هم به نظر می رسید زبانش بند آمده است. داخل غار شدیم، و ریچل گفت:

- اُه، وای. 

دیوارها با کریستال می درخشید- قرمز، سبز، و آبی. در نور عجیبی، گیاهان زیبایی روییده بودند، ارکیده های غول پیکر، گل های ستاره ای شکل، تاک ها پر از دانه های انگور ارغوانی و نارنجی بودند که در میان کریستال ها خزیده بودند. کف غار با خزه ی سبز پوشیده شده بود. بالای سرمان، سقف، بلندتر از سقف کلیسای جامع بود، و مثل کهکشانی از ستاره ها می درخشید. در مرکز غار رختخوابی رومی قرار داشت، که با چوب منحنی به شکل U ساخته شده بود، با بالشهای مخملی. 

حیوانات در کنار آن لمیده بودند- اما آنها حیواناتی بودند که نباید زنده می بودند. یک پرنده ی کوکو، موجودی بین گرگ و ببر، یک موش غول پیکر شبیه مادر تمام خوکچه های هندی، و چیزی که پشت تختخواب پرسه می زد، در حالی که دانه های انگور را با خرطومش می کند، یک ماموت پشمالو بود. 

در رختخواب ستیر پیری دراز کشیده بود. وقتی که نزدیک شدیم، ما را تماشا کرد، چشمانش به رنگ آبی آسمان بود. موی فرفری اش سفید بود و همین طور ریشش. حتی خز بزی بر روی پاهایش با رنگ خاکستری رگه رگه شده بود. شاخ هایش غول پیکر بودند- قهوه ای رنگ و صیقلی و منحنی. به هیچ روشی نمی توانست مثل گراور آنها را در زیر کلاهی پنهان کند. به دور گردنش، یک دسته نی بادی قرار داشت. 

گراور در مقابل تختخواب به روی زانوانش فرو افتاد.

- لرد پن!

خدا با مهربانی لبخند زد، اما غمی در میان چشمانش بود. 

- گراور، عزیزم، ستیر شجاع. مدت زمان طولانیه که منتظرتم. 

گراور عذرخواهی کرد. 

- من ... گم شدم. 

پن خندید. صدای فوق العاده ای بود، مثل اولین نسیم بهاری، و تمام غار را با امید پر کرد. ببر- گرگ آهی کشید و سرش را بر روی زانوی خدا خواباند. پرنده ی کوکو با مهربانی بر روی سم های خدا نوک کوبید، و آواز عجیبی با بهم خوردن نوکش ایجاد می کرد. می توانستم قسم بخورم که آن پرنده، مرغ زرین پر بود. 

- دنیای کوچیکه.

هنوز، پن خسته به نظر می رسید. تمام بدنش می درخشید، مثل این که داشت به مه تبدیل می شد. متوجه شدم که دیگر دوستانم زانو زده اند. آنها نگاهی آمیخته با احترام بر صورتهایشان داشتند. من هم زانو زدم. به طور احمقانه ای گفتم:

- اون یه مرغ کوکوی زرین پره[footnoteRef:111].  [111:  - humming dodo bird] 


چشمان خدا پلک زدند. 

- بله، اون دِده[footnoteRef:112]. هنرپیشه ی کوچولوی من.  [112:  - Dede] 


دِده، پرنده کوکو، به نظر دلخور بود. او بر روی زانوی پن آمد و آوازی خواند که مثل سرود عزا به نظر می رسید. 

آنابث گفت:

- اینجا زیباترین جای دنیاست! حتی از هر ساختمونی که تا حالا طراحی شده، بهتره. 

پن گفت:

- خوشحالم که خوشت اومده، عزیزم. این یکی از آخرین مکان های بکر طبیعته. قلمرو من در اون بالا از بین رفته، متاسفم،  فقط تکه های کوچکی باقی مونده. تکه های کوچکی از زندگی. این یکی تا یه مدت دیگه ... دست نخورده باقی خواهد موند. 

گراور گفت:

- لرد، لطفاً، شما باید با من بگردید! بزرگان این رو باور نخواهد نکرد! اونها از خوشحالی از خودشون بی خود می شن! شما می تونید طبیعت وحش رو نجات بدید! 

پن دستش را بر سر گراور گذاشت و موی فرفری اش را بهم ریخت. 

- تو خیلی جوونی، گراور. خیلی خوب و درست. فکر کنم خیلی خوب انتخاب کردم. 

گراور گفت:

- انتخاب؟ من ... من نمی فهمم. 

تصویر پن سوسو زد، دم به دم داشت تبدیل به دود می شد. خوکچه ی غول پیکر با جیغی از ترس، به زیر تخت در رفت. ماموت پشمالو به طور عصبی خرخر کرد. دده سرش را به داخل بالش فرو برد. بعد پن دوباره شکل گرفت. 

خدا با بی چارگی گفت:

- خیلی وقته که خوابیده ام، رویاهام تاریک بودند. به طور نامنظم بیدار می شدم، و هر بار زمان بیداریم کوتاهتر میشه. حالا دیگه به آخرش نزدیکم. 

گراور جیغ زد:

- چی؟ اما نه! تو دقیقاً اینجایی!

پن گفت:

- ستیر عزیزم، سعی کردم به دنیا بگم، دو هزار سال قبل. به لیساس[footnoteRef:113]، یک ستیر خیلی شبیه تو، اعلانه ای دادم . او در افیسوس[footnoteRef:114] زندگی می کرد و سعی کرد اون رو پخش کنه.  [113:  - Lysas ]  [114:  - Ephesos یک جزیره  در یونان باستان ] 


چشمان آنابث عریض شد. 

- یه داستان قدیمی. یه ملوان که داشت از ساحل افیسوس رد می شد، صدای گریه ای رو از ساحل شنید، « به اونها بگو خدای بزرگ، پن، مرده»[footnoteRef:115].  [115:  - بنا به اساطیر یونان ملوانی به نام تاموس روزی در گذر از کنار جزیره ی افیسوس صدایی خدایی می شنود که به او می گوید به همه اعلان کن که خدای بزرگ، پن، مرده. در داستان پرسی جکسون، نویسنده داستان را به گونه ای تعریف می کند که صدایی که تاموس شنیده صدای لیساس بوده که بعد از این که پن می خواهد که حرفش را به گوش همه برساند داشته گریه و زاری می کرده.  منبع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_(god)#The_.22Death.22_of_Pan] 


گراور گفت:

- اما اون حقیقت نداشت. 

پن گفت:

- همنوعان تو هرگز باور نکردند. شما ستیرهای مهربون، ستیرهای سمج، از پذیرش مردن من امتناع کردید. و به خاطر اون دوستتون دارم. اما شما فقط اون واقعه حتمی رو به تاخیر انداختید. شماها گذر دردناک و طولانی ام، خواب شفق تاریکم رو طولانی کردید. باید تموم بشه. 

صدای گراور لرزید. 

- نه!

پن گفت:

- گراور عزیز، تو باید حقیقت رو بپذیری. همراهت، نیکو، او درک می کنه. 

نیکو به آرامی سری به موافقت تکان داد. 

- او داره می میره. او باید خیلی قبل می مرد. این .. این خیلی شبیه یه خاطره ست. 

گراور گفت:

- اما خدایان نمی تونن بمیرن. 

پن گفت:

- اونها محو می شن. وقتی که هر چی رو که به خاطرش وجود دارن، از بین بره. وقتی اونها از داشتن قدرت دست کشیدند. و مکانهای مقدسشون ناپدید شد. طبیعت وحش، گراور عزیزم، حالا خیلی کوچیکه، خیلی شکننده، که هیچ خدایی نمی تونه اون رو نجات بده. قلمرو ام از دست رفته. برای همین من نیاز دارم تو یه پیام رو برسونی. باید به شورا برگردی. باید به ستیرها، عروس های جنگل و دیگر ارواح طبیعت بگی که خدای بزرگ، پن، مرده. به شون بگو که من مرده ام. چون باید به انتظارشون برای نجات دادن من پایان بدیم. نمی تونم. تنها رستگاری، شما باید خودتون درستش کنید. هر کدوم از شماها ... 

او متوقف شد و به پرنده ی کوکو اخم کرد، که دوباره نغمه سرایی را شروع کرده بود. 

پن پرسید:

- دده، داری چی کار می کنی؟ داری دوباره کامبایا[footnoteRef:116] رو می خوونی؟  [116:  - Kumbayaنوعی آهنگ و نغمه ی آفریقایی که در دهه ی سی کشف شد. این نغمه که همکنون به عنوان یک آواز دسته جمعی در کمپ های پیشاهنگی است اساساً برای اتحاد انسانیت و روح طبیعت، غمخواری و نزدیکی و صمیمیت بوده.  ] 


دده مظلومانه به بالا نگاه کرد و با چشمان زردش پلک زد. 

پن آه کشید. 

- هر کسی یه عیبی داره. اما همون طور که داشت می گفتم، گراور عزیزم، هر کدام از شماها باید پیامم رو برسونید. 

گراور پچ پچ کنان گفت:

- اما ... نه!

پن گفت:

- قوی باش. تو من رو پیدا کردی. و حالا باید من رو آزاد کنی. تو باید روحم رو حمل کنی. اون نمی تونه مدت بیشتری توسط یه خدا حمل بشه. او باید توسط همه ی شماها حمل بشه. 

پن با چشمان آبی شفافش مستقیم به من نگاه کرد، و فهمیدم که او فقط در مورد ستیرها صحبت نمی کرد. منظورش دو رگه ها هم بود، و انسانها و هر کس دیگری. خدا گفت:

- پرسی جکسون، می دونم امروز چی دیدی. تردید هات رو می دونم. اما خبرهایی برات دارم. وقتی وقتش برسه، نباید ترست هدایتت کنه. 

او به سمت آنابث برگشت. 

- دختر آتنا، زمانت داره میاد. تو نقش مهمی رو بازی می کنی، اگر چه اون چیزی نیست که تصورش رو داری. 

بعد او به تایسون نگاه کرد. 

- ارباب سیکلاپس ها، نا امید نباش. قهرمان ها به سختی به آرزوهاشون می رسن. اما تو، تایسون... نامت در میان سیکلاپس ها، قرن ها و نسل ها به یاد می مونه. و خانم ریچل الیزابت دیر ... 

ریچل، وقتی پن اسمش را گفت، به خود پیچید. او مثل کسی که گناهکار است خودش را عقب کشید، اما پن فقط لبخند زد. او دستش را برای تبرک کردن بالا آورد.

- می دونم که تو فکر می کنی نمی تونی جبران کنی، اما تو هم به اندازه ی پدرت مهم هستی. 

ریچل با لکنت گفت:

- من ...

اشکی بر روی گونه اش دوید. 

پن گفت:

- می دونم حالا این رو باور نداری، اما به دنبال فرصت ها باش. اونها خواهند آمد. 

سرانجام به سمت گراور برگشت. با مهربانی گفت:

- ستیر عزیزم، می تونی پیامم رو برسونی؟ 

- من ... من نمی تونم. 

پن گفت:

- تو می تونی. تو قوی ترین و شجاع ترین هستی. قلبت پاکه. تو بیشتر از هرکسی به من باور داشتی، که برای همین، تو باید پیام رو ببری، و تو باید اولین کسی باشی که من رو رها می کنی. 

- نمی خوام این کار رو بکنم. 

خدا گفت:

- می دونم، اما نامم پن ... اساساً معنی اش روستاییه. می دونی که؟ اما بعد این همه سال اون باید معنیش همه جا باشه. روح طبیعت وحش حالا باید به همه ی شما تحویل بشه. حالا شما هر کی رو می بینید بگید: « اگه می خوای پن رو پیدا کنی، روحش رو در بر بگیر». طبیعت وحش رو یادآوری کنید، در هر زمان کوچکی، هر کدوم تون در گوشه ای از جهان. شماها نباید برای کس دیگه ای منتظر بشین، حتی یه خدا، تا اون رو براتون انجام بده. 

چشمان گراور عریض شد. بعد به آرامی بلند شد. 

- من تمام عمرم رو به دنبالت گشتم ... حالا رهات می کنم. 

پن لبخند زد. 

- متشکرم، ستیر عزیز. آخرین تبرکم. 

او چشمانش را بست، و خدا ناپدید شد. مه سفیدی به حلقه های انرژی تقسیم شد، اما این نوع انرژی مثل قدرت آبی رنگ کرونوس که دیده بودم، ترسناک نبود. اتاق را پر کرد. دودی پیچان به داخل دهانم فرو رفت و دهان گراور و بقیه. اما فکر می کنم مقدار بیشتری به داخل گراور رفت. کریستال ها تار شدند. حیوان ها نگاه غمگینی تحویلمان دادند. دده پرنده کوکو آهی کشید. بعد آنها خاکستری رنگ شدند و بعد به گرد و غبار تبدیل شدند. تاک ها پژمرده شدند. و حالا تنها در غاری تاریک بودیم، با تختی خالی. 

چراغ قوه ام را روشن کردم. 

گراور نفس عمیقی کشید. 

ازش پرسیدم:

- تو ... تو خوبی؟ 

او بزرگتر و غمگین تر به نظر می رسید. او کلاهش را از آنابث گرفت، گل آن را تکاند و آن را محکم به روی موهای فرفری اش فرو برد. 

او گفت:

- باید حالا بریم. و بهشون بگیم: خدای بزرگ، پن، مرده. 

















فصل هیجدهم

گراور دسته ای را از ترس می راماند.



فواصل در لابیرنت کوتاهترند. اما وقتی که ریچل ما را به میدان تایمز برگرداند، احساس میکردم همه راه را از نیومیکزیکو دویده ام. از زیرزمین هتل مریت خارج شدیم و در نور و روشنایی یک روز تابستانی در پیاده رو ایستادیم، و با چشمانی نیمه باز به ترافیک و جمعیت نگاه کردیم. نمیتوانستم تصمیم بگیرم که کدام واقعی تر بود، نیویورک یا غار کریستالی که در آن مرگ خدا را دیده بودم.

به داخل کوچه ای رفتم، تا بتوانم انعکاس خوبی ایجاد کنم. بعد پنج مرتبه در بلندترین حدی که میتوانستم سوت زدم.

یک دقیقه بعد ریچل نفسش را حبس کرد.

- اونا خوشگلن!

دسته ای اسب بالدار از آسمان، شاهین وار بین آسمان خراش ها فرود آمدند. بلک جک در جلوی گروه بود، و توسط چهار تا از دوستان سفیدش دنبال می شد. او در ذهنم صحبت کرد. 

- یو، رئیس! تو زنده ای!

به او گفتم:

- آره، اون جا خوش شانس بودم. گوش کن، یه سفر سریع به کمپ لازم داریم. 

- اون کار منه! اُه، مرد، اون سیکلاپس هم با شماهاست؟ یو، گیودو[footnoteRef:117]! می تونی اون رو بر پشتش حمل کنی؟  [117:  - Guido] 


اسب بالدار، گیودو، با غرغر کردن اعتراض کرد، اما در نهایت راضی شد که تایسون را بر پشتش سوار کند. همگی به جز ریچل سوار شدند. 

او به من گفت:

- خب، به گمونم همش همین بود. 

با ناراحتی سری به موافقت تکان دادم. هر دو می دانستیم که او نمی تواند به کمپ بیاید. نگاهی به آنابث کردم که وانمود می کرد با اسب بالدارش مشغول است. 

گفتم:

- ممنون ریچل. نمی تونستیم اون کار رو بدون تو انجامش بدیم. 

- دلم براش تنگ می شه، منظورم اینه که به جز مردن پن و تا پای مرگ رفتن و ... 

صدایش لرزید. 

به یاد آوردم:

- پن یه چیزایی در مورد پدرت گفت. منظورش چی بود؟ 

ریچل بند کوله اش را چرخاند. 

- پدرم... شغل پدرم.  او یه جورایی یه تاجر مشهوره. 

- منظورت اینه که ... ثروتمندی؟

- خب، آره. 

- به همین خاطر تونستی او شوفر رو وادار کنی که بهمون کمک کنه؟ تو فقط اسم پدرت رو گفتی و ... 

ریچل حرفم را قطع کرد. 

- آره، پرسی... پدرم یک توسعه دهنده ی زمین مسکونیه. اون به همه ی جای دنیا پرواز می کنه و به دنبال زمین های توسعه نیافته می گرده. 

او نفسی لرزان کشید. 

- مناطق بکر و وحشی. او .. او اونها رو می خره. ازش متنفرم، اما او اونها رو شخم می زنه و مرکز خرید، زیر ساخت های زشت دیگه ای می سازه. و حالا که پن رو دیدم ... مرگ پن رو ... 

- هی، نمی تونی خودت رو به خاطر اون سرزنش کنی. 

- نمی دونی چقدر بده. من ... من دوست ندارم در مورد خانواده ام صحبت کنم. نمی خواستم تو بدونی. متاسفم. نباید چیزی می گفتم. 

گفتم:

- نه، چیزی نیست، نگاه کن، ریچل، تو کارت رو عالی انجام دادی. تو ما رو توی هزارتو راهنمایی کردی. خیلی شجاع بودی. این تنها چیزیه که قصد دارم در مورد تو باهاش قضاوت کنم. اهمیتی نداره که بابات چی کار می کنه. 

ریچل با رضایت به من خیره شد. 

- خب، ... اگه دوباره احساس کردی که دوست داری با یه فانی بیرون بری... می تونی باهام تماس بگیری. 

- آه، آره، مطمئن باش. 

او ابرویش را بالا برد. به گمانم، خیلی بی علاقه به نظر می رسیدم، اما نمی دانستم چطور منظورم را بیان کنم. فقط مطمئن نبودم که با همه دوستانی که دور و برم بودند چه باید می گفتم. فکر کنم دلم کاملاً برای این روزهای آخر تنگ می شد. 

گفتم:

- منظورم اینه که ... خوش می گذره. 

او گفت:

- شماره ام توی کتاب تلفن نیست. 

- دارمش. 

- هنوز رو دستته؟ ممکن نیست. 

- نه. من ... حفظش کردم. 

لبخندش به آرامی برگشت، اما شادتر. 

- بعداً می بینمت، پرسی جکسون. برو و به خاطر من دنیا رو نجات بده، باشه؟ 

او به سمت خیابان هفتم به راه افتاد و در میان جمعیت گم شد. 



*****



وقتی به پشت اسب ها رفتیم، نیکو مشکل داشت. اسبش از او دوری می کرد، با اکراه اجازه داد که نیکو سوار شود. 

اسب بالدار اعتراض کرد:

- بوش شبیه مرده هاست!

بلک جک گفت:

- هی حالا بجنب، پورک پای[footnoteRef:118]. خیلی از دورگه ها بوی عجیبی می دن. این تقصیر اونا نیست. اُه، آه، منظورم شما نبود، رئیس.  [118:  - Porkpie] 


نیکو گفت:

- بدون من برید! بهر حال نمی خوام به اون کمپ برگردم. 

گفتم:

- نیکو، ما کمکت رو لازم داریم. 

او دست به سینه شد و اخم کرد. بعد آنابث دستش را بر شانه ی او گذاشت. 

او گفت:

- نیکو، لطفاً. 

به آرامی حالتش نرم شد. 

او با اکراه گفت:

- خیلی خب، به خاطر تو، اما اونجا نمی مونم. 

یک ابرویم را به سمت آنابث بالا بردم، مثل: چطوری یه دفعه ای نیکو به حرفت گوش می کنه؟ 

آنابث زبانش را برایم بیرون آورد. 

در نهایت هر کسی بر یک اسب سوار شد. به درون هوا پریدیم، و خیلی زود بر روی رودخانه ی ایست  

بودیم، در حالی که لانگ آیلند در مقابلمان گسترده می شد. 



*****



در میان محوطه ی کابین ها فرود آمدیم و فوراً کایرون به ملاقاتمان آمد، همین طور سلینوس شکم گنده و دسته ای از تیراندازان کابین آپولو. کایرون وقتی نیکو را دید، ابرویش را بالا برد، اما اگر انتظار داشتم که او را با آخرین خبرها در مورد دایدالوس شدن کیونتاس، یا برخاستن کرونوس شوکه کنم، در اشتباه بودم. 

کایرون گفت:

- خیلی ترسیدم. باید عجله کنیم. امیدوار بودم شماها پیشرویی لرد تیتان رو کند کنید، اما ارتش پیشتازش هنوز دارن نزدیک می شن. اونها برای جنگ و خونریزی مشتاقن. اکثر مدافعانمون سرجاهاشونن. بیاید!

سلینوس در خواست کرد:

- یه لحظه صبر کنید. جستجو در مورد پن چی شد؟ تو تقریباً یه هفته دیر کردی، گراور آندروود! گواهی جستجوت لغو میشه!

گراور نفس عمیقی کشید. او راست ایستاد و در چشمان سلینوس زل زد. 

- گواهی جستجو دیگه اهمیتی نداره. خدای بزرگ پن مرده. او مرده و روحش رو برای ما به جا گذاشته. 

صورت سلینوس به رنگ قرمز روشن درآمد. 

- چی؟ توهین به مقدسات و دروغ. گراور آندروود، به خاطر این طوری صحبت کردنت تبعیدت می کنم!

گفتم:

- حقیقت داره. وقتی اون مُرد، ما اونجا بودیم. همه ی ما. 

- غیر ممکنه! شماها همتون دروغگوین! طبیعت از بین برها!

کایرون صورت گراور را بررسی کرد.

- در مورد اون بعداً صحبت خواهیم کرد. 

سلینوس گفت:

- در موردش همین حالا صحبت می کنیم! ما باید با این مبارزه کنیم ... 

کایرون حرفش را قطع کرد. 

- سلینوس، کمپ من مورد حمله واقع شده. موضوع پن دو هزار ساله که منتظر بوده. متاسفم اون باید یه کمی دیگه هم صبر کنه. به فرض این که هنوز امروز غروب این جا باشیم. 

و با آن سخنرانی شادی آور، او کمانش را آماده کرد. به سمت جنگل چهارنعل رفت، و ما را در حالی ترک کرد که با بهترین حالتی که می توانستیم او را دنبال کردیم. 



*****



این بزرگترین عملیات رزمی بود که تا حالا در کمپ دیده بودم. همه، در حالی که لباس رزم کامل پوشیده بودند، آنجا بودند، اما این بار برای مسابقه ی تسخیر پرچم نبود. کابین هفاستوس تله هایی را به دور ورودی لابیرنت ساخته بودند، سیم های تیز، پیت هایی پر از آتش سبز یونانی، دسته ای از دارت های تیز برای منحرف کردن حمله.  بکیندورف داشت دو تا منجیق به اندازه ی جرثقیل را متصل می کرد، که همکنون بر روی مشت زئوس برپا شده بودند و آمده ی هدف گیری بودند. کابین اریز در خط جلویی بودند، و با تجهیزات سنگین نظامی تحت دستورات کلاریس در حال تمرین بودند. کابین های آپولو و هرمس در جنگل مستقر شده بودند، با کمانهایی آمده. اکثرشان بر بالای درختان قرار داشتند. حتی پری های جنگل هم با کمان تجهیز شده بودند، و ستیرها با چماق های چوبی و زره های زبر پوست درختی در حال یورتمه رفتن بودند. 

آنابث رفت تا به برادران و خواهرانش در کابین آتنا بپیوندد، که چادر فرماندهی را برپا کرده بودند و داشتند مستقیماً عملیات را فرماندهی می کردند. یک پرچم خاکستری با نشان جغد بیرون چادر در اهتزاز بود. رئیس امنیتی مان آرگوس، به عنوان محافظ بر در آن ایستاده بود. 

بچه های آفرودیت آن دور و بر می چرخیدند و زره همه را مرتب می کردند و پیشنهاد می کردند که موهای درهم برهم اسبهایمان را شانه کنند. حتی بچه های دیونسیوس کاری برای انجام دادن یافته بودند. دیونسیوس خودش هنوز جایی در دید نبود، اما پسرهای دوقلوهای بلوندش برای همه ی جنگجوهای خیس عرق، بطری آب و بسته های آبمیوه فراهم می کردند. به نظر یک آماده سازی کامل بود، اما کایرون در کنارم زیر لب گفت:

- کافی نیست. 

در مورد آن چه که در لابیرنت دیده بودم، همه ی آن هیولاها در استادیوم آنتیوس، و قدرت کرونوس که در کوهستان تام حس کرده بودم، اندیشیدم. قلبم ایستاد. حق با کایرون بود، اما این تمام آن چیزی بود که اندوخته بودیم. برای اولین بار آرزو می کردم که دیونسیوس اینجا بود، اما حتی اگر او هم اینجا بود، نمی دانستم آیا او می توانست کاری انجام دهد. وقتی جنگ داشت نزدیک می شد، خدایان از دخالت مستقیم منع شده بودند. ظاهراً، تیتان ها به حدود و شروطی مثل این، اعتقادی نداشتند. 

در کناره ی محوطه، گراور در حال صحبت با جنیفر بود. وقتی که گراور داستانش را برایش تعریف می کرد، جنیفر دستانش را نگه داشته بود. وقتی که گراور اخبار مربوط به پن را به او داد، اشک سبز رنگی در چشمانش حلقه زد. 

تایسون به بچه های هفاستوس در آماده سازی خطوط دفاعی کمک می کرد. او صخره ها را برمی داشت و آنها را کنار منجیق، برای آتش زدن، کپه می کرد. 

کایرون گفت:

- با من بمون پرسی. وقتی جنگ شروع بشه، می خوام منتظر بمونی تا بفهمی با چه چیزی روبرو می شیم. تو باید به جایی بری که نیاز به نیروی بیشتری برای تقویت داریم. 

در حالی که هنوز از درک حقیقت گیج بودم، گفتم:

- من کرونوس رو دیدم. مستقیم تو چشماش زل زدم. اون لوک بود.... اما اون نبود. 

کایرون انگشتانش را بر روی بندکمانش کشید. 

- حدس می زنم چشمانی طلایی داشت. و در حضورش زمان به نظر می رسه که به مایع تبدیل می شه. 

به موافقت سری تکان دادم. 

- چطوری می تونه یه بدن فانی رو تسخیر کنه؟ 

- نمی دونم، پرسی. خدایان قرنهاست که به شکل فانی ها در میان، اما واقعاً یکی از اونها شدن... ترکیب فرم خدایی با یک فانی. نمی دونم چطوری این کار انجام شده، بدون این که بدن لوک ریز ریز نشه. 

- کرونوس گفت که بدنش آماده شده. 

- از فکر در مورد معنی اون لرزم می گیره. اما ممکنه که این قدرت کرونوس رو محدود کنه. برای یه بار، حداقل، او در یک شکل انسانی محدوده. این اونها رو با هم می چسبونه. امیدوارم که همین طور اون رو محدود کنه. 

- کایرون اگه او حمله رو رهبری کنه... 

- فکر نمی کنم، پسرم. اگه اون در حال نزدیک شدن بود، حسش می کردم. هیچ شکی نیست که او برنامه ریزه، اما معتقدم وقتی جلوی چشماش اتاق تخت دارش رو خراب کردی، بهش آسیب رسوندی. 

او با سرزنش به من نگاه کرد. 

- تو و اون دوستت نیکو، پسر هیدیز. 

غده ای به گلویم آمد. 

- متاسفم، کایرون. می دونم باید بهت می گفتم. فقط ... 

کایرون دستش را بالا آورد. 

- درک می کنم چرا این کار رو کردی، پرسی. تو احساس مسئولیت می کردی. تو می خواستی ازش محافظت کنی. اما پسرم، اگه ما توی این جنگ جون سالم به در بردیم، باید بهم اعتماد کنیم. باید ... 

صدایش مضطرب شد. زمین در زیر پایمان لرزید. همه در محوطه در حال انجام هر کاری که بودند، متوقف شدند. کلاریس دستور ساده ای داد:

- سپرها رو قفل کنید!

بعد ارتش لرد تیتان از لابیرنت به بیرون تاخت. 



*****



قبلاً در مبارزه هایی شرکت کرده بودم، اما این یکی، نبردی در مقیاس کامل بود. اولین چیزی که دیدم یک جین غول های لایستریگنیان بود که از زمین بیرون پریدند، در حالی که چنان بلند فریاد می زدند که احساس کردم گوشهایم منفجر شد. آنها سپرهایی، که از ماشین های صاف شده ساخته شده بود، به همراه داشتند، و همین طور چماق هایی که از تنه های درختان با خارهای زنگ زده در انتهایش ساخته شده بود. یکی از غولها به سمت دسته ی نظامی اریز غرید، و آن را با چماقش به کناری پرت کرد، و کل افراد کابین اریز به کناری پرت شدند، یک جین جنگجو مثل عروسک های کهنه به هوا پرت شدند. 

بکیندورف فریاد زد:

- آتش!

منجیق ها به چرخش در آمدند. دو صخره به غول ها برخورد کردند. یکی از آنها، بر روی سپر ماشینی یکی از غول ها به سختی تورفتگی کوچکی ایجاد کرد و منحرف شد.  و دیگری به سینه ی غول دیگر برخورد کرد و او را به زمین کوبید. 

کمان داران آپولو تیربارانشان کردند، یک جین کمان در میان زره ضخیم یکی از غول ها، شبیه خارهای خارپشت، فرو رفت. چند تا از آنها رخنه هایی در زره یافتند و بعضی از غول ها در اثر تماس برنز آسمانی تبخیر شدند. 

اما فقط وقتی که به نظر می رسید که لایستریگنیان ها دارند آشفته می شوند، موج دیگری از هزار تو بیرون ریخت: سی تا شاید چهل تا داراکانا، در زره کامل جنگ، که نیزه ها و تورهایشان را به همراه داشتند. آنها در تمامی جهات متفرق شدند. بعضی در تله هایی که کابین هفاستوس ساخته بودند، افتادند. یکی از آنها به خارها برخورد کرد و هدف ساده ای برای کمان داران شد. یکی دیگر، به یک سیم گیر کرد و دسته ای از آتش یونانی با شعله های سبزرنگ درخشید، در حالی که چندین زن ماری را در خود غرق کرد. اما تعداد زیادی از آنها در حال پیشرویی بودند. آرگوس و جنگجویان آتنا به سمتشان رفتند تا با آنها روبرو شوند. دیدم که آنابث چاقویش را کشید و یکی از آنها را گیر انداخت. در نزدیکی مان، تایسون داشت یک غول را می راند. یک طوری، او از پشت غول بالا رفته بود و داشت با سپری برنزی بر سرش ضربه می زد. بنگ! بنگ! بنگ!

کایرون به آرامی پیکانی بعد از پیکان دیگر رها می کرد، و با هر شلیک یک هیولا را از پا در می آورد. اما دشمنان زیادی هنوز داشتند از هزار تو بالا می آمدند. سرانجام یک سگ جهنمی- نه خانم الری- از تونل بیرون جهید و به سرعت، مستقیم به سمت ستیرها رفت. 

کایرون به سمت من فریاد زد:

- برو!

ریپتاید را کشیدم و حمله کردم. 

وقتی که به صحنه ی جنگ می دویدم، چیزهای وحشتناکی دیدم. یکی از دورگه های دشمن داشت با یکی از پسرهای دیونسیوس مبارزه می کرد، اما زیاد شبیه یک رقابت کامل نبود. دشمن شمشیرش را در بازوی او فرو برد، بعد با دسته ی شمشیرش بر سر او کوفت، و پسر دیونسیوس به زمین افتاد. جنگجوی دیگری از دشمن پیکان های آتشین به سمت درخت ها پرتاب کرد و کمان داران و پری های جنگل مان را به خطر انداخت. 

یک جین از داراکانا از صحنه ی مبارزه ی اصلی بیرون آمدند و با سریدن بر روی زمین در مسیری پیشرویی می کردند که به کمپ می رسید، مثل این که می دانستند کجا قصد دارند بروند. اگر آنها از جنگل خارج می شدند، می توانستند کل کمپ را بسوزاند، و کاملاً محو کنند. 

تنها فرد نزدیک نیکو دی آنجلو بود. او یک تلخین را سوراخ سوراخ کرد، و تیغه ی استایکسی سیاهش هستی هیولا را بلعید، انرژی اش را نوشید تا وقتی که دیگر چیزی به جز خاک وجود نداشت. 

فریاد زدم:

- نیکو!

او به جایی که اشاره می کردم نگاه کرد، زنان ماری را دید و فوراً فهمید. 

نفس عمیقی کشید و شمشیر سیاهش را بلند کرد. 

او فریاد زد:

- بهم خدمت کن. 

زمین غرید. شکافی در مقابل داراکاناها دهان باز کرد، و یک جین از جنگجویان زامبی از زمین بیرون خزیدند. جنازه های وحشتناک در یونیفورم های ارتشی از تمامی دوره های متفاوت تاریخ- انقلاب های امریکا، و رومی های قدیمی، سواره نظام های ناپلئونی بر روی اسبهای اسکلتی. در یک آن، آنها شمشیرهایشان را کشیدند و به سمت دراکاناها شتافتند. نیکو بر روی زانوش فرو افتاد، اما وقتی نداشتم تا ببینم حالش خوب است یا نه. 

به سگ جهنمی نزدیک شدم، که حالا داشت ستیرها را به سمت جنگل می راند. جانور به یکی از ستیرها حمله برد، که رقص کنان از سر راهش کنار رفت، اما ناگهان او به سمت ستیر دیگری یورش برد که خیلی کند بود.  وقتی ستیر افتاد، سپر پوست درختی اش ترک خورد. 

فریاد زدم:

- هی!

سگ جهنمی برگشت. دندان قروچه ای رفت و خیز برداشت. با پنجه هایش مرا تکه تکه نکرد، اما به پشت افتادم، انگشتانم به دور یک ظرف سفالی بسته شد- یکی از ظرف های محتوی آتش یونانی بکیندورف. آن را به داخل دهان سگ جهنمی پرت کردم، و جانور به آتش کشیده شد. تقلا کنان، در حالی که به سختی نفس می کشیدم، به عقب برگشتم. ستیری که لگد مال شده بود، تکان نمی خورد. دویدم تا او را چک کنم، اما ناگهان صدای گراور را شنیدم:

- پرسی!

آتشی در جنگل شروع شده بود. شعله ها در ده فوتی درخت جنیفر می غریدند، و جنیفر و گراور دیوانه وار می کوشیدند تا آن را نجات دهند. گراور با نی اش آهنگ باران را نواخت، اما آن آهنگ فقط همه چیز را بدتر کرد. 

در حالی که از کنار دوئل کنندگان می پریدم و از میان پاهای غول ها به سرعت جاخالی می دادم، به سمت شان دویدم. 

نزدیک ترین آب، نهر بود، نیم مایل دورتر... اما مجبور بودم کاری انجام دهم. تمرکز کردم. کششی در درونم وجود داشت، غرشی در میان گوشهایم. ناگهان دیواری از آب به سرعت به میان درختان بالا آمد. آتش را خیساند، جنیفر و گراور و هر چیز دیگری را. 

گراور فواره ای از آب از دهانش بیرون ریخت. 

- ممنون، پرسی!

- خواهش می کنم!

به سمت صحنه ی مبارزه دویدم و گراور و جنیفر دنبالم کردند. گراور چماقی در دست داشت و جنیفر هم عصایی شبیه ترکه های قدیمی به همراه داشت. او کاملاً عصبانی بود، مثل این که قصد داشت پشت همه را سیاه کند. 

وقتی که به نظر می رسید که نبرد دوباره در بیرون از لابیرنت متعادل شده است- مثل این که ممکن بود شانسی داشته باشیم- یک جیغ وحشتناک به بیرون از لابیرنت منعکس شد، صدایی که قبلاً آن را شنیده بودم. 

کامپ به درون آسمان پرید، بالهای خفاش وارش کاملاً باز شد. او بر بالای مشت زئوس فرود آمد و لاشه ها را مختصری بررسی کرد. صورتش با شادی دیوصفتانه ای پوشیده شده بود. سرهای حیوانات متغیر به دور کمرش می غریدند. مارها به دور پاهایش هیس هیس می کردند و می چرخیدند. در میان دست راستش، کلاف نخ درخشانی را نگه داشته بود- کلاف نخ آریادنه- اما او آن را به داخل دهان شیر بر روی کمرش پرتاب کرد و شمشیرهایش را کشید. تیغه ها با سم سبز رنگ درخشیدند. کامپ با شادی و پیروزی فریاد زد، و بعضی از اعضای کمپ جیغ کشیدند. بقیه سعی کردند که فرار کنند، اما به وسیله ی غول ها و سگ های جهنمی له شدند. 

کایرون فریاد زد:

- اُه، خدایان جاویدان.

او به سرعت پیکانی هدف گیری کرد، اما کامپ به نظر می رسید حضور آن را حس کرده است. او با سرعتی شگفت انگیز پرواز کرد، و پیکان کایرون سوت کشان بدون هیچ آسیبی از کنار سرش عبور کرد. 

تایسون خودش را از دست غولی رهانید، که با ضربه ی چماقی بیهوش شده بود. تایسون فریاد زنان به خطوط ما پیوست:

- بایستید! ازش فرار نکنید! بجنگید!

اما ناگهان یک سگ جهنمی بر رویش پرید، و تایسون و سگ جهنمی غلتان بر روی هم دور شدند. 

کامپ بر روی خیمه ی فرماندهی آتنا فرود آمد، و آن را با خاک یکسان کرد.

به سمت او دویدم و آنابث را در کنارم یافتم، در حالی که سرعت را حفظ می کرد، چاقویش را کشید. 

او گفت:

- این ممکنه آخرش باشه. 

- می تونه باشه. 

- جنگ با تو باعث خوش بختیه، مغز جلبکی. 

- همین طور تو. 

با هم در مسیر هیولا دویدیم. کامپ هیس هیس کرد و ضربه ای به ما زد. من جاخالی دادم، در حالی که سعی می کردم او را سردرگم کنم، وقتی که آنابث می رفت تا چاقویش را در بدن کامپ فرو کند، اما به نظر می رسید هیولا می تواند با دو دستش، به طور مستقل مبارزه کند. او چاقوی آنابث را سد کرد، و آنابث مجبور شد که به عقب بپرد تا از ابر سمی شمشیر کامپ اجتناب کند. فقط نزدیک شدن به آن چیز، مثل این بود که در مه اسیدی ایستاده باشید. چشمانم سوخت. ششهایم نمی توانست هوای کافی تنفس کند. می دانستم نمی توانیم در قلمرو مان بیشتر از چند ثانیه مقاومت کنیم. 

فریاد زدم:

- یالا! ما کمک لازم داریم!

اما کمکی در کار نبود. هرکسی یا فرو افتاده بود یا داشت برای نجات زندگی اش مبارزه می کرد، یا چنان ترسیده بود که نمی توانست حرکت کند. سه پیکان کایرون بر روی سینه ی کامپ فرو رفت، اما او فقط بلندتر غرید. 

آنابث گفت:

- حالا!

با هم حمله کردیم، از ضربه های هیولا جاخالی دادیم، به داخل گاردش وارد شدیم، و تقریباً ... تقریباً وادارش کردیم که شمشیرش را در سینه اش فرو برد، اما سر بسیار بزرگ خرسی از روی کمر هیولا بلند شد، و ما مجبور شدیم تقلا کنان به عقب برگردیم تا از گاز گرفته شدن اجتناب کنیم. 

شترق!

چشمانم سیاهی رفت. چیز بعدی که به یاد دارم، آنابث و من بر روی زمین افتاده بودیم، و هیولا پای جلویش را بر روی سینه هایمان گذاشته بود، و ما را پایین نگه داشته بود. 

صدها مار بر بالای سرم می چرخیدند، شبیه خندیدن و مسخره کردن، هیس هیس می کردند. کامپ شمشیرهای سبز رنگش را بالا آورد، و می دانستم آنابث و من هیچ شانسی نداریم. 

ناگهان، پشت سرم، چیزی فریاد کشید. دیواری از تاریکی به کامپ برخورد کرد، و هیولا را به کناری پرتاب کرد. و خانم الری در کنارمان ایستاده بود، دندان قروچه می رفت و کامپ را گاز می گرفت. 

صدای آشنایی گفت:

- دختر خوب!

دایدالوس داشت در مسیر خروجش از لابیرنت می جنگید، و در حالی که مسیرش را به سمت مان می پیمود دشمنان را از چپ و راست با ضربه ی شمشیرش ناکار می کرد. در کنار او کس دیگری بود- یک غول آشنا، خیلی بلندتر از لایستریگنیان ها، با صد بازوی چرخان، که هر کدام صخره ای بزرگ را در برداشت. 

تایسون با تعجب فریاد زد:

- بریارز!

بریارز فریاد زد:

- سلام، برادر کوچولو! تاب بیار!

و وقتی خانم الری از سر راهش کنار رفت، صد دستی دسته ای از صخره را به سمت کامپ روانه کرد. به نظر می رسید صخره ها به محض خروج از دستان بریارز بزرگ می شوند. تعدادشان زیاد بود، به نظر می رسید نیمی از زمین یاد گرفته است تا پرواز کند. 

بووووووووم!

جایی که کامپ لحظه ی پیش ایستاده بود، کوهی سنگی ایجاد شده بود، تقریباً به بلندی مشت زئوس. تنها نشانه ای که نشان می داد هیولا وجود داشته دو شمشیر سبز رنگ فرو رفته در ترک سنگها بود. صدای تشویقی از اعضای کمپ بلند شد، اما هنوز کار دشمنانمان تمام نشده بود. 

یکی از دراکاناها فریاد زد:

- تکه تکه شون کنید! بکشیدشون یا کرونوس س س س س  زنده زنده پوسسسستون رو می کنه!

ظاهراً آنها از خطر کرونوس، بیشتر از ما ترسیده بودند. غول ها با آخرین تلاش، نا امیدانه، به جلو یورش آوردند. یکی از آنها با فوتی بر پاهای عقبی کایرون، او را شوکه کرد، کایرون لغزید و افتاد. شش غول با شادی جیغ کشیدند و به جلو هجوم آوردند. 

فریاد زدم:

- نه!

اما برای کمک به او خیلی دور بودم. 

ناگهان اتفاق افتاد. گراور دهانش را باز کرد، و وحشتناک ترین صدایی که تا حالا شنیده بودم، را شنیدم. مثل صدای یک ترومپت که هزاران بار بزرگ شده بود- صدای ترس محض. 

یکباره، نیروهای کرونوس اسلحه هایشان را انداختند و برای نجات زندگی شان فرار کردند. غول ها، در حالی که سعی می کردند اول داخل لابیرنت شوند، داراکانا ها را له کردند. تلخین ها و سگ های جهنمی و دورگه های دشمن تقلا کنان به دنبال آنها بودند. تونل با غرشی بسته شد و جنگ پایان یافت. آن مکان کاملاً آرام بود، به جز آتشی که در جنگل می سوخت، و ناله های زخمی ها. به آنابث کمک کردم که بر روی پایش بایستد. به سمت کایرون دویدیم.

پرسیدم:

- حالت خوبه؟ 

بر روی یک طرف بدنش دراز کشیده بودند، سعی بیهوده ای می کرد تا بلند شود. 

او زیر لب گفت:

- چقدر شرمنده کننده. فکر کنم حالم خوب بشه. خوشبختانه، ما به سناتورهای پا شکسته تیر خلاص نمی زنیم... اُوی....پاهای شکسته.

آنابث گفت:

- کمک لازم داریم. یه پزشک از کابین آپولو میارم. 

کایرون اصرار کرد:

- نه، نه جراحات های خیلی بدتری وجود داره که باید بهش برسید. برید! من خوبم. اما، گراور... بعداً باید در مورد کاری که انجام دادی صحبت کنیم. 

موافق بودم.

- عالی بود. 

گراور سرخ شد. 

- نمی دونم از کجا اومد. 

جنیفر محکم او را در آغوش کشید. 

- من می دونم!

قبل از این که حرفش را ادامه دهد، تایسون فریاد زد:

- پرسی، سریع بیا! نیکو!



*****



دود از میان لباس های سیاهش بیرون می آمد. انگشتانش گره خورده بودند و چمنی که دور تا دورش را گرفته بود، زرد و پژمرده شده بود. 

تا جایی که می توانستم، به آرامی او را چرخاندم و گوشم را بر روی سینه اش گذاشتم. قلبش به آهستگی می زد. فریاد زدم:

- یه کمی نکتار بیارید!

یکی از اعضای کمپ اریز لنگ لنگان نزدیک آمد و قمقمه ای به دستم داد. قطره قطره نوشیدنی جادویی را به دهان نیکو ریختم. او سرفه کرد و تف کرد، اما چشمانش به آرامی پلک زنان باز شد. 

گفتم:

- نیکو، چی شد؟ می تونی صحبت کنی؟ 

او با ضعف سری به موافقت تکان داد. 

- هرگز سعی نکرده بودم اون همه مرده رو فراخوونی کنم. من... حالم خوب میشه. 

کمک کردیم تا او بلند شود و مقدار دیگری نکتار به او نوشاندیم. او نگاهش را روی همه ی ما گذراند، مثل این که سعی می کرد که ما را به یاد آورد، و ناگهان او بر روی کسی پشت سرم متمرکز شد. 

او غرید.

- دایدالوس. 

مخترع گفت:

- بله، پسرم. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. اومدم درستش کنم. 

دایدالوس زخم های کمی برداشته بود که روغن طلایی از آن بیرون می تراوید، اما او بهتر از اکثر ما به نظر می رسید. ظاهراً بدن آدم ماشینی اش سریعاً بهبود می یافت. خانم الری پشت سرش ظاهر شد، و زخم های روی سر اربابش را لیسید، برای همین موهای دایدالوس به طور مسخره ای راست ایستاد. بریارز کنار او ایستاده بود، و توسط گروهی از اعضای کمپ و ستیرها با احترام محاصره شده بود. به نوعی خجالتی به نظر می رسید، اما داشت بر روی زره ها، سپرها، و تی شرت ها امضا می کرد. 

دایدالوس توضیح داد:

- وقتی داشتم از داخل هزار تو به سمت کمپ می اومدم، صد دستی رو پیدا کردم، به نظر می رسید او هم همون ایده ی اومدن به کمپ رو داشته، تا بیاد کمک کند، اما گم شده بود. و خب با هم همراه شدیم. و هر دومون اومدیم تا تلافی کنیم.  

تایسون بالا و پایین پرید. 

- آره! بریارز! می دونستم میای! 

صد دستی گفت:

- من نمی دونستم. اما تو به یادم انداختی که کی هستم، سیکلاپس. تو اون قهرمانی. 

تایسون سرخ شد، اما پشتش را نوازش کردم. گفتم:

- این رو خیلی وقت پیش می دونستم. اما، دایدالوس... ارتش تیتان هنوز یه جایی اون پایینه. حتی بدون کلاف نخ، اونها برمی گردند. اونها راه رو دیر یا زود پیدا می کنن، این بار کرونوسه که رهبری شون می کنه. 

دایدالوس شمشیرش را غلاف کرد. 

- حق با توه. تا وقتی که لابیرنت این جاست، دشمناتون می تونن ازش استفاده کنن. که برای همین لابیرنت نمی تونه ادامه بده. 

آنابث به او خیره شد. 

- اما تو گفتی که لابیرنت به نیروی زندگی تو وابسته است! تا وقتی تو زنده ای ... 

دایدالوس موافق بود. 

- بله، معمار جوون. وقتی مُردم، لابیرنت هم می میره. و خب یه هدیه ای برات دارم. 

او کوله ای چرمی را از روی پشتش برداشت، درش را باز کرد، و یک لپ تاپ نقره ای براق بیرون آورد... یکی از آنهایی که در کارگاه دیده بودم. بر روی درش نمادی آبی قرار داشت. 

او گفت:

- کارام این جاست، این تمامی چیزیه که تونستم از آتیش نجات بدم. یادداشت هایی از پروژه هایی که هرگز شروع نکردم. بعضی از طرح های مورد علاقه ام. نمی تونستم اینها رو تا حداقل میلیون ها سال دیگه توسعه بدم. جرات نداشتم کارام رو برای دنیای فانی ها رونمایی کنم. اما شاید تو علاقه ای بهش داشته باشی.

او کامپیوتر را به آنابث داد، که طوری به کامپیوتر زل زده بود مثل این که از طلای خالص بود. 

- این رو به من می دی؟ اما این با ارزشه! این قیمتیه... حتی نمی دونم چقدر!

دایدالوس گفت:

- تلافی خیلی کوچکیه برای اون کارایی که انجام دادم. در مورد بچه های آتنا حق با تو بود، آنابث. ما باید عاقل باشیم و من نبودم. یه روزی تو یه معمار بزرگ خواهی بود، حتی بهتر از من. ایده های من رو بگیر و اونها رو اصلاح کن. این حداقل کاریه که می تونم قبل از مرگ انجام بدم. 

گفتم:

- صبر کن، مرگ؟ اما نمی تونی خودت رو بکشی. اشتباهه. 

او سرش را تکان داد. 

- نه به اون اشتباهی که از گناهام دو هزار سال پنهان شده بودم. نبوغ، بهونه ای برای شیطان صفت بودن نیست، پرسی. زمان من رسیده. باید با مجازاتم روبرو بشم. 

آنابث گفت:

- تو محاکمه ی عادلانه ای در پیش نداری. روح مینوس بر صندلی قضاوت نشسته ... 

او گفت:

- هر چه که پیش بیاد رو می پذیرم، یکیش اعتماد به عدالت در دنیای زیرینه. همه ی اونچه که می تونیم انجام بدیم، مگه نه؟ 

او مستقیم به نیکو نگاه کرد، و صورت نیکو درهم رفت. 

او گفت:

- بله.

دایدالوس پرسید:

- خب، روحم رو به  عنوان غرامت جنگی می گیری؟ می تونی ازش استفاده کنی تا خواهرت رو برگردونی. 

نیکو گفت:

- نه، کمکت می کنم و روحت رو رها می کنم، اما بیانکا مرده. او باید همون جایی که هست بمونه. 

دایدالوس به موافقت سری تکان داد. 

- آفرین، پسر هیدیز. تو هم داری سر عقل میای. 

بعد به سمت من برگشت.

- و آخرین لطف در حقم، پرسی جکسون. نمی تونم خانم الری رو تنها رها کنم. و او هیچ میلی هم برای برگشتن به دنیای زیرین نداره. ازش مراقبت می کنی؟ 

به سگ جهنمی غول پیکر نگاه کردم، که رقت بار زوزه می کشید، هنوز در حال لیس زدن موی دایدالوس بود. داشتم فکر می کردم که در آپارتمان مادرم اجازه ی نگهداری سگ نداریم، به خصوص سگ های بزرگتر از خود آپارتمان، اما گفتم:

- آره، البته که مراقبش هستم. 

او گفت:

- خب، من آماده ام تا پسرم... و پردیکس رو ببینم. باید بهشون بگم چقدر متاسفم. 

اشک به چشمان آنابث آمد. 

دایدالوس به سمت نیکو چرخید، که شمشیرش را کشیده بود. اول ترسیدم که نیکو می خواهد مخترع پیر را بکشد، اما او فقط به طور ساده ای گفت:

- زمانت خیلی وقته به سر اومده. باید رها شی و استراحت کنی. 

لبخندی از سر آسودگی بر روی صورت دایدالوس نقش بست. شبیه یک مجسمه خشکش زد. پوستش شفاف شد و مهره ها و چرخ دنده های برنزی در داخل بدنش را به نمایش گذاشت. بعد مجسمه به گردی خاکستری تبدیل شد و فرو پاشید. 

خانم الری زوزه کشید. سرش را نوازش کردم، در حالی که سعی می کردم به بهترین وجه ممکن او را آرام کنم. زمین غرید... وقتی که لابیرنت باستانی منفجر شد، یک زلزله که احتمالاً می توانست در هر شهر مهمی در کشور رخ دهد، ایجاد شد. 

جایی، امیدوار بودم، باقی مانده ی نیروی پیشتاز تیتان ها داشت می سوخت. به دور و اطراف، به لاشه ها در محوطه و صورت های عرق کرده ی دوستانم نگاه کردم. 

به آنها گفتم:

- بیاید، خیلی کار داریم. 











فصل نوزدهم

شورا شکافت برمی دارد.



خداحافظی های زیادی در کار بود. 

آن شب اولین بار بود که واقعاً می دیدم کفن ها بر روی بدنها کشیده می شود، و چیزی بود که نمی خواستم دوباره آن را ببینم. 

در میان مرده ها، لی فلتچر از کابین آپولو بود که با ضربه ی چماق غولی کشته شده بود. او در کفنی طلایی، بدون هیچ تزیینی، پیچیده شده بود. پسر دیونسیوس که در جنگ با دورگه ی دشمن کشته شده بود، در کفنی ارغوانی که شاخه های تاک بر آن قلاب دوزی شده بود، پیچیده شده بود. اسمش کاستر[footnoteRef:119] بود. شرمگین بودم که او را سه سال در کمپ دیده بودم، اما به خودم زحمت نداده بودم تا حتی اسمش را یاد بگیرم. او هفده ساله بود. برادر دو قلویش، پلوکس[footnoteRef:120]، سعی کرد چند کلمه ای بگوید اما هق هق، صدایش را خاموش کرد و فقط مشعل را برداشت. او هیزم های آتش را در میان آمفی تئاتر روشن کرد، و چند ثانیه بعد، جنازه ها در میان آتش غرق شدند، و دود و جرقه به سمت ستاره ها فرستادند.  [119:  - Castor]  [120:  - Pollux] 


بقیه ی روز را به مداوای زخمی ها پرداختیم، که تقریباً همه را شامل می شد. ستیرها و پری های جنگل با هم کار می کردند، تا آسیب وارد شده به جنگل را ترمیم کنند. 

در ظهر، شورای بزرگان سم دار، جلسه ای اضطراری در بیشه ی مقدسش برگزار کرد. سه ستیر ارشد آنجا بودند، همچنین کایرون که بر روی صندلی چرخ دارش بود. پاهای شکسته اش هنوز در حال بهبودی بودند، برای همین او متقاعد شده بود که چند ماهی بر روی صندلی اش باشد، تا وقتی که پاهایش چنان قوی باشند تا وزنش را تحمل کنند. بیشه پر بود از ستیرها، عروس های جنگل و نیاد ها که از آب بیرون آمده بودند - صدها نفر از آنها، مشتاق بودند تا در مورد آنچه که اتفاق افتاده بود، بشنوند. جنیفر، آنابث و من در کنار گراور ایستاده بودیم. 

سلینوس می خواست تا گراور را فوراً تبعید کند، اما کایرون او را ترغیب کرد تا حداقل، اول شواهد را بشنود، برای همین ما، هر آن چه که در غار کریستالی اتفاق افتاده است، و آنچه را که پن گفته بود، را برای آنها بازگو کردیم. بعد، چند تا شاهد عینی از صحنه ی نبرد، صدای عجیبی که گراور در آورده بود و ارتش تیتان را وادار به عقب نشینی به زیر زمین کرده بود، را توصیف کردند. 

جنیفر اصرار کرد:

- مال پن[footnoteRef:121] بود، گراور قدرت خدای دنیای وحش رو فراخووند.  [121:  - Panic به معنی ترسناک و وحشت آور که  منظور جنیفر ریشه ی این کلمه بوده. ] 


پرسیدم:

- ترسناک؟

کایرون توضیح داد:

- پرسی، در اولین جنگ خدایان و تیتان ها، لرد پن فریاد وحشتناکی برآورد که ارتش دشمن رو ترسان فراری داد. اون .. اون بزرگترین قدرتش بود... موج غول پیکری از ترس که کمک کرد خدایان آن روز پیروز شوند. ریشه کلمه ی پَنیک ( Panic) از پن میاد، می فهمی. و گراور از اون قدرت استفاده کرد، آن نیرو را از درون خودش فراخوند. 

سلینوس غرید:

- مهمله! توهین به مقدسات! شاید خدای طبیعت وحش هدیه ای به ما عطا کرده. یا شاید موسیقی گراور این قدر وحشتناکه که دشمن رو ترسان فراری می ده!

گراور گفت:

- این نبود، قربان. 

صدایش به قدری آرام و مطمئن بود که به گمانم با فکر کردن در موردش به او توهین کردم. 

- او روحش را بین همه ی ما تقسیم کرد. ما باید وارد عمل بشیم. هر کدام از ما باید کاری برای بازگردانی طبیعت وحش انجام بده، برای محافظت از اونچه که باقی مونده. باید این جمله رو به گوش همه برسونیم. پن مرده. هیچ کسی به جز ما وجود نداره. 

سلینوس فریاد زد:

- بعد از دو هزار سال جستجو، این اون چیزیه که دوست داری باور کنیم؟ هرگز! باید به جستجو ادامه بدیم! این خائن رو تبعید کنید!

بعضی از ستیرهای پیرتر زیر لب به نشانه ی موافقت من منی کردند. 

سلینوس در خواست کرد:

- رای می گیریم! بهر حال، کی این ستیر مسخره ی جوون رو باور داره؟

صدای آشنایی گفت:

- من دارم. 

همه چرخیدند. کسی که قدم زنان وارد بیشه شد، دیونسیوس بود. او کت و شلوار رسمی مشکی پوشیده بود، برای همین تقریباً او را تشخیص ندادم، کراباتی به رنگ ارغوانی تند و پیراهنی بنفش رنگ پوشیده بود، موی مشکی فرفری اش با دقت شانه شده بود. چشمانش طبق معمول به رنگ خون بود، و صورت چاقش سرخ بود، اما به نظر می رسید که بیشتر از دردِ ننوشیدن شراب، دارد رنج می برد. 

همه ی ستیرها به احترامش برخاستند، و وقتی نزدیک شد، تعظیم کردند. دیونسیوس دستش را تکان داد، و صندلی جدیدی از زمین سر برآورد، کنار سلینوس- تختی ساخته شده از درخت های تاک. 

دیونسیوس نشست و پاهایش را بر روی هم انداخت. او بند انگشتانش را به صدا در آورد و ستیری شتابان با بشقابی از پنیر و بیسکوئیت ترد و نوشابه ی رژیمی جلو رفت. 

خدای شراب به جمعیت گردآمده نگاهی کرد. 

- دلتون تنگ شده بود؟ 

ستیرها خودشان را مجبور به سر تکان دادن و تعظیم کردن کردند. 

- اُه، بله، خیلی زیاد، اعلی حضرتا!

دیونسیوس بشکنی زد:

- خب، من دلم برای اینجا تنگ نشده بود! دوستان، حامل خبرای بدی ام. خبرهایی شیطانی. خدایان کوچک طرفشون رو تغییر دادند. مورفیس به سمت دشمن رفته. هکیت، ژانوس، و نمسیس، هم همین طور. زئوس می دونه چند تا شون رفتند به طرف دشمن. 

تندری در دور دست غرید. 

دیونسیوس گفت:

- این رو بگیر، حتی زئوس هم نمی دونه. حالا، می خوام داستان گراور رو بشنوم. دوباره، از اولش. 

سلینوس اعتراض کرد:

- اما، لرد، فقط مهمله!

آتشی ارغوانی در چشمان دیونسیوس شعله ور شد. 

- من تازه فهمیدم که پسرکم، کاستر، مرده سلینوس. تو حالت روحی خوبی نیستم. باید کارت رو خوب انجام بدی تا سرحالم بیاری. 

سلینوس آب دهانش را فرو برد، و دستی تکان داد تا گراور دوباره شروع کند. 

وقتی که گراور ماجرا را تمام و کامل تعریف کرد، آقای دی به موافقت سری تکان داد. 

- اون دقیقاً مثل چیزیه که از پن انتظار می ره. حق با گراوره. جستجو بی فایده است. باید شروع کنید در مورد خودتون فکر کنید. 

او به سمت یک ستیر چرخید. 

- یک کمی شراب انگور برام بیار، همین حالا!

- بله، اعلی حضرتا!

ستیر شتابان بلند شد و رفت. 

سلینوس اصرار کرد:

- باید این خائن رو تبعید کنیم!

دیونسیوس تلافی کرد:

- من می گم نه. این رای منه. 

کایرون گفت:

- منم می گم نه. 

سلینوس پایش را داخل یک کفش کرده بود:

- و کی رای به تبعید می ده؟ 

او و دو ستیر پیر دیگر دستانشان را بالا آوردند. 

سلینوس گفت:

- سه به دو. 

دیونسیوس گفت:

- اُه، بله، اما متاسفم برات، رای یه خدا دوبار به حساب میاد. وقتی من علیه ش رای می دم، برابریم. 

سلینوس با اوقات تلخی ایستاد. 

- این بی عدالتیه! شورا نمی تونه توی بن بست بمونه. 

آقای دی گفت:

- خب بذارین حل نشده باقی بمونه! اهمیتی نمی دم. 

سلینوس در میان دو دوست دیگرش تصنعی تعظیم کرد، و آنها بیشه را ترک کردند. حدود بیست ستیر با آنها رفتند. بقیه با حالتی معذب پچ پچ کنان آن اطراف ایستادند. 

گراور به آنها گفت:

- نگران نباشید. ما نیازی نداریم که شورا بهمون بگه چی کار کنیم. خودمون اون رو انجامش می دیم. 

او دوباره به آنها جملات پن را گفت. که چطور آنها باید طبیعت وحش را در این زمان حفظ کنند. او شروع کرد به دسته بندی ستیرها- کسانی که باید به پارک های ملی می رفتند، کسانی که باید به دنبال آخرین مکان های بکر و وحشی می گشتند، کسانی که باید از پارک ها در شهر های بزرگ دفاع می کردند. 

آنابث به من گفت:

- خب، به نظر می رسه گراور بزرگ شده. 



*****



اواخر بعد از ظهر تایسون را در ساحل یافتم، در حالی که با بریارز صحبت می کرد. بریارز داشت با حدود پنجاه دستش یک قلعه ی شنی درست می کرد. او واقعاً توجهی به آنها نداشت، اما دستانش یک قلعه ی سه طبقه  با برج و بارو و یک خندق و یک پل متحرک ساختند. 

تایسون داشت نقشه ای بر روی ماسه می کشید. 

او به بریارز گفت:

- از تپه ی مرجانی به سمت چپ برو. مستقیم برو پایین تا وقتی که کشتی غرق شده رو ببینی. در حدود یک مایلی شرق، از قبرستان پری دریا بگذر و اون وقت شعله های آتیش رو می بینی. 

پرسیدم:

- داری بهش آدرس کوره ها رو می دی؟

تایسون سر تکان داد. 

- بریارز می خواد کمک کنه. اون روشهایی رو به سیکلاپس ها آموزش می ده که اونها فراموش کردند، که چطوری اسلحه ها و زره های بهتری بسازن. 

بریارز موافق بود:

- می خوام سیکلاپس ها رو ببینم. نمی خوام بیشتر از این تنها باشم. 

چون خودم کاخ پوسایدن را هرگز ندیده بودم، با کمی حسادت گفتم:

- شرط می بندم اون پایین همش تنها باشی. اونها یک عالمه کار می ریزن سرت و سرت رو شلوغ می کنن. 

صورت بریارز به حالت شادی تغییر کرد. 

- شلوغ بودن سرم به نظر خوب می رسه! فقط ای کاش تایسون هم می تونست بیاد. 

تایسون سرخ شد. 

- من لازمه که اینجا با برادرم باشم. تو کارت رو خوب انجام می دی، بریارز. متشکرم. 

صد دستی دستش را حدود صد باری تکان داد. 

- ما دوباره همدیگر رو می بینیم، پرسی. این رو می دونم! 

بعد او تایسون را در آغوش اختاپوسی اش گرفت و بعد به دل اقیانوس زد. او را تا وقتی که سر عظیمش در زیر آب ناپدید شد تماشا کردیم. 

بر پشت تایسون زدم. 

- تو خیلی کمکش کردی. 

- من فقط باهاش صحبت کردم. 

- تو باورش داشتی. بدون بریارز، هرگز نمی تونستیم کامپ رو به زیر بکشیم. 

تایسون نیش خند زد. 

- او سنگ های خوبی پرتاب می کنه!

خندیدم. 

- آره. اون واقعاً صخره های خوبی پرتاب می کنه. بجنب دوست بزرگ. بیا بریم شام بخوریم. 



*****



احساس خوبی برای خوردن یک شام معمولی در کمپ داشتم. تایسون در کنارم بر روی میز پوسایدن نشسته بود. غروب بر روی سواحل سوند لانگ آیلند زیبا بود. چیزها با یک فلش بک، به عقب، به حالت عادی برنمی گشت، اما وقتی که به سمت آتش دان رفتم تا قسمتی از غذایم را به پوسایدن پیشکش کنم، احساس کردم که واقعاً کارهای زیادی انجام دادم تا برای آن سپاسگزار باشم. دوستانم و من زنده بودیم. کمپ در امان بود. کرونوس از یک شکست رنج می برد، حداقل برای مدتی. 

تنها چیزی که مرا اذیت می کرد، نیکو بود که داشت در میان سایه های لبه ی عمارت کلاه فرنگی پرسه می زد. به او جایی در کابین هرمس پیشنهاد شده بود و حتی سر میز کایرون، اما او امتناع کرده بود. 

بعد از شام، اعضای کمپ به سمت آمفی تئاتر رفتند، جایی که اعضای کابین آپولو قول یک آوازخوانی فوق العاده برای استراحت ارواح مان را داده بودند، اما نیکو چرخید و در میان جنگل ناپدید شد. فکر کردم بهتر است به دنبالش بروم. وقتی که سایه های در ختان را پشت سر گذاشتم، متوجه شدم که هوا چقدر تاریک شده است. هرگز قبلاً از جنگل نترسیده بودم، اگر چه می دانستم آنجا دسته ای عظیم از هیولاها وجود دارد. هنوز، داشتم در مورد نبردمان فکر می کردم، و کنجکاو بودم بدانم آیا دوباره قادر خواهم بود که در جنگل بدون یادآوری ترس بسیار زیاد آن مبارزه قدم بزنم. 

نمی توانستم نیکو را ببینم، اما بعد از چند دقیقه پیاده روی، نوری را در مقابلم دیدم. اول فکر کردم نیکو مشعلی روشن کرده است. وقتی نزدیک تر شدم، فهمیدم که روشنایی یک روح است. نور از بیانکا دی آنجلو بود که در مکان مسطح ایستاده بود، و به برادرش لبخند می زد. او چیزی به نیکو گفت و صورتش را لمس کرد- یا سعی کرد آن را لمس کند. بعد تصویرش محو شد. 

نیکو چرخید و مرا دید، اما عصبانی نشد. 

او با صدای خشنی گفت:

- داشتم خداحافظی می کردم. 

گفتم:

- تو شام رو از دست دادی، تو می تونی با من بشینی. 

- نه. 

- نیکو تو نمی تونی هر وعده ی غذایی رو از دست بدی. اگه نمی خوای با کابین هرمس باشی، شاید بتونیم که یه استثنا قائل بشیم و تو رو توی خونه ی بزرگ مستقر کنیم. اونها خیلی اتاق دارن. 

- من نمی مونم، پرسی. 

- اما ... تو نمی تونی بری. اون بیرون برای یه دو رگه ی تنها خیلی خطرناکه. تو باید آموزش ببینی. 

او به آرامی گفت:

- من با مرده ها تمرین می کنم. این کمپ جای من نیست. یه دلیلی داره که اونها کابینی برای هیدیز این جا نساختن، پرسی. به هیدیز هیچ وقت خوشامد گفته نمی شه، حتی برای بودنش در المپ. من متعلق به اینجا نیستم. باید برم. 

می خواستم بحث کنم، اما بخشی از وجودم می دانست، حق با اوست. از آن اوضاع خوشم نمی آمد، اما نیکو مجبور بود خودش راه تاریکش را بیابد. او را در غار پن به یاد آوردم، که چطور خدای طبیعت وحش منحصراً هر کداممان را نصیحت کرده بود... به جز نیکو. 

پرسیدم:

- کی می ری؟ 

- همین حالا. من یه عالمه سوال دارم. مثل این که مادرم کی بود؟ کی پول رفتن به مدرسه ی من و بیانکا رو پرداخت می کرد؟ اون مرد وکیل که ما رو از هتل لوتوس بیرون آورد کی بود؟ من در مورد گذشته ام هیچی نمی دونم. باید بفهمم. 

تایید کردم. 

- طبیعیه، اما امیدوارم که مجبور نباشیم دشمن هم باشیم. 

نگاهش را به زیر انداخت. 

- متاسفم که بچه ی لوس و احمقی بودم. باید در مورد بیانکا به حرفات گوش می کردم. 

- بهر حال...

چیزی از جیبم بیرون آوردم. 

- تایسون وقتی داشتیم کابین رو تمیز می کردیم این رو پیدا کرده. فکر کردم شاید بخواییش. 

مجسمه ای از هیدیز را در کف دستم بود- مجسمه ی بازی نیکو، که وقتی از کمپ فرار کرده بود آن را دور انداخته بود. 

نیکو تردید کرد. 

- دیگه با اونا بازی نمی کنم. اون مال بچه هاست. 

چرب زبانی کردم:

- من چهار هزار قدرت حمله بدست آوردم. 

نیکو تصحیح کرد:

- پنج هزار، اما فقط اگه حریفت اول حمله کنه. 

لبخند زدم:

- شاید برای یه مدتی هنوز بچه موندن خوب باشه. 

مجسمه را برایش پرت کردم. 

نیکو برای چند ثانیه آن را در کف دستش بررسی کرد، بعد آن را در جیبش گذاشت. 

- ممنون. 

دستم را دراز کردم. او با اکراه با من دست داد. دستش به سردی یخ بود. او گفت:

- چیزای زیادی هست که باید ازشون سر در بیارم. بعضی شون... خب، اگه چیز به درد بخوری دست گیرم شد، بهت می گم. 

مطمئن نبودم که منظورش چیست، اما سری به موافقت تکان دادم. 

- باهام در تماس باش، نیکو.

او برگشت و قدم زنان به داخل جنگل رفت. به نظر می رسید وقتی او قدم می زند، سایه ها برایش تعظیم می کنند، مثل این که آنها به دنبال توجه او بودند. صدایی دقیقاً پشت سرم گفت:

- اون یه مرد جوون رنج کشیده ست. 

برگشتم و دیونسیوس را که آنجا ایستاده بود، دیدم، هنوز در کت و شلوار مشکی بود. 

او گفت:

- همراهم بیا گشتی بزنیم. 

مشکوکانه پرسیدم:

- به کجا؟ 

او گفت:

- فقط به سمت آتش کمپ، داره حالم بهتر می شه، برای همین فکر کردم باهات یک کمی حرف بزنم. تو همیشه سعی می کنی من رو برنجونی. 

- آه، ممنون. 

ما در سکوت، در میان جنگل، قدم زدیم. متوجه شدم که دیونسیوس بر روی هوا راه می رود، کفش های مشکی واکس زده اش یک اینچ بالای زمین شناور بود. حدس زدم، او می خواست کثیف نشود. 

او گفت:

- ما خیانت های زیادی داشته ایم، اوضاع  برای المپ خوب پیش نمی ره. با این حال تو و آنابث این کمپ رو نجات دادید. مطمئن نیستم باید براش تشکر کنم یا نه. 

- اون یه تلاش گروهی بود. 

شانه بالا انداخت. 

- صرفنظر از اون، با کمی شایستگی ملایم تر، فکر کنم شما دو تا بودید. فکر کردم باید بدونی اون یه شکست کلی نبود. 

به آمفی تئاتر رسیدیم، و دیونسیوس به سمت آتش کمپ اشاره کرد. کلاریس شانه به شانه ی بچه ای اسپانیایی که داشت برایش جکی تعریف می کرد، نشسته بود. کریس ردریگرز بود، دورگه ای که در لابیرنت دیوانه شده بود. 

به سمت دیونسیوس برگشتم. 

- تو شفاش دادی؟

- دیوانگی مهارت منه. کاملاً ساده بود. 

- اما... تو کار خوبی انجام دادی، چرا؟

او یک ابرویش را بالا برد. 

- من مرد خوبیم. خوبی به سادگی تراوش می کنه، پرسی جانسون. متوجه نشدی؟

- آه...

- شاید برای مرگ پسرم عزا دار بودم. شاید فکر کردم این پسره، کریس، به یه شانس دوباره نیاز داره. به هر حال، به نظر می رسه حالت کلاریس خوب شده. 

- چرا داری اینا رو به من می گی؟ 

خدای شراب آهی کشید. 

- اُه، نمی دونم. اما به یاد داشته باش، پسر، یه فعالیت و عمل گاهی می تونه قوی تر از یک شمشیر باشه. به عنوان یه فانی، هرگز یه مبارز یا کشتی گیر یا یه شاعر عالی نبودم. فقط شراب ساختم. مردم در دهکده ام به من می خندند. اونها می گن تو هرگز هیچی نمی شی. حالا به من نگاه کن. در واقع گاهی بعضی کارا می تونن خیلی بزرگ بشن. 

او مرا تنها گذاشت تا در مورد آن فکر کنم. و وقتی داشتم کلاریس و کریس را در حال آواز خوانی احمقانه کمپ با هم دیگر تماشا می کردم، در حالی که دستان هم را در تاریکی نگاه داشته بودند، جایی که آنها فکر می کردند کسی نمی تواند آنها را ببیند، مجبور بودم لبخند بزنم. 







































فصل بیستم

جشن تولدم نشانه ی تیره ای می گیرد.



بقیه ی تابستان به نظر عجیب می رسید چون خیلی عادی می گذشت. فعالیت های روزانه ادامه داشت: تیراندازی، صخره نوردی، اسب بالدار سواری. مسابقه ی تسخیر پرچم را انجام دادیم ( اگر چه همگی از مشت زئوس دوری می کردیم) باهم در کنار آتش کمپ آواز می خواندیم، و مسابقه ارابه رانی می دادیم، و  خرابکاری های خنده دار[footnoteRef:122] در کابین های همدیگر انجام می دادیم. زمان زیادی را با تایسون در حال بازی با خانم الری می گذراندم، اما خانم الری هنوز شب ها، وقتی که دلش برای اربابش تنگ می شد، زوزه می کشید. آنابث و من کاملاً در کنار هم بودیم. از بودن با او خوشحال بودم، اما همین طور کمی دلگیر و این دلگیری وقتی که او در کنارم نبود، هم وجود داشت.  [122:  - practical jokes نوعی شوخی که به صورت فیزیکی انجام می شود. به عنوان مثال آویزان کردن یک سطل آب بر بالای در یک اتاق ] 


می خواستم با او در مورد کرونوس صحبت کنم، اما نمی توانستم کاری انجام دهم بدون این که به لوک اشاره ای نکنم. و این تنها موضوعی بود که نمی توانستم به آن بپردازم. او هر وقتی که سعی می کردم، مرا ساکت می کرد. 

جولای با آتش بازی بر روی ساحل در چهارمین روزش، گذشت. آگوست آن قدر گرم شد که توت فرنگی ها شروع به پختن در مزارع کردند. سرانجام آخرین روز کمپ فرا رسید. نامه ی استاندارد معمولی بر روی رختخوابم بعد از صبحانه ظاهر شد، که هشدار می داد هارپی های خدمتکار مرا قورت خواهند داد اگر بعد از ظهر در کابینم باشم. در ساعت ده بر بالای تپه ی دو رگه ها در حالی که منتظر ون کمپ بودم تا مرا به شهر برساند، ایستاده بودم. تصمیم گرفتم که خانم الری را در کمپ بگذارم، جایی که کایرون قول داد بعد از آن مراقبش باشد. تایسون و من می توانستیم به نوبت در طی سال به دیدنش بیایم. 

امیدوار بودم که آنابث همراه من به مانهاتان بیاید، اما او فقط آمد تا مرا بدرقه کند. او گفت که تصمیم گرفته تا مدت بیشتری در کمپ بماند. او می خواست تا وقتی که پای کایرون کاملاً بهبود می یافت، از او مراقبت کند، و همچنین لپ تاپ دایدالوس را مطالعه نماید، که این دو ماه اخیر کاملاً او را جذب خودش کرده بود. بعد او به خانه ی پدرش در سان فرانسیسکو می رفت. 

او گفت:

- اونجا یه مدرسه ی خصوصی هست که به اونجا می رم. احتمالاً ازش متنفر می شم، اما....

او شانه ای بالا انداخت. 

- آره، خب، تلفن که می زنی، درسته؟ 

او با اطمینان کامل گفت:

- مطمئن باش، من چشمام رو باز نگه می دارم برای ... 

و آن دوباره رخ داد. لوک.  او حتی نمی توانست نامش را بر زبان بیاورد بدون این که جعبه ی بزرگی از غم و نگرانی و عصبانیت را باز نکند. 

گفتم:

- آنابث، بقیه ی پیشگویی چی بود؟ 

او چشمانش را به دور دست بر روی جنگل ثابت کرد، اما چیزی نگفت.

به خاطر آوردم:

- تو باید در تاریکی و هزار توی بی پایان کاوش کنی.

   مرده، خائن و گمشده بر می خیزند. 

   یه عالمه مرده را بلند کردیم. ما ایتان را نجات دادیم که دوباره یه خائن شد. ما روح پن رو بیدار کردیم، فرد    گمشده. 

آنابث سرش را تکان داد، مثل این که می خواست مرا متوقف کند. 

ادامه دادم:

- باید پیروز بشی یا در دستان پادشاه ارواح می افتی. 

  اون  طور که فکرش رو می کردم، اون مینوس نبود. اون نیکو بود. با انتخاب ماندن در کنارمون، ما رو نجات    داد. و

 بچه ای از آتنا آخرین پایداری اش را انجام خواهد داد 

 اون دایدالوس بود. 

- پرسی... 

- خراب می شود با آخرین نفس یه قهرمان.

 حالا معنی می ده. دایدالوس مُرد تا لابیرنت را خراب کند. اما آخرین جمله چی بود.... 

- و عشقی را گم می کنی که بدتر از مرگ خواهد بود. 

اشک به چشم آنابث آمد. 

- اون خط آخره، پرسی. خوشحال شدی؟ 

نور خورشید سردتر از چند لحظه ی پیش بود. 

گفتم:

- اُه، خب، لوک.... 

- پرسی، نمی دونم پیشگویی در مورد کی صحبت می کرد. من ... من نمی دونم آیا ... 

او با بی چارگی من من کرد. 

- لوک و من ... سالها، اون تنها کسی بود که واقعاً مراقبم بود و فکر کنم ... 

قبل از این که او بتواند ادامه دهد، اشعه ای از نور در کنارمان ظاهر شد، مثل این که کسی پرده ای طلایی در هوا گشوده بود. 

- اما چیزی برای معذرت خواهی وجود نداره، عزیزم. 

کسی که بر بالای تپه ایستاده بود، زن بلند قدی در لباس سفیدی بود، با موهای مشکی بافته بر روی شانه هایش. 

آنابث گفت:

- هرا. 

الهه لبخند زد.

- تو جوابها رو پیدا کردی، همون طوری که می دونستم می تونی. جستجوت موفقیت آمیز بود. 

آنابث گفت:

- موفقیت آمیز؟ لوک مرده. دایدالوس مرده. پن مرده. چطوری ... 

هرا اصرار کرد. 

- خانواده هایمون در امانند. اونهای دیگه  هم بهتره از بین برند، عزیزم. بهت افتخار می کنم. 

مشت هایم را بستم. نمی توانستم باور کنم که او داشت آن حرفها را می زد. 

- تو به گیرین پول دادی که بذاره از مرتع عبور کنیم، مگه نه؟ 

هرا شانه ای بالا انداخت. لباسش با نورهای رنگین کمانی درخشید. 

- می خواستم سرعتتون رو توی رسیدن به هدف زیاد کنم. 

- اما تو به نیکو اهمیتی ندادی. تو خوشحال بودی که اون رو به تیتان ها تحویل بدن. 

هرا دستش را با اکراه تکان داد. 

- اُه، لطفاً. پسر هیدیز، خودش اون رو گفت. هیچ کسی اون رو دور و برش نمی خواد. اون متعلق به ما نیست. 

غریدم:

- حق با هفاستوس بود. تو فقط مراقب خانواده ی کاملت هستی، نه مردم واقعی. 

چشمانش با نور خطرناکی درخشید. 

- به خودت نگاه کن، پسر پوسایدن. من تو رو بیشتر از اون چیزی که می دونی توی هزار تو راهنمایی کردم. من وقتی شماها با گیرین روبرو شدین، طرف شماها بودم. من اجازه دادم که تیرت مستقیم پرواز کنه. من تو رو به جزیره ی کالیپسو فرستادم. من راهت به کوهستان تیتان ها رو باز کردم. آنابث، عزیزم، مطمئناً تو فهمیدی چطوری کمکتون کردم. از یه پیشکشی برای نقشم و کمکم در این ماجرا خوشم میاد. 

آنابث هنوز مثل یک مجسمه ایستاده بود. او می توانست بگوید: ممنونم. او می توانست قول دهد که کبابی در آتشدان برای هرا خواهد انداخت و همه چیز را فراموش کند. اما او لجوجانه فکش را محکم کرد. او دقیقاً مثل وقتی بود که با ابوالهول روبرو شده بود - مثل این که او قصد نداشت جواب آسان را بپذیرد، حتی اگر در خطر جدی می افتاد. می دانستم این ویژگی، یکی از چیزهایی ست که در مورد آنابث دوست دارم. 

او پشتش را به الهه کرد. 

- پرسی حق داشت. تو تنها کسی هستی که به اونجا تعلق نداری، ملکه هرا. خب دفعه ی بعدی، متشکرم ... اما نه ممنون. 

پوزخند هرا بسیار بدتر از پوزخند یک امپوسا بود. پیکرش شروع به درخشش کرد. 

- به خاطر این توهین پشیمون می شی، آنابث. به خاطرش خیلی هم پشیمون می شی. 

وقتی الهه به شکل اصلی خداگونه اش تبدیل شد، چشمانم را برگرداندم و او در پرتوی نوری ناپدید شد. 

نوک تپه دوباره در آرامش بود. در کنار درخت کاج، پلیوس اژدها در زیر پشم زرین در حال چرت زدن بود، مثل این که هیچ اتفاقی نیافتاده بود. 

آنابث به من گفت:

- متاسفم. من ... من باید برگردم. باهات تماس می گیرم. 

- گوش کن، آنابث ... 

در مورد کوهستان سنت هلنز فکر کردم، جزیره ی کالیپسو، لوک و ریچل الیزابت دیر، و این که چطور همه چیز یک دفعه این قدر پیچیده شده بود. می خواستم به آنابث بگویم که واقعاً نمی خواهم از او دور باشم. 

ناگهان آرگوس صدای بوق ونش را در پایین جاده به صدا در آورد، و من شانس گفتن حرفم را از دست دادم. 

آنابث گفت:

- بهتره بری. مراقب باش، مغز جلبکی. 

او از تپه به پایین دوید. او را تا وقتی که به کابین ها رسید، تماشا کردم. او یک بار هم به عقب نگاه نکرد. 



*****



دو روز بعد جشن تولدم بود. هرگز تبلیغاتی برای آن روز نکردم، چون معمولاًٌ، دقیقاً بعد از ترک کردن کمپ بود و هیچ کدام از دوستانم در کمپ نمی توانستند بیایند و من دوستان فانی زیادی هم نداشتم. از طرفی بزرگتر شدن به نظر چیزی برای جشن گرفتن نبود، وقتی که یک پیشگویی بزرگ در مورد ویران کردن یا نجات دنیا، در شانزده سالگی تان، به دنبالتان است. حالا داشتم پانزده ساله می شدم. داشتم زمان را از دست می دادم. 

مادرم یک مهمانی کوچک در آپارتمانمان برگزار کرد. پل بلوفیس آمده بود، اما همه چیز رو به راه بود، چون کایرون با دستکاری مه، همه را در دبیرستان گود متقاعد کرده بود که من هیچ نقشی در انفجار اتاق موسیقی نداشته ام. حالا پل و بقیه ی شاهدان متقاعد شده بودند که کلی یک چیرلیدر دیوانه ی آتش افروز بوده و من فقط یک تماشاگر بی گناه بوده ام که او ترسانده بود و از صحنه ی جرم فرار کرده بود. هنوز اجازه داشتم که به عنوان یک تازه وارد ماه آینده به گود بروم. اگر می خواستم رکورد اخراج از هر مدرسه را تکرار کنم، مجبور بودم بیشتر سعی کنم. 

تایسون هم به مهمونی ام آمد، و مادرم دو کیک آبی بسیار بزرگ فقط برای او درست کرد. وقتی تایسون کمک می کرد که مادر بادکنک های جشن را باد کند، پل از من خواست که به او در آشپزخانه کمک کنم. 

وقتی که داشتیم پانچ را درست می کردیم، او گفت:

- شنیدم مادرت برای گرفتن گواهی نامه توی پاییز ثبت نامت کرده. 

- آره، عالیه. نمی تونم صبر کنم. 

جداً برای گرفتن گواهی ام تا ابد هیجان زده بودم، اما به گمانم دیگر دلم برای گرفتنش پر پر نمی زد و پل می توانست آن را حس کند. گاهی اوقات به طرز عجیبی مرا به یاد کایرون می انداخت، که چطور می توانست با زل زدن به شما واقعاً افکارتان را ببیند. به گمانم این یکی از خاصیت های معلم بودن بود. 

او گفت:

- تابستون بدی داشتیم، حدس می زنم تو یه شخص مهم رو از دست دادی. و ... مشکلی با دخترا داری؟

به او خیره شدم. 

- چطور این رو می دونی؟ مادرم بهت ... 

او دستانش را گشود. 

- مادرت هیچی نگفته. و من فضولی نمی کنم. فقط می دونم چیز غیر معمولی در موردت وجود داره، پرسی. تو شروع های زیادی داشته ای که نمی تونم سر در بیارم. اما منم یه بار پانزده ساله بودم، و فقط می تونم در مورد حالت و حرکاتت حدس بزنم ... خب، تو زمان بدی رو پشت سر گذاشتی. 

سری به توافق تکان دادم. به مادرم قول داده بودم که حقیقت را در مورد خودم به پل بگویم، اما حالا زمان مناسبی به نظر نمی رسید. نه، حالا نه. گفتم:

- یه چند تا دوست رو توی این کمپی که می رم از دست دادم.  منظورم، دوستای نزدیک نیست، اِم، هنوز...

- متاسفم. 

- آره. من... آه، به گمونم مشکل با دخترا ... 

پل کمی پانچ به دستم داد.

- بیا، به خاطر پانزدهمین جشن تولدت. و سالی بهتر برات.

لیوان های کاغذیمان را به هم زدیم و نوشیدیم. 

پل گفت:

- پرسی، به نوعی احساس بدی دارم که یه چیز دیگه برای فکر کردن به مسائلت اضافه می کنم، اما می خوام چیزی ازت بخوام. 

- چی؟

- مسائل دخترونه. 

اخم کردم. 

- منظورت چیه؟

پل گفت:

- مادرت. داشتم در مورد پیشنهاد ازدواج بهش فکر می کردم. 

تقریباً لیوانم از دستم افتاد. 

- منظورت ... ازدواج با اونه؟ تو و او؟ 

- خب، اون ایده ی اولیه بود. تو باهاش موافقی؟

- داری از من اجازه می گیری؟

پل ریشش را خاراند. 

- نمی دونم آیا این طوری اجازه محسوب میشه یا نه، اما اون مادرته. و می دونم خیلی بهش نزدیکی. احساس خوبی نداشتم اگه اول در این مورد باهات صحبت نمی کردم، مردونه ی مردونه. 

تکرار کردم. 

- مردونه ی مردونه. 

گفتنش عجیب به نظر می رسید. در مورد مادرم و پل فکر کردم، که چطور مادرم وقتی دور و بر او بود، بیشتر لبخند می زد و می خندید، و چطور پل تلاش کرده بود تا مرا وارد دبیرستان کند. خودم را در حالی یافتم که می گفتم:

- فکر می کنم ایده ی عالی باشه، پل. این کار رو بکن. 

او لبخند گشاد زد. 

- هورا، پرسی. بیا به مهمونی بپیوندیم. 

*****



آماده بودم تا شمع ها را فوت کنم که کسی زنگ در را به صدا در آورد.

مادرم اخم کرد. 

- کی می تونه باشه؟

عجیب بود، چون آپارتمان جدیدمان نگهبان داشت، اما او خبری نداده بود. مادرم در را باز کرد و نفسش را حبس کرد. 

پدرم بود. او طبق معمول شورت برمودا و تی شرت هاوایی و صندل بیرکنستوک[footnoteRef:123] پوشیده بود. ریش مشکی اش مرتب شانه شده بود و چشمانِ به رنگ سبز دریایی اش می درخشید. او کلاه نقاب داری تزیین شده با پرهای قلاب ماهی گیری بر سرش گذاشته بود. روی آن نوشته بود: کلاه ماهی گیری خوش شانسی نپتون.  [123:  - Birkenstocks] 


- پوس...

مادرم حرفش را خورد. او تا ریشه ی موهایش سرخ شد. 

- اِم، سلام. 

پوسایدن گفت:

- سلام، سالی. تو مثل همیشه زیبایی. می تونم بیام تو؟ 

مادرم صدای ضعیفی در آورد که می توانست به معنی  بله و یا کمک باشد. 

پوسایدن آن را به کلمه ی بله تعبیرکرد و وارد شد. 

پل داشت نگاهش را برمی گرداند و بین ما می چرخاند و سعی می کرد تا حالات مان را تفسیر کند. سرانجام او قدمی به پیش گذاشت. 

- سلام، من پل بلوفیس هستم. 

وقتی آنها دست می دادند، پوسایدن ابرویش را بالا آورد. 

- گفتی ماهی بادکن؟

- آه، نه، بلوفیس درسته. 

پوسایدن گفت:

- اُه، می فهمم. شرمنده ام. من عاشق ماهی بادکن هام . من پوسایدنم.  

- پوسایدن؟ اسم جالبیه. 

- بله. دوستش دارم. من اسم های دیگه ای هم دارم. اما پوسایدن رو ترجیح می دم. 

- مثل خدای دریا. 

- خیلی شبیه اون، بله. 

مادرم حرفشان را قطع کرد. 

- خب! اُه، خیلی خوشحالم که تونستی بیای. پل، این پدر پرسیه. 

پل سری به نشانه موافقت تکان داد. 

- آه. 

اگر چه واقعاً خوشحال به نظر نمی رسید. 

- می فهمم. 

پوسایدن به من لبخند زد. 

- بیا، پسرم. و تایسون، سلام، پسر!

- بابا!

تایسون در طول اتاق جست و خیز کرد و پوسایدن را در آغوش کشید، که تقریباً کلاهش را از سرش انداخت. 

فک پل افتاد. 

او به مادرم خیره شد. 

- تایسون ... 

مادرم قول داد:

- نه، پسر من، نه. داستانش طولانیه. 

پوسایدن گفت:

- نمی تونستم تولد پانزده سالگی پرسی رو از دست بدم. با قانون اسپارتا، پرسی امروز یه مرد می شه!

پل گفت:

- درسته، من قدیما تاریخ باستان درس می دادم. 

چشمان پوسایدن درخشید. 

- اون منم. تاریخ باستان. سالی، پل، تایسون ... اشکالی نداره یه چند لحظه ای پرسی رو قرض بگیرم؟

او بازویم را گرفت و مرا به آشپزخانه کشاند. 



*****



وقتی که تنها شدیم، لبخندش محو شد. 

- تو حالت خوبه، پسرم؟ 

- آره، خوبم. فکر کنم. 

پوسایدن گفت:

- داستان ها رو شنیدم. اما می خوام اون رو از زبون خودت بشنوم. برام همه چیز رو بگو. 

و من برایش تعریف کردم. به نوعی دست پاچه بودم، چون پوسایدن کاملاً مشتاقانه گوش می کرد. چشمانش هرگز صورتم را ترک نکرد. حالتش در تمام وقتی که صحبت می کردم، تغییری نکرد. وقتی که داستانم تمام شد، او به آرامی سری تکان داد. 

- خب، در حقیقت کرونوس برگشته. یه جنگ تمام عیار علیه ما، خیلی دور نیست. 

پرسیدم:

- لوک چی؟ اون واقعاً مرده؟

- نمی دونم پرسی. خیلی در هم برهمه. 

- اما بدنش فانیه. می تونید اون رو نابود کنید؟ 

- فانی، شاید، اما چیز متفاوتی در مورد لوک وجود داره، پسرم. نمی دونم چطوری اون آماده شد تا میزیان روح تیتان باشه، اما به این راحتی ها نمی میره. و هنوز، می ترسم که باید بکشیمش اگه بخوایم کرونوس رو به اون چاله برگردونیم. باید در موردش فکر کنیم. بدبختانه من مشکلات دیگه ای هم در قلمرو خودم دارم. 

حرفهایی که تایسون در آغاز تابستان به من گفته بود، را به یاد آوردم. 

- خدایان دریای قدیم؟

- بله، در حقیقت. جنگ، اول به سمت من اومده، پرسی. در حقیقت، نمی تونم خیلی بمونم. حتی حالا اقیانوس در خودش در حال جنگه. همه ی اونچه که می تونم انجام بدم دور نگه داشتن تندبادها و طوفانهای دریایی از خراب کردن دنیای سطح زمین تونه. نبرد خیلی شدیده. 

گفتم:

- بذارین بیام پایین، کمکتون کنم. 

چشمان پوسایدن وقتی لبخند زد چین برداشت. 

- نه، هنوز نه، پرسی. حس می کنم این جا بهت نیاز دارن. که این به یادم انداخت ... 

او یک دلار شنی بیرون آورد و آن را در دستم چپاند. 

- هدیه ی تولدت. اون رو عاقلانه خرج کن. 

- آه، خرج کردن یه دلار شنی؟ 

- اُه، بله. توی روزگار من، می تونستی یه عالمه چیز با یه دلار شنی بخری. فکر کنم تو یه روزی بتونی بفهمی که باهاش چیزای زیادی بخری، اگه توی موقعیت درست باشی. 

- کدوم موقعیت؟

پوسایدن گفت:

- وقتی وقتش برسه، فکر می کنم بفهمی. 

دستم را به دور دلار شنی بستم، اما چیزی داشت مرا اذیت می کرد. 

گفتم:

- بابا، وقتی توی هزار تو بودم، آنتیوس رو دیدم. او گفت .. خب، اون گفت پسر مورد علاقه تونه. اون محوطه اش رو با جمجمه ها تزیین کرده بود و ... 

پوسایدن ادامه داد:

- اونها رو برای من وقف کرده بود و تو کنجکاویی که چطور یه نفر می تونه کار وحشتناکی مثل اون رو به اسم من انجام بده. 

با ناراحتی به موافقت سری تکان دادم. 

پوسایدن دست آفتاب سوخته اش را بر روی شانه ام گذاشت. 

- پرسی، کوچکترها شروع می کنن به انجام کارای وحشتناک، به اسم خدایان. این معنیش این نیست که خدایان موافقن. روشی که دخترها و پسرهای ما، با نام ما  ... خب، معمولاً بیشتر در مورد خودشونه تا به خاطر ما. و تو، پرسی، پسر مورد علاقه ی منی. 

او لبخند زد، و در همان لحظه،  فقط بودن با او در آشپزخانه بهترین هدیه ی تولدی بود که گرفته بودم. بعد مادرم از اتاق پذیرایی صدایمان کرد. 

- پرسی، شمع ها دارن آب می شن!

پوسایدن گفت:

- بهتره بری. اما، پرسی، آخرین چیزی که باید بدونی. اون واقعه در کوهستان سنت هلنز ... 

برای لحظه ای فکر کردم او در مورد این که آنابث مرا بوسیده بود، صحبت می کند، و سرخ شدم، اما ناگهان فهمیدم که او در مورد چیزی بزرگتر صحبت می کند. 

او گفت:

- انفجارها ادامه داره. تیفون داره بلند می شه. به همین زودیا، چند ماه دیگه، شاید یه سال، در بهترین حالتش، اون از بندهاش رها می شه. 

گفتم:

- متاسفم. منظورم این نبود ... 

پوسایدن دستش را بالا آورد. 

- اون تقصیر تو نبود، پرسی. دیر یا زود اتفاق می افتاد، با کرونوسی که هیولاها رو بیدار می کنه. اما هشیار باش، اگه تیفون بیدار بشه ... اون شبیه هیچ چیزی نیست که قبلاً باهاش رودر رو شدی. اولین باری که اون ظاهر شد، همه ی نیروهای المپ به سختی برای مبارزه با اون کافی بود. و وقتی دوباره بیدار بشه، اون به اینجا میاد، به نیویورک. اون مستقیم به سمت المپ می ره. 

دقیقاً همون خبرای عالی بود که می خواستم در روز تولدم بشنوم، اما پوسایدن پشتم را نوازش کرد، مثل این که همه چی رو به راه بود. 

- باید برم. از تولد و کیکت لذت ببر. 

و وقتی آن را گفت، به مه تبدیل شد و با نسیم گرم اقیانوسی از پنجره خارج شد. 



*****



 کمی کار کردم تا توانستم پل را متقاعد کنم که پوسایدن از راه پله ی اضطراری رفته است، اما از آنجایی که مردم نمی توانند در هوا ناپدید شوند، او چاره ای نداشت تا آن را باور کند. 

کیک آبی و بستنی خوردیم تا وقتی که نمی توانستیم بیشتر بخوریم. بعد دسته ای بازی معمایی مثل  معماهای پانتومیم[footnoteRef:124] و مونوپولی[footnoteRef:125] بازی کردیم. تایسون از بازی معمایی پانتومیم سر در نمی آورد. او جواب را وقتی سعی می کرد با پانتومیم آن را نمایش دهد، فریاد می کرد، اما او واقعاً در مونوپولی ماهر بود. او در پنج راند اول بازی، مرا از بازی خارج کرد، و بعد شروع به ورشکسته کردن مادرم و پل کرد. آنها را در حال بازی ترک کردم و به اتاق خوابم رفتم.  [124:  - Charadesیکی از بازهای معمایی که در آن فرد با اجرای پانتومیم از دیگران می خواهد تا کلمه ی مورد نظر او را حدس بزنند. ]  [125:  - Monopoly نوعی بازی تخته ای که توسط برادارن پارکر عرضه شده است. ] 


برشی از کیک آبی  دست نخورده را بر روی کمد لباسم گذاشتم. بعد گردنبند کمپ دو رگه ها را باز کردم . آن را در لبه ی افقی پنجره گذاشتم. حالا، سه تا مهره در آن بود، که نشانگر سه تابستان در کمپ بود... یه نیزه ی سه شاخه، پشم زرین، و آخریش، یک هزار توی پیچ در پیچ، نمادی از نبردمان در لابیرنت، وقتی که اعضای کمپ این نام را بر آن نهادند. کنجکاو بودم سال آینده مهره ام چه خواهد بود، اگر هنوز وجود داشتم تا آن را بگیرم، یا اگر کمپ تا تابستان آینده نجات می یافت. 

به تلفن در کنار تختخوابم نگاه کردم. در مورد تلفن کردن به الیزابت ریچل دیر فکر کردم. مادرم پرسیده بود که آیا کس دیگری هست که بخواهم آن شب به مهمانی دعوت شود. من در مورد ریچل فکر کرده بودم. اما به او زنگ نزدم. نمی دانم چرا. این ایده مرا تقریباً به اندازه ی باز کردن دری به لابیرنت عصبی می کرد. دستی بر روی جیبم کشیدم و آن چه را در داخلش بود بیرون آوردم- ریپتاید، یک دستمال کاغذی، کلید آپارتمانم. بعد دست در تی شرتم بردم و غده ای به گلویم آمد. حتی متوجه آن نشده بودم، تی شرت کالیپسو را که در اجیجیا به من داده بود، بر تن داشتم. تکه پارچه ی کوچکی را از آن بیرون کشیدم، آن را باز کردم، و تکه ای از نوار ماه را یافتم. شاخه کوچکی بود، بعد از دو ماه پژمرده شده بود، اما هنوز می توانستم بوی ضعیفی از باغ های مسحور کننده را حس کنم. مرا غمگین کرد. 

آخرین درخواست کالیپسو را به یاد آوردم : برام یه باغ در مانهاتان بکار، باشه؟ 

پنجره را باز کردم و به بالکنی که به راه پله ی اضطراری ختم می شد، وارد شدم. مادرم جعبه ای از گیاهان را در آن بیرون قرار می داد. در بهار او معمولاً آن را پر از گل می کرد، اما حالا همه اش خاک بود، که منتظر چیز جدیدی بود. شب صافی بود. ماه کامل بر روی خیابان هشتاد و دوم می تابید. با دقت، شاخه ی خشک شده را در خاک کاشتم و کمی نکتار از قمقمه ی کمپم بر روی آن پاشیدم. 

اول هیچ اتفاقی نیفتاد. 

بعد وقتی تماشایش کردم، یک گیاه نقره ای کوچک از خاک بیرون آمد- یک غنچه ی نوار ماه، که داشت در شب گرم تابستانی رشد می کرد. 

صدایی گفت:

- گیاه قشنگیه. 

از جا پریدم. نیکو دی آنجلو دقیقاً کنار من در راه پله ی اضطراری ایستاده بود. او آنجا ظاهر شده بود. 

او گفت:

- متاسفم. نمی خواستم بترسونمت. 

- چیزی .. چیزی نیست. منظورم .. اینجا چی کار می کنی؟ 

او در این چند ماه اخیر یک اینچ بلندتر شده بود. موهای مشکی اش درهم برهم بود. او تی شرت مشکی، شلوار لی مشکی، و حلقه ای نقره ای، شبیه یک جمجمه، در دست داشت. شمشیر آهنی استایکسی اش در کنار پهلویش آویزان بود. 

او گفت:

- چند تا جستجو کردم، فکر کردم دوست داشته باشی بدونی، دایدالوس به مجازاتش رسید. 

- دیدیش؟ 

او به موافقت سری تکان داد. 

- مینوس می خواست تا ابد اون رو توی پنیر مذاب بجوشونه، اما پدرم ایده های دیگه ای داشت. دایدالوس تا ابد پلکان خروجی و پل های هوایی در اسفودل می سازه. اون به ازدحام ترافیکی اونجا کمک می کنه. راستش، فکر کنم اون پیرمرد هم از اون تصمیم کاملاً خوشحاله. اون هنوز در کار ساخت و سازه. هنوز در حال خلق کردنه. و اون می تونه در پایان کار، پسرش و پردیکس رو ببینه. 

- خوبه. 

نیکو ضربه ای بر روی حلقه ی نقره ای زد. 

- اما دلیل واقعی این جا اومدنم، این نیست. یه چیزایی فهمیدم. می خوام یه پیشنهادی بهت بکنم. 

- چی؟

او گفت:

- راهی برای شکست لوک، اگه حق با من باشه، اون تنها راه برای بدست آوردن یه شانس در مقابله با لوکه. 

نفس عمیقی کشیدم. 

- بسیار خب، دارم گوش می دم. 

نیکو نگاه کوتاهی به اتاق انداخت. ابروهایش چین برداشت. 

- اون .. اون کیک آبی تولده؟ 

به نظر گرسنه بود، شاید یک کمی مشتاق. کنجکاو بودم آیا این بچه ی بی چاره تا حالا یه جشن تولد داشته، یا آیا به یه جشن تولد دعوت شده. 

گفتم:

- بیا تو، یه کمی بستنی و کیک بخوریم. به نظر خیلی حرفا برای گفتن داریم.
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