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 فصل اول
 

 با مواد منفجره به كشتي سواري مي روم.
  Pioneerمترجم اين فصل :

 
 

انتهاي دنيا وقتي شروع شد كه يك اسب بالدار بر روي كاپوت ماشينم فرود آمد. تا آن موقع، داشتم بعد از ظهري 
عالي را سپري مي  كردم. اساساً، نبايد رانندگي مي كردم، چون تا هفته ي بعد شانزده ساله نمي شدم، اما مادرم و 

ناپدري ام، پل، من و ريچل را به يك كشيدگي خصوصي از ساحل در سواحل جنوبي آورده بودند، و پل اجازه داده بود 
0Fتا براي يك گشت و گذار كوچك، پريوسش

  را قرض كنم. 1
 حاال، ميدونم داريد در مورد چي فكر مي كنيد، واي اين واقعاً از بي مالحظه گي اونه، بله، بله، بله.

اما پل مرا كامالً خوب مي شناسد. او ديده بود كه هيوالها را تكه تكه مي كنم و از ساختمان هاي منفجر شده ي 
مدارس بيرون مي پرم، براي همين احتماالً متوجه شده بود كه راه بردن يك ماشين براي چند صد يارد، واقعاً 

 خطرناكترين كاري نيست كه تا حاال انجام داده ام. 
بهرحال، ريچل و من در حال رانندگي بوديم. روز گرمي از ماه آگوست بود. موي قرمزرنگ ريچل، دم اسبي به پشت 
بسته شده بود و او بلوزي سفيد بر روي مايويش پوشيده بود. ، قبالً هرگز او را در هيچ لباس ديگري به جز تي شرت 

 موشوار و شلوار لي رنگي شده اش، نديده بودم، و او شبيه يك ميليون دراكماي طاليي به نظر مي رسيد. 
 او به من گفت:

 - اُه، اونجا نگه دار!
1Fبر روي يك برآمدگي مشرف به اقيانوس اطلس

، پارك كرديم. دريا هميشه يكي از مكان هاي مورد عالقه ام بود، اما 2
امروز به طورخاصي زيبا بود- سبز پرتاللو و صاف شبيه شيشه، مثل اين كه پدرم فقط به خاطر ما آن را آرام نگه 

 داشته بود.
 پدرم، يه جورايي، پوسايدن است. اون مي تونه كارايي شبيه به اين رو انجام بده.

 ريچل لبخند زد. 
 - خب، درمورد اون دعوت....

 - اُه، ... درسته.
سعي كردم هيجان زده به نظر برسم. منظورم اين است، او از من خواسته بود تا با او، براي سه روز، به تعطيالت 

خانوادگي شان در  وياليشان در سنت توماس بروم. پيشنهادهاي زيادي شبيه آن دريافت نمي كنم. نظر خانواده ام در 
مورد يك تعطيالت مجلل، يك آخر هفته، در كابيني كهنه در النگ آيلند با تعدادي فيلم اجاره اي و پيتزاي يخ زده 

2F و اين جا، فك و فاميل ريچل قصد داشتند به من اجازه دهند تا در جزاير كارائيببود،

 به آنها بپيوندم. از طرفي 3
مطمئناً به يك تعطيالت نياز داشتم. اين تابستان، سختترين تابستان در زندگي ام شده بود. ايده ي يك زنگ تفريح 

 كوچك، حتي براي چند روز كامالً وسوسه كننده بود. 

                                                 
1   -Prius 
2 - Atlantic 
3  -Caribbean 



هنوز، چيزي بزرگ قرار بود كه  يك روزي بر سرمان نازل شود. براي يك ماموريت گوش به زنگ بودم. حتي بدتر از 
چيزهاي بدي رخ آن، هفته ي آينده تولدم بود. پيشگويي وجود داشت كه مي گفت وقتي من شانزده ساله شوم، 

 خواهند داد. 
 او گفت:

 - پرسي، مي دونم وقت بديه. اما اون هميشه براي تو بد بوده، مگه نه؟
 او درست مي گفت. قول دادم:
 - واقعاً مي خوام بيام، فقط ... 

 - جنگ. 
سري به موافقت تكان دادم. دوست نداشتم در مورد آن صحبت كنم، اما ريچل مي دانست. او مثل اكثر فاني ها نبود، 

او مي توانست از ميان مه ببيند- حجابي جادويي كه ديد انسانها را منحرف مي كرد. او هيوالها را ديده بود. او تعدادي 
از دو رگه ها را ديده بود كه براي تيتان ها و هم پيمانان آنها مبارزه مي كردند. او حتي تابستان گذشته، آنجا بود، وقتي 

كه لرد كرونوس ريز ريز شده، از تابوتش در فرم جديد وحشتناكش برخاست، و  او احترام دائمي مرا به خاطر كوبيدن 
 شانه ي پالستيكي آبي رنگش به چشمان لرد كرونوس بدست آورد. 

 او دستش را بر روي بازويم گذاشت. 
 - فقط در موردش فكر كن، باشه؟ چند روزي بيشتر نمي ريم. پدرم ...

 صدايش  لرزيد. 
 پرسيدم:

 - او باعث ميشه بد بگذره؟
 ريچل سرش را با تنفر تكان داد. 

- او داره سعي مي كنه كه با من خوب و عالي رفتار كنه، كه تقريباً بدترش مي كنه. او مي خواد كه پاييز به آكادمي 
3Fبانوان كالرشن

  برم. 1
 - مدرسه اي كه مادرت مي رفته؟

4F- اون يه آكادمي دخترونه

 براي دختران اجتماعي ست، آخرين گامها، در نيو همشاير. مي توني من رو توي يه 2
 آكادمي دخترونه تصور كني؟ 

تاييد مي كنم كه آن ايده، كامالً زبانم را بند آورد. ريچل توي پروژه هاي هنري شهري عضو بود و به بي خانمان ها 
غذا مي داد و به تجمعات اعتراض آميز براي « نجات داركوب هاي سينه زرد در خطر انقراض » و چيزهايي شبيه اين 

مي رفت. هرگز نديده بودم او يك پيراهن زنانه بپوشد. سخت بود كه او را در حال ياد گيري اصول اجتماعي زيستن 
 تصور كنم. 
 او آه كشيد. 

 - پدرم فكر مي كنه اگه يه سري كار خوب برام انجام بده، من احساس گناه مي كنم و تسليم مي شم. 
 - به همين خاطره كه اجازه داده تا من با شماها به تعطيالت بيام؟

- بله ... اما پرسي تو بهم لطف خيلي بزرگي مي كني. خيلي بهتر ميشه اگه تو با ما باشي. از طرفي، چيزي هست كه 
 مي خوام در موردش صحبت ... 

                                                 
1  -Clarion Ladies Academy 
2  -finishing schoolاستفاده كرده ام. مترجم.دخترانه   مدرسه اي كه دختران را براي حضور در جامعه آماده مي سازد. به جاي ترجمه ي آن از همان آكادمي 



 او ناگهاني متوقف شد. 
 پرسيدم:

- چيزي كه مي خواي در موردش صحبت كني؟ منظورت ... اون قدر جديه كه بايد به سنت توماس بريم تا در 
 موردش صحبت كنيم؟    
 او لب هايش را جمع كرد. 

- ببين، حاال فراموشش كن. بيا تظاهر كنيم كه آدم هايي معمولي هستيم. براي يه گشت، با ماشين بيرون اومديم، و 
 داريم اقيانوس رو تماشا مي كنيم و عاليه كه با هم هستيم. 

مي توانستم چيزي بگويم كه او را ناراحت كند، اما او لبخندي شجاعانه بر روي صورتش نشاند. نور خورشيد مويش را 
شبيه آتش كرده بود. زمان هاي زيادي را اين تابستان با هم گذرانده بوديم. واقعاً آن را اين طوري برنامه ريزي نكرده 

اتفاق هاي خيلي جدي در كمپ افتاد، آنقدر زياد كه خودم را در حالي يافتم كه نياز داشتم به ريچل زنگ بودم، اما 
بزنم و بيرون بزنم، فقط براي كمي نفس كشيدن. نياز داشتم كه به خودم يادآوري كنم كه دنياي فاني هنوز آن جا، 

 آن بيرون است، به دور از تمام هيوالها كه از من به عنوان كيسه بوكسشان استفاده مي كردند. 
 گفتم: 

 - باشه، فقط يه بعد از ظهر معمولي و دو تا آدم معمولي. 
 او سري به توافق تكان داد. 

- و خب ... فرضاً، اگه اين دو تا آدم هم ديگر رو دوست داشته باشند، چي ميشه اگه اون پسر احمق تصميم بگيره 
 دختره رو ببوسه، هان؟ 

 - اُه...
 احساسي شبيه يكي از آن گاوهاي وقف شده ي آپولو را داشتم- كند، الل، و قرمز روشن. 

 - ام...
خب، دور و بر او بودن خيلي آسانتر از ... خب از بعضي از نمي توانستم تظاهر كنم كه در مورد ريچل فكر نكرده بودم. 

دخترهاي ديگري بود كه مي شناختم. مجبور نبودم سخت كار كنم يا مراقب چيزي كه مي گفتم باشم، يا مغزم را 
بتركانم تا بفهمم او در چه فكري است. ريچل زياد مخفي كاري نمي كرد. اجازه مي داد كه بدانيد چه احساسي دارد. 
مطمئن نبودم كه گام بعدي چه خواهد بود- اما آنقدر گيج بودم كه متوجه پيكر سياه رنگي كه از آسمان بيرون پريد، 

  واف- تلق! فرود آمد. صدايي در ذهنم گفت:–نشدم تا وقتي كه چهار سم بر روي كاپوت پريوس با صداي واف 
 - هي، ريئس، ماشين قشنگيه!

اسب بالدار، بلك جك، يكي از دوستان قديمي ام بود، به همين خاطر سعي كردم كه به خاطر سوراخ هايي كه سم 
 هايش حاال در آنها قرار داشت، دلخور نشوم، اما فكر نمي كنم پدر ناتني ام واقعاً از ديدنش خوشحال شود. 

 آه كشيدم. 
 - بلك جك، داري چي كار ... 

 ناگهان كسي كه بر روي پشتش سوار بود، را ديدم، و فهميدم كه اوضاع دارد بغرنج و پيچيده مي شود. 
 - هي، پرسي.

چارلز بكيندورف، مشاور ارشد كابين هفاستوس، كه باعث مي شد اكثر هيوالها براي مامانهايشان گريه كنند. او بزرگ 
بود، با ماهيچه هايي درشت، كه با كار كردن در كوره هاي كمپ در هر تابستان، حاصل شده بود، دو سال بزرگتر از 

من، و يكي از بهترين آهنگرهاي سازنده ي اسلحه هاي كمپ. او تعدادي وسيله ي مكانيكي خالقانه ساخته بود. يك 



ماه قبل، او يك بمب آتشين، از آتش يوناني را در دستشويي يك اتوبوس توريستي كه حامل دسته اي هيوال از 
سرتاسر كشور بود، قرار داده بود. انفجارش دسته اي كامل از ارتش كرونوس شيطان و ديوصفت را، به محض اين كه 
يك هارپي سيفون توالت را كشيد، منهدم كرد. بكيندورف لباس رزمي پوشيده بود. او يك زره سينه و كاله جنگي با 
شلوار ارتشي مشكي پوشيده بود و شمشيري كه يك طرفش بسته شده بود. كيف مواد منفجره اش بر روي دوشش 

 بود. 
 پرسيدم:

 - وقتشه؟
 او عبوسانه سري به توافق تكان داد. 

غده اي در گلويم به وجود آمد. مي دانستم دارد نزديك مي شود. داشتيم برايش هفته ها برنامه ريزي مي كرديم، اما 
 اميد داشتم كه هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ريچل به بكيندورف نگاه كرد. 

 - سالم. 
 - اُه، سالم. من بكيندورفم. تو بايد ريچل باشي. پرسي بهم گفته ... آه، منظورم اينه كه اون درباره ات صحبت كرده. 

 ريچل يكي از ابروهايش را باال آورد. 
 - واقعًا، خوبه. 

 او نگاهي به بلك جك انداخت، كه داشت بر روي سم هايش بر روي كاپوت پريوس مي لنگيد. 
 - خب حدس مي زنم كه شماها مجبوريد بريد و حاال دنيا رو نجات بديد. 

 بكيندورف موافق بود:
 - كامالً درسته. 

 با بيچارگي، به ريچل نگاه كردم.
 -  به مامانم مي گي ... 

 - بهش مي گم. مطمئنم بهش عادت داره. و به پل هم در مورد كاپوت توضيح مي دم. 
 ريچل قبل از اين كه بتوانم واكنشي نشان دهم، مرا بوسيد. 

 - موفق باشي و حاال برو دو رگه. برام يه تعدادي از اون هيوالها رو بكش. 
آخرين تصوير از او در ذهنم اين گونه بود: او نشسته در صندلي كنار راننده پريوس، دست به سينه، در حالي كه وقتي 

كه دايره وار بلك جك باالتر و باالتر مي رفت، و من و بكيندورف را به سوي آسمان مي برد، در حال تماشا بود. 
كنجكاو بودم كه ريچل مي خواست در مورد چه چيزي با من صحبت كند، و آيا اين قدر زنده خواهم بود تا آن را 

 بفهمم. 
 بكيندورف گفت:

 - خب، حدس مي زنم كه تو نمي خواي كه من در مورد اون صحنه ي كوچيك به آنابث حرفي بزنم. 
 زيرلب گفتم:

 - اُه، خدايان، حتي در موردش فكرم نكن.  
بكيندورف با دهان بسته خنديد، و با هم بر فراز اقيانوس اطلس پرواز كرديم. تقريباً تاريك شده بود وقتي كه هدفمان 
را پيدا كرديم. پرنسس آندروميدا در افق مي درخشيد- يك كشتي بزرگ توريستي كه با نور زرد و سفيد روشن بود. از 
دوردست، شما فكر مي كرديد آن فقط يك كشتي مهماني ست، نه مركز فرماندهي لرد تيتان. بعد وقتي كه نزديك تر 

مي شديد، ممكن بود متوجه پيكري در باالي دماغه كشتي شويد- يك دوشيزه ي مو سياه در قباي يوناني، كه به 



زنجير كشيده شده بود، با نگاهي مملو از ترس در تمام صورتش، مثل اين كه او مي توانست بوي تعفن تمامي آن 
هيوالهايي را كه مجبور بود حمل كند، حس كند. ديدن دوباره آن كشتي، دل و روده ام را به هم پيچاند. تقريباً دو بار 

 بر روي پرنسس آندروميدا تا پاي مرگ رفته بودم. حاال اين كشتي مستقيم به سمت نيويورك مي رفت. 
 بكيندورف در ميان باد فرياد زد:
 - مي دوني بايد چي كار كنيم؟ 

سري به توافق تكان دادم. ما عمليات آزمايشي را در ميان كارخانه هاي كشتي سازي در نيو جرسي انجام داده بوديم، 
از كشتي هاي دور انداخته شده به عنوان هدف هايمان استفاده مي كرديم. مي دانستم چقدر كم وقت داريم. اما همين 

 طور مي دانستم كه اين بهترين شانس ما براي پايان دادن به تهاجم كرونوس بود، حتي قبل از اين كه شروع شود. 
 گفتم:

 - بلك جك، ما رو روي عرشه ي عقب كشتي پياده كن. 
 او گفت:

 - مرد، از ديدن اون كشتي منتفرم. گرفتم، رئيس. 
سه سال قبل، بلك جك، قبل از اين كه با كمي كمك از جناب دوستانم و من آزاد شود، بر روي پرنسس آندروميدا در 

5Fبند بود. فهميدم كه او ترجيح مي داد يالش شبيه پوني كوچكم

  بافته شود تا دوباره به اينجا برگردد. 1
 به او گفتم:

 - براي ما صبر نكن. 
 - اما، رئيس....

 گفتم:
 - به من اعتماد كن، خودمون بيرون ميايم. 

بلك جك بالهايش را جمع كرد و شبيه يك شهاب سياه رنگ به سمت قايق شيرجه رفت. باد در ميان گوش هايم 
سوت كشيد. هيوالهايي را ديدم كه در عرشه هاي بااليي كشتي در  حال گشت زني بودند- دراكاناها، زن هاي ماري، 

سگ هاي جهنمي، غول ها، و ديوهايي نيمه انسان، نيمه خوك دريايي، به نام تلخين ها- اما ما چنان سريع حركت 
كرديم، كه هيچ كدامشان زنگ خطر را نزد.  ما بر روي عقب كشتي فرو رفتيم و بلك جك بالهايش را گشود و به 

 سبكي بر روي كوتاهترين عرشه فرود آمد. پياده شدم، در حالي كه احساس تهوع مي كردم. 
 بلك جك گفت:

 - موفق باشي، رئيس. نذار اونها به گوشت اسب تبديلت كنن!
 با آن حرف، دوست قديمي ام به درون شب پرواز كرد. خودكارم را از جيبم بيرون آوردم و سر آن را برداشتم. 

و ريپتايد به اندازه ي واقعي اش رشد كرد- سه فوت برنز آسماني مرگبار، در هواي گرگ و ميش غروب درخشيد. 
بكيندورف تكه اي كاغذ از جيبش بيرون كشيد. فكر كردم نقشه اي چيزي ست. اما بعد فهميدم كه يك عكس است. 

او در آن نور كم به آن زل زده بود- صورت خندان سلينا بيوريگارد، دختر آفروديت. آنها تابستان گذشته، شروع به 
 بيرون رفتن با هم كرده بودند، بعد از سالها كه همه ي ما داشتيم مي گفتيم: 

 - شوخي نكن! شماها همديگر رو دوست دارين! 
 حتي با همه ي آن ماموريت هاي خطرناك، بكيندورف اين تابستان شادتر از هر وقت ديگري بود كه او را ديده بودم. 

 قول دادم:
                                                 

1  -My Little Pony .نام يك برند اسباب بازي در شخصيت آنها اسب هاي كوچك است كه مشخصه هايشان بدنهاي رنگارنگ و يالهايشان است  



 - انجامش مي ديم و برمي گرديم كمپ. 
 براي لحظه اي نگراني را در چشمانش ديدم. بعد او لبخند دلگرم كننده ي هميشگي اش را بر چهره اش نشاند. 

 گفتم:
 - مطمئن باش، بيا بريم كرونوس رو دوباره ميليون ذره كنيم. 

ما راهرويي تنگ را تا پلكان عمودي دنبال كرديم، اما وقتي صداهايي از باالي سرمان بكيندورف راه را نشان داد. 
 شنيديم، خشكمان زد. يك نيمه انسان، نيمه سگ، يك تلخين، غرولند كرد.  

- اهميت نمي دم بيني ات چي مي گه!  آخرين باري كه بوي يه دو رگه رو استشمام كردي، اون تبديل به يك 
 ساندويچ گوشت شد!

 صداي دومي غر غر كرد:
 - ساندويچ هاي گوشت خيلي خوبند! اما اين بوي يه دو رگه ست، قسم مي خورم. اونها روي عرشه هستند!

 - بله، اما مغزت روي عرشه نيست!
آنها به مشاجره شان ادامه دادند، و بكيندورف به پلكاني كه به پايين مي رفت، اشاره كرد. تا جايي كه مي توانستيم 

ساكت پايين رفتيم. دو طبقه پايين تر، صداي تلخين ها محو شد. سرانجام به دريچه اي فلزي رسيديم. بكيندورف با 
 دهانش كلمات « موتورخانه» را بي صدا ادا كرد. 

قفل بود، اما بكيندورف سيم چيني را از كيفش بيرون آورد و پيچ را شبيه تكه اي كَره شكافت. در داخل، دسته اي از 
توربين هاي زرد رنگ به اندازه ي سيلو مي چرخيدند و وز وز مي كردند. فشارسنج ها و سيم هاي بيرون آمده از 

كامپيوتر ها بر روي ديوار مقابل، به خط بودند. يك تلخين بر روي يك ميز فرمان قوز كرده بود، اما او چنان سرگرم 
كارش بود كه متوجه ما نشد. او در حدود پنج پا بلندي داشت، با پوست خوك درياييِ مشكيِ صاف، پاهايي كوتاه و 

6Fزبر. سر يك دوبرمن

 را داشت، اما دستهاي جلويي اش تقريباً شبيه انسان بود. وقتي كه بر روي صفحه كليدش ضربه 1
زشت رويان دات اي آهسته زد، غريد و زير لب چيزي گفت. شايد در حال فرستادن پيام براي دوستانش در سايت 

7Fكام

  بود. 2
قدمي به جلو برداشتم، و او راست ايستاد، احتماالً بو برده بود كه چيزي درست نيست. او به كناري، به سمت يك زنگ 

خطر قرمزرنگ خيز برداشت، اما مسيرش را سد كردم. او هيس هيس كرد و به سمتم خيز برداشت، اما يك برش از 
 ريپتايد، و او به خاك تبديل شد. 

 بكيندورف گفت:
 - يكي كارش تموم شد، حدود پنج هزارتايي ديگه بايد برن. 

او  شيشه اي محتوي مايعي سنگين سبزرنگ به سمتم پرتاب كرد، آتش يوناني، يكي از خطرناكترين مواد جادويي در 
 دنيا. بعد وسيله اساسي ديگري براي دو رگه ها را برايم پرتاب كرد، پايه ي نوار چسب. او گفت:

 - روي اون يكي، روي ميز فرمان جاسازيش كن، من روي توربين ها كار مي كنم. 
شروع به كار كرديم. اتاق گرم و مرطوب بود، و بدون هيچ درنگي در عرقمان خيس شده بوديم. كشتي با صدايي 

يكنواخت به راهش ادامه مي داد. با توجه به پسر پوسايدن بودن، موقعيت سنجي ام در دريا عالي بود. نپرسيد چطوري،  
 درجه شرقي، و با سرعت هيجده گره در حركت 71.90  درجه شمالي و 40.19اما مي توانستم بگويم كه ما در 

بوديم، كه معني اش اين بود كه كشتي در سپيده دم، به بندرگاه نيويورك خواهد رسيد. اين تنها شانس ما براي 

                                                 
1  -Dobermanنوعي سگ نگهبان آلماني  
2  -uglyface.com 



متوقف ساختن آن بود. تازه دومين شيشه آتش يوناني را به كنترل پنل متصل كرده بودم كه صداي گومب گومب پا بر 
روي پله هاي فلزي را شنيدم- تعداد زيادي از آن جانوران داشتند از پلكان پايين مي آمدند كه مي توانستم صدايش را 

 از پشت موتور بشنوم. نشانه ي خوبي نبود. 
 چشمانم بر روي بكيندورف قفل شد. 

 - چه قدر ديگه وقت الزمه؟
 - خيلي.

 او بر روي ساعتش ضربه اي زد، كه كنترل از راه دور براي منفجر كردن بمب بود. 
 - هنوز بايد فرستنده رو سيم كشي كنم و چاشني هاي منفجر كننده رو آماده كنم. حداقل ده دقيقه ديگه. 

 با توجه به صداي پاها، ما حدود ده ثانيه اي وقت داشتيم. 
 گفتم:

 - اونها رو سرگرم مي كنم، توي نقطه ي قرارمون مي بينمت. 
 - پرسي...

 - برام آرزوي موفقيت كن. 
به نظر مي رسيد مي خواهد بحث كند. تمام نقشه در مورد داخل شدن و بيرون رفتن، بدون هيچ ديده شدني بود. اما 

 حاال مجبور بوديم كه في البداهه كار كنيم. 
 او گفت:

 - موفق باشي. 
 داشتند از پله ها پايين مي آمدند. آنها را با ريپتايد سريع تر از آن كه به بيرون از در دويدم. نيم دو جين تلخين

بخواهند فرياد بزنند، بريدم. به باال رفتن ادامه دادم- از تلخين ديگري گذشتم، كه چنان ترسيده بود كه ظرف ناهار 
كوچك هيوالها را به زمين انداخت. او را زنده گذاشتم- قسمتي به خاطر اين كه جعبه ي ناهارش جالب بود، قسمتي 

بتواند زنگ خطر را به صدا در آورد و اميدوار بودم كه دوستانش را به دنبال من روانه سازد به جاي به خاطر اين كه 
 اين كه به سمت موتورخانه روانه شوند. 

به سمت دري دويدم كه به عرشه ششم باز مي شد و به دويدن ادامه دادم. مطمئن بودم قبالً هال فرش شده، خيلي 
مجلل بوده، اما متجاوز از سه سال در تصرف هيوالها بودن، كاغذ هاي ديواري، فرش و درهاي اتاق خواب ها پنجه 

كشيده و لجن مال شده بود، به طوري كه شبيه داخل گلوي يك اژدها به نظر مي رسيد ( و بله، بدبختانه، دارم از 
 تجربياتم صحبت مي كنم). 

در اولين ديدارم از پرنسس آندروميدا، دشمن قديمي ام لوك تعدادي توريست گيج را براي نمايش بر روي عرشه نگه 
مي داشت، با توجه به مه آنها متوجه نمي شدند كه در كشتي تحت تاراج هيوالها هستند. حاال هيچ نشانه اي از 

توريست ها نمي ديدم. از فكر كردن در مورد اين كه چه اتفاقي برايشان افتاده، متنفر بودم، اما به نوعي شك داشتم 
8Fكه به آنها اجازه داده شده باشد كه با بردهاي بينگو

 يشان به خانه رفته باشند. 1
به يك تفرجگاه رسيدم، يك بازار خريد بزرگ كه تمام ميانه ي كشتي را در بر گرفته بود، و به سردي متوقف شدم. در 

 ميانه ي محوطه فواره اي قرار داشت، و در داخل آن فواره، يك خرچنگ غول پيكر چمباتمه زده بود. 

                                                 
1  -bingo .نوعي بازي منوط به شانس  



9Fنمي گم غول پيكر مثل اون خرچنگ هاي پادشاه آالسكايي

 سنت مي تونيد بخوريد. 99 دالر و 7 كه با قيمت 1
 وقتي مي گم غول پيكر منظورم بزرگتر از فواره است.

هيوال ايستاد و ده فوتي بيرون از آب آمد. صدفش خال خالي آبي و سبز بود، گازانبرهايش بلندتر از بدنم بود. اگر شما 
تمام آن كف ها و بافت زشت با موهاي زير چانه و دندان هاي نيش خرد تا حاال دهان يك خرچنگ را ديده ايد، 

كننده، مي تونيد تصور كنيد كه اين يكي كه به اندازه ي يك بيلبورد ورم كرده بود، بهتر به نظر نمي رسيد. چشمان 
ريز مشكي اش بر روي من مي درخشيد، و مي توانستم هوش را در آن ها ببينم- و تنفر را. در حقيقت پسر خداي 

 دريا بودن، در رابطه با پيروزي ام بر آقا خرچنگه كمكي نمي كرد. 
 او هيس هيس كرد، كف از ميان دهانش سرازير شد:

 - اف ف ف ف ف ....
بويي كه خارج شد شبيه يك بطري آشغال پر از فيله ماهي سرخ شده بود كه تمام هفته در زير نورخورشيد قرار داشته. 

 آژيرها جيغ مي كشيدند. به زودي همراه هاي زيادي در كنارم داشتم و مجبور بودم به راهم ادامه بدهم. 
 - سالم خرچنگي. 

 با گام هايي كوتاه به لبه ي محوطه رسيدم. 
 - من فقط مي خوام به سرعت از كنارت رد بشم، پس ... 

خرچنگ با سرعتي باور نكردني حركت كرد. او به سرعت از فواره بيرون جهيد و مستقيم به سمت من آمد، 
گازانبرهايش به هم مي خورد. به درون يك مغازه ي يادگاري فروشي شيرجه رفتم، و در ميان قفسه اي از  تي شرت 

به سرعت داخل اتاق شد. به ها مدفون شدم. يكي از گازانبرهاي خرچنگ، ديوارهاي شيشه اي را در هم كوبيد و 
 سرعت از اتاق خارج شدم، به سختي نفس مي كشيدم، اما آقا خرچنگه چرخيد و دنبالم كرد. 

 صدايي در باالي بالكن باالي سرم گفت:
 - اونجا. متجاوز!

اگر مي خواستم يك كمي حواس پرتي ايجاد كنم، موفق شده بودم، اما اين جا جايي نبود كه بخواهم بجنگم. اگر اين 
پايين، در مركز قايق مي ماندم، يه لقمه ي خرچنگ مي شدم. خرچنگ ديوصفت به سمتم حمله ور شد. برشي با 

ريپتايد زدم، نوك گازانبرش را بريدم. او هيس هيس كرد و كف از دهانش فرو ريخت، اما به نظر، خيلي صدمه نديده 
بود. سعي كردم كه داستان هاي قديمي كه ممكن بود در رابطه با اين چيز به من كمك كند را به ياد آورم. آنابث به 

من در مورد يك هيوالي خرچنگ چيزهايي گفته بود- چيزي كه هركول در زير پايش لهش كرده بود؟ اون نقشه اين 
10Fجا كار نمي كرد. اين خرچنگ يه ذره بزرگتر از كفش هاي ريبكز

 م بود. ناگهان چيز عجيبي به ذهنم خطور كرد. 2
11Fآخرين كريسمس، مادرم و من، پل بلوفيس را به كابين قديمي مان در مانتاك

 برديم، جايي كه ما سالهاست مي 3
رويم. پل مرا به گرفتن خرچنگ برده بود، و وقتي او توري پر از آن چيزها بيرون آورد، به من نشان داده بود كه چطور 

 خرچنگ ها شكافي بر زره هايشان داشتند، درست در ميان شكم زشتان. 
تنها مسئله رسيدن به شكم زشتش بود. به فواره نگاه كوتاهي انداختم، بعد به كف مرمري، به خاطر سرعت خرچنگ 

 در مسيرش سطح صاف شده بود.   

                                                 
1  -Alaskan king crab .نوعي خرچنگ بزرگ به شكل نعل اسب  
2  -Reeboks 
3  -Montauk 



دستم را كشيدم، بر روي آب متمركز شدم، و فواره منفجر شد. آب به همه جا پاشيد، به اندازه ي يك ساختمان سه 
طبقه باال رفت، و بالكن ها و آسانسورها و پنجره هاي مغازه ها را شست. خرچنگ اهميتي نداد. او عاشق آب بود. او از 
كنار به سمتم مي آمد، چنگك هايش را به هم مي كوبيد و هيس هيس مي كرد، و من مستقيم به سمتش دويدم، در 

 حالي كه جيغ مي زدم:
 - آي ي ي ي ي !

قبل از اين كه به هم برخورد كنيم، عملي شبيه عمليات درون زمين بيسبال انجام دادم و بر روي كف مرمري مرطوب 
مستقيم به زير جانور سريدم. شبيه سريدن به زير يك ماشين زرهي هفت تني بود. تمام چيزي كه خرچنگ بايد انجام 

مي داد، بايد مي نشست و مرا له مي كرد، اما قبل از اين كه بفهمد چه اتفاقي در حال رخ دادن است، من ريپايد را 
شبيه سيخ به شكاف درون زره اش فرو بردم، و شمشير را تا دسته اش فرو بردم، و خودم را از پشتش به بيرون هل 
دادم. هيوال لرزيد و هيس هيس كرد. چشمانش حل شد. صدفش به رنگ قرمز روشن در آمد مثل اين كه از داخل 

داشت تبخير مي شد. صدف خالي مثل توده اي عظيم بر روي كف تلق تلق كرد. وقتي براي تحسين مهارتم نداشتم. 
به سمت نزديكترين پله ها دويدم، تا وقتي كه از همه طرف هيوالها و دورگه ها دستوراتي را فرياد مي كردند و اسلحه 

هايشان را مي كشيدند. دستانم خالي بود. ريپتايد، با استفاده از جادو، دير يا زود در جيبم ظاهر مي شد، اما حاالجايي 
زير الشه ي خرچنگ گير كرده بود، و وقتي براي بيرون كشيدن آن نداشتم. در آسانسور مركز اجتماعات در عرشه 
شماره هشت، دسته اي از دراكاناها به سمتم مي سريدند. از كمر به باال، آنها زنهايي با پوست فلس مانند سبزرنگ 

بودند، چشماني زرد و زبان هايي شاخه مانند. از كمر به پايين، دوجفت مار به جاي پاهايشان قرار داشت. آنها نيزه و 
 تورهاي سنگيني به همراه داشتند، و من از تجربياتم مي دانستم كه آنها مي توانند از آن وسايل استفاده كنند. 

 يكي از آنها گفت:
 - اون چيييييييه؟ يه غنيمت براي كرونوسسسسسسس!

. تو اينجايينبودم، اما در مقابلم، جايگاهي بود با يك كشتي مدل، مثل يك شي نمايشي 12F1 مار رو بشكندر مود بازي 
مدل را از پايه اش جدا كردم و آن را بر روي اولين دراكانا پرت كردم. كشتي يكراست به صورتش برخورد كرد و او با 
كشتي به پايين افتاد. از روي او پريدم، نيزه ي دوستش را قاپيدم، و او را به اطراف چرخاندم. او به داخل آسانسور فرو 

 رفت و من به دويدن به سمت باالي قايق ادامه دادم. 
 او فرياد زد:

 - بگيريدش!
سگ هاي جهنمي پارس كردند. پيكاني از جايي سوت كشان از كنار صورتم عبور كرد و خودش را در ديوار چوب 

 ماهوني پلكان فرو برد. 
 تا وقتي كه هيوالها را از موتور خانه دور مي كردم و براي بكيندورف زمان بيشتري كسب مي –اهميتي نمي دادم 

كردم. وقتي كه داشتم از پلكان باال مي رفتم، بچه اي به سمت پايين يورش آورد. شبيه اين بود كه تازه از چرتي 
 كوتاه بيدار شده است. زره اش نيمه كاره بود. او شمشيرش را كشيد و فرياد زد:

 - كرونوس!
اما صدايش بيشتر ترسان بود تا عصباني. نمي توانست بيشتر از دوازده سال سن داشته باشد- در حدود همان سني بود 

كه براي اولين بار به كمپ دو رگه ها رسيده بودم. آن فكر مرا افسرده كرد. ذهن اين بچه داشت شستشو داده مي 
شد- آموزش داده شده بود تا از خدايان متنفر باشد و مبارزه كند، چون او يك نيمه المپي بود. كرونوس داشت از او 

                                                 
1  -break-the-snake .يك نوعي بازي ماري كه در آن شكلي مار مانند بر روي صفحه حركت مي كند و ... حتماً خودتون بازي كردين ديگه  



استفاده مي كرد، و هنوز اين بچه فكر مي كرد، من دشمنش هستم. به هيچ طريقي نمي خواستم به او صدمه اي 
بزنم. براي اين يكي نيازي به اسلحه نداشتم. به داخل گاردش رفتم و مچش را گرفتم و او را به ديوار كوبيدم. 

شمشيرش تلق تلق كنان از ميان دستانش رها شد. بعد كاري را انجام دادم كه براي آن برنامه ريزي نكرده بودم. 
 احتماالً احمق بودم. قطعاً ماموريتمان را به خطر مي انداخت، اما نمي توانستم آن را انجام ندهم. به او گفتم:

 - اگه مي خواي زنده بموني، همين حاال از اين كشتي برو بيرون. به دورگه هاي ديگه هم بگو. 
 بعد او را به پايين پله ها هل دادم و او سكندري خوران به سمت طبقه ي پايين رفت. 

 به باال رفتن ادامه دادم. 
خاطرات بد: راهرويي كه از كنار كافه تريا مي گذشت. آنابث، برادر ناتني ام، تايسون، و من دزدكي به اين جا آمده 
بوديم، سه سال قبل در اولين بازديدم. به بيرون در داخل عرشه ي اصلي دويدم. در كمان دماغه، آسمان از رنگ 

ارغواني به رنگ مشكي تغيير رنگ داده بود. يك استخر شنا بين دو برج شيشه اي با پلكان هاي بيشتر و عرشه هاي 
داراي رستوران مي درخشيد. تمام قسمت باالي كشتي به طور ترسناكي خلوت بود. همه ي آنچه كه بايد انجام مي 

دادم گذر به سمت ديگر بود. بعد مي توانستم از پلكان پايين روم، به سمت جايگاه هلي كوپتر- نقطه ي قرار 
اضطراري مان. با كمي شانس، بكيندورف مرا در آنجا مالقات مي كرد. به داخل دريا مي پريديم. قدرت هاي آبي ام از 
هر دوي مان محافظت مي كرد، و ما چاشني هاي بمب را وقتي يك چهارم مايل دور مي شديم، مي تركانديم. نيمي 

 از عرشه را پشت سر گذاشته بودم كه صدايي مرا خشك كرد. 
 - دير كردي، پرسي. 

لوك بر باالي بالكن باالي سرم ايستاده بود، لبخندي بر روي صورت زخم دارش بود. او شلوار لي و تي شرت سفيد و 
دمپايي پوشيده بود، مثل اين كه فقط يك پسر دانشجوي معمولي بود، اما چشمانش به من حقيقت را مي گفت. آنها 

 طاليي جامد بودند. 
 - چند روزه منتظرت هستيم. 

 در ابتدا او مثل لوك معمولي به نظر مي رسيد. اما ناگهان صورتش در هم پيچيد. 
لرزه اي از ميان بدنش گذشت، مثل اين كه چيزي واقعاً نامطبوع نوشيده باشد. صدايش سنگين تر و باستاني تر و 

 قدرتمند تر شد- صداي لرد تيتان، كرونوس. كلمات ستون فقراتم را خراشيد، مثل تيغه ي يك چاقو. 
 - بيا، در مقابلم تعظيم كن. 

 زير لب گفتم:
 - آره، اون اتفاق مي افته. 

غول هاي البستريگنيان بر روي طرف ديگر استخر شنا جاگيري مي كردند، مثل اين كه آنها منتظر يك اشاره بودند. 
هركدامشان هشت پا بلندي داشت، با بازوهايي خالكوبي شده، زره چرمي، و گرزهاي خاردار. دو رگه هاي كمان دار بر 
روي سقف باالي سر لوك ظاهر شدند. دو سگ جهنمي از روي باكلن مقابل پايين پريدند و به سمت من غريدند. چند 

ثانيه بعد محاصره شده بودم. يك تله: به هيچ طريقي آنها نمي توانستند چنين سريع به اين موقعيت برسند، مگر اين 
 كه آنها مي دانستند كه من دارم مي آيم. 

به باال، به لوك نگاه كردم، و خشم در من جوشيد. نمي دانستم آيا روح لوك هنوز در ميان آن بدن زنده است. شايد، 
با آن روشي كه صدايش تغيير مي كرد ... شايد فقط كرونوس داشت خودش را با پيكر جديدش وفق مي داد. به خودم 
گفتم، اهميتي ندارد. لوك تغيير كرده و شيطان شده بود، خيلي قبل تر از اين كه كرونوس او را تصرف كند. صدايي در 

 سرم گفت:



 مجبوري در نهايت باهاش بجنگي. چرا حاال نه؟ - 
بر طبق آن پيشگويي بزرگ، پيش بيني شده بود كه من، وقتي كه شانزده ساله مي شدم، حق انتخابي خواهم داشت تا 
دنيا را خراب كنم يا آن را نجات دهم. فقط هفت روز ديگر مانده بود. چرا حاال نه؟ اگر واقعاً قدرتي داشتم، يه هفته چه 
تفاوتي مي كرد؟ مي توانستم اين خطر را درست همين جا، با پايين كشيدن كرونوس پايان دهم.  هي، قبالً با هيوالها 

 و خدايان جنگيده بودم. 
 مثل اين كه در حال خواندن افكارم باشد، لوك لبخند زد. نه، او كرونوس بود. بايد آن را به ياد مي داشتم. 

 او گفت:
 - جلو بيا، اگه جراتش رو داري. 

جمعيت هيوالها پخش شد. از پله ها باال رفتم، قلبم داشت مي كوبيد. مطمئن بودم كسي مرا از پشت به زمين مي 
كوبد، اما آنها گذاشتند عبور كنم. جيبم را گشتم و خودكارم را منتظر يافتم. سرش را برداشتم، و ريپتايد به شمشيري 

 رشد يافت. 
اسلحه ي كرونوس در ميان دستانش ظاهر شد- يك داس به بلندي شش فوت، نيمه برنز آسماني و نيمي فوالد فاني. 
فقط نگاه به آن شي، زانوهايم را به ژله تبديل كرد. اما قبل از اين كه بتوانم تصميمم را عوض كنم، حمله كردم. زمان 

كند شد. منظورم دقيقاً كند شدن زمانه، چون كرونس آن قدرت را داشت. احساسي شبيه به حركت در ميان شربتي 
غليظ داشتم. بازوهايم چنان سنگين بود كه به سختي توانستم شمشيرم را باال بياورم. كرونوس لبخند زد، داسش را با 
سرعتي معمولي چرخاند و منتظر شد تا من به سمت مرگم بخزم. سعي كردم با جادويش مبارزه كنم. بر روي درياي 
اطرافم تمركز كردم- منبع قدرتم. در طي سالها در كانال زدن به آن بهتر شده بودم، اما حاال به نظر مي رسيد هيچ 

چيزي اتفاق نمي افتد. گام كند ديگري به سمت جلو برداشتم. غول ها هو كردند. دراكاناها خنده اي هيس هيس مانند 
 كردند. 

 البه كنان در خواست كردم:
  هر كاري حاال بكني خوبه. - هي، اقيانوس.

 تمام قايق به يك سمت كج شد، و هيوالها بر روي پاهايشان افتادند. ناگهان دردي تند در ميان بدنم به وجود آمد. 
چهار هزار گالن آب شور از ميان استخر آب بيرون جهيد، من و كرونوس و هركسي را بر روي عرشه خيساند. آب 

قدرتم را زنده كرد، جادوي زمان را شكست، و من به جلو يورش بردم. ضربه اي به كرونوس زدم، اما هنوز خيلي كند 
بودم. اشتباهي كردم و به صورتش نگاهي كردم- صورت لوك- پسري كه روزگاري دوستم بود. به همان اندازه كه از 

او متنفر بودم، كشتن او برام سخت بود. كرونوس چنين ترديدي نداشت. او با داسش برشي به سمت پايين زد. به عقب 
 پريدم، و تيغه ي شيطاني به فاصله ي يك اينچ به خطا رفت، و خراشي را بر روي عرشه درست بين دو پايم بريد.

ضربه اي به سينه ي كرونوس زدم. او به عقب سكندري خورد، اما او سنگين تر از آن چه بود كه لوك مي بايست مي 
بود. مثل اين بود كه ضربه اي به يك يخچال وارد كرده باشم. كرونوس داسش را دوباره چرخاند. با ريپتايد آن را 

گرفتم، اما ضربه اش چنان قدرتمند بود كه تيغه ام فقط توانست آن را دفع كند. لبه ي داس آستين لباسم را بريد و 
بازويم را خراشيد. زخمي جدي نبود، اما كل بدنم با درد منفجر شد. چيزي را كه يك ديو دريا در مورد داس كرونوس 

 گفته بود به ياد آوردم:
 - مراقب باش، احمق. يه تماس، و تيغه روحت را از بدنت جدا خواهد كرد. 

حاال منظورش را مي فهميدم. فقط در حال از دست دادن خونم نبودم. مي توانستم احساس كنم قدرتم، اراده ام، 
هويتم از درونم بيرون مي رود. سكندري خوان به عقب برگشتم، شمشيرم را به دست چپم دادم، و با نا اميدي يورش 



بردم. تيغه ام بايد به ميان بدنش فرو مي رفت، اما تيغه از روي شكمش منحرف شد مثل اين كه داشتم به مرمر جامد 
 ضربه مي زدم. هيچ راهي براي كشتنش وجود نداشت كه او بخواهد از آن خودش را نجات دهد. كرونوس خنديد. 

 - يه اجراي ضعيف، پرسي جكسون. لوك بهم مي گه تو هرگز در شمشير بازي حريفش نبودي. 
 ديدم محو شد. مي دانستم زمان زيادي ندارم. 

 گفتم:
 - لوك يه كله ي گنده داشت، اما حداقل كله ي خودش بود. 

 كرونوس متفكرانه گفت:
- چه حيف كه حاال بايد بكشمت، قبل از اين كه از نقشه ي نهايي پرده برداري بشه. عاشق اين مي شم كه ترس رو 

 توي چشمات ببينم، وقتي كه بفهمي چطور المپ رو ويرون مي كنم. 
 - هرگز اين كشتي رو نمي تونيد به مانهاتان برسونيد. 

 بازوهايم مي لرزيد. نقاط تاريك در مقابلم مي رقصيدند. 
 - و چرا اين اتفاق مي افته؟ 

چشمان طاليي كرونوس درخشيد. صورتش- صورت لوك- مثل يك ماسك به نظر مي رسيد، غير طبيعي و با قدرتي 
 شيطاني در پشتش مي درخشيد. 

 - شايد تو داري روي مواد منفجره ي دوستت حساب مي كني؟ 
 او به پايين نگاه كرد و فرياد زد:

 - ناكامورا!
يك پسر نوجوان در زره كامل رزمي به زور راهي در جمعيت باز كرد. چشم چپش با چشم بندي مشكي پوشيده شده 

بود. او را مي شناختم، البته: ايتان ناكامورا، پسر نمسيس. تابستان گذشته زندگي اش را در البيرنت نجات داده بودم، و 
 در بازگشت، اين ولگرد كوچولو كمك كرده بود تا كرونوس به زندگي برگردد. 

 ايتان فرياد زد:
 - موفقيت آميز بود، لرد. وقتي بهم گفته شد اون رو پيداش كرديم. 

او دستهايش را بر هم كوبيد و دو تا غول به جلو آمدند، در حالي كه به زور چارلز بكيندورف را بينشان مي كشاندند. 
قلبم تقريباً ايستاد. بكيندورف چشمي ورم كرده و زخم هايي در تمام صورت و بازوانش داشت. زره اش از بين رفته بود 

 و پيراهنش تقريباً پاره شده بود. فرياد زدم:
 - نه!

بكيندورف به چشمانم نگاه كرد. او به دستش نگاه كرد، مثل اين كه سعي داشت به من چيزي بگويد. ساعتش. آنها 
آن را هنوز نگرفته بودند، و آن ساعت يك كنترل از راه دور بود. آيا ممكن بود كه مواد منفجره آماده شده باشد؟ 

 مطمئناً، هيوالها حاال آنها را خنثي كرده بودند. 
 يكي از غول ها گفت:

 - اون رو وسط كشتي پيدا كرديم، سعي مي كرد كه داخل موتور خونه بره. حاال مي تونيم بخوريمش؟ 
 - به زودي. 

 كرونوس به ايتان اخم كرد. 
 - مطمئني كه اون هيچ بمبي كار نزاشته؟
 - او قصد داشته به موتور خونه بره، لرد. 



 - چطوري اين رو مي دوني؟ 
 - خب ... 

 ايتان با ناراحتي اين پا آن پا شد. 
 - او داشت به اون سمت مي رفت. و او به ما اين رو گفت. كيفش هنوز پر از مواد منفجره است. 

به كندي، شروع به فهميدن كردم. بكيندورف آنها را فريفته بود. وقتي او فهميده بود كه دارد به تله مي افتد، كاري 
كرده بود تا به نظر برسد راه ديگري را مي رفته. او آنها را متقاعد كرده بود كه هنوز به موتور خانه نرسيده است. آتش 

يوناني هنوز آماده منفجر شدن بود! اما آن بمب، به هيچ كارمان نمي آمد مگر اين كه مي توانستيم از كشتي خارج 
 شويم و آن را فعال كنيم. كرونوس ترديد كرد. 

 دعا كردم. 
 - داستان رو باور كن.

 حاال درد در ميان بازويم، چنان بد بود كه به سختي مي توانستم بايستم. 
 كرونوس دستور داد:

 - اون كيف رو باز كن. 
يكي از غولها كوله ي مواد منفجره بر روي شانه هاي بكيندورف را پاره كرد. او به داخلش نگاه كرد، ناليد و آن را 

وارونه كرد. هيوالهاي ترسان به عقب دويدند. اگر كيف واقعاً پر از شيشه هاي آتش يوناني بود، ما همگي به هوا رفته 
 بوديم. اما چيزي كه فرو افتاد يك جين قوطي كنسرو هلو بود. 

 مي توانستم صداي تنفس كرونوس را بشنوم كه سعي مي كرد تا عصبانيتش را كنترل كند. 
 او گفت:

 - آيا تو، احتماالً، اين دو رگه رو نزديك آشپزخانه دستگير نكردي؟ 
 ايتان رنگش پريد. 

 - ام...
 - و آيا تو، احتماالً، كسي رو فرستادي تا واقعاً موتورخونه رو چك كنه؟ 
 ايتان با ترس به عقب لغزيد، بعد بر روي پاشنه هايش چرخيد و دويد.  

در سكوت فحش دادم. حاال تنها چند دقيقه وقت داشتيم، قبل از اين كه بمب ها خنثي شوند. چشمانم دوباره نگاه 
 بكيندورف را گرفت و در سكوت سوالي پرسيد، در حالي كه اميدوار بودم او متوجه آن شود: چقدر؟ 

او انگشتانش را جمع كرد، و دايره اي ساخت. صفر. هيچ تاخيري بر روي تايمرش وجود نداشت. اگر بكيندورف دكمه 
كنترل از راه دور را مي فشرد، كشتي به يكباره به هوا مي رفت. هرگز قادر نبوديم به اندازه ي كافي از آن دور شويم، 

 تا از آن استفاده كنيم. هيوالها اول ما را مي كشتند، يا مواد را خنثي مي كردند، يا هر دو. 
 كرونوس با لبخندي كج به سمتم برگشت. 

- مجبور خواهي بود كمك نااليق من رو ببخشي، پرسي جكسون. اما اهميتي نداره. ما حاال شماها رو داريم. ما هفته 
 هاست كه مي دونيم شماها دارين مياين. 

 او دستش را كشيد و دستبندي نقره اي با يك نماد داس آويزان شد- نماد لرد تيتان. 
 زخم بر روي بازويم، تمام قدرتم براي فكر كردن را كشيده بود، اما زير لب گفتم:

 - وسيله ارتباطي ... جاسوس در كمپ. 
 كرونوس با دهان بسته خنديد. 



- تو نمي توني روي دوستات حساب كني. اونها هميشه اجازه مي دن كه سقوط كني. لوك اون درس رو به روش 
 سختي ياد گرفت. حاال شمشسيرت رو بنداز و تسليم من شو، يا دوستت مي ميره. 

آب دهانم را فرو بردم. يكي از غول ها دستش را به دور گردن بكيندورف بست. در حالتي نبودم كه بتوانم او را نجات 
 دهم، و حتي اگر سعي مي كردم، قبل از اين كه به آنجا برسم مرده بود. هر دو مرده بوديم. 

 بكيندورف بي صدا گفت: برو. 
سرم را به شدت تكان دادم. نمي توانستم او را ترك كنم. غول دوم هنوز داشت در ميان قوطي هاي هلو كندوكاو مي 
كرد، كه معني اش اين بود كه دست چپ بكيندورف آزاد بود. او دستش را به كندي باال آورد- به سمت ساعتي كه بر 

 روي مچ راستش بود. مي خواستم فرياد بزنم: نه!
 ناگهان پايين استخر شنا، يكي از دراكاناها هيس هيس كرد:

 - اون داره چي كار مي كنه؟ اون چيه روي مچش؟ 
بكيندورف چشمانش را محكم بست و دستش را بر روي ساعتش گذاشت. انتخابي نداشتم، شمشيرم را مثل يك نيزه 

به سمت كرونوس پرت كردم. شمشير بدون هيچ آسيبي از روي سينه اش كمانه كرد، اما او را از جا پراند. جمعيت 
 هيوالها را به كناري هل دادم و از كناره قايق بيرون پريدم- به سمت آب يكصد پا در زير پاهايم. 

صداي غرولند عميقي را بر روي كشتي شنيدم. هيوالها از باال فرياد مي زدند. نيزه اي از كنار گوشم گذشت. پيكاني 
رانم را سوراخ كرد، اما به سختي وقتي براي پرداختن به درد داشتم. به دورن دريا شيرجه رفتم و از جريانات آبي 

 خواستم كه مرا دور كنند، خيلي دور- يكصد يارد، دويست يارد. 
 حتي از آن فاصله هم، انفجار دنيا را لرزاند. گرما پشت سرم را سوزاند. 

پرنسس آندروميدا از دو طرف تركيد، يك توپ آتشين از شعله هاي سبز، به داخل آسمان تاريك دويد، هر چيزي را 
 مي بلعيد. به بكيندورف، فكر كردم. بعد هوشياري ام را از دست دادم و شبيه يك لنگر به سمت كف دريا فرو رفتم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل دوم

 تعدادي قوم و خويش ماهي گونه ام را مالقات مي كنم.
 
 مترجم اين فصل: زهرا سعيدي

 
هاي افتضاحي مي بينند. موضوع اينه كه، آنها هرگز فقط رويا نيستند. آنها بصيرتها و پيشگويي ها و  دورگه ها خواب

 تمام آن چيزهاي عرفاني ديگري هستند كه به مغزم آسيب مي رسانند. 
در رويا ديدم كه در كاخ تاريكي در باالي كوهستان هستم. بدبختانه، آن جا را شناختم: كاخ تيتان ها در باالي 

 كوهستان اثريس، كه به طور ديگري، كوه تامپاليس در كاليفرنيا شناخته مي شود. 
عمارت كاله فرنگي اصلي رو به شب باز بود، به دورش ستونهاي يوناني مشكي و مجسمه ي تيتان ها قرار گرفته بود. 

نور مشعل ها بر روي كف مرمري مشكي مي درخشيد. در مركز اتاق، يك غول در لباس رزم، در زير وزن ابرهاي 
 قيف مانند چرخان تقال مي كرد- اطلس، در حال نگه داشتن آسمان. 

 دو مرد غول پيكر ديگر در نزديكي يك منقل برنزي ايستاده بودند، و تصاوير را در شعله ها بررسي مي كردند. 
 يكي گفت:

 - درسته، يه انفجار. 
 او زره مشكي پوشيده بود كه با نقاط نقره اي، مثل شب پر ستاره، آراسته شده بود. صورتش با كالهي جنگي پوشيده 

 شده بود كه از هر طرفش شاخ قوچي بيرون زده بود. 
 ديگري گفت:

 - مهم نيست. 
اين تيتان در ردايي طاليي پوشيده شده بود، با چشماني طاليي، شبيه كرونوس. كل بدنش مي درخشيد. مرا به ياد 

 آپولو، خداي خورشيد مي انداخت، به جز اين كه نورِ تيتان، زننده تر و حالتش خصمانه تر بود. 
 - خدايان به رقابت واكنش نشان دادند. به زودي از بين خواهند رفت. 

 تفسير تصاوير در ميان آتش سخت بود: توفانها، ساختمانهاي فرو ريخته، فاني هايي كه از ترس جيغ مي كشيدند. 
 تيتان طاليي گفت:

13F- به شرق مي رم تا نيروهامون رو فرماندهي كنم. كريوس

 ، تو بايد بموني و از كوهستان اثريس محافظت كني. 1
 مرد شاخ قوچي غريد:

- هميشه كاراي احمقانه به من واگذار ميشه. لرد جنوب، لرد كواكب آسماني. حاال هم، وقتي شماها اون همه خوش 
 مي گذرونيد، مجبورم پرستاري اطلس رو بكنم. 

 در زير ابرهاي چرخان، اطلس با تقال نعره كشيد. 
 - بگذار بيام بيرون، لعنت بهت! من بزرگترين جنگجوتون هستم. بار روي دوشم رو بگير تا بتونم بجنگم!

 تيتان طاليي غريد: 
- ساكت! تو شانس خودت رو داشتي، اطلس. تو شكست خوردي. كرونوس دوستت داره، اما فقط همون جايي كه 

 هستي. تو هم كريوس، وظيفه ات رو انجام بده.  
                                                 

1  -Krios يكي از تيتان ها، پسر گايا و اورانوس، در ليست تيتان ها او تيتاني جدا افتاده است. طبق افسانه ها او نقش خاصي در جنگ بين تيتانها و خدايان يونان 
 نداشته، اما وقتي كه جنگ مغلوبه شد او هم همراه بعضي از تيتان ها به تارتاروس تبعيد شد.  او پدربزرگ هكيت بوده. 



 كريوس پرسيد:
14F- و اگه شماها جنگجوي بيشتري نياز داشتيد؟ نواده ي كت و شلواري

 خائنمون، نمي تونه توي يه جنگ كاراي 1
 زيادي براتون انجام بده. 

 تيتان طاليي خنديد. 
- نگران اون نباش. از طرفي خدايان به سختي مي تونند از پس كوچكترين رقابت مون بربيان. اونها هيچ نمي دونند، 
چند تا ديگه از اونها رو براشون كنار گذاشتيم. روي حرفم حساب كن، توي يه مدت چند روزه، المپ ويرونه اي بيش 

15Fنخواهد بود، و ما اين جا دوباره همديگر رو مي بينيم و پايين كشيدن عصر

  ششم رو جشن مي گيريم! 2
 تيتان طاليي در ميان شعله هاي آتش منفجر شد و ناپديد گشت. كريوس غريد:

 - اُه، مطمئنًا، اون «توي شعله ها منفجر شدن» رو بدست آورده، من سر گذاشتن اين شاخ هاي احمقانه رو. 
صحنه عوض شد. حاال خارج از عمارت كاله فرنگي بودم، در حالي كه در سايه يك ستون يوناني مخفي شده بودم. 

پسري در كنارم ايستاده بود، و حرف هاي تيتان ها را استراق سمع مي كرد. او موي صاف و ابريشمي تيره اي داشت، 
 صورت رنگ پريده، و لباس هاي سياه- دوستم، نيكو دي آنجلو، پسر هيديز. 

 او مستقيم به من نگاه كرد، حالتش ترسناك بود. او پچ پچ كنان گفت:
- مي بيني، پرسي؟ داري وقت رو از دست مي دي. تو واقعاً فكر مي كني مي توني اونها رو بدون نقشه ي من 

 شكست بدي؟ 
 كلماتش به سردي كف اقيانوس، سر تا سر بدنم را شستشو داد، و روياهايم سياه شد. 

 صدايي ضعيف گفت:
 - پرسي؟ 

در سرم احساسي شبيه به بودن در ماكروويو، پيچيده شده در فويل آلومينيوم، داشتم. چشمانم را باز كردم و پيكر بزرگ 
 سايه واري، كه بر رويم خم شده بود، را ديدم. با اميدواري پرسيدم:

 - بكيندورف؟ 
 - نه، برادر. 

چشمانم دوباره تمركز كردند. داشتم به يك سيكالپس نگاه مي كردم، صورتي ناقص الخلقه، موي موشوار قهوه اي، 
 چشمي بزرگ و قهوه اي، پر از دلواپسي. 

 - تايسون؟ 
 برادرم نيش خندي باز تحويلم داد. 

 - آره! مغزت كار مي كنه!
خيلي موافق نبودم. احساس بي وزني و سرما مي كردم. صدايم شكسته بود. مي توانستم صداي تايسون را بشنوم، اما 

 بيشتر شبيه اين بود كه ويبره هايي در داخل جمجمه ام مي شنيدم، نه صداي معمولي. 
16Fبلند شدم، و پارچه اي نازك از رويم كنار رفت. بر روي رختخوابي بافته شده از اشنه درياييِ

 نرم بودم. در اتاقي آراسته 3
شده با صدف هاي حلزوني بودم. مرواريد هاي درخشان، به اندازه توپ بسكتبال، از سقف آويزان بود، و نور اتاق را 

فراهم مي كرد. در زير آب بودم. حاال، با توجه به پسر پوسايدن بودن و تمام اين چيزها، با اين موضوع كنار مي آمدم. 

                                                 
1  -tuxedo نوعي لباس رسمي مردانه براي مجالس رقص و مهماني ها  
2  -Age  
3  -kelp .گياهي دريايي و بزرگ به رنگ قهوه اي كه در سواحل اقيانوس آرام در امريكا يافت مي شود  



مي توانستم به خوبيِ روي زمين نفس بكشم و لباس هايم حتي نمدار نبود، آنها خيس نمي شدند، تا وقتي كه مي 
خواستم اين اتفاق برايشان بيفتد. اما هنوز وقتي كه كوسه اي كله چكشي از ميان پنجره هاي اتاق خواب به داخل شنا 

 كرد، نگاهي از روي توجه به من كرد، و بعد با آرامش از سمت ديگر اتاق شناكنان بيرون رفت، كمي شوكه شدم. 
 - كجا... 

 تايسون گفت:
 - قصر بابا. 

تحت شرايط متفاوت تر، هيجان زده مي شدم. هرگز قلمرو پوسايدن را نديده بودم و براي ديدنش، سالها روياپردازي 
كرده بودم. اما سرم صدمه ديده بود. لباس هايم، هنوز با نشانه هايي سوخته از انفجار لكه شده بود. جراحت هاي 

بازوها و پاهايم خوب شده بودند، فقط بودن در اقيانوس، در مدت زمان كافي، مي توانست آن را برايم انجام دهد، اما 
هنوز احساس مي كردم به وسيله ميخ هاي كفش ورزشي يك تيم فوتبال از غول هاي اليستريگنيان لگدكوب شده 

 ام.  
 - چه مدت ...
 تايسون گفت:

 - شب قبل پيدات كرديم. داشتي توي آب فرو مي رفتي. 
 - پرنسس آندروميدا؟ 

 تايسون تاييد كرد:
 - به هوا رفت!

 - بكيندورف روي عرشه اش بود. شماها پيداش ... 
 صورت تايسون درهم رفت.

 - هيچ نشانه اي ازش نبود. متاسفم، برادر.
از ميان پنجره، به درون آب آبي رنگ عميق زل زدم. بكيندورف قصد داشت كه اين پاييز به كالج برود. او يك دوست 

دختر، تعداد زيادي دوست و تمام زندگيِ پيش روي اش را داشت. نمي توانست مرده باشد. شايد مثل من از قايق 
 او نمي توانست از يك سقوط يكصد پايي در ميان آب، و چي؟بيرون آمده باشد، شايد از كناره قايق بيرون پريده باشد 

مثل من، جان سالم به در برد. او نمي توانست فاصله الزم را بين خودش و انفجار ايجاد كند. در درونم مي دانستم كه 
 او مرده است. او خودش را قرباني كرده بود تا پرنسس آندروميدا را نابود كند و من، او را رها كرده بودم. 

در مورد رويايم فكر كردم: تيتان ها در مورد انفجاري صحبت مي كردند كه اهميتي نداشت. نيكو دي آنجلو به من 
هشدار مي داد كه بدون دنبال كردن نقشه اش هرگز نمي توانم كرونوس را شكست دهم- ايده ي خطرناكي كه 

بيشتر از يك سال بود از آن اجتناب مي كردم. انفجار دوري اتاق را لرزاند. نور سبزي در بيرون درخشيد، تمام دريا را 
 مثل ظهر روشن كرد. پرسيدم:

 - چي بود؟ 
 تايسون نگران به نظر مي رسيد. 

 - بابايي برات توضيح مي ده. بيا، اون داره هيوالها رو مي تركونه! 
قصر احتماالً شگفت انگيزترين قصري بود كه تا حاال ديده بودم، اگر در فرآيند ويران شدن نبود. تا انتهاي يك 

راهروي دراز شنا كرديم و توسط يك آبفشان به سمت باال پرتاب شديم. هنگامي كه بر باالي سقف ايستاديم، نفسم 
 را حبس كردم- خب، اگر مي توانستم نفسم را در زير آب حبس كنم. 



قصر به بزرگي شهري در كوهستان المپ، با محوطه هاي عريض، باغ ها و عمارت هاي كاله فرنگي ستون دار بود. 
باغ ها با انواع مرجان ها و گياهان دريايي درخشان آراسته شده بود، بيست يا سي تايي ساختمان كه از صدف ساخته 
شده بود، سفيد رنگ بودند، اما با رنگهاي رنگين كمان مي درخشيدند. ماهي ها و اختاپوس ها از پنجره ها به سرعت 
وارد و خارج مي شدند. مسيرشان با مرواريدهاي درخشان شبيه چراغ هاي كريسمس خط كشي شده بود. محوطه ي 

17Fاصلي پر از جنگجو بود، مردماهي ها

 با دم هاي ماهي گونه از كمر به پايين، و از كمر به باال، بدن هاي انساني، به 1
جز پوستشان كه آبي بود، كه هرگز قبالً آنها را نمي شناختم. بعضي هايشان داشتند از زخمي ها مراقبت مي كردند، 

بعضي، نيزه ها و شمشيرها را تيز مي كردند، يكي از آنها با عجله شناكنان از كنارمان عبور كرد، چشمانش سبز روشن 
بود، مثل آن چراغ هايي كه در فازمتر گذاشته مي شوند، و دندان هايش دندان هاي كوسه بود. آنها شبيه چيزهايي 

18Fپري دريايي كوچكنبودند كه شما در 

  ديده باشيد. 2
19Fبيرون محوطه اصلي استحكامات نظامي قرار داشت، برجها و ديوارها و اسلحه هايي براي جلوگيري از محاصره

- اما 3
اكثر آنها خرد و ويران شده بودند. همه چيز در نور سبز رنگي كه به خوبي با آن آشنا بودم، مي سوخت- آتش يوناني، 

كه مي توانست در زير آب بسوزد. در وراي آن، كف دريا به تاريكي مي پيوست. مي توانستم نبردهاي سنگين را 
ببينم- تاللو انرژي ها،  انفجارها، تابش تصادف ارتش ها را. يك انسان معمولي، اين جا را چنان تاريك مي يافت كه 

نمي توانست چيزي ببيند. لعنتي، يك انسان معمولي، توسط فشار آب خرد مي شد و در اثر سرما يخ مي زد. حتي 
 دوربين هاي مادون قرمز هم نمي توانستند، دقيقاً آنچه را در حال رخ دادن بود، نمايش دهند. 

در لبه ي مجموعه ي قصر،  معبدي با سقف مرجاني قرمز منفجر شده بود، در حالي كه آتش بيرون مي فرستاد و 
ويرانه هايش، با حركتي آهسته به سمت دورترين باغ ها روان بود. در بيرون از تاريكي باالي سرمان، پيكري غول 

20Fپيكر ظاهر شد، يك اسكوئيد

، بزرگتر از هر آسمان خراشي. در محاصره يك ابر تابان از گرد و خاك بود، حداقل من 4
فكر مي كردم كه گرد و خاك است تا وقتي كه فهميدم دسته اي از مردماهي ها بودند كه سعي داشتند به هيوال حمله 

كنند. اسكوئيد به روي قصر فرود آمد و با بازوهايش ضربه اي سخت وارد كرد، و دسته اي از ستون جنگجويان را 
سرنگون ساخت. ناگهان يك كمان از نور آبي فوق العاده اي از سقف يكي از بلندترين ساختمانها شليك شد. نور به 

 اسكوئيد غول پيكر خورد و هيوال مثل رنگ غذا در آب حل شد. 
  تايسون به جايي كه نور از آنجا آمده بود اشاره اي كرد، و گفت:

 - بابايي. 
 - اون اين كار رو كرد؟ 

ناگهان احساس اميدواري بيشتري كردم. پدرم قدرت هاي خيره كننده اي داشت. او خداي دريا بود. او مي توانست با 
 اين حمله مقابله كند، درسته؟ شايد اجازه مي داد كمكش كنم. 

                                                 
1  -merman  مردماهي يك موجود افسانه اي است كه به صورت يك نيمه انسان توصيف شده است. بدن او از كمر به باال مرد و از كمر به پايين به شكل دم 

) mermaidماهي است. در افسانه هاي قديم از آنها به عنوان معلم هاي باهوش ياد مي شود. البته آنها هرگز به اندازه ي همتايان مونث خود زن ماهي ها ( 
معروف و سر زبان نبودند. بيشتر در جنگ ها حضور داشتند.  همچنين گفته مي شود آنها مي توانند قايق ها را با فراخواني طوفان غرق كنند و يا انسانها را با نواي 

 مراجعه http://en.wikipedia.org/wiki/Mermanچنگشان محسور كنند. با مهمترين مردماهي در ادامه داستان آشنا مي شويم. براي اطالعات بيشتر به 
 كنيد. 

2  -The Little Mermaid انيميشني از شركت ديزني ساخته شده بر اساس يكي از داستان هاي هانس كريستين اندرسن كه در مورد زن ماهي ست كه 
عاشق شاهزاده اي مي گردد. اين زن ماهي دختر پادشاه تريتون مهمترين مردماهي ست كه در ادامه با او آشنا مي شويد.  منبع: 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Mermaid 
3  -siege weapon anti  اسلحه هايي شبيه منجيق و تيراندازها و توپ هايي كه بر روي برج ها قرار مي گيرد و از نزديك شدن نيروهاي دشمن به 

 استحكامات جلوگيري مي كند. 
4 -squid .يك جانور نرم تن داراي ده پا وابسته به خانواده اختاپوس ها  
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 با احترام از تايسون پرسيدم: 
 - تو هم مبارزه مي كردي؟ مثل كوبيدن سرها با اون قدرت بي نظير سيكالپسي ات؟ 

 تايسون لب و لوچه اش آويزان شد و فوراً فهميدم كه سوال بدي پرسيده ام. او من من كنان گفت:
 - من داشتم ... اسلحه ها رو تعمير مي كردم. بيا بريم بابايي رو پيدا كنيم. 

مي دانم اين ممكن است براي انسانهاي معمولي، با والدين معمولي، عجيب به نظر برسد، اما من فقط چهار پنج بار در 
زندگي ام، پدرم را ديده بودم و مالقاتمان هرگز بيشتر از چند دقيقه طول نكشيده بود. خدايان يونان دقيقاً جز كساني 

نبودند كه به موقع سر مسابقات بسكتبال بچه هايشان حاضر شوند. با اين حال هنوز فكر مي كردم مي توانم پوسايدن 
 را در يك نگاه تشخيص دهم. 

 در اشتباه بودم. 
21Fسقف معبد عرشه ي باز و گسترده اي بود كه به عنوان مركز فرماندهي آماده سازي شده بود.  بر روي كتيبه

 اي بر 1
روي كف آن، نقشه كاملي از زمين هاي قصر و اقيانوسهاي مجاور به نمايش در آورده بود. اما كتيبه حركت كرد، 

كاشي هاي كوچك سنگي رنگ شده، وقتي نيروها موقعيت هايشان را تغيير دادند، ارتش هاي متفاوت و هيوالهاي 
 دريايي، كه آن دور و اطراف حركت مي كردند، را به نمايش گذاشتند.  

 ساختمان هايي كه در دنياي واقعي فرو مي ريختند، در تصوير هم فرو مي ريختند. 
گروهي كه در كنار كتيبه ايستاده بودند، دسته اي از جنگجويان عجيب بودند كه عبوسانه صحنه نبرد را مطالعه مي 
كردند، اما هيچكدام از آنها شبيه پدرم نبودند. به دنبال مردي با جثه اي بزرگ مي گشتم، با پوستي كه خوب برنزه 

شده بود، و سبيلي مشكي، در حالي كه شورت برمودا و پيراهن هاوايي پوشيده باشد. هيچ كسي اين شكلي نبود. يكي 
از آن مردان، مردماهي بود كه به جاي يك دم ماهي، دو دم ماهي داشت. پوستش سبز بود، زره اش با مرواريد آراسته 
شده بود. موي سياهش شبيه دم اسب بسته شده بود و او جوان بود، اگر چه با شمايل غير انساني اش سخت بود اين 
را بگويم- آنها مي توانستند هزار يا سه هزار ساله باشند. در كنارش، مرد پيري با ريش انبوه سفيد و موي خاكستري 
ايستاده بود، به نظر مي رسيد وزن زره جنگي اش او را پايين مي كشاند. چشماني به رنگ سبز و چين هاي لبخند به 
دور چشمانش داشت، اما حاال در حال لبخند زدن نبود. داشت نقشه را بررسي مي كرد و به وسيله اي فلزي تكيه داده 
بود. در سمت راستش، زن زيبايي در زره سبز با موي ژوليده ايستاده بود و شاخ هاي كوچك عجيبي شبيه گازانبرهاي 

  فقط يك دلفين معمولي، اما او هم مشتاقانه به نقشه زل زده بود. –هاي خرچنگ داشت. دلفيني هم آن جا بود. 
22Fپيرمرد گفت: دلفين

23F ، پاالمون2

24F و سپاه كوسه هايش را از سمت غرب به جلو بفرست. مجبوريم پيشرويي اون نهنگ3

4 
 ها رو خنثي كنيم. 

 دلفين با صدايي تلق تلق مانند صحبت كرد، اما مي توانستم در درون ذهنم مفهوم حرف هايش را دريابم. 
 - بله، لرد!

 او به سرعت دور شد. 
  با ترس به تايسون نگاه كردم، بعد دوباره به پيرمرد . غير ممكن به نظر مي رسيد اما ... پرسيدم: 

                                                 
1  -Mosaic  اين جا به معني كاشي كاري ست كه از بهم پيوستن كاشي هاي كوچك براي نمايش صحنه هاي جنگ به كار مي رود. اين كلمه به معني كتيبه 

 هاي پازلي هم به كار مي رود كه از كلمه كتيبه به تنهايي استفاده كردم. مترجم 
2  -Delphin لفينلفين يك دلفين بود كه در خدمت خداي دريا، پوسايدن بود. وقتي خداي دريا در پي خواستگاري از آمفيتريت بود و البته آمفيتريت فرار كرد، دد 

به دنبال اين پري دريايي رفت و او را ترغيب كرد كه به خواسته پوسايدن جواب مثبت دهد. پوسايدن براي اين خدمت، او را درميان كواكب آسماني به نام دلفينوس 
 http://www.theoi.com/Ther/Delphin.htmlقرار داد. 

3  -Palaemon 
4  -leviathans .يك هيوالي دريايي خيلي بزرگ كه بيشتر به شكل يك نهنگ، يا وال بوده است  



 - بابا؟ 
پيرمرد به باال نگاه كرد. تاللو چشمانش را تشخيص دادم. اما صورتش ... به نظر مي رسيد چهل سال به سنش اضافه 

 شده است. 
 - سالم، پرسي.

 - چه اتفاقي براتون افتاده؟ 
تايسون سقلمه اي به من زد. او سرش را با چنان شدتي تكان مي داد كه ترسيدم از روي گردنش بيفتد. اما پوسايدن 

 رنجيده خاطر به نظر نمي رسيد. 
 او گفت:

 - همه چي رو به راهه، تايسون. پرسي، مرا به خاطر ظاهرم ببخش. جنگ خيلي رويم فشار آورده. 
 آهسته گفتم:

 -اما شما ناميرا هستيد. شما مي تونيد .. هر جوري كه بخوايد به نظر برسيد. 
 او گفت: 

- من موقعيت قلمرو ام رو منعكس مي كنم و حاال موقعيتم كامالً وحشتناكه. پرسي بايد تو رو معرفي كنم. متاسفانه، 
25Fتو ستوان دلفينم رو از دست دادي. خداي دلفين ها، اين ... ار.... همسرم آمفيتريته

 ، عزيزم ... 1
 زن در زره سبز به سردي به من زل زد، بعد دست به سينه شد و گفت:

 -  مرا ببخشيد، لرد، الزمه توي صحنه نبرد باشم. 
شناكنان دور شد. كامالً احساس ناراحتي مي كردم، اما فكر كنم نمي توانستم او را سرزنش كنم. هرگز در موردش زياد 

فكر نمي كردم، اما پدرم همسري ناميرا داشت. همه ي عشق و عاشقي هايش با انسان هاي فاني، كه شامل مادرم 
 هم مي شد ... خب، احتماالً آمفيتريت از آن دلخوشي نداشت. پوسايدن گلويش را صاف كرد: 

26F- بله، خب... اين پسرم تريتونه

 . ام، پسر ديگرم. 2
 رفيق سبز رنگ تصحيح كرد:

 - پسرتون و وارثتون. 
 دم هاي ماهي گونه اش به عقب و جلو حركت كرد. 

 او لبخندي تحويلم داد،  اما نشانه اي از دوستي در ميان چشمانش نبود. 
 - سالم، پرسيوس جكسون. در نهايت اومدي كمك كني؟ 

او طوري رفتار مي كرد مثل اين كه دير كرده بودم يا تنبل بودم.  اگر شما مي توانيد در زير آب سرخ شويد، من هم 
 احتماًال سرخ شدم. گفتم: 

 - بهم بگين چي كار بايد بكنم. 
تريتون لبخند زد. مثل اين كه پيشنهاد جذابي بود- مثل اين كه من، نوعي سگ سرگرم كننده بودم كه برايش پارس 

 كرده بود يا چيزي شبيه به آن.  او به سمت پوسايدن برگشت. 
                                                 

1  -Amphitrite .يكي از دختران نروس ( كه در فصل پانزدهم كتاب سوم با او آشنا شديم) و دوريس ( بعضي روايات او را  همسر ناميراي پوسايدن و الهه دريا
كه دختر اوشنوس تيتان بود)  مي دانند و بعضي هم او را دختر اوشنوس تيتان و تتيس كه يك پري دريايي بود. بعضي هم او را خلق شده توسط خود دريا ميدانند. 

البته هر سه مورد بر سر اين موضوع توافق دارند كه او  يك پري دريايي بوده و هر دو مورد او را خيلي زيبا توصيف مي كنند. مخلوقات او خوك هاي دريايي و دلفين 
 /Amphitrite  http://en.wikipedia.org/wikiها بودند.

2  -triton معروف ترين مردماهي. تنها پسر پوسايدن و اميفتريت. او مانند پوسايدن صاحب نيزه اي سه شاخه بود اما نيزه اش صدفي حلزوني داشت كه مي 
توانست با دميدن در آن آب دريا را آرام يا بر آشفته كند. به او لقب پيغامبر دريا و يا شيپورچي دريا را  هم مي دهند. شيپورش يك گوش ماهي خيلي بزرگ بود. منبع: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/triton 
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  شكست نمي خورم.من- شما رو توي خط مقدم مي بينم. پدر نگران نباش، 
 او مودبانه سري به سمت تايسون تكان داد. چرا من چنين احترامي را دريافت نمي كردم؟ بعد او به داخل آب رها شد.

 پوسايدن آهي كشيد. عصايش را باال آورد و آن تبديل به اسلحه هميشگي اش شد- يك نيزه سه شاخه عظيم. 
 نوكش با نور آبي مي درخشيد و آب به دور آن با انرژي مي جوشيد. او به من گفت:

 - به خاطر اون متاسفم. 
يك مار دريايي عظيم در باالي سرمان ظاهر شد و مارپيچ وار به سمت سقف آمد. رنگش نارنجي روشن بود، با دهان 

 نيش دار بزرگي كه مي توانست يك ورزشگاه را ببلعد. 
پوسايدن در حالي كه به سختي به باال نگاه مي كرد، نيزه اش را به سمت جانور نشانه رفت و آن را به سرعت با 

انرژي آبي رنگ حركت داد. هيوال به يك ميليون ماهي طاليي تبديل شد كه همگي با ترس شناكنان فرار كردند. 
 پوسايدن، مثل اين كه هيچ اتفاقي نيفتاده است، ادامه داد: 

27F- خانواده ام دلواپس هستند. نبرد عليه اوشنوس

  داره سخت ميشه. 1
او به لبه ي كتيبه اشاره كرد. با ضربه ي انتهاي نيزه اش، او تصوير يك مردماهي، با شاخ هاي گاو نر، را بزرگتر از 

بقيه كرد. مردماهي ظاهر شده در تصوير، در حال راندن ارابه اي بود كه توسط يك خرچنگ خاردار كشيده مي شد، و 
 به جاي شمشير، او مار زنده ايي را با مهارت در دست داشت. 

 در حالي كه سعي مي كردم به ياد آورم، گفتم:
 - اوشنوس، تيتانِ دريا؟ 

 پوسايدن سري به موافقت تكان داد. 
- او در اولين جنگ خدايان و تيتان ها بي طرف بود. اما كرونوس او را متقاعد كرده كه مبارزه كنه. اين ... خب، اين 

نشونه خوبي نيست. اوشنوس، خودش رو داخل ماجرا نمي كرد، مگه اين كه مطمئن باشه مي تونه در طرف پيروز قرار 
 بگيره. 

 در حالي كه سعي مي كردم خوش بين به نظر برسم، گفتم: 
 - احمق به نظر مياد. منظورم اينه كه اون با يه مار مي جنگه؟ 

 تايسون وفادارانه گفت:
 - بابايي اون رو از بين مي بره.  

 پوسايدن لبخند زد، اما خسته به نظر مي رسيد. 
- از اعتمادتون خيلي ممنونم. حاال تقريباً يك ساله كه در جنگيم.  قدرتهام تحليل رفته اند. و هنوز اون نيروهاي 

جديدي پيدا مي كنه كه به سمت من پرتاب كنه- هيوالهايي چنان باستاني كه همه چي رو در موردشون فراموش 
 كرده بودم.

در دوردست صداي انفجاري را شنيدم. نيم مايل دورتر يك كوهستان مرجاني در زير وزن دو جانور غول پيكر در هم 
28Fكوبيده شد. مي توانستم شكل شان را تشخيص دهم. يكي از آنها يك خرچنگ دريايي

 بود، ديگري غولي انسان نما، 2
                                                 

1  -Oceanus خداي دريا در دوره فرمانروايي تيتان ها. او پسر گايا و اورانوس بود. همسر او خواهرش تتيس بود. آنها هر دو با هم بر اقيانوس ها فرمانروايي مي 
كردند. او در جنگ ميان تيتان ها و خدايان يونان بي طرف ماند، همان گونه كه در شورش كرونوس بر عليه پدرش اورانوس بي طرف ماند. گاهي او شبيه يك نيمه 

انسان كه از كمر به باال يك مرد عضالني و از كمر به پايين يك مار است توصيف مي شود.  همچنين در كتبه هاي قديمي و از بين رفته او به شكل يك نيمه ماهي 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Oceanus كه در يك دستش يك ماهي و در دست ديگرش يك مار است تصوير شده است. منبع:

2  -Lobster       



شبيه يك سيكالپس بود، اما او با طوفاني از دستها محاصره شده بود. در ابتدا فكر كردم، توسط دسته اي از اختاپوس 
 ها در بر گرفته شده، ناگهان فهميدم كه آنها بازوانش هستند- صد تا، بازوي جنگنده. گفتم:

 - بريارز!
خوشحال بودم كه او را مي ديدم، اما به نظر مي رسيد دارد براي نجات زندگي اش مبارزه مي كند. او آخرين فرد از 

نوع خودش بود- يك صد دستي، عموزاده ي سيكالپس ها. او را تابستان گذشته از زندان كرونوس نجات داديم و مي 
 دانستم كه آمده تا به پوسايدن كمك كند، اما تا حاال چيزي در موردش نشنيده بودم. پوسايدن گفت:

 - اون خيلي خوب مي جنگه. اي كاش يه ارتش كامل شبيه اون داشتيم. اما اون فقط يكيه.   
به بريارز نگاه كردم، وقتي كه با عصبانيت فرياد كشيد و خرچنگ دريايي را، كه گازانبرهايش شكسته و درهم كوبيده 

شده بود، باالي سر برد. او خرچنگ را بر روي كوهستان مرجاني پرت كرد و خرچنگ در ميان تاريكي ناپديد شد. 
 بريارز پشت سرش شنا كرد، صد دستش شبيه پره هاي يك قايق موتوي مي چرخيدند. 

 پدرم گفت:
 - پرسي، زمان زيادي نداريم. در مورد ماموريتت بهم بگو. كرونوس رو ديدي؟ 

به او همه چيز را گفتم، اگر چه صدايم وقتي كه در مورد بكيندورف توضيح مي دادم، بند آمد. به پايين، در زير پايم، به 
محوطه ها، نگاه كردم و صدها مردماهي مجروح دراز كشيده بر روي برانكارد هاي موقت را ديدم. رديفي از تپه هاي 
مرجاني را ديدم كه مي بايست قبرهايي باشند كه با عجله ساخته شده بودند. فهميدم كه بكيندورف اولين مرگ نبود. 

 او فقط يكي از صدها مرده بود، شايد هزاران. هرگز آنقدر احساس عصبانيت و نا اميدي نكرده بودم. 
 پوسايدن دستي بر روي ريشش كشيد. 

- پرسي، بكيندورف مرگي قهرمانانه را انتخاب كرد. هيچ سرزنشي به خاطر اون متوجه تو نيست. ارتش كرونس در بي 
 نظمي خواهد افتاد. خيلي هاشون از بين رفتند. 

 - اما ما اون رو نكشتيم، مگه نه؟ 
وقتي آن حرف را زدم، مي دانستم كه اميدي واهي ست. ممكن بود كشتي اش را به هوا بفرستيم و هيوالهايش را 

 خرد و خاكشير كنيم، اما يك لرد تيتان به اين راحتي ها كشته نخواهد شد. 
 پوسايدن تاييد كرد:

 - نه، اما شماها براي طرف ما يه مقدار وقت خريديد. 
 در حالي كه در مورد كودكي كه در راه پله هاي كشتي ديده بودم فكر مي كردم، گفتم:

 - توي اون كشتي دورگه ها هم بودند. 
هر جوري بود به خودم اجازه دادم بر روي هيوالها و كرونوس متمركز شوم. خودم را متقاعد كرده بودم كه ويران 

كردن كشتي شان كار درستي است، چون آنها شيطان صفت بودند، آنها داشتند به قصد حمله به سمت شهرم حركت 
مي كردند، و از طرفي آنها واقعاً به طور دائمي كشته نمي شدند. هيوالها فقط تبخير مي شدند و در نهايت دوباره 

 تشكيل مي شدند. اما دو رگه ها .... 
 پوسايدن دستش را بر روي شانه ام گذاشت. 

- پرسي، فقط تعداد اندكي جنگجوي دورگه بر روي عرشه ي اون كشتي بود، و اونها همگي جنگيدن براي كرونوس 
رو انتخاب كرده بودند. شايد بعضي هاشون به اخطار تو گوش كرده باشن و فرار كرده باشن. اگه اونها اين كار رو 

 نكردن ... اونا راهشون رو انتخاب كردند. 
 گفتم:



- اونها مغزهاشون شستشو داده شده بود! حاال اونها مردند و كرونوس هنوز زنده ست. فكر مي كني اين حالم رو بهتر 
 مي كنه؟ 

به كتيبه زل زدم- كاشي انفجاري كوچكي، كاشي كاري هيوالها را خراب مي كرد. وقتي كه فقط يك تصوير بود، 
 خيلي ساده به نظر مي رسيد.  

تايسون بازويش را به دورم حلقه كرد. اگر كس ديگري چنين كاري كرده بود، او را به عقب مي راندم، اما تايسون 
 خيلي بزرگ و كله شق بود. او مرا بغل كرد، چه مي خواستم چه نمي خواستم. 

 - تقصير تو نيست، برادر. كرونوس خوب نمي تركه. دفعه ي بعدي از يه چماق بزرگتر استفاده مي كنيم. 
 پدرم گفت:

- پرسي، فداكاري بكيندروف بيهوده نبوده. شما ارتش پيشتاز رو درهم كوبيديد. براي يه مدتي نيويورك امن خواهد 
 بود، كه اين به المپي هاي ديگه اجازه مي ده بتونن با خطر بزرگتري مقابله كنن. 

 - خطر بزرگتري؟ 
 در مورد آنچه كه تيتان طاليي در رويايم گفته بود، فكر كردم: 

 خدايان به رقابت واكنش نشون دادند. به زودي اونها از بين خواهند رفت. 
 سايه اي از ميان صورت پدرم عبور كرد. 

 - تو براي يه روز غم و اندوه كافي داشتي. وقتي كه به كمپ برگشتي، از كايرون بپرس. 
 - برگشتن به كمپ؟ اما شما اينجا در خطريد؟ مي خوام كمك كنم! 

 - نمي توني، پرسي. كار تو جاي ديگه ايه. 
نمي توانستم باور كنم كه در حال شنيدن اين حرف بودم. براي پشتيباني به تايسون نگاه كردم. بردارم لبش را مي 

 جويد. 
 - بابايي .... پرسي مي تونه با يه شمشير بجنگه. اون خوبه. 

 پوسايدن با وقار گفت:
 - مي دونم. 

 گفتم:
 - بابا، مي تونم كمك كنم. مي دونم كه مي تونم. شما نمي تونيد خيلي زياد اينجا تاب بياريد. 

يك كره آتشين از پشت خطوط دشمن به درون آسمان پرتاب شد. فكر كردم پوساين آن را منحرف كند يا چيزي مثل 
آن، اما كره آتشين در گوشه ي بيروني حياط فرود آمد و منفجر شد، در حالي كه مردماهي هايي را، سكندري خوان، 

 به درون آب فرستاد. پوسايدن خود را عقب كشيد، مثل اين كه خنجر خورده باشد. 
 او اصرار كرد:

 - به كمپ برگرد. و به كايرون بگو وقتشه. 
 - براي چي؟ 

 - تو بايد پيشگويي رو بشنوي. كل پيشگويي رو. 
الزم نبود كه بپرسم كدام پيشگويي. سالها در مورد آن شنيده بود، «پيشگويي بزرگ»، اما هيچ كسي هرگز كل آن را 
به من نگفته بود. تمام چيزي كه مي دانستم اين بود: پيشگويي شده بود انتخابي صورت خواهد گرفت كه سرنوشت 

 جهان را رقم خواهد زد- اما اجباري در كار نبود. 
 گفتم:



- چي ميشه اگه اين، همون انتخاب باشه؟ اين جا موندن براي بدست آوردن يه شانس يا ترك كردن اين جا؟ چي 
 ميشه اگه من از اينجا برم و شما ... 

نمي توانستم كلمه «بميريد» را بگويم. فرض بر اين بود كه خدايان نمي ميرند، اما ديده بودم كه اتفاق افتاده است. 
حتي اگر آنها نمي مردند، آنها مي توانستند تا نزديكي نيستي محدود شوند، تبعيد شوند، در اعماق تارتاروس زنداني 

 شوند، مثل كرونوس كه اين اتفاق برايش افتاده بود. 
 پوسايدن اصرار كرد: 

- پرسي، بايد بري. نمي دوني انتخاب نهايي ات چه خواهد بود، اما مبارزه ي تو در دنياي باالي سرمونه. حتي به 
خاطر اين هم نباشه، تو بايد به دوستانت در كمپ هشدار بدي. كرونوس نقشه هاتون رو مي دونه. شما يه جاسوس 

 داريد. ما اين جا رو حفظ مي كنيم. انتخاب ديگه اي نداريم. 
 تايسون با نااميدي بازويم را گرفت. 

 - دلم برات تنگ ميشه، برادر!
 با ديدن ما، پدرمان به نظر مي رسيد ده سال ديگر به سنش اضافه شده است. 

 - تايسون، تو كارت رو خيلي خوب انجام داده اي، پسرم. اونها بهت توي اسلحه خونه نياز دارن. 
 تايسون كمي لب و لوچه اش را جمع كرد. او فين فين كنان گفت:

 - مي رم. 
 چنان سخت مرا در آغوش گرفت كه تقريباً دنده هايم را شكست. 
 - پرسي مراقب باش! نذار اون هيوالها تو رو به مرده تبديل كنن!

سعي كردم با اطمينان، سري به توافق تكان دهم، اما اين خيلي براي آن مرد بزرگ زياد بود. او هق هقي كرد و به 
 سمت اسلحه خانه شنا كرد، جايي كه عموزاده هايش، نيزه ها و شمشيرها را تعمير مي كردند. 

 به پدرم گفتم:
 - بايد اجازه بديد مبارزه كنه، اون از چسبيدن به اسلحه خونه متنفره. نمي تونيد بگيد؟ 

 پوسايدن سرش را تكان داد. 
 - به اندازه ي كافي بد هست كه مجبورم تو رو به دل خطر بفرستم. تايسون خيلي جوونه. بايد ازش حمايت كنم. 

 گفتم:
 - بايد بهش اعتماد كنيد، نه سعي كنيد كه ازش حمايت كنيد. 

چشمانش با آتش غضب شعله اي ناگهاني كشيد. فكر كنم زيادي جلو رفته بودم، اما بعد او به كتيبه نگاه كرد و شانه 
 هايش فرو افتاد. بر روي كاشي ها، مردماهيِ سوار بر ارابه خرچنگي اش داشت به قصر نزديكتر مي شد. 

 پدرم گفت:
 - اوشنوس داره مياد. بايد به مالقاتش در صحنه نبرد برم. 

 قبالً هرگز براي يك خدا نترسيده بودم، اما نمي دانستم چطور پدرم مي تواند با اين تيتان رودررو شود و پيروز گردد. 
 پوسايدن قول داد:

- نگهش ميدارم، حوزه و قلمرو ام رو تسليم نخواهم كرد. فقط بهم بگو تو هنوز هديه تولدي رو كه تابستون گذشته 
 بهت دادم، داري؟ 



سري به موافقت تكان دادم، و گردنبند كمپم را بيرون كشيدم. به خاطر هر تابستاني كه در كمپ بودم، مهره اي 
داشتم، اما از سال گذشته، دالري شني هم بر روي زنجيرش آويخته بودم. پدرم براي تولد پانزده سالگي ام آن را به 

 من داده بود. 
او به من گفته بود كه به وقتش مي فهمم چگونه آن را خرج كنم، اما تا حاال منظورش را نفهميده بودم. همه ي 

 چيزي كه مي دانستم اين بود كه مناسب ماشين هاي سكه اي در كافه تريا مدرسه نبود. 
 او قول داد:

- زمانش داره نزديك ميشه. با كمي شانس، تو رو براي تولدت، هفته ديگه مي بينم و ما يه جشن حسابي برپا مي 
 كنيم. 

 او لبخند زد، و براي لحظه اي نورِ طاليي را در چشمانش ديدم. 
ناگهان تمام دريا در مقابل مان تاريك تر شد، مثل يك طوفان جوهري كه داشت چرخ زنان نزديك مي شد. رعدي 

غريد، كه بايد در زير آب غير ممكن مي بود. حضوري يخي و عظيم داشت نزديك مي شد. موجي از ترس را در ميان 
 ارتشي كه زير پايمان قرار داشت، حس كردم. 

 پوسايدن گفت:
 - بايد به شكل اصلي خداگونه ام برگردم، برو.. و موفق باشي پسرم. 

مي خواستم او را تشويق كنم، بغلش كنم يا چيزي شبيه به اين، اما مي دانستم بهتر است درنگ كنم. وقتي يك خدا 
به فرم حقيقي اش برمي گشت، قدرتش چنان عظيم بود كه هر انسان فاني را، كه به آن چشم مي دوخت، متالشي 

 مي كرد. 
 گفتم:

 - خداحافظ، بابا. 
بعد برگشتم. به جريانات اقيانوس دستور دادم تا كمكم كنند. آب به دورم چرخيد، و من به سمت سطح آب پرتاب 

 شدم، با سرعتي كه مي توانست هر انسان معمولي را مثل يك بادكنك بتركاند. 
وقتي به عقب نگاه كردم، همه چيزي كه توانستم ببينم تاللو نورهاي سبز و آبي بود وقتي كه پدرم با تيتان مبارزه مي 

 كرد، و دريايي كه به وسيله ي دو ارتش تكه پاره شده بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل سوم

 نگاهي دزدكي به مرگم مي اندازم.
 

 مترجم اين فصل: زهرا سعيدي

 
اگر مي خواهيد در كمپ دو رگه ها محبوب باشيد از يك ماموريت، با خبرهاي بد به كمپ برنگرديد. خبر رسيدنم به 

كمپ، به محض خروجم از اقيانوس، در كمپ پيچيد. ساحل مان در ساحل شمالي النگ آيلند قرار دارد، و چنان جادو 
شده است كه اكثر مردم حتي نمي توانند آن را ببينند. انسانها نمي توانستند بر روي ساحل ظاهر شوند، مگر اينكه آنها 

 دورگه يا خدا و يا پيك تحويل پيتزاي واقعاً واقعاً گم شده باشند. ( اين اتفاق افتاده- اما داستان ديگريست) 
بهر حال، آن بعد از ظهر ديده بان سر پست كانر استول از كابين هرمس بود. وقتي مرا به جا آورد، چنان هيجان زده 
شد كه از روي درختش سقوط كرد. بعد او در شيپور حلزوني دميد تا به كمپ خبر دهد و بعد دويد تا به من خوشامد 

 بگويد. 
كانر لبخند كجي كه منطبق با شوخي طبعي اش بود، بر صورت داشت. او پسر كامالً خوبي بود، اما شما وقتي او آن 

دور و اطراف است، بايد هميشه يك دستتان بر روي كيف پولتان باشد، و هرگز، تحت هيچ شرايطي، اجازه دستيابي به 
كرم اصالح را به او ندهيد مگر اينكه بخواهيد بالشتتان را پر شده از آن كرم بيابيد. او موي فرفري قهوه اي داشت و 

آنها را از هم تشخيص دهم. آنها هر دو كمي كوتاهتر از برادرش، تراويس، بود، و اين تنها راهي بود كه مي توانستم 
 متفاوت با دشمن قديمي ام لوك بودند، براي همين سخت بود باور كنيد آنها همگي پسران هرمس هستند. 

 او فرياد زد:
 - پرسي! چه اتفاقي افتاده؟ بكيندورف كجاست؟ 

 بعد حالتم را ديد، و خنده اش محو شد. 
 - اُه، نه. سيلناي بيچاره. زئوس مقدس، وقتي او بفهمه ... 

با هم از تپه هاي شني باال رفتيم. چند صد يارد دورتر، افرادي به سمتمان به راه افتاده بودند، خندان و هيجان زده. 
  اون موفق شده! شايد سوغاتي هايي آورده... پرسي برگشته،آنها احتماالً داشتند به اين فكر مي كردند. 

در عمارت غذاخوري توقف كردم و منتظرشان شدم. هيچ انگيزه اي براي دويدن به سمتشان نداشتم، براي اين كه به 
 آنها بگويم كه چه بازنده اي هستم. 

نگاهي به تپه انداختم، و سعي كردم كمپ دو رگه را همان طور كه در بار اول ديده بودم، به ياد آورم. به نظر مثل يه 
 بيليون سال پيش بود. 

از عمارت كاله فرنگي، شما مي توانستيد كامالً همه چيز را ببينيد. تپه هاي دور تا دور دره. بر روي بلندترين شان، تپه 
دو رگه ها، درخت كاج تاليا ايستاده بود، با پشم طاليي كه بر روي شاخه هايش آويخته شده بود، با  جادو از كمپ در 
مقابل دشمنانمان محافظت مي كرد. نگهبان اژدها، پليوس، حاال چنان بزرگ شده بود كه مي توانستم او را از همين 
 جا ببينم- به دور تنه ي درخت چنبره زده بود، و وقتي كه خرناس مي كشيد، سيگنال هاي دودي به هوا مي رفت. 

در سمت راستم، جنگل ها قرار داشتند. در سمت چپم، درياچه ي قايق راني مي درخشيد و ديوار صخره نوردي در زير 
در اطرافش در تب و تاب بود. دوازده كابين- براي هر خداي يوناني يكي- نقشي نعل  گدازه هاي آتش فشانيِ سرازير

اسبي به دور محوطه عمومي ساخته بود. كمي دورتر در جنوب، مزارع توت فرنگي، اسلحه خانه و خانه چهار طبقه ي 
 بزرگ با رنگ آبي آسماني اش و عقاب برنزي بادنمايش قرار داشتند. 



با توجه به اين چيزها كمپ تغييري نكرده بود. اما شما نمي توانستيد با زل زدن به ساختمان ها و مزارع، جنگ را 
 ببينيد. شما مي توانستيد آن را در صورت دو رگه ها و ستير ها و نياد هايي كه داشتند از تپه باال مي آمدند ببينيد. 

مثل چهار سال قبل، تعداد زيادي در كمپ نبودند. بعضي آنجا را ترك كرده بودند و هرگز به كمپ برنگشته بودند. 
بعضي در مبارزه مرده بودند. بقيه- كه سعي مي كرديم در موردشان صحبت نكنيم- به سمت دشمن رفته بودند.  

آنهايي كه هنوز اينجا بودند، از مبارزه سفت و سخت شده، و خسته بودند. اين روزها خنده كمي در كمپ وجود داشت. 
29Fحتي كابين هرمسي ها هم، خيلي جوك هاي خركي

 سوار نمي كردند. سخت بود تا از شوخي ها و خربكاري هاي 1
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  لذت ببري، وقتي كه كل زندگي ات آميخته با احساسي مثل آن بود. 2
كايرون اول به داخل عمارت يورتمه رفت، كه برايش آسان بود، چون او از كمر به پايين نرياني سفيد بود. ريشش در 

 پوشيده و ماشين ديگرم يك سناتور است»تابستان وحشي تر رشد كرده بود. تي شرتي سبز كه بر رويش نوشته بود « 
 كماني بر روي پشتش انداخته بود. 

 او گفت:
 - پرسي! خدايان رو شكر. اما كجا ... 

آنابث درست پشت سرش به داخل دويد، و تاييد مي كنم كه قلبم با ديدنش كمي نيروي تقويتي به درون سينه ام 
فرستاد. اين حالت به خاطر اين نبود كه او سعي مي كرد خوب به نظر برسد. اخيراً تعداد زيادي ماموريت رزمي با هم 

انجام داده بوديم، او به سختي مو بلوند فرفري اش را شانه مي زد و اهميتي به آنچه مي پوشيد، نمي داد- معموًال 
همان تي شرت نارنجي كمپ و شلوار لي و چند وقت يه بار، زره برنزي اش را. چشمانش به رنگ خاكستري طوفان 
بود. اكثر اوقات نمي توانستيم مكالمه اي بدون سعي در خفه كردن هم انجام دهيم. هنوز، فقط ديدنش، سرم را به 

دوران مي انداخت. تابستان گذشته، قبل از اين كه لوك به كرونوس تبديل شود و همه چيز درهم برهم شود، چندين 
 دفعه بود كه فكر كردم شايد ... خب، كه ما ممكنه مرحله خفه كردن همديگر را پشت سر گذاشته باشيم. 

 او بازوهايش را در بر گرفت.
 - چه اتفاقي افتاده؟ لوك ... 

 گفتم:
 - قايق منفجر شد، اون از بين نرفته. نمي دونم كجا ... 

سيلنا بيوريگارد جمعيت را كنار زد. موهايش شانه نشده بود و حتي آرايش نكرده بود، جز خصوصيات او نبود. طوري به 
 اطراف نگاه مي كرد، مثل اين كه چارلي جايي قايم شده است. او پرسيد: 

 - چارلي كجاست؟ 
 با نا اميدي نگاهي به كايرون كردم. سناتور پير گلويش را صاف كرد: 

 - سيلنا، عزيزم بذار در اين مورد توي خانه بزرگ صحبت كنيم... 
 سيلنا من من كنان گفت:

 - نه، نه، نه ...
او شروع كرد به گريه كردن، و همه ي ما آنجا ايستاده بوديم، چنان گيج بوديم كه نمي توانستيم صحبت كنيم. در 

از دست رفتن بكيندورف، مثل سرتاسر تابستان، تعداد زيادي از اعضاي كمپ را از دست داده بوديم، اما اين بدتر بود. 
 اين بود كه كسي منبع امنيت و پايداري را از كل كمپ دزديده باشد.

                                                 
1  -Prank 

2 - jokes   practicalاتاق يك در باالي بر آب سطل يك كردن آويزان مثال عنوان به .شود مي انجام فيزيكي صورت به كه شوخي  نوعي - 



سرانجام كالريس از كابين اريز جلو آمد. او دستش را به دور سيلنا حلقه كرد. آنها يكي از عجيب ترين دوستي ها را 
داشتند- دختري از خداي جنگ و دختر الهه عشق-  اما از جايي كه تابستان گذشته سيلنا اولين ايده ها و پيشنهاد ها 
را به كالريس در مورد اولين دوست پسرش داده بود، كالريس تصميم گرفته بود كه بادي گارد شخصي سيلنا باشد. 

او به اندازه يك بازيكن كالريس رزهي به قرمزي خون پوشيده بود، موي قهوه ايش به شكل موز بسته شده بود. 
 راگبي، بزرگ و عضالني بود، با اخمي دائمي بر روي صورتش، اما به آرامي با سيلنا صحبت كرد. او گفت:

 - آرام باش دختر، بيا بريم خونه بزرگ. برات يك كمي شكالت داغ درست مي كنم. 
همه برگشتند و قدم زنان در گروه هاي دوتايي و سه تايي به راه افتادند، به سمت كابين ها. هيچ كسي حاال از ديدنم 

 چيزي بشنود. تنها آنابث و كايرون با من ماندند. به هوا رفتن كشتيهيجان زده نبود. هيچ كسي نمي خواست در مورد 
 آنابث اشكي را از روي صورتش پاك كرد. 

 - خوشحالم تو نمردي، مغز جلبكي. 
 گفتم:

 - ممنون. منم همينطور. 
 كايرون يك دستش را بر روي شانه ام گذاشت. 

 - مطمئن هستم تو هركاري كه مي تونستي انجام دادي، پرسي. بهم مي گي چه اتفاقي افتاده؟ 
نمي خواستم دوباره به ميانه ي آن ماجرا برگردم، اما به آنها كل داستان را گفتم، كه شامل رويايم در مورد تيتان ها 

هم مي شد. جزئيات در مورد نيكو را كنار گذاشتم. نيكو از من قول گرفته بود كه به هيچ كس در مورد نقشه اش 
چيزي نگويم، تا وقتي كه تصميمي گرفته باشم، و آن نقشه چنان مخوف بود كه اصالً در مورد راز نگه داشتنش 

 مشكلي نداشتم. 
 كايرون نظري به پايين، به دره كرد. 

 - بايد يه شوراي جنگي فوراً براي بحث در مورد اين جاسوس و موضوعات ديگه برگزار كنيم. 
 گفتم:

- پوسايدن از يه خطر ديگه هم صحبت كرد. چيزي بزرگتر از پرنسس آندروميدا. فكر كنم اون همون رقابتي باشه كه 
 تيتان ها داشتند توي رويايم در موردش صحبت مي كردند. 

كايرون و آنابث نگاهي رد و بدل كردند، مثل اين كه آنها چيزي مي دانستند كه من نمي دانستم. از وقتي كه آنها اين 
 كار را مي كردند، متنفر بودم. 

 كايرون قول داد:
 - در مورد اون هم بحث مي كنيم. 

 نفس عميقي كشيدم. 
 - يه چيز ديگه، وقتي داشتم با پدرم صحبت مي كردم، او گفت به شما بگم وقتشه. الزمه تمام پيشگويي رو بدونم. 

 شانه هاي كايرون فرو افتاد، اما متعجب به نظر نمي رسيد. 
- از اين روز مي ترسيدم. خيلي خب. آنابث ما به پرسي حقيقت رو نشون مي ديم- كل اون رو. بيايد بريم زير 

 شيرواني. 
 

***** 
 



 قبالً سه بار در زير شيرواني بودم، كه اين بيشتر از آن چيزي بود كه مي خواستم. 
يك نردبان از باالي راه پله ها پايين آمد. كنجكاو بودم كه چطور كايرون با توجه به نيمه اسب بودنش، قصد دارد از 

 آن باال بيايد، اما او سعيي براي انجام اين كار نكرد. 
 او به آنابث گفت:

 - مي دوني كجاست. لطفاً بيارش پايين. 
 آنابث سري به موافقت تكان داد. 

 - ياال، پرسي. 
خورشيد بيرون در حال غروب كردن بود، براي همين زير شيرواني حتي تاريك تر و مور مور كننده تر از قبل به نظر 
مي رسيد. غنائم قهرمان هاي گذشته همه جا پر و پخش بود- سپر هاي فرو رفته، سرهايي از هيوالهاي مختلف در 

 داخل شيشه هاي اسيد، يك جفت تاس پرزدار بر روي يك پالك برنجي كه بر رويش نوشته شده بود: 
31Fدزديده شده از هوندا سي ويك

32F خرايسور1

2 
 توسط گاس، پسر هرمس

 1988 
 هاي ه به نظر مي رسيد. هنوز مي توانستم لكMيك شمشير خميده را برداشتم، چنان بد خم شده بود كه شبيه حرف 

سبز را بر روي فلز ببينم، كه اثر سمي جادويي بود كه آن را مي پوشاند. تاريخ برچسب مربوط به تابستان پيش بود. آن 
 نوشته مي گفت:

 شمشير هاللي كامپ
  در نبرد البيرنت نابود شده.

 پرسيدم:
 - يادت مي ياد بريارز اون صخره ها رو پرتاب مي كرد؟ 

 آنابث لبخندي بي ميل تحويلم داد. 
  شد؟  و وحشت- و گراور باعث او ترس

چشمانمان بر روي هم قفل شد. در مورد موقعيت متفاوتي در تابستان گذشته فكر مي كردم، در زير كوهستان سنت 
 هلنز، وقتي كه فكر مي كرد دارم به سوي مرگ مي روم و مرا بوسيده بود. 

 او گلويش را صاف كرد و به طرف ديگري نگاه كرد. 
 - پيشگويي.  

 شمشير هاللي را زمين گذاشتم. 
 - درسته، پيشگويي. 

                                                 
1  -Honda Civic نوعي ماشين مربوط به شركت هوندا  
2  -Chrysaor بچه ي پوسايدن و مدوسا. گفته مي شود او يك خرس بالدار بوده است.  در انگليسي نام او به معني كسي است كه داراي سالح هاي طاليي 

است. او و برادرش اسب بالدار ، بعد از بريدن شدن سر مدوسا توسط پرسيوس به دنيا آمدند.  گفته مي شود او از گردن مدوسا متولد شد در صورتي كه اسب بالدار از 
خون مدوسا به دنيا آمده است، و يا هر دو از گردن مدوسا و يا قطرات خونش كه به دريا ريخت به دنيا آمدند. خرايسور با دختر اوشنوس به نام كاليرهو ازدواج كرد و 

پدر گيرين ( مردي داراي سه بدن كه در كتاب چهارم با او آشنا شديم) است.  او پادشاه تمام اسپانيا و پرتغال امروزي بوده. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysaor 

 



به سمت پنجره رفتيم. بر روي يك سه پايه، پيشگو نشسته بود- موميايي زن چروك شده اي در يك لباس زنانه رنگ 
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. دسته اي از موي مشكي بر روي جمجمه اش چسبيده بود. چشمان شيشه اي اش از صورت چرمي اش به 1
 بيرون زل زده بود. فقط نگاه كردن به آن، پوستم را به خارش مي انداخت. 

اگر شما مي خواستيد كمپ را در طول تابستان ترك كنيد، بر طبق رسوم مجبور بوديد به اينجا بياييد تا جستجويي را 
بر عهده بگيريد. اين تابستان اين قانون دور انداخته شده بود. اعضاي كمپ، در هر زماني، با ماموريت هاي جنگي 

 كمپ را ترك مي كردند. اگر مي خواستيم كرونوس را موتقف كنيم، انتخاب ديگري نداشتيم.
هنوز، به خوبي مه سبز عجيب را به خاطر مي آوردم، روح پيشگو- كه درون موميايي زندگي مي كرد. او حاال عاري از 

زندگي به نظر مي رسيد، اما وقتي كه او شروع به گفتن يك پيشگويي مي كرد، حركت مي كرد. گاهي مه از درون 
دهانش تراوش مي كرد و شكل هاي عجيبي را به وجود مي آورد. يك بار، او حتي زيرشيرواني را ترك كرده بود و به 

قدم زدني زامبي وار به درون جنگل آمده بود تا پيام را برساند. مطمئن نبودم براي گفتن « پيشگويي بزرگ » چه 
 كاري انجام مي داد. انتظار داشتم شروع به رقص تاپ يا چيزي شبيه به آن كند. 

 اما او فقط آنجا نشسته بود، مثل اين كه مرده باشد- كه البته مرده بود. 
 پچ پچ كنان گفتم:

 - هرگز اين رو نفهميدم. 
 آنابث پرسيد:
 - چي رو؟ 

 - چرا اون يه مومياييه؟ 
- پرسي، اون هميشه يه موميايي نبوده. هزاران سال پيش، روح پيشگو در درون دوشيزه اي زيبا مي زيسته. روح 

 پيشگو از نسلي به نسل ديگه انتقال داده مي شده. كايرون بهم گفته او از پنجاه سال پيش اين طوري شده. 
 آنابث به موميايي اشاره كرد. 

 - اما او آخرين فرد بوده. 
 - چه اتفاقي افتاده؟ 

 آنابث شروع كرد كه چيزي بگويد ناگهان ظاهراً نظرش را تغيير داد. 
 - بيا فقط كارمون رو انجام بديم و از اين جا بريم بيرون. 

 به طور عصبي به چهره پژمرده ي پيشگو خيره شدم. 
 - خب حاال چي؟ 

 آنابث به موميايي نزديك شد و مشتش را نگه داشت. 
 - اي پيشگو، وقتش فرا رسيده. تقاضاي پيشگويي بزرگ را دارم. 

خودم را جمع و جور كردم، اما مومياي حركت نكرد. به جاييش آنابث نزديك شد و  يكي از گردنبندهايش را باز كرد. 
قبالً، هرگز خيلي به جواهرات پيشگو توجه نكرده بودم. فكر مي كردم آنها فقط مهره هاي مورد عالقه ي موميايي و 

اين جور چيزها بوده اند. اما وقتي آنابث به سمتم برگشت، كيسه اي چرمي را نگه داشته بود- مثل يك كيسه ي 
34Fپزشكي سرخ پوستان

 كه بر روي نخي با پر بافته شده. او كيف را باز كرد و طوماري، كه خيلي بزرگتر از انگشت 2
 كوچكش نبود، را بيرون آورد. گفتم:

                                                 
1 - tie-dye dress .لباس زنانه اي كه با مدال هاي كرباتي رنگ مي شود   
2  -Native American medicine pouch.كيسه ها و كيف هاي سرخ پوستان با حالت هاي پارچه هاي ريش دار در لبه ها و يا دور تا دور آن  



- امكان نداره. منظورت اينه كه همه ي اين سالها، من داشتم در مورد اين پيشگويي احمقانه پرس و جو مي كردم، و 
 اون درست همين جا به دور گردن اون بوده؟ 

 آنابث گفت:
 -  زمانش نرسيده بود. باور كن، پرسي. من اين رو وقتي كه ده ساله بودم، خوندم و هنوز در موردش كابوس مي بينم.

 گفتم:
 - عاليه، حاال مي تونم بخونمش؟

 آنابث گفت:
 - پايين پله ها، در شوراي جنگ. نه در مقابل ... تو كه مي دوني.

به چشمان شيشه اي پيشگو نگه كردم، و تصميم گرفتم كه بحث نكنم. به سمت پايين پله ها رهسپار شديم تا به 
 ديگران بپيونديم. آن وقت اين را نمي دانستم، اما آن بار، آخرين باري بود كه زيرشيرواني را ديدم.

 
***** 

 
35Fمشاوران ارشد به دور ميز پينگ پونگ جمع شده بودند. نپرسيد چرا، اما اتاق بازي

 يك اتاق غير رسمي براي 1
فرماندهي شوراهاي جنگي شده بود. اگر چه وقتي آنابث، كايرون و من داخل شديم، آنجا بيشتر شبيه مسابقه ي فرياد 

 كشي بود. 
كالريس هنوز در دوات جنگي كاملش بود. نيزه ي الكتريكي اش بر روي پشتش افتاده بود. ( در حقيقت، دومين نيزه 

36Fي الكتريكي اش، چون اولي را من شكسته بودم.  او نيزه اش را «فلج كننده

37F» مي خواند، اما بقيه به آن افليج2

 مي 3
گفتند.) او كاله شبيه گرازش را به زير بغلش زده بود و چاقويي در كمربندش بود. در ميانه ي فرياد كشيدن بر سر 

38Fمايكل يو 

بود، سر مشاور جديد كابين آپولو، كه به نوعي خنده دار به نظر مي رسيد، چون كالريس يك فوت از او 4
39Fبلندتر بود. مايكل بعد از مردن لي فلتچر

 در نبرد تابستان گذشته، اين سمت را در كابين آپولو بر عهده گرفته بود. 5
مايكل در آن حالت چهار فوت و شش اينچ به نظر مي رسيد، دو فوت هم براي هيبتش. او مرا به ياد موش خرما مي 

 شايد چون او خيلي زياد اخم مي كرد يا چون او زمان زيادي را براي نگاه كردن –انداخت، با بيني تيز و صورتي درهم 
 بر روي ميله يك پيكان مي گذاشت. 

 او در حالي كه بر روي نوك پايش ايستاد و اين طوري توانست با كالريس رو در رو شود، فرياد كشيد:
 - اون غنيمت ماست! اگه ازش خوشت نمي ياد، مي توني تيردانم رو ببوسي.  

                                                                                                                                                      

  
1 -Rec room اتاقي منسوب به اتاق بازي كه بيشتر در قسمت زير زمين خانه واقع مي شود و براي قرار دادن ميزهاي بيليارد و يا برپاي مهماني هاي سرگرم 

 كننده كاربرد دارد. 
2  -Maimer به معني برنده و فلج كننده  
3  -Lamerبه معني چالق و فلج شده  
4  -Michael Yew 
5  -Lee Fletcher 



40Fبه دور ميز ديگران سعي مي كردند، نخندند- برادران استول، پولكس

41F از كابين ديونسيوس، كيتي گاردنر1

 از كابين 2
42Fديميتر. حتي جك ميسن

 كه با عجله به عنوان مشاور جديد هفاستوس انتخاب شده بود، لبخند ضعيفي بر لب نشاند. 3
فقط سيلنا بيوريگارد هيچ توجهي نشان نداد. او كنار كالريس نشسته بود و با بي حالي به تور ميز پينگ پونگ زل زده 
بود. چشمانش قرمز و پف كرده بود. فنجاني شكالت داغ، دست نخورده، در جلويش قرار داشت. به نظر ناعادالنه مي 

رسيد كه او مجبور بود اينجا باشد. نمي توانستم باور كنم كه كالريس و مايكل باالي سرش ايستاده اند و در حال 
 بحث در مورد چيزي احمقانه مثل غنيمت هستند، وقتي كه او به تازگي بكيندورف را از دست داده بود. 

 فرياد زدم:
 - بس كنيد! شماها دارين چي كار مي كنين؟ 

 كالريس اخمي به من كرد. 
 - به مايكل بگو كه يه عوضي خودخواه نباشه.

 مايكل گفت:
 - اُه، اين حرف عالي به نظر مي رسه وقتي تو اون رو مي گي. 

 كالريس فرياد زد:
 - تنها دليل براي اينجا بودن من، پيشتيباني از سيلناست! در غير اين صورت به كابينم برمي گشتم. 

 پرسيدم:
 - داري در مورد چي صحبت مي كني؟ 

 پولكس گلويش را صاف كرد.
- كالريس از صحبت كردن با هر كدوم از ماها امتناع مي كنه تا وقتي كه اون، ام، اون موضوع حل بشه. اون سه 

 روزه حرف نزده. 
 تراويس استول مشتاقانه گفت:

 - عالي بود. 
 گفتم: 

 - كدوم موضوع؟ 
 كالريس به سمت كايرون برگشت:

 - شما مسئول هستيد، مگه نه؟ آيا كابين من اون چيزي رو كه مي خوان به دست ميارن يا نه؟ 
 كايرون بر روي سم هايش جا به جا شد. 

- عزيزم، همون طوري كه قبالً توضيح دادم، مايكل حق داره. كابين آپولو بهترين ادعا رو داره. از طرفي، ما چيزاي 
 مهمتري داريم ... 

 كالريس منفجر شد: 
- مطمئناً. هميشه چيزاي مهمتري از چيزاي كه اريز نياز داره، وجود داره. ما فقط بايد وقتي كه شماها به ما نياز داريد 

 خودمون رو نشون بديم و مبارزه كنيم و هيچ اعتراضي هم نكنيم!
 كانر استول زير لب گفت:

                                                 
1 - Pollux 
2  -Katie Gardner 
3  -Jake Mason 



 - اون جوري عالي ميشه. 
 كالريس چاقويش را قاپيد. 
 - شايد بايد از آقاي دي ... 

 كايرون حرفش را قطع كرد، تن صدايش حاال كمي عصباني بود.
- همون طور كه مي دوني سرپرست كمپمون، ديونسيوس با توجه به جنگ سرش شلوغه. اون نمي تونه براي اين 

 موضوع به زحمت بيفته. 
 كالريس گفت:

 - مي فهمم. و مشاور هاي ارشد چي؟ آيا هيچ كدوم از شماها قصد داره بياد طرف ما؟ 
 هيچ كسي حاال لبخند نمي زد. هيچ كدام شان به چشمان كالريس نگاه نكرد. 

 كالريس به سمت سيلنا برگشت. 
- خيلي خب. متاسفم. نمي خواستم وارد اين موضوع بشم، اونم وقتي تو تازه از دست ... به هر حال معذرت مي خوام. 

 از تو، نه از هيچ كس ديگه اي. 
 به نظر نمي رسيد سيلنا مفهوم كلماتش را درك كرده باشد. 

 كالريس چاقويش را بر روي ميز پينگ پونگ پرت كرد. 
- همه تون مي تونيد توي اين جنگ مبارزه كنيد، بدون اريز. تا وقتي كه رضايت ندم، هيچ كسي از كابينم، حتي 

 انگشتش رو براي كمك به شما حركت نمي ده. با مرگ خوش بگذره. 
وقتي كه كالريس مثل طوفان از اتاق خارج شد، مشاوران، همگي، چنان سردرگم بودند براي اين كه چيزي بگويند. 

 سر انجام مايكل گفت:
 - راحت شديم. 

 كيتي گاردنر اعتراض كرد:
 - داري شوخي مي كني؟ اين يه فاجعه ست!

 تراويس گفت:
 - اون جدي نبود، مگه نه؟ 

 كايرون آهي كشيد. 
 - غرورش جريحه دار شده. در نهايت آروم ميشه. 

 اما چنان مطمئن به نظر نمي رسيد. 
مي خواستم بپرسم به خاطر چه موضوع مزخرفي، كالريس اين قدر عصبانيست، اما به آنابث نگاه كردم. او با دهانش 

 كلمات «بعداً بهت ميگم» را ادا كرد. 
 كايرون ادامه داد:

- حاال، اگه مشاوران، شماها لطف كنيد، پرسي چيزي همراه داره كه فكر مي كنيم بايد بشنويمش. پرسي، پيشگويي 
 بزرگ. 

آنابث طومار را به دستم داد. خشك و قديمي به نظر مي رسيد، با انگشتانم بندش را بررسي كردم. در حالي كه سعي 
 مي كردم آن را پاره نكنم، كاغذ را باز كردم، و شروع كردم به خواندن: 

43Fدورگه اي از سگهاي

  بزرگ ... 1
                                                 

1  -dog .به معني سگ . در ادامه نويسنده با چند كلمه و تلفظ آنها در انگليسي بازي كرده است  



 آنابث حرفم را قطع كرد:
44F- ار، پرسي؟ اون خداست نه سگ

1 . 
 گفتم:

 - اُه، درسته. 
ناتواني در خواندن يكي از نشانه هاي دورگه بودن است، اما گاهي واقعاً از آن بدم مي آيد.  هر چه بيشتر عصبي مي 

 شدم، ناتواني ام در خواندن بدتر مي شد. 
 دو رگه اي از خدايان بزرگ ... 

 با تمام اتفاق ها و احتمال ها به شانزده سالگي مي رسد ... 
 ترديد كردم، به خطوط بعدي زل زدم. احساس سردي در انگشتانم شروع شد، مثل اين كه كاغذ در حال يخ زدن بود. 

 و جهان را در خوابي بدون پايان مي بيند 
 روح قهرمان، تيغه ي طلسم شده بدستش خواهد آورد 

ناگهان ريپتايد در جيبم سنگين تر به نظر مي رسيد. تيغه اي طلسم شده؟ كايرون يك بار به من گفته بود كه ريپتايد 
باعث اندوه بسياري شده است. آيا ممكن بود كه شمشير خودم، بتواند مرا بكشد؟ و چطور جهان به خوابي بي پايان 

 فرو خواهد رفت، مگر اين كه معني آن مرگ نباشد؟ 
 كايرون اصرار كرد:

 - پرسي، بقيه اش رو بخون. 
 مثل اين كه دهانم پر از شن باشد، اما دو خط آخر را خواندم. 
 يه انتخاب ساده ميتواند ... مي تواند روزگارش را پايان دهد. 

45Fالمپ تعقيب

2 ...  
 آنابث به آرامي گفت:

46F- حفظ مي شود

 . معني اش اينه كه نجات مي يابد. 3
 غريدم:

 - مي دونم معنيش چيه. 
47Fالمپ حفظ مي شود يا محو مي شود

4 . 
 اتاق ساكت بود. سرانجام كانر استول گفت:

48F- باال رفتن كه خوب به نظر مي رسه

 ، مگه نه؟ 5
 سيلنا گفت:

 - نه، باال رفتن نه. 
 صدايش تهي بود، اما من از جا پريدم، به خاطر اين كه  او اصالً حرف زده بود. 

 - محو شدن به معني ويرون شدن. 
 آنابث گفت:

                                                 
  بازي شده است. god  و dog - با كلمات  1
2  -Pursue  
3 - Preserve 
4  -raze 
5  -Raise 



 - محو كردن. از بين بردن. خرد و خاكشير كردن. 
 قلبم احساس ايستادن مي كردم. 

 - گرفتم. ممنون. 
 همه داشتند به من نگاه مي كردند- با دلواپسي، يا همدردي، يا شايد كمي ترس. 

كايرون چشمانش را بست، مثل اين كه داشت دعايي مي خواند. در حالت اسب گونه اش، سرش تقريباً به المپ هاي 
 اتاق بازي رسيده بود. 

- پرسي، تو حاال مي دوني چرا فكر مي كرديم بهتره كل پيشگويي رو بهت نگيم. تو به اندازه كافي بر روي شانه 
 هات  ... 

 گفتم:
 -بدون فهميدنش... بهر حال در آخرش بايد مي مردم؟ آره، گرفتم. 

كايرون با ناراحتي نگاهي به من كرد. آن مرد سه هزار سال سن داشت. به نظر مي رسيد مرگ صدها قهرمان را ديده 
است. ممكن بود از آن خوشش نيايد، اما به آن عادت كرده بود. احتماالً آن را بهتر مي دانست، چون سعيي در قوت 

 قلب دادن دوباره به من نكرد. 
 آنابث گفت:

- پرسي، پيشگويي ها معموالً هميشه معاني دو پهلوئيي دارن. ممكن نيست معني تحت لفظيش اين باشه كه تو مي 
 ميري. 
 گفتم:

 . اين هزار تا معني داره، درسته؟ يه انتخاب ساده مي تواند روزگارش را پايان دهد- مطمئناً.  
 جك ميسن پيشنهاد كرد:

 شايد بتونيم اين تيغه روح قهرمان، تيغه ي نفرين شده بدستش خواهد آورد.- شايد بتونيم ازش جلوگيري كنيم. 
 نفرين شده رو بدست بياريم و نابودش كنيم. به نظر شبيه داس كرونوسه، درسته؟ 

در موردش فكر نكرده بودم، اما اهميتي نداشت كه تيغه نفرين شده، ريپتايد و يا داس كرونوس باشد. با هر كدامشان، 
شك داشتم بتوانيم پيشگويي را متوقف كنيم. آن تيغه، گفته شده بود روحم را خواهد گرفت. به عنوان يك قانون كلي، 

 ترجيح مي دادم درو كردن روحي در كار نباشد. 
 كايرون گفت:

 - شايد بايد اجاره بديم تا پرسي در مورد اين خطوط فكر كنه. او وقت الزم داره ... 
 - نه. 

پيشگويي را جمع كردم و آن را در جيبم چپاندم. احساس جسارت و عصبانيت مي كردم، اگر چه مطمئن نبودم در مورد 
 چه چيزي عصباني هستم. 

 - وقت الزم ندارم. اگه مي ميرم، مي ميرم. نمي تونم در موردش نگران باشم، درسته؟ 
 دستان آنابث كمي لرزيد. به چشمانم نگاه نمي كرد. گفتم:

 - بيايد به پيش بريم. مشكالت ديگه اي هم داريم. ما يه جاسوس داريم. 
 مايكل يو اخم كرد. 

 - يه جاسوس؟ 



به آنها در مورد آنچه كه بر روي پرنسس آندروميدا رخ داده بود، گفتم- اين كه چطور كرونوس از آمدنم خبر داشت، 
 چطور به من داس نقره اي آويخته را نشان داده بود كه به وسيله ي آن با كسي در كمپ در ارتباط بود. 

 سيلنا دوباره شروع به گريه كرد، و آنابث بازويش را به دور شانه هاي او پيچيد.   
 كانر استول معذبانه گفت:

- خب، خب سالهاست كه ما در مورد امكان يه جاسوس در كمپ مشكوكيم، درسته؟ كسي داره اطالعات رو به لوك 
مي ده- مثل موقعيت پشم زرين، چند سال قبل. اون بايد كسي باشه كه اون رو خوب مي شناسه. شايد ناخودآگاه، او 

 نگاهي به آنابث كرد. او بهتر از هر كسي لوك را مي شناخت، البته، اما كانر به سرعت نگاهش را برگرداند. 
 - ام، منظورم اينه كه مي تونه هر كسي باشه. 

 كيتي گاردنر به برادران استول اخم كرد.
 - بله. 

او از برادران استول از وقتي كه آنها سقف چمني كابين ديميتر را با شكالت هاي خرگوشي عيد پاك تزيين كرده 
 بودند، خوشش نمي آمد. 

 - مثالً يكي از خواهر برادراي لوك. 
 تراويس و كانر شروع به بحث با او كردند. 

 - بس كنيد! 
 سيلنا چنان محكم بر روي ميز كوبيد كه شكالت داغش واژگون شد. 

 - چارلي مرده و  ... و شماها، همه تون مثل بچه كوچولو ها داريد بحث مي كنيد! 
 او سرش را دوباره پايين برد و شروع به هق هق كرد. 

 شكالت داغش از روي ميز پايين چكيد. همه شرمنده بودند. پولكس در نهايت گفت: 
- حق با اونه. متهم كردن همديگه فايده اي نداره. بايد چشمانمون رو براي ديدن يه گردنبند نقره اي با نماد داس باز 

 نگه داريم. اگه كرونوس يكي داره، جاسوس هم احتماالً يكي داره. 
 مايكل يو غريد:

- بايد اين جاسوس رو قبل از اين كه در مورد عمليات بعدي نقشه بكشيم، پيدا كنيم. به هوا فرستادن پرنسس 
 آندروميدا تا ابد كرونوس رو متوقف نمي كنه. 

 كايرون گفت: 
 - نه، در واقع نه. در حقيقت يورش بعديش همكنون در راهه. 

 اخم كردم.
 - منظورت خطر بزرگتره كه پوسايدن حرفش رو مي زد؟ 

 . آيا بهتون گفتم از وقتي اين كار رو مي كنن، متنفرم؟ وقتشهاو و آنابث به هم نگاهي كردند:  
 كايرون گفت:

- پرسي، نمي خواستيم تا وقتي كه به كمپ برنگشتي، چيزي بهت بگيم. تو يه زنگ تفريح با ... دوستان فاني ت الزم 
 داشتي. 

آنابث سرخ شد. مثل روز روشن بود كه او مي داند من  با ريچل بيرون مي روم، و احساس گناه مي كردم. بعد عصباني 
شدم از اين كه احساس گناه مي كردم. من اجازه داشتم كه دوستاني در بيرون از كمپ داشته باشم، درسته؟ اين مثل 

 اين نبود كه ... 



 گفتم:
 - بهم بگيد چي شده. 

كه معموالً پنير پيتزاي نان  او مقداري آب بر روي بشقاب داغي كايرون جامي برنزي را از روي ميز غذاخوري برداشت.
ذرت مان را روي آن مي پزيم، ريخت. بخار بلند شد، و رنگين كماني در نور فلورسنت ايجاد شد. كايرون دراكمايي 

 طاليي از كيسه پولش بيرون كشيد، آن را به ميان مه انداخت و زير لب گفت:
 - اي اريس، خداي رنگين كمان، خطر رو به ما نشون بده. 

 مه سوسو زد. تصويري آشنا از آتش فشاني فعال ديدم- كوهستان سنت هلنز. 
وقتي تماشا مي كردم، يك طرف كوهستان منفجر شد. آتش، خاكستر و گدازه بيرون ريخت. صداي خبرنگار داشت 

 مي گفت:
 - حتي بزرگتر از انفجار سال گذشته، و زمين شناسان هشدار دادند كه ممكن است كار كوهستان تمام نشده باشد.
همه چيز را در مورد انفجار سال گذشته مي دانستم. خودم باعثش بودم. اما اين انفجار خيلي بدتر بود. كوهستان 

خودش را تكه پاره كرده بود، از درون فرو مي ريخت، و پيكر بسيار عظيمي از ميان دود و گدازه بيرون آمد، مثل اين 
بود كه از دريچه اي بيرون مي آيد. اميدوار بودم كه مه از واضح ديدن آن توسط انسان ها جلوگيري كند، چون چيزي 

 كه من ديدم باعث ترس و آشوب در كل امريكا مي شد. 
آن غول، بزرگتر از هر چيزي بود كه قبالً با آن رودر رو شده بودم. حتي چشمان دو رگه ام نمي توانستند فرم واقعي 

اش را از ميان خاكستر و آتش تشخيص دهند، اما به طور مبهمي انسان نما بود و چنان عظيم كه مي توانست از 
49Fساختمان چريسلر

 به عنوان چوب بيسبال استفاده كند. كوهستان با غرشي وحشتناك لرزيد، مثل اين بود كه هيوال 1
 داشت مي خنديد. 

 گفتم:
50F- خودشه، تيفون

2 . 
51Fنه، اين دوست بزرگمون لرويهجداً اميدوار بودم كه كايرون چيزي اميدوار كننده بگويد، مثل: 

. اون اومده تا به 3
  اما چنين اقبالي در كار نبود. او به سادگي سري به موافقت تكان داد. ما كمك كنه!

- ترسناك ترين هيوالي موجود، بزرگترين خطر رام نشده كه خدايان تا حاال باهاش رو برو شدند. در نهايت اون از 
 زير كوهستان آزاد شده. اما اين صحنه ها مال دو روز قبله. اين جا اون چيزه كه امروز اتفاق افتاده. 

كايرون دستش را حركت داد و تصوير تغيير كرد. كناره هاي ابرهاي طوفان زايي را مي ديدم كه در حال عبور از جلگه 
52Fهاي ميدوست

 بودند. آذرخش و رعد و برق سوسو مي زد. خطوط گردباد هر چيزي را در مسيرشان ويران مي كرد- 4
 خانه ها و تريلي ها تكه پاره مي شدند، ماشين ها مثل قوطي كبريت هاي اسباب بازي به اطراف پرتاب مي شدند. 

 گوينده اي گفت:

                                                 
1  -Chrysler Building ) 1925)، موسس شركت هاي چريسلر، سازنده ماشين در امريكا در سال 1940-1875 والتر پرسي چريسلر 
2   -Typhon .بزرگترين هيوالي جهان. فرزند گايا. گايا او را به وجود آورد تا در مقابل خدايان يونان از تيتان ها محافظت كند. او موجودي نيمه انسان است 

وقتي مي ايستاد به ستاره ها مي رسيد و اگر دستانش را باز مي كرد يكي به شرق و ديگري به غرب مي رفت. چشمانش آتشين و انگشتانش اژدها گونه بود. چنان 
ترسناك بود كه خدايان از ترس او به مصر گريخته و شكل حيوان به خود گرفتند. او زئوس را در بند كرد و مفصل هايش را بريد. او براي استراحتي رفت تا بعد از آن 

زئوس را از بين برد. در اين بين آپولو و يا هرمس به كمك زئوس آمدند ، تيفون را شكست دادند. او در زير كوه آتنا در سيسيل مدفون بوده. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Typhon 

3  -Leroy 
4  -Midwest 



- سيل و طوفاني عظيم، پنج ايالت در مسير حركت اين سيستم طوفاني عجيب، كه به مسير خرابي هاي خودش ادامه 
 مي ده، و به سمت شرق حركت مي كنه، به عنوان مناطق خطرخيز شناسايي شدند. 

دوربين ها به داخل ستوني از طوفان، كه بر روي شهري از ميدوست فرود آمد، زوم كردند. نمي توانستم بگويم كدام 
يكي از شهرها. در داخل طوفان مي توانستم غول را ببينم- فقط نگاه هاي كوتاهي از فرم حقيقي اش: بازويي دود 

كننده، دستي پنجه دار و تيره به اندازه ي يك بلوك شهري. غرش عصباني اش مثل انفجاري هسته اي بر روي 
جلگه ها، شنيده مي شد. پيكرِ كوچكترِ ديگري به ميان ابرها پرتاب شد، به دور هيوال مي چرخيد. تاللو نور را ديدم، و 
فهميدم كه غول سعي دارد آنها را مثل مگس بپراند. با چشماني نيمه باز نگاه كردم و فكر كنم ارابه اي طاليي را در 
 حال پرواز بر روي تاريكي ديدم. ناگهان نوعي پرنده عظيم- يك جغد غول پيكر- براي حمله به غول شيرجه رفت. 

 گفتم:
 - اونها ... خدايان هستن؟ 

 كايرون گفت:
- بله، پرسي. حاال چند روزه كه اونها دارن با اون مبارزه مي كنن، سعي دارن حركتش رو كند كنند. اما تيفون 

 همچنان به جلو مي تازه- به سمت نيويورك. به سمت المپ. 
 اجازه دادم آن خبر در ذهنم جا بيفتد. 

 - چقدر طول ميكشه كه به اينجا برسه؟ 
- مگر اين كه خدايان نتونن اون رو متوقف كنن؟ شايد پنج روز. اكثر خدايان اونجا هستند، به جز پدرت كه جنگي در 

 منطقه ي خودش داره كه بايد باهاش مقابله كنه. 
 - اما پس كي از المپ محافظت مي كنه؟ 

 كانر استول سرش را تكان داد. 
 - اگه تيفون به نيويورك برسه، مهم نيست كه كي از المپ محافظت مي كنه. 

عاشق اينم كه ترس رو توي چشمات ببينم وقتي كه در مورد جمالتي كه كرونوس بر روي كشتي گفت فكر كردم: 
 بفهمي چطوري مي خوام المپ رو ويرون كنم. 

آيا اين اون چيزي بود كه او در موردش صحبت مي كرد: حمله اي از جانب تيفون؟ مطمئناً به اندازه ي كافي ترسناك 
بود. اما كرونوس همشه ما را فريب مي داد، افكارمان را گمراه مي كرد. براي او خيلي بديهي بود. و در رويايم، تيتان 

طاليي در مورد چندين رقابت ديگر كه داشتند نزديك مي شدند، صحبت كرده بود، مثل اين كه تيفون فقط اولي آنها 
 بود. 

 گفتم:
 - اون يه حقه ست. بايد به خدايان هشدار بديم. چيزي ديگه اي داره اتفاق مي افته. 

 كايرون موقرانه به من نگاه كرد. 
 - چيزي بدتر از تيفون؟ اميدوارم اين طور نباشه. 

 اصراركردم:
 - مجبوريم از المپ دفاع كنيم. كرونوس نقشه ي ديگه اي براي حمله در سر داره. 

 تراويس استول به من يادآوري كرد. 
 - اون نقشه ي ديگه اي داشت. اما شما كشتي ش رو غرق كرديد. 



همه داشتند به من نگاه مي كردند. آنها اخبار خوب مي خواستند. آنها مي خواستند باور كنند كه حداقل كمي اميد 
 برايشان فراهم آورده بودم. 

نگاه كوتاهي به آنابث كردم. مي توانستم بگويم كه هر دو در يك فكر بوديم: چي مي شد اگه پرنسس آندروميدا يه 
چي مي شد اگه كرونوس اجازه داده بود تا كشتي را غرق كنيم براي اين كه دفاع مان را ضعيف كرده حقه بوده؟ 

 باشد؟ 
 اما قصد نداشتم كه آن را در مقابل سيلنا بگويم. دوست پسرش خودش را براي آن ماموريت فدا كرده بود. 

 اگر چه به آن اعتقاد نداشتم، گفتم: 
 - ممكنه حق با تو باشه. 

سعي كردم كه تصور كنم چطوري اوضاع بدتر خواهد شد. خدايان در ميدوست در حال مبارزه با هيواليي عظيم بودند 
كه تقريباً يك بار قبالً آنها مغلوب كرده بود. پوسايدن در محاصره بود و داشت در جنگ در مقابل اوشنوس تيتان 

شكست مي خورد. كرونوس هنوز جايي آن بيرون بود. المپ به معني واقعي بي دفاع بود. دو رگه هاي كمپ دو رگه 
ها در جايگاه خودشان بودند، با جاسوسي در ميانشان. اُه، و بر طبق يك پيشگويي باستاني وقتي شانزده ساله مي شدم، 
مي مردم، كه اين اتفاق فقط پنج روز ديگر مي افتاد، دقيقاً همان زماني كه تيفون نيويورك را درهم مي كوبيد. تقريباً 

 آن را فراموش كردم. 
 كايرون گفت:

 - خب، فكر كنم براي امشب كافي باشه. 
 او دستش را تكان داد و بخار پراكنده شد. نبرد طوفاني تيفون و خدايان ناپديد گشت. 

 زير لب گفتم:
 - اين كتمان حقيقته.  

 و شوراي جنگ خاتمه يافت.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل چهارم

 كفني فلزي را مي سوزانيم.
 مترجم اين فصل: زهرا سعيدي

 
در رويا ديدم كه ريچل اليزابت دير در حال پرتاب دارت بر روي تصويرم است. او در اتاقش ايستاده بود... خب، به 

عقب برگرديم. مجبورم توضيح دهم كه ريچل اتاقي نداشت. او در باالترين طبقه ي عمارت خانوادگي اش زندگي مي 
53Fكرد، كه يك بازسازي با نماي برون استون

 در بروكلين بود. اتاقش زير شيرواني عظيمي بود با المپ هاي صنعتي، و 1
54Fپنجره هايي از كف اتاق تا سقف آن. آنجا دو برابر آپارتمان مادرم بود. آهنگ راكي بر روي سيستم لپ تاپ باسش

2 
كه مزين به رنگ هاي نقاشي بود، با صداي بلندي آنجا را مي لرزاند. تا جايي كه مي توانم بگويم تنها قانون ريچل در 

مورد موسيقي اين بود كه هيچ دو آهنگي در آي پدش نمي توانست صدايي مشابه داشته باشد، و همه ي آنها بايد 
 عجيب مي بودند. 

او كيمونو پوشيده و مويش در هم برهم بود، مثل اين كه از خواب بيدار شده بود. رختخوابش مرتب نبود. ملحفه هايي 
بر روي دسته اي از سه پايه هاي نقاشي آويزان بود. لباس هاي چرك و زرورق شكالت هاي انرژي زا بر روي كف 
اتاق پخش و پال بود، اما وقتي اتاقي به آن بزرگي داريد، ريخت و پاشيدگي چنان بد به نظر نمي رسد. در بيرون از 

 پنجره، مي توانستيد كل افق شبانگاه مانهاتان را ببينيد. 
55Fتصويري كه در حال تاخت و تاز بود، نقاشي از من بود كه بر روي آنتيوس

 غول پيكر ايستاده بود. ريچل آن را چند 3
براي همين سخت بود كه بگويم آيا پسر ماه قبل نقاشي كرده بود. حالتم در آن تصوير درنده خو بود، حتي بيقرار. 

 خوبي بودم يا بد، اما ريچل مي گفت، من بعد از نبردم با آنتيوس دقيقاً اين شكلي بوده ام. 
 ريچل در حالي كه دارت ديگري به سمت نقاشي پرت مي كرد، زير لب گفت:

 - و اون جستجوهاي احمقانه شون.
اكثر دارت ها به هدف نمي خوردند، اما تعداد كمي هم فرو مي رفتند. يكي از آن ها مثل ريش بزي از روي چانه ام 

 آويزان بود. بعضي بر روي در اتاقش فرو رفته بودند. 
 مردي فرياد زد:

 - ريچل! چي كار داري مي كني؟ خاموشش كن اون ... 
 ريچل كنترل از راه دور را قاپيد و موزيك را خفه كرد. 

 - بيا تو!
پدرش داخل شد، اخم كرده و با چشماني نيمه باز به خاطر نور. او مويي به رنگ زنگ آهن، كمي تيره تر از موي 

بر روي جيب ريچل، داشت، كه به يك طرف خم شده بودند، مثل اين بود كه مبارزه اي را با بالشتش باخته بود. 
  امضا شده بود. جداً چه كسي پيژامه امضا شده داره؟ WDپيژامه ابريشمي آبي رنگش عالمت 

 او پرسيد:

                                                 
1  -brownstone نوعي مصالح ساختماني پرطرفدار در امريكا. اين نوع از مصالح ساختماني كه در نماي ساختمان كاربرد دارد نوعي شن ماسه ي قهوه اي 

 رنگ است كه بيشتر در عمارت هاي اشخاص ثروتمند به كار مي رود و خانه هايي با اين نما بسيار گران هستند. 
2  -Bose docking system سيستم داك نوعي پورت كامپيوتري قابل نصب بر روي انواع كامپيوترهاي قابل حمل است و اكثر پورتها را پشتيباني مي كند 

 مثل پورت هاي متصل كننده موبايل و آي پد و ديگر انواع موزيك پليرها ....
3  -Antaeus فصل چهاردهم– مربوط به مبارزه پرسي و آنتيوس( پسر گايا و پوسايدن) در كتاب چهارم  



 - چه خبره؟ سه صبحه. 
 ريچل گفت:

 - نمي تونم بخوابم.
 از روي نقاشي، دارتي از روي صورتم فرو افتاد. ريچل بقيه را پشت سرش پنهان كرده بود. اما آقاي دير متوجه آن شد. 

 - خب... فكر كنم دوستت به سنت توماس نمياد؟ 
تاين آن چيزي بود كه آقاي دير مرا مي ناميد. پرسي، هرگز. فقط  ست ن. يا دو جوو رد  ، اگر داشت با من صحبت م

 مي كرد، كه خيلي به ندرت پيش مي آمد. 
 ريچل ابرويش را باال آورد. 

 - نمي دونم. 
 پدرش گفت:

 - صبح مي ريم، اگه اون هنوز نظرش رو تغيير نداده ... 
 ريچل با بيچارگي گفت:

 - احتماالً نمياد. خوشحال شدي؟ 
آقاي دير دستانش را بر پشتش گذاشت. با حالتي عبوس، آهسته در اتاق قدم زد. او را تصور كردم كه در اتاق شوراي 

 شركت توسعه زمينش، اين گونه قدم مي زند و كارمندانش را عصبي مي سازد. 
 او پرسيد:

 - هنوز روياهاي بدي مي بيني؟ سر درد داري؟ 
 ريچل دارت هايش را بر روي كف اتاق پرت كرد. 

 - هرگز نبايد در موردشون باهات صحبت مي كردم. 
 او گفت:

 - من پدرتم. در موردت نگرانم. 
 ريچل زير لب گفت:

 - در مورد اعتبار خانواده، نگراني. 
پدرش واكنشي نشان نداد.- شايد به خاطر اين كه اين حرف را قبالً شنيده بود يا شايد به خاطر اين كه، اين حرف 

 حقيقت داشت. او پيشنهاد كرد:
56F- مي تونيم به دكتر آركرايت

  زنگ بزنيم. او كمكت كرد كه با مرگ موش خرمات كنار بياي. 1
 ريچل گفت:

57F- اون موقع شش سالَم بود، و نه پدر، نيازي به تراپيست

  ندارم. من فقط ... 2
 او سرش را با نااميدي تكان داد. 

پدرش در مقابل پنجره ايستاد. او به خط افق چنان زل زده بود مثل اين كه آن جا در تملك او بود- كه حقيقت 
 نداشت، او فقط مالك قسمتي از آن بود. 

 او تصميمي گرفت:
 - برات خوبه كه يه كمي بيرون بزنيم، تو كمي تحت تاثير حوداث ناسالم بودي. 

                                                 
1  -Dr. Arkwright 
2  -therapist .مختصص درمان شناسي. شخصي كه روشهاي رفتاري و بازتواني را به بيمار آموزش مي دهد  



 ريچل گفت:
 - قصد ندارم به آكادمي بانوان كالرشن برم. و دوستانم هم به شما مربوط نيستند. 

حمق آقاي دير لبخند زد، اما آن لبخند، لبخندي گرم نبود. بيشتر شبيه اين بود:  در ا چق د  همي خواهي ف ه روزي  ي
دي. سي ه نظر مي ر   او اصرار كرد:ب

 - سعي كن كمي بخوابي. فردا شب توي ساحل خواهيم بود. خوش مي گذره. 
 ريچل تكرار كرد:

 - خوش، خيلي هم خوش مي گذره. 
 پدرش از اتاق خارج شد. او در را پشت سرش باز گذاشت. 

ريچل به نقاشي من زل زد. بعد به سمت سه پايه ي ديگري در كنار آن رفت كه با ملحفه اي پوشيده شده بود. او 
 گفت:

 - اميدوارم اونها رويا باشند. 
او پوشش سه پايه را برداشت. بر روي آن طرحي زغالي، با عجله، كشيده شده بود، اما ريچل نقاش خوبي بود. تصوير 
قطعاً لوك به عنوان يك پسر نوجوان بود. او حدوداً نه ساله بود، با نيش خندي پهن و بدون هيچ نشانه ي زخمي بر 

روي صورتش. هيچ ايده اي در مورد اين كه چطور ريچل مي توانست او را وقتي اين شكلي بوده، بشناسد، نداشتم، اما 
نقاشي چنان خوب كشيده شده بود كه احساسم به من مي گفت او از روي حدس و گمان آن را نكشيده است. باتوجه 
به آنچه كه در مورد زندگي لوك مي دانستم ( كه چيزي زيادي نبود)،  آن تصوير، او را قبل از زماني كه دريافته باشد 

 يك دورگه است و از خانه فرار كرده باشد، نشان مي داد.
ريچل به نقاشي زل زد. بعد پوشش سه پايه ي بعدي را برداشت. اين تصوير حتي بيشتر از قبلي باعث نگراني مي شد. 

در آن ساختمان امپاير استيت نمايش داده شده بود، در ميان رعد و برق. در دوردست، طوفاني تاريك مي جوشيد، با 
دستي عظيم كه داشت از ابرها خارج مي شد. در پايين ساختمان جمعيتي جمع شده بودند ... اما جمعيتي معمولي از 

 گردشگران و عابران نبودند. نيزه ها و نيزه هاي كوتاه و پرچم ها را ديدم- آرايش يك ارتش. 
 ريچل مثل اين كه مي دانست دارم گوش مي دهم، زير لب گفت: 

 - چه اتفاقي داره مي افته؟ 
رويا محو شد، و آخرين چيزي كه به ياد مي آورم اين بود كه آرزو مي كردم اي كاش مي توانستم جواب سوالش را 

 بدهم. 
صبح بعد، مي خواستم به او زنگ بزنم، اما هيچ تلفني در كمپ وجود نداشت. ديونسيوس و كايرون نيازي به خطوط 

تلفن نداشتند. وقتي چيزي الزم داشتند فقط با يك تماس رنگين كماني با المپ تماس مي گرفتند. و وقتي كه دو رگه 
ها از تلفن همراه استفاده مي كردند، سيگنال هايش هر هيواليي را در يك صد مايلي تحريك مي كرد. مثل اين بود 

 من اين جام! لطفاً صورتم رو دوباره بازآرايي كن! كه نشانه اي خيره كننده بفرستيد: 
 حتي در داخل مرزهاي امن كمپ، اين نوع تبليغات چيزي نبود كه بخواهيم انجام دهيم. اكثر دو رگه ها ( به جز 

هي، موبايلت آنابث و يك تعداد قليل ديگر) حتي موبايل شخصي هم نداشتند. من قطعاً نمي توانستم به آنابث بگويم:  
 رو بهم قرض مي دي كه به ريچل تلفن كنم! 

براي چنين تماسي بايد كمپ را ترك مي كردم، و چندين مايل تا نزديكترين مغازه مي رفتم. حتي اگر كايرون اجازه 
 مي داد بروم، وقتي به آنجا مي رسيدم، ريچل در هواپيمايي به مقصد سنت توماس بود. 



صبحانه ام را با افسردگي، به تنهايي بر روي ميز پوسايدن خوردم. بر روي شكافي روي كف مرمري زل زدم  كه دو 
سال قبل نيكو از آنجا، دسته اي از اسكلت هاي تشنه به خون را به دنياي زيرين تبعيد كرده بود. آن خاطره، دقيقاً، 

 اشتهايم را بيشتر نكرد. 
بعد از صبحانه، آنابث و من براي سركشي كابين ها رفتيم. در واقع نوبت بازرسي آنابث بود.  ليست كاري صبحم، 

آماده سازي گزارشها براي كايرون بود. اما از آنجايي كه هر دويمان از كارمان متنفر بوديم، تصميم گرفتيم كه آنها را 
 با هم انجام دهيم تا اين قدر تاثر آور نباشند. 

با كابين پوسايدن شروع كرديم، كه اساساً فقط متعلق به من بود. من ملحفه هاي تختم را اين صبح ( خب يه جورايي 
) مرتب كرده بودم و شاخ مينياتور را بر روي ديوار راست كرده بودم، براي همين به خودم از پنج نمره چهار دادم. 

 آنابث ادايي در آورد. 
 - خيلي بخشنده شدي. 

 او از انتهاي مدادش استفاده كرد تا شورت ورزشي قديمي ام را بردارد. 
 آن را به طرفي پرت كردم. 

 - هي، يه ارفاقي به من بكن. من اين تابستان كمك و تميز كاري تايسون رو پشت سرم ندارم. 
 آنابث گفت:

 - سه از پنج. 
 بهتر ديدم تا با او بحث نكنم، براي همين به راهمان ادامه داديم. 

وقتي قدم مي زديم سعي كردم كوه گزارشات كايرون را مختصري بخوانم. آنها پيام هايي از دورگه ها، ارواح طبيعت، 
بودند. آنها كامالً نااميد كننده بودند، و  نوشته هيوالها هاي فعاليت و ستيرهايي از كل كشور بود، كه در مورد آخرين

 مغز بيش فعالم دوست نداشت بر روي اين چيزهاي نااميد كننده تمركز كنند. 
جنگ هاي كوچك در همه جا شدت داشت. نفر گيري كمپ به صفر رسيده بود. ستيرها در پيدا كردن دورگه هاي 
جديد و آوردن آنها به كمپ دورگه ها مشكل داشتند، چون تعداد بسيار زيادي هيوال در كل كشور پرسه مي زدند. 

دوست مان تاليا، كه شكارچيان آرتميس را هدايت مي كرد، در اين چند ماه خبري از او نشنيده بوديم. و اگر آرتميس 
  مي دانست چه اتفاقي برايشان افتاده است، اطالعاتش را بروز نمي داد.  

اي هر كس در از كابين آفروديت بازديد كرديم، كه البته پنج از پنج گرفت. رختخواب ها كامالً مرتب بودند. لباس ه
چمدان هاي قفل دار بود كه با رنگ هاي مختلف هم آرايي شده بودند. گل هاي تازه بر روي تاقچه ي پنجره ها 

58Fشكوفه كرده بودند. مي خواستم نمره اي كم كنم به خاطر اين كه كل آن مكان را بوي ادكلن ديزاينر

 پر كرده بود، 1
 اما آنابث مرا ناديده گرفت. 

 آنابث گفت:
 - مثل هميشه كارت عاليه، سيلنا. 

سيلنا، بدون انرژي، سري به موافقت تكان داد. ديوار پشت تختخوابش با تصاوير بكيندورف تزئين شده بود. او بر روي 
رختخوابش نشسته بود، با بسته اي شكالت بر روي دامنش، و من به ياد آوردم كه پدرش صاحب مغازه اي شكالت 

 فروشي در ويلج است، كه باعث شده بود توجه آفروديت را به دست آورد. 
 سيلنا گفت:

                                                 
1  -designer perfume نوعي برند معروف ادكلن  



59F- شماها يه بن بن

  مي خوايد؟ پدرم اينا رو فرستاده. اون فكر كرده- فكر كرده اونها ممكنه سرحالم بياره. 1
 پرسيدم: 

 - اونها خوب هستند؟ 
 او سرش را تكان داد. 

 - مزه ي مقوا مي دن. 
 هيچ چيزي در مقابله با مقواي كاغذي نداشتم، پس يكي از آنها را مزه كردم. آنابث رد كرد. 

  به سيلنا قول داديم كه بعداً به ديدنش مي رويم و به راهمان ادامه داديم. 
وقتي به محوطه عمومي برگشتيم، جنگي بين كابين اريز و آپولو در جريان بود. بعضي از اعضاي كمپ آپولو با بمب 
هاي آتشي مجهز بودند، كه از ارابه اي كه توسط دو اسب بالدار كشيده مي شد، بر روي كابين اريز فرو مي ريختند. 
هرگز قبالً آن ارابه را نديده بودم، اما كامالً وسيله ي نقليه ي راحتي به نظر مي رسيد. خيلي زود، سقف كابين اريز 

 داشت مي سوخت و نياد ها از درياچه ي قايق راني دويدند تا آب بر رويش بريزند. 
بعد اعضاي كمپ اريز طلسمي را فرياد كردند و همه ي پيكان هاي بچه هاي آپولو تبديل به پاكن شد. بچه هاي 

آپولو به تيراندازي به سمت بچه هاي اريز ادامه دادند، اما تيرهايشان بدون هيچ پرشي فرو مي افتاد. دو تا از تيراندازان 
 در حالي كه توسط بچه اي عصباني از كابين اريز تعقيب مي شدند دويدند، بچه اريزي داشت با شعر فرياد مي زد: 

 - من رو طلسم مي كني، آره؟ 
   كاري مي كنم بهاش رو بپردازي! 

   نمي خوام تا همه ي روز در حال شعر بافي باشم! 
 آنابث آه كشيد. 

- نه، دوباره نه. آخرين باري كه كابين آپولو يك كابين را طلسم كرد، يه هفته اي طول كشيد تا دو بيتي ها از بين 
 برن. 

لرزيدم. آپولو به خوبي تيراندازي اش، خداي شعر و شاعري بود، و شخصاً آوازخواني اش را شنيده بودم. تقريباً ترجيح 
 مي دادم كه به طرفم پيكاني شليك شود. 

 پرسيدم:
 - خب اصالً اونها براي چي دارن مي جنگن؟ 

آنابث تا وقتي كه با خطي خرچنگ قورباغه بر روي طومار بازرسي اش به هر دو كابين يك از پنج مي داد، مرا ناديده 
 گرفت. 

خودم را در حالي يافتم كه به او زل زده بودم، كه احمقانه بود، چرا كه او را يك بيليون بار ديده بودم. او و من حاال اين 
تابستان هم قد بوديم، كه باعث آرامش خاطر بود. با اين حال هنوز، او بالغ تر و عاقل تر به نظر مي رسيد. به نوعي 

 مرا مي ترساند. منظورم اين است كه، مطمئناً، او هميشه جذاب بود، اما داشت جداً زيبا مي شد. سر انجام گفت:
 - اون ارابه ي پرنده. 

 - چي؟ 
 - تو پرسيدي براي چي دارن مي جنگن. 

 - اه، اه، درسته. 

                                                 
1  -bonbonنوعي شكالت تافي با طعم هاي مختلف ميوه اكثراً توت فرنگي  



- هفته ي گذشته اون رو توي يه تاخت و تاز در فيالدلفيا بدست آوردنش. بعضي از دو رگه هاي لوك با اون ارابه ي 
پرنده به اونجا اومدند. كابين آپولو در طي جنگ اون رو تصرف كرد، اما كابين اريز جنگ رو رهبري مي كرد. خب 

 اونها دارن درباره اين كه چه كسي صاحب اونه مي جنگن. 
وقتي مايكل يو با ارابه يكي از اعضاي كمپ اريز را بمب باران هوايي كرد،  قوز كرديم. بچه ي اريزي سعي كرد 

 خنجري به او بزند و با دوبيتي ها آهنگين به او فحش مي داد. او واقعاً در ساختن آن فحش هاي آهنگين خالق بود.
 گفتم:

 - ما داريم براي نجات زندگي مون مبارزه مي كنيم و اونها درباره اون ارابه ي احمقانه با هم ستيز مي كنن. 
 آنابث گفت:

 - اونها باهاش كنار ميان. كالريس باالخره سر عقل مياد. 
 مطمئن نبودم. اين حرف اصالً به كالريسي كه مي شناختم، نمي آمد. 

گزارش هاي بيشتري را مطالعه كردم. تعداد ديگري از كابين ها را بازرسي كرديم. ديميتر چهار گرفت. هفاستوس سه 
گرفت و احتماالً بايد نمره كمتري مي گرفت، اما با مرگ بكيندورف و همه آن ماجراها، ما كمي از آن را پشت گوش 
انداختيم. هرمس دو گرفت، و چون خدايان به نوعي فراموشكار بودند اين كابين هميشه شلوغ بود. سرانجام به كابين 

آتنا رفتيم، كه مثل هميشه تميز  و مرتب بود. كتاب هاي بر روي قفسه هايشان مرتب بودند. زره ها برق انداخته شده 
60Fبودند. نقشه هاي جنگي و عكس هايي با پس زمينه آبي رنگ

 بر روي ديوارها آراسته بود. فقط رختخواب آنابث 1
 نامرتب بود. با كاغذها پوشيده شده بود و لپ تاپ نقره اي اش هنوز داشت كار مي كرد. 

 آنابث زير لب گفت:
61F- والكاس

2. 
 كه اساساً داشت به زبان يوناني خودش را احمق مي خواند. 

 معاونش، مالكوم، لبخندي را متوقف كرد. 
 - آره، ام، ما همه چيز رو تميز كرديم. نمي دونستيم كه درسته نوشته هات رو جابه جا كنيم يا نه. 

احتماالً هوشمندانه بود. آنابث چاقويي برنزي داشت كه آن را براي هيوالها و آدم هايي كه وسايلش را درهم مي 
 ريختند، نگه مي داشت. مالكوم نيش خندي تحويلم داد. 

 - ما بيرون منتظر مي مونيم تا وقتي كه بازرسي رو تموم كني. 
 اعضاي كابين آتنا از كابين خارج شدند و آنابث رختخوابش را مرتب كرد. 

با ناراحتي اين پا آن پا مي شدم و تظاهر مي كردم كه دارم تعدادي گزارش را بررسي مي كنم. از لحاظ فني، حتي در 
حالت بازرسي، برخالف قوانين كمپ بود كه دو تا از اعضاي كمپ ... مثل اين ... تنها در يك كابين باشند. آن قانون از 

 سيلنا و بكيندورف شروع به قرار گذاشتن كردند، مورد توجه بيشتري قرار گرفت. و مي دونم كه تعدادي از وقتي كه
شما ممكنه فكر كنيد، مگه همه ي نيمه خدايان از طرف پدر و مادر خداگونه شان قوم و خويش نيستند و اين قرار 

 گذاشتنشان با يكديگر را شرم آور نمي كنه؟  
62Fاما موضوع اين است كه به طور ضمني، بر اساس مسائل ژنتيكي، چون خدايان دي ان اي

 ندارند، سمت خداگونه ي 3
ما به حساب نمي آد. يك نيمه خدا هرگز در مورد قرار گذاشتن با كسي كه همان پدر و يا مادر خداگونه را دارد فكر 

                                                 
1  -Blueprint .نوعي چاپ عكاسي كه زمينه ي آن آبي و نقش آن سفيد است، اين نوع چاپ براي كپي كردن نقشه و رسم هاي فني به كار مي رود  
2  -Vlacas 
3  -DNA .آنزيمي كه باعث توارث و مسائل ژنتيكي مي شود كه از والد به مولد منتقل مي شود  



نمي كند. مثل دو تا از بچه هاي كابين آتنا؟ نه، هرگز. اما دختري از آفروديت و پسري از هفاستوس؟ اونها نسبتي 
 ندارند. براي همين مشكلي در كار نيست. 

   بهر حال، براي تعدادي دليل عجيب غريب داشتم در اين مورد فكر مي كردم، وقتي كه ديدم آنابث سرپا شد.  
لپ تاپش، كه به عنوان هديه اي تابستان گذشته از جانب دايدالوس مخترع به او داده شده بود، را بست. گلويم را 

 صاف كردم. 
 - خب... اطالعات به درد بخوري از اون بدست آوردي؟ 

 او گفت:
 - خيلي زياد. دايدالوس ايده هاي زيادي داشته، بايد پنجاه سالي فقط وقت بذارم تا همه ي اونها رو بفهمم.

 زير لب گفتم:
 - آره، عالي به نظر مياد. 

او ورقه هايش را بر زد.- اكثرشان رسم هايي از ساختمان ها و دسته اي از ياداشت هاي دست نويس بودند.  مي 
دانستم او مي خواهد روزي معمار شود، اما ياد گرفته بودم كه كار خوبي نيست كه از او بپرسيد در حال كار بر روي چه 
 چيزي ست. او شروع به صحبت در مورد زوايا و اتصال هاي حمال مي كرد تا وقتي كه نگاه چشمانتان بي فروغ شود. 

 - مي دوني ... 
 او مويش را به پشت گوشش برد، اين كار را وقتي انجام مي داد كه عصبي بود. 

- تمام اين چيزا با بكيندورف و سيلنا، يه جورايي وادارت مي كنه فكر كني. در مورد ... اين كه چه چيزي مهتره. در 
 مورد از دست دادن آدمايي كه مهمن. 

سري به موافقت تكان داد. مغزم در تصرف جزئيات تصادفي كوچكي قرار گرفت، مثل اين حقيقت كه او هنوز آن 
گوشواره هايي نقره اي جغدي را به گوش مي كرد كه از طرف پدرش به او داده شده بود. پدرش يك پرفسور نابغه 

 تاريخ ارتش و جنگ در سانفرانسيسكو بود.   
 من من كنان گفتم:

 - آره، آره. مثل ... همه چي در مورد خانواده ات عاليه؟ 
بسيار خب، سوال واقعاً احمقانه اي بود. اما، هي، من عصبي بودم. آنابث نااميد به نظر مي رسيد اما با حركت سرش 

 جواب مثبت داد. 
 او مشتاقانه گفت:

 - پدرم مي خواست اين تابستون من رو به يونان ببره. من هميشه مي خواستم ببينم ... 
 به خاطر آوردم:

63F- پارتنون 

 رو. 1
 او لبخندي زد. 

 - آره. 
 - بسيار خب. تابستان هاي ديگه اي هم در راه خواهد بود، درسته؟ 

به محض اين كه آن را گفتم، فهميدم كه آن حرف، توضيحي احمقانه است. من در حال مواجهه با روزهاي پاياني ام 
بودم. در طي يك هفته، دنيايي كه مي شناختيم در هرج مرج فرو مي رفت. دورگه ها تاحد انقراض شكار مي شدند. 

 تابستان ديگري براي ما وجود نداشت. 
                                                 

1  -The Parthenon معبد آتنا در آتن  



 آنابث به طومار بازرسي اش نگاه كرد. او من من كنان گفت:
 - سه از پنج.  براي يه سر مشاور شلخته. ياال. بيا گزراشهات رو تموم كنيم و پيش كايرون برگرديم. 

64Fدر راه بازگشت به خانه بزرگ، ما آخرين گزراش را خوانديم، كه دست نوشته اي بر روي برگي از درخت ميپل

 از 1
 طرف يك ستير از كانادا بود. اگر ممكن بود، يادداشت حالم را بدتر كرد. 

 بلند خواندم:
65F- گراور عزيز، جنگل هاي بيرون تورنتو

 به وسيله ي گوركن هاي شيطاني غول پيكر مورد حمله قرار گرفته اند. سعي 2
كرديم تا آن چيزي را كه شما پيشنهاد كرده بوديد را انجام دهيم و قدرت پن را فراخواني كنيم. اما تاثيري نداشت. 

66Fتعداد زيادي پري درختي خراب شده اند. به اوتاوا

67F عقب نشيني كرديم. لطفاً پيشنهادي دهيد. كجاييد؟ گليسن هيج3

4 ،
 محافظ. 

 آنابث ادا اصولي در آورد. 
 - هيچي در موردش نشنيدي؟ حتي با ارتباط ذهني تون؟ 

 سرم را با نا اميدي تكان دادم. 
از تابستان گذشته كه خدا پن مرده بود، دوست مان از ما دورتر و دورتر شده بود. شوراي بزرگان سم دار با او مثل يك 
مطرود رفتار مي كرد، اما گراور هنوز به سرتاسر سواحل شرقي سفر مي كرد، در حالي كه سعي مي كرد كلمات پن را 
به همه برساند و ارواح طبيعت را متقاعد كند تا خودشان از سرزمين هاي وحشي كم وسعتشان محافظت كنند. او فقط 

 چند باري براي ديدن دوست دخترش جنيفر به كمپ برگشته بود. 
68Fآخرين چيزي كه از او شنيدم اين بود كه او در پارك مركزي

 پري هاي جنگلي را سازمان دهي مي كرد، اما هيچ 5
كسي در اين دو ماهه چيزي از او نشنيده بود يا او را نديده بود.  سعي كرديم تا برايش پيام رنگين كماني بفرستيم. 

آنها هرگز به دستش نرسيدند. ارتباطي تله پاتي با گراور داشتم، براي همين اميدوار بودم كه اگر چيز بدي برايش اتفاق 
بيفتد، خواهم فهميد. گراور يك بار به من گفته بود كه اگر او بميرد، ارتباط تله پاتي باعث كشته شدن من هم خواهد 

 شد. اما هنوز مطمئن نبودم كه آيا آن حرف حقيقت دارد يا نه. 
 كنجكاو بودم كه آيا او هنوز در مانهاتان است يا نه. ناگهان به ياد رويايم در مورد طرح ريچل افتادم ...  

 ابرهاي سياهي كه بر روي شهر نزديك مي شد، ارتشي كه به دور ساختمان امپاير استيت جمع شده بودند. 
 - آنابث.  

69Fاو را در كنار زمين تثربال

 متوقف كردم. مي دانستم دارم چيز خطرناكي را از او مي پرسم، اما نمي دانستم به چه كس 6
 ديگري اعتماد كنم. به عالوه، من هميشه براي پيشنهاد هاي آنابث به او وابسته بودم. 

 - گوش كن، من يه رويايي در مورد، ام، ريچل ... 
 به او همه چيز را گفتم، حتي تصوير عجيبي از لوك در دوران بچگي اش. 

 براي مدتي او چيزي نگفت. بعد چنان طومار بازرسي اش را محكم جمع كرد كه آن را پاره كرد. 
                                                 

1  -maple نوعي درخت با چوبي محكم كه در نواحي شمالي كره زمين مي رود و بيشتر به خاطر شيره درختي و چوبش اهميت دارد. برگ آن به طور نمادين بر 
 روي پرچم كانادا قرار دارد.

2  -Toronto 
3  -Ottawa 
4  -Gleeson Hedge 
5  -Central Park 
6  -tetherball ( در معني لغت به معناي طناب و توپ است) يك بازي دو نفره رايج در آمريكاي شمالي. در وسط زمين اين بازي يك ميله و توپي به همراه 

طنابي به آن متصل است. هر بازيكن سعي مي كند توپ را به يك سمت براند، يكي در جهت عقربه هاي ساعت، ديگري در خالف جهت عقربه ي ساعت.  بازيكني 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Tetherballبرنده است كه توپ را به دور ميله بپيچاند و ديگر توپ متصل به طناب حركتي نداشته و متوقف شود. 



 - چي مي خواي بهم بگي؟ 
- مطمئن نيستم. تو بهترين متخصص در تدابير جنگي هستي كه مي شناسم. اگر تو كرونوس بودي كه اين جنگ رو 

 نقشه ريزي مي كردي، كار بعدي كه انجام مي دادي چي بود؟ 
- از تيفون به عنوان يه نقشه ي حواس پرت كن استفاده مي كردم. بعد وقتي خدايان جايي در غرب بودند، مستقيماً 

 به المپ حمله مي كردم. 
 - دقيقاً مثل تصوير ريچل. 

 او گفت: 
 - پرسي، ريچل فقط يه فانيه. 

 صدايش زمخت بود.
- اما چي مي شه اگه روياش حقيقت داشته باشه؟ اون تيتان هاي ديگه- اونهايي كه مي گفتن طي چند روز المپ 

 ويرون مي شه. اونها مي گفتن تعداد زيادي رقابت در چنته دارن. و با اون تصوير لوك به عنوان يه بچه  ... 
 - ما فقط مجبوريم گوش به زنگ باشيم. 

 گفتم:
- چطوري؟ به كمپ نگاه كن. ما حتي نمي تونيم جنگيدن با هم ديگر رو متوقف كنيم. و منم كه قراره روح احمقم 

 گرفته بشه. 
 طومار از دستش افتاد. 

 - مي دونستم نبايد پيشگويي رو بهت نشون بديم. 
 صدايش عصباني و مغموم بود. 

 - و تموم چيزي كه اون پيشگويي انجام داد ترسوندنت بود.  وقتي كه بترسي از همه چيز فرار مي كني. 
 به او خيره شدم، كامالً گيج. 

 - من؟ فرار كردن؟ 
به صورتم نگاه كرد. چشمانش قرمز بود و ناگهان فهميدم وقتي كه مرا يك ترسو خوانده است، احتماالً در مورد 

 پيشگويي صحبت نمي كرده. 
 او گفت:

 - اگه تو از موقعيتمون خوشت نمياد، بهتره با ريچل به تعطيالت بري. 
 - آنابث ... 

 - اگه از بودن با ما خوشت نمياد. 
 - اين عادالنه نيست! 

او مرا به كناري راند و طوفان وار به سمت مزارع توت فرنگي رفت. او به توپي كه طناب به آن وصل بود، ضربه اي 
 زد و با عصبانيت آن را به دور ميله اش چرخاند. 

 دوست دارم بگويم كه روزم از آنجا به بعد بهتر شد، البته اكه اين طور نشد.
بعد از ظهر آن روز، به دور آتش كمپ جمع شديم تا كفن بكيندورف را بسوزانيم و با او خداحافظي كنيم. حتي كابين 

 هاي اريز و آپولو آتش بسي موقتي كرده بودند تا در مراسم حضور داشته باشند.  



كفن بكيندورف از حلقه هاي فلزي ساخته شده بود، مثل زره اي حلقه اي. نمي دانستم چطور خواهد سوخت، اما 
70Fسرنوشت

 بايد كمكمان مي كرد. فلز بر روي آتش ذوب شد و دودي طاليي ايجاد كرد، كه به سوي آسمان رفت. 1
 آتش كمپ هميشه حالت اعضاي كمپ را منعكس مي كرد و امروز با شعله اي سياه مي سوخت. 

71Fاميدوار بودم كه روح بكيندورف در نهايت به اليسيوم

 برود. شايد او حتي دوباره متولد شدن را انتخاب كند و سعي 2
72Fدوباره اي براي بهشتي شدن در سه دوره متفاوت در زندگي كند، خب او مي توانست به جزاير خوشبختي

 برسد، كه 3
 مثل مهمانيِ بي پايان مركز كل دنياي زيرين بود. اگر كسي شايسته آن بود، او بكيندورف بود. 

آنابث بدون گفتن كلمه اي مرا ترك كرد. اكثر اعضاي كمپ به فعاليت هاي عصرگاهي شان برگشتند. فقط من آنجا 
ايستادم، در حالي كه به فرونشستن آتش خيره شده بودم. سيلنا، آن نزديكي داشت گريه مي كرد، تا وقتي كه كالريس 

73Fو دوست پسرش، كريس ردريگرز

 ، سعي كرده بودند او را آرام كنند. 4
 سرانجام حسي در درونم پيدا كردم تا بلند شوم و بروم. 

 - هي، سيلنا، واقعًا متاسفم. 
او فين فيني كرد. كالريس به من زل زد، اما او هميشه به ديگران زل مي زد. كريس به سختي به من نگاه مي كرد. 
او يكي از مردان لوك بود تا وقتي كه كالريس او را از البيرنت در تابستان گذشته نجات داده بود، حدس مي زنم كه 

 او هنوز به خاطر آن، احساس گناه مي كرد.     
 گلويم را صاف كردم.

- سيلنا، مي دوني كه بكيندورف عكست رو همراه داشت. او قبل از اين كه داخل اون مبارزه بشيم، بهش نگاه كرد. 
 خيلي براش ارزش داشتي. تو آخرين سال از زندگي اش رو به بهترين قسمت زندگيش تبديل كردي. 

 سيلنا هق هق كرد. 
 كالريس زير لب گفت:

 - كارت خوب بود، پرسي. 
 سيلنا گفت:

 - نه، اشكالي نداره. ممنون ... ممنون پرسي. بايد برم. 
 كالريس پرسيد: 

 - همراهي نمي خواي؟ 
 سيلنا سرش را تكان داد و فرار كرد. 

 كالريس من من كنان، كه تقريباً با خودش بود، گفت: 
 - او از اوني كه به نظر مي رسه قوي تره. حالش خوب مي شه. 

 پيشنهاد كردم:
                                                 

1  -the Fates 
2  -Elysium .اشاره شده است. مي توان اليسيوم را بهشت موعود  در كتاب چهارم اديسه به ميعادگاه روان هاي پاك و رستگار يا اليسيوم بهشت در اساطير يونان

اساطير يوناني به شمار آورد، جايي كه قهرمانان به زندگي جاويد خويش ادامه داده و زمان كرانمند را كه مختص عالم خاكي است پشت سر گذاشته اند. به طور كلي 
 . منبع:دنيكوكاران پس از مرگ، از سوي زئوس، خداي خدايان بدان ديار رهسپار مي شون

 http://bashgah.net/fa/content/print_version/2778 
3  -Isles of the Blest يا Fortunate Isles قسمتي از اليسيوم كه براي آن دسته از قهرمانها و انسان هاي فاني در نظر گرفته مي شود كه سه بار به 

زندگي برمي گردند و هر سه بار به طور خالص به بهشت يا همان اليسيوم وارد مي شوند. اين جزاير به صورت سه مامن ايمن در ميانه ي اليسيوم معرفي شده اند. 
 منبع:

 http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Isles_of_the_Blest و http://en.wikipedia.org/wiki/Fortunate_Isles 
4  -Chris Rodriguez .با داستان كريس ردريگرز در كتاب چهارم آشنا شديم  



 - تو مي توني بهش كمك كني. مي توني با مبارزه كردن در طرف ما به خاطره ي بكيندورف احترام بذاري. 
دست كالريس به دنبال چاقويش رفت، اما آن چاقو، ديگر آن جا نبود. او آن را بر روي ميز پينگ پونگ پرت كرده 

 بود، در خانه بزرگ. او غريد: 
 - اين مشكل من نيست. كابين من احترامي كسب نمي كنه. منم نمي جنگم. 

متوجه شدم كه او آهنگين صحبت نمي كند. شايد او وقتي كه هم كابين هايش نفرين شده بودند، آن دور و اطراف 
نبود، يا شايد او راهي براي شكستن طلسم بلد بود. با گذر لرزه اي در بدنم، كنجكاو بودم آيا كالريس مي تواند 

 جاسوس كرونوس در كمپ مان باشد. آيا به اين دليل بود كه او كابينش را از جنگ خارج مي كرد؟ 
 اما به همان اندازه اي كه از كالريس متنفر بودم، جاسوسي براي تيتان ها به او نمي آمد. 

 به او گفتم: 
- خيلي خب، نمي خواستم اين رو به روت بيارم، اما تو يكي بهم بدهكاري. اگه به خاطر من نبود، تو در درياي 

 هيوالها، توي غار سيكالپس پوسيده بودي. 
 فك كالريس محكم شد. 

- يه لطف ديگه بخواه، پرسي. نه اين يكي. كابين اريز تعداد دفعات زيادي مورد توهين واقع شدند. و فكر نكن نمي 
 دونم مردم پشت سرم چي مي گن. 

  اما زبانم را گاز گرفتم. پرسيدم:خب، اون حقيقته.مي خواستم بگويم : 
 - خب، پس تو مي خواي بذاري كرونوس ما رو خرد و خمير كنه؟ 

 - اگه اونقدر كمك من رو مي خوايد، به آپولوي ها بگو كه ارابه را به ما تحويل بدن. 
 - تو يه بچه كوچولوي غول پيكري. 

 او به من حمله كرد، اما كريس بين ما قرار گرفت. او گفت:
 - بچه ها صبر كنين. كالريس تو مي دوني كه ممكنه حق با اون باشه. 

 كالريس با تمسخر به او نگاه كرد. 
 - نه، تو ديگه نه! 

 او با چرخيدن روي پاشنه هايش از كريس روبرگرداند و دور شد. 
 - هي، صبر كن! من فقط منظورم اين بود كه ... كالريس صبر كن!  

به تماشاي آخرين جرقه هايي نشستم كه از آتش بكيندورف به درون آسمان عصر گاهي مي رفت. بعد به سمت 
 محوطه شمشير زني رفتم. نياز به يك زنگ تفريح داشتم، و مي خواستم يك دوست قديمي را ببينم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل پنجم

 سگم را به سمت يك درخت مي رانم.

 
 شهابي  مهدي محمد: فصلاين مترجم

 

خانم الري قبل از اين كه او را ببينم، مرا ديد، كه با در نظر گرفتن اين كه او به اندازه ي يك كاميون آشغالي بود، 
 كامالً يك حقه ي خوب بود. به داخل محوطه ي شمشير زني رفتم، و ديواري از تاريكي به من برخورد كرد. 

 - هاپ!
چيز بعدي كه مي دانم اين بود كه بر روي زمين صاف شده بودم، با پنجه اي بزرگ كه بر روي سينه ام بود و زباني 

 بسيار بزرگ تر از سايز يك سيم ظرفشويي، صورتم را ليس مي زد. 
 گفتم:

 - واي! هي، دختر. منم از ديدنت خوشحالم. آخ!
چند دقيقه اي طول كشيد تا خانم الري را آرام كنم و او از رويم بلند شود. بعد از آن كامالً در آب دهان سگ خيسانده 

شده بودم. او مي خواست پرتاب سپر بازي كند، براي همين سپري برنزي برداشتم و آن را بر فراز محوطه پرتاب 
 كردم. 

بهر حال، خانم الري تنها سگ جهنمي دوست داشتني در دنياست. به نوعي او را، وقتي صاحب قبلي اش مرد، به ارث 
بردم. اما بكيندورف ... خب، بكيندورف عادت داشت وقت هايي كه در كمپ نبودم، مراقبش باشد. او استخوان برنزي 

قابل جويدن مورد عالقه ي خانم الري را مي گداخت. قالده اي با صورتكي خندان با يك برچسب نام با نماد دو 
74Fاستخوان روي هم

، برايش ساخته بود. بعد از من، بكيندورف بهترين دوست خانم الري بود. فكر كردن در مورد آن، 1
 مرا دوباره غمگين كرد، اما چون خانم الري اصرار مي كرد، چندين بار سپر را پرت كردم. 

خيلي زود شروع به پارس كردن كرد- صدايي كمي بلندتر از صداي يك توپ- مثل اين كه الزم بود كمي براي قدم 
زدن ببرمش. وقتي كه او به توالت محوطه مي رفت، ديگر اعضاي كمپ فكر نمي كردند اين موضوع جالب باشد. 

چندين بار باعث حوداث سرخوردن و با سر فرو رفتن شده بود. براي همين دروازه هاي محوطه را باز كردم و او پارس 
 كنان به سمت جنگل رفت. 

به دنبالش دويدم. نه، خيلي دلواپس اين كه او با چه چيزي رو به رو مي شود، نبودم. هيچ چيزي در جنگل نمي 
 توانست خانم الري را تهديد كند. حتي اژدهاها و عقرب هاي غول پيكر، وقتي او نزديك مي شد دور مي شدند. 

وقتي سر انجام ردش را پيدا كردم، او در حال استفاده از تسهيالت دستشويي نبود. او در مكانِ مسطحِ آشنايي بود كه 
شوراي بزرگان سم دار، يك بار گراور را محاكمه كرده بود. آنجا خوب به نظر نمي رسيد. چمنش زرد شده بود. سه 

تخت تزيين شده با درختان، برگ هايشان ريخته بود. اما اين چيزي نبود كه مرا شوكه كرد. در ميانه ي بيشه، عجيب 
ترين سه گانه اي را ديدم كه دور هم نشسته بودند: جنيفر عروس جنگل، نيكو دي آنجلو و يك ستير خيلي چاق و 

خيلي خيلي پير. نيكو تنها كسي بود كه به نظر مي رسيد از ظاهر شدن خانم الري شوكه نشده است.  او كامًال شبيه 
آنچه بود كه در رويايم ديده بودم، ژاكت خلباني، شلوار لي مشكي، و تي شرتي با اسكلت هاي رقصان بر روي آن، 

                                                 
1  -crossbones  .دو استخوان بر روي هم كه نمادي بر روي پرچم هاي دزدان دريايي بوده، اين نماد به معني خطر و مرگ است 



75Fمثل يكي از آن تصاوير روز رستاخيز

. شمشير آهني استيكسي اش در كنارش آويزان بود. او تنها دوازده سال داشت، 1
اما بزرگتر و غمگين تر به نظر مي رسيد. وقتي مرا ديد، سري به موافقت تكان داد، بعد به سراغ خاراندن گوش هاي 
خانم الري برگشت. خانم الري بر روي پاهاي او فين فيني كرد، مثل اين كه او بعد از گوشت بي استخوان دنده هاي 
گوساله، جالبترين چيز است. با توجه به پسر هيديز بودن، نيكو احتماالً در حال مسافرت در تمامي مكان هاي دوست 

 داشتني سگ هاي جهنمي بوده. 
 ستير پير خيلي خوشحال به نظر نمي رسيد. 

 - آيا كسي مي خواد ... بگه اين موجود دنياي زيريني توي جنگل من چي كار داره مي كنه! 
 او بازوهايش را تكان داد و بر روي سم هايش ايستاد، مثل اين كه چمن داغ شده باشد. 

 - تو، اونجا، پرسي جكسون! اين جونور توه؟ 
 گفتم: 

76F- متاسفم، لينيوس

 . اين اسمتون بود ، درسته؟ 2
77Fستير چشمانش را چرخاند. خزش به رنگ خاكستري خرگوشي

 بود و تار عنكبوتي بين شاخ هايش رشد كرده بود. 3
 شكمش، براي او تبديل به سپر يك ماشين زرهي شده بود. 

- خب، البته كه لينيوس هستم. بهم نگو كه تو يكي از اعضاي شورا را به اين زودي فراموش كردي. حاال جونورت رو 
 صدا كن! 

 خانم الري با خوشحالي گفت:
 - هاپ!

 ستير پير آب دهانش را فرو برد. 
 - از اين جا ببرش! جنيفر، من تحت اين شرايط بهتون كمك نمي كنم. 

جنيفر به سمت من برگشت. او به عنوان يك عروس جنگل زيبا بود، با لباس لطيف ارغواني اش و صورت الف گونه 
 اش، اما چشمانش به خاطر گريه كردن ته رنگ سبزي از كلروفيل داشت. 

 او فين فيني كرد. 
- پرسي، من دارم دنبال گراور مي گردم. مي دونم اتفاقي افتاده. اگر در خطر نبود، اين قدر اون بيرون نمي موند. 

 اميدوارم كه لينيوس... 
 ستير اعتراض كرد: 

 - بهت گفتم! تو بهتره از اون خائن دست بكشي. 
 جنيفر بر روي پايش بلند شد. 

 - اون يه خائن نيست! او شجاع ترين ستيريه كه تا حاال وجود داشته و من مي خوام بدونم اون كجاست! 
 - هاپ! 

 زانوهاي لينيوس شروع به لرزيدن كرد. 

                                                 
1   -Day of the Deadمراسم افراد و خانواده ها دور هم جمع مي شوند تا از درگذشتگان يادي كنند. ن يكي از مراسم مردم مكزيك در اول و دوم نوامبر. در اي 

تزييئنات اين جشن اسكلت هاي شكري و گل هاي هميشه بهار و ديدار از قبرستان ها با گريم هاي اسكلتي ست.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Dead 

2  -Leneus 
3  -dust-bunny grayرنگهايي پديد آورند كه مربوط به موجودات و عناصر طبيعي ست. ، همين طور كه مي دانيد انگليسي زبان ها مي توانند با كلمات تركيبي 

 ست ( عجيبه ولي اين رنگ در ميان خرگوش ها وجود داره!)ا  بسيار روشندر اين جا منظور نويسنده خاكستري متمايل به قهوه اي



 - من ... من با اين سگ جهنمي كه دمم رو بو مي كشه، جواب هيچ سوالي رو نمي دم. 
 به نظر مي رسيد نيكو سعي مي كند او را در هم نكوبد. او داوطلب شد. 

 - من سگه رو مي برم بگردونم. 
 او سوت زد و خانم الري پارس كنان به دنبال او تا انتهاي بيشه رفت. 

  لينيوس با تنفر اوقات تلخي مي كرد و خز هاي خارج از پيراهنش را شانه كرد. 
- حاال، همون طوري كه سعي مي كردم توضيح بدم، خانم جوون، دوست پسرت هيچ گزارشي از وقتي كه راي به 

 تبعيدش داديم، نفرستاده. 
 تصحيح كردم:

 - شماها سعي كرديد كه به اخراجش راي بديد. كايرون و ديونسيوس جلوي شما رو گرفتند. 
 - بله! اونا اعضاي افتخاري شورا هستند. اون يه راي گيري كامل نبود. 

 - به ديونسيوس چيزي رو كه گفتي، مي گم. 
 رنگ لينيوس پريد. 

78F- من فقط منظورم اين بود كه ... هي

 ، جكسون. اين موضوع ربطي به تو نداره. 1
 گفتم:

- دوستم، گراور، اون در مورد مرگ پن بهتون دروغ نگفته. خودم اون رو ديدم. تو خيلي مي ترسيدي كه حقيقت رو 
 قبول كني. 

 لينيوس لب هايش لرزيد. 
 - نه! گراور يه دروغگو آب زيركاه بي نظيره. بدون اون وضعمون خيلي بهتره. 

 به تخت هاي پژمرده اشاره كردم. 
 - اگه همه چيز داره خوب پيش مي ره، دوستات كجان؟ خيلي شبيه شوراي اخيرتون به نظر نمي رسه.

 او گفت:
79F- مارن

80F و سيلنوس2

  ... من ... مطمئنم اونها بر مي گردن. 3
 اما مي توانستم ترس را در صدايش تشخيص دهم. 

 - اونها فقط يه كمي وقت الزم دارن تا فكر كنن. امسال سال ناراحت كننده اي بوده. 
 قول دادم:

- داره ناراحت كننده تر هم مي شه. لينيوس ما گراور رو الزم داريم. بايد يه راهي وجود داشته باشه كه تو بتوني اون 
 رو با جادوت پيدا كني. 

 چشمان ستير پير منقبض شدند. 
 - دارم بهت مي گم، هيچي نشنيدم. شايد اون مرده. 

 جنيفر هق هقي را به عقب راند. 
 گفتم:

 - اون نمرده. اون قدرش رو مي تونم احساس كنم. 

                                                 
1  -Now see here.اگر با عصبانيت همراه باشد به معني تغيير دادن موضوع صحبت است  
2  -Maron  
3  -Silenus 



 لينيوس با اهانت گفت:
 - ارتباط هاي تله پاتي. خيلي غير قابل اطمينانند. 

 اصرار كردم:
 - خب از دور و برت بپرس. پيداش كن. جنگ داره نزديك ميشه. گراور داشته ارواح طبيعت رو آماده مي كرده. 

 - بدون اجازه ي من! و اين جنگ ما نيست. 
 يقه ي پيراهنش را قاپيدم، كه جداً، اصالً به من نمي خورد. اما اون بز پير احمق عصباني ام كرده بود. 

- گوش كن، لينيوس. وقتي كرونوس حمله كنه، قصد داره تا سگ هاي جهنمي رو جمع آوري كنه. اون مي خواد كه 
همه چي رو توي مسيرش از بين ببره. فاني ها، خدايان و دورگه ها. آيا فكر مي كني اون اجازه مي ده ستير ها آزاد 

بگردن؟ تو يه رهبري. پس رهبري كن. از اين جا بيا بيرون و ببين چه اتفاقي داره مي افته. گراور رو پيدا كن و براي 
 جنيفر خبري بيار. حاال، برو! 

او را خيلي محكم هل ندادم، اما او به نوعي فوق سنگين بود. بر روي كفل خزپوشش فرود آمد، بعد تقال كنان بر روي 
 سم هايش بلند شد و با تكان تكان خوردن شكمش، فرار كرد. 

 - گراور هرگز پذيرفته نخواهد شد! اون در تبعيد مي ميره! 
 وقتي او در بوته ها ناپديد شد، جنيفر چشمانش را پاك كرد. 

- متاسفم، پرسي. نمي خواستم تو رو وارد اين ماجرا كنم. لينيوس هنوز يكي از لردهاي دنياي وحشه. نمي خواي كه 
 از اون يه دشمن بسازي. 

 گفتم:
 - مسئله اي نيست. من دشمناي بدتر از ستيرهاي فوق سنگين دارم. 

 نيكو قدم زنان به سمت ما برگشت. 
 - كارت خوب بود، پرسي. با توجه به رد پاي بزيش، مي تونم بگم خيلي خوب پريشونش كردي.  

 از اين كه بدانم چرا نيكو اينجاست، مي ترسيدم، اما سعي كردم لبخندي به او بزنم. 
 - خوش اومدي. فقط اومدي سري به جنيفر بزني؟ 

 او سرخ شد. 
 - ام، نه. اون اتفاقي بود. من يه جورايي ... وسط حرفاشون ظاهر شدم. 

 جنيفر گفت:
- تا سر حد مرگ ما رو ترسوند! درست از سايه ها بيرون اومد. اما، نيكو تو پسر هيديزي. مطمئني كه هيچ چيزي در 

 مورد گراور نشنيدي؟ 
 نيكو بر روي پاهايش جا به جا شد. 

- جنيفر، همين طور كه سعي داشتم بهت بگم ... حتي اگه گراور مرده باشه، او به درون چيز ديگري در طبيعت تجلي 
 پيدا ميكنه. نمي تونم چيزهايي مثل اون رو حس كنم، فقط ارواح فاني. 
 جنيفر البه كنان، در حالي كه دستش را بر بازوي او گذاشته بود، گفت:

 - اما اگه چيزي شنيدي بهم مي گي؟ هرچيزي؟ 
 گونه هاي نيكو حتي از قبل قرمزتر شد. 
 - آه، باشه. گوشام رو باز نگه مي دارم. 

 قول دادم:



- پيداش مي كنيم، جنيفر. گراور زنده ست. مطمئنم. بايد يه دليل ساده براي اين كه چرا تا حاال با ما تماس نگرفته، 
 وجود داشته باشه.

 با افسردگي سري به موافقت تكان داد. 
- از اين كه نمي تونم اين جنگل رو ترك كنم، متنفرم. او مي تونه هر جايي باشه و من به اين جا چسبيدم و منتظرم. 

 اُه، اگه اون بز احمق يه كمي به خودش زحمت مي داد ... 
 خانم الري از پشت سر پارس كرد و عالقه اي به لباس جنيفر پيدا كرد. جنيفر فرياد زد:

 - اُه، نه، نكن! قضيه ي سگ ها و درخت ها رو مي دونم. من مي رم! 
او با صداي پوپي در مه ي سبزي ناپديد شد. خانم الري نا اميد به نظر مي رسيد، اما جست و خيزكنان رفت تا هدف 

 ديگري بيابد و من و نيكو را تنها گذاشت. 
نيكو با شمشيرش ضربه اي آهسته بر روي زمين زد. تپه اي كوچك از استخوان حيوانات به بيرون از خاك پريد. آنها 

 به همديگر وصل شدند تا موش مرزعه ي اسكلتي را سر هم كنند و با تاخت فرار كرد. 
 - متاسفم از اون چه در مورد بكيندورف شنيدم. 

 غده اي در ميان گلويم ظاهر شد. 
 - چه طوري مي دوني ....
 با روحش صحبت كردم. 

 - اُه، ... درسته. 
هرگز به اين حقيقت كه اين پسر دوازده ساله بيشتر از زنده ها، در حال صحبت و وقت گذراني با مرده هاست، عادت 

 نكردم. 
 - اون چيزي هم گفت؟ 

 - تو رو مقصر نمي دونه. اون مي دونه كه تو خودت رو سرزنش مي كني و او مي گه نبايد اين كار رو بكني. 
 - اون قصد داره دوباره متولد بشه؟ 

 نيكو سرش را تكان داد. 
 - او در اليسيوم مي مونه. گفت منتظر كسيه. مطمئن نيستم منظورش چي بود، اما به نظر با مرگ كنار اومده. 

 خيلي آرامش بخش نبود، اما باالخره خبري بود. 
 به نيكو گفتم:

 - رويايي داشتم كه تو توي كوه تام بودي. آيا اون ... 
 او گفت:

 - واقعي بود. منظورم جاسوسي تيتان ها نبود، اما همون نزديكي ها بودم. 
 - چي كار مي كردي؟ 

 نيكو كمربند شمشيرش را كشيد. 
 - دنبال يه نشونه از ... مي دوني كه، خانواده ام. 

سري به توافق تكان دادم. مي دانستم كه گذشته اش موضوعي دردآور بود. تا دوسال قبل، او و خواهرش، بيانكا، در 
مكاني كه هتل التوس و كازينو خوانده مي شد، در مسير زمان متوقف شده بودند. آنها براي نزديك به هفتاد سال 

آنجا بودند. سرانجام وكيلي مرموز آنها را نجات داده بود و آنها را در مدرسه اي شبانه روزي گذاشته بود، اما نيكو 



خاطره اي از زمان قبل از كازينو نداشت. او هيچ چيزي در مورد مادرش نمي دانست. او نمي دانست آن وكيل چه 
 كسي بوده و چرا آنها در زمان متوقف بودند و چرا اجازه داده شده بود كه آزاد شوند. 

 بعد از مرگ بيانكا و تنها ماندنش، نيكو، در حد افراط بر روي پيدا كردن جواب ها تمركز كرده بود. 
 پرسيدم:

 - خب چه طوري پيش مي ره؟ هيچي پيدا كردي؟ 
 او من من كنان گفت: 

 - نه، ممكنه به زودي يه سرنخ جديد پيدا كنم. 
 - اون چيه؟ 

 نيكو لبش را گاز گرفت. 
 - حاال مهم نيست. تو مي دوني براي چي اين جا هستم. 

احساس ترس شروع به ايجاد شدن در سينه ام كرد. حتي از اولين باري كه نيكو تابستان گذشته نقشه ي پيشنهادي 
اش را براي شكست دادن كرونوس ارائه كرده بود، در موردش كابوس ديده بودم.  او گاه و بي گاه خودش را نشان 

 مي داد و مرا براي گرفتن يك جواب تحت فشار مي گذاشت، اما من همچنان از آن طفره مي رفتم. 
 گفتم:

 - نيكو، نمي دونم . خيلي زيادي و غيرممكن به نظر مي رسه. 
- تو مي دوني كه تيفون داره مياد، چه مدت؟ ... يه هفته؟ اكثر تيتان ها حاال رها شدن و به سمت كرونوس پيوستن. 

 شايد زمانش رسيده كه به غير ممكن ها فكر كني. 
به كمپ، به پشت سرم، نگاه كردم. حتي از دور دست مي توانستم صداي جنگيدن دوباره اريز و آپولو را بشنوم، طلسم 

 هاي فرياد كشيده شده و جوشش شعرهاي بد. 
 نيكو گفت:

- اونها اصالً در حد و اندازه هاي ارتش تيتان نيستن. اين رو مي دوني. اين آخرش بر عهده ي تو و لوكه. و تنها يه 
 راه وجود داره كه بتوني لوك رو شكست بدي. 

مبارزه بر روي پرنسس آندروميدا را به خاطر آوردم. به طور نااميد كننده اي قابل قياس با او نبودم. كرونوس تقريباً مرا 
با برش ساده اي بر روي بازويم كشته بود، و من حتي نمي توانستم او را زخمي كنم. ريپتايد از روي پوستش برمي 

 گشت. 
 نيكو اصرار كرد:

- تو مي توني همون قدرت رو بدست بياري. تو پيشگويي بزرگ رو شنيدي. مگه اين كه بخواي روحت توسط يه تيغه 
 ي نفرين شده جذب بشه ... 

 كنجكاو بودم چطور نيكو پيشگويي را شنيده است- احتماالً از روح ديگري. 
 گفتم:

 - تو نمي توني از يه پيشگويي جلوگيري كني. 
 - اما مي توني باهاش مبارزه كني. مي توني شكست ناپذير بشي. 

 نيكو نور گرسنه و عجيبي در چشمانش داشت. 
 - شايد بهتر باشه صبر كنيم. سعي كنيم مبارزه كنيم بدون ... 

 نيكو دندان قروچه اي رفت:



 - نه! حاال وقتشه! 
 به او زل زدم. مدت زماني طوالني بود كه نديده بودم چنين جوش بياورد. 

 - خب، مطمئني كه حالت خوبه؟ 
 او نفس عميقي كشيد. 

- پرسي، همه ي اونچه منظورمه ... وقتي جنگ شروع بشه، ما نمي تونيم اون سفر رو بريم. اين آخرين شانس ماست. 
متاسفم اگه من زيادي زورگو هستم، اما دو سال قبل خواهرم زندگيش رو داد تا از تو مراقبت كنه. مي خوام به اون 

 احترام بذاري. هر كاري كه مي شه رو انجام بده تا بتوني زنده بموني و كرونوس رو شكست بدي. 
آن ايده را دوست نداشتم. بعد در مورد وقتي فكر كردم كه آنابث مرا يك ترسو صدا زده بود، و عصباني شده بودم. حق 
با نيكو بود. اگر كرونوس به نيويورك حمله مي كرد، اعضاي كمپ با نيروهايش قابل قياس نبودند. مجبور بودم كاري 

انجام دهم. نقشه ي نيكو خطرناك بود- حتي ممكن بود مرگبار باشد- اما ممكن بود به من شانسي براي مبارزه 
 بدهد. تصميم گرفتم:

 - خيلي خب، اول بايد چي كار كنيم؟ 
 لبخند سرد مورمور كننده اش مرا از موافقت با نقشه اش متاسف ساخت. 

 - اول، بايد رد پاي لوك رو ردگيري كنيم. بايد چيزاي بيشتري در مورد گذشته اش بدونيم. در مورد بچگي اش. 
 لرزيدم، داشتم در مورد تصوير ريچل در رويايم فكر مي كردم- صورت خندان لوك نه ساله. 

 - چرا بايد در مورد اون بدونيم؟
 نيكو گفت:

81F- وقتي به اونجا برسيم، توضيح مي دم. من تا حاال رد مادرش رو گرفتم. او توي كاناتيكت

 زندگي مي كنه.  به او زل 1
 زدم. هرگز در مورد مادر فاني لوك چيزي نشنيده بودم. پدرش، هرمس را ديده بودم، اما مادرش ... 

 گفتم:
 - وقتي لوك خيلي جوون بوده، از خونه فرار كرده. نمي دونستم مادرش زنده ست. 

 - اُه، اون زنده ست. 
طوري اين حرف را گفت كه مرا كنجكاو كرد بدانم چه چيزي در رابطه با اين زن رخ داده است. چه شخص 

 وحشتناكي مي توانست باشد؟ 
 گفتم: 

 - بسيار خب، خب چطور مي تونيم به كاناتيكت بريم؟ مي تونم بلك جك رو صدا كنم ... 
 نيكو اخم كرد. 

 - نه. اسب هاي بالدار من رو دوست ندارن ... اين احساس متقابله. اما احتياجي به پرواز كردن نيست. 
 او سوت زد و خانم الري جست و خيز كنان از جنگل خارج شد. 

 - دوستت مي تونه كمك كنه. 
 نيكو سر خانم الري را نوازش كرد. 

 - تو تا حاال سفر سايه اي رو انجام ندادي؟ 
 - سفر سايه اي؟ 

 نيكو در گوش خانم الري پچ پچي كرد. خانم الري كه سرش را كج كرده بود، ناگهان خبردار شد. 
                                                 

1  -Connecticutيكي از ايالت هاي سرسبز آمريكا  



 نيكو به من گفت:
 - بپر باال. 

قبالً هرگز در مورد سواري بر روي يك سگ فكر نكرده بودم، اما خانم الري مطمئناً به اندازه ي كافي بزرگ بود. بر 
 روي پشتش سوار شدم و قالده اش را گرفتم. 

 نيكو هشدار داد:
- اين ممكنه اون رو خيلي خسته كنه. براي همين نمي توني هميشه ازش استفاده كني.  و در شب بهتر كار مي كنه. 

همه ي سايه ها از يك جوهر و ذات هستند. تنها يك تاريكي وجود داره و موجودات دنياي زيرين مي تونن مثل يه 
 جاده از اون استفاده كنن، يا مثل يه در. 

 گفتم:
 - نمي فهمم. 

 نيكو گفت:
- نه، مدت زمان زيادي طول كشيد تا من اون رو ياد گرفتم. اما خانم الري مي دونه. بهش بگو كجا مي خواي بري. 

82Fبهش بگو وست پورت

83F، خونه ي مي كستالن1

2 . 
 - تو نمي آي؟ 

 او گفت:
 - نگران نباش، اونجا مي بينمت. 

 يك كمي عصبي بودم، اما بر روي گوش خانم الري خم شدم. 
 - بسيار خب، دختر. آه، تو مي توني من رو به وست پورت، كاناتيكت ببري؟ خونه ي مي كستالن؟ 

خانم الري هوا را بو كشيد. او به درون تاريكي جنگل زل زد. بعد به جلو پارس كرد، مستقيم به يك درخت بلوط. فقط 
 . يك ذره مانده به اين كه با آن درخت برخورد كنيم، به درون سايه هايي به سردي قسمت تيره ي ماه وارد شديم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  -Westport  
2  -May Castellan 



 فصل ششم

 كلوچه هايم مي سوزند.

 
 سعيدي  زهرا فصل:اين مترجم

 
 سفر سايه اي رو توصيه نمي كنم اگر از موارد زير مي ترسيد:

 تاريكي، -1
 - لرزه هاي سرد كه تا ستون فقراتتون پيش مي ره، 2
 - صداهاي عجيب غريب، 3
 كنيد صورتتان پوست مي اندازد.  - حركت با چنان سرعتي كه احساس مي4

از اينها گذشته، فكر مي كنم عالي بود. يك دقيقه اي، هيچ چيزي نمي توانستم ببينم. تنها مي توانستم خز خانم الري 
را حس كنم و انگشتانم به دور بندهاي برنزي قالده اش محكم پيچيده شده بود. دقيقه بعدي، سايه ها به صحنه ي 
جديدي تبديل شدند. بر روي صخره اي در جنگل هاي كاناتيكت بوديم. حداقل، شبيه كاناتيكتي بود كه چندين بار 

آنجا بودم: تعداد زيادي درخت، ديوارهاي سنگي كوتاه، خانه هاي بزرگ. پايين يكي از صخره ها، بزرگراهي بود كه از 
روي دره اي تنگ و عميق مي گذشت. در طرف ديگر، حياط پشتي يك خانه قرار داشت. محوطه اش خيلي بزرگ 

84Fبود- خيلي وحشي تر و بكرتر از چمنزار خانگي. خانه اي دو طبقه به رنگ سفيد با طراحي كلونيا

 بود. علي رغم اين 1
حقيقت كه درست بر روي تپه اي در كنار يك بزرگراه قرار داشت، احساس مي كردم در ميانه ي ناكجاآبادم. تابي 

قديمي و زنگ زده در زير درخت سيبي قرار داشت. نمي توانستم زندگي در خانه اي اين چنيني را تصور كنم، با يك 
حياط واقعي و ديگر چيزها. در سراسر زندگي ام در آپارتماني فسقلي و يا خوابگاه مدرسه اي زندگي كرده بودم. اگر اين 

 خانه لوك بود، كنجكاو بودم بدانم چرا مي خواسته اين جا را ترك كند.   
خانم الري تلوتلو خورد. آنچه را كه نيكو در مورد خالي شدن او از انرژي با سفر سايه اي گفته بود، به ياد آوردم، براي 

85Fهمين از روي پشتش پايين سريدم. او خميازه اي بزرگ كشيد، كه مي توانست يك  تي-ركس

 را بترساند، بعد 2
 خودش را لوله كرد، و با صداي تاالپ وحشتناكي كه زمين را لرزاند، خودش را روي زمين انداخت. 

نيكو درست كنارم ظاهر شد، مثل اين كه سايه ها تيره تر شدند تا او را به وجود  آورند. سكندري خورد، اما بازويش را 
 گرفتم. 

                                                 
1   -Colonial طرفداراي زيادي داشته و همكنون هم در قسمت هاي شمالي امريكا براي ثروتمندان اين نوع 90 و 80 يك نوع طراحي ساختمان در دهه هاي 

 سبك خانه ها ساخته مي شود.  يكي از اين خانه ها:

  
2  -T. rex ) ترانازاروس. نوعي دايناسور rex (در انگليسي به معني پادشاهه  

 



 او در حالي كه چشمانش را مي ماليد، گفت:
 - حالم خوبه.

 - چطوري اين كار رو كردي؟
 - تمرين. يه چندباري با درخت ها تصادف كردم. يه چند تا سفر تصادفي به چين داشتم. 

خانم الري شروع كرد به خرناس كشيدن. اگر به خاطر غرش  ترافيك در پشت سرمان نبود، مطمئنم، تمام همسايه ها 
 را بيدار مي كرد. از نيكو پرسيدم:

 - تو هم مي خواي يه چرتي بزني؟ 
 او سرش را تكان داد. 

- اولين باري كه سفر سايه اي انجام دادم، يه هفته اي بيهوش بودم. حاال فقط يه كمي خوابآلوم مي كنه، اما نمي 
 تونم بيشتر از يكي دوبار در شب انجامش بدم. خانم الري براي يه مدتي نميتونه جايي بره. 

 - خب ما وقت كافي براي كاناتيكت داريم. 
 نگاهي به خانه كلونياي سفيد انداختم. 

 - حاال چي؟ 
 نيكو گفت:

 - بايد زنگ بزنيم. 
اگر من مادر لوك بودم، هرگز در شب، در را به روي دو بچه عجيب باز نمي كردم. اما من هيچ جوري شبيه مادر لوك 

86Fنبودم. اين را حتي قبل از اين كه به در جلويي برسيم، فهميدم. دو طرف حياط حيوانات پر شده حبوباتي

 چيده شده 1
 9بودند كه مي توانيد نمونه اش را در مغازه هاي كادويي ببينيد. آنها حيوانتي از قبيل شيرها، خوكها، اژدها، مارهاي 

87Fسر

 و حتي يك مينياتور ريزه ميزه در قنداق مينياتوري اش، بودند. با توجه به حاالت خز درهم و كثيفشان، آن 2
جانوران حبوباتي مدت زماني طوالني بود كه آنجا نشسته بودند- حداقل از وقتي كه برف آخرين بهار آب شده بود. 

 نهالي بين گردن هاي يكي از مارها روييده بود. 
88Fايوان جلويي در هجوم سازهاي بادي

نسيم جلينگ جلينگ مي كردند.   بود. نوارهاي درخشان شيشه اي و فلزي در3
 شر شر مي كردند و احساس كردم نياز به دستشويي دارم. نمي دانستم خانم ،نوارهاي برنجي شبيه نغمه ي آب

 با انگليسي و كستالنكستالن چطور با اين صداها كنار مي آمد. در جلويي با رنگ فيروزه اي رنگ شده بود. اسم 
 Διοικητής φρουρίουدر زيرش با يوناني نوشته شده بود. 

 نيكو به من نگاه كرد. 
 - آماده اي؟ 

                                                 
1  -stuffed bean bag animals حيوانات و يا كالً اسباب بازي هاي پرشده، اسباب بازي هاي ساخته شده از پارچه اي مخملي يا پرزدار هستند كه با 

 پشم يا ني و يا دانه هاي حبوباتي پالستيكي پر مي شوند.
2  -hydra سر و يا چند سر كه هر سري كه قطع شود به جاييش سرهاي جديدي مي رويد. اين مار در افسانه هاي مربوط به هركول امده و توسط او 9 مار ابي 

 كشته شده است. در فيلم پرسي جكسون هم اين مار به نمايش در آمد. 
3  -wind chimes  

 



 او به سختي ضربه اي به در زده بود كه در بر روي پاشنه اش چرخيد و باز شد. 
 خانم پيري با شادي فرياد زد:

 - لوك!
مثل كسي به نظر مي رسيد كه از فرو بردن انگشتانش در پريز هاي برق لذت مي برد. مو سفيدش در طره هايي از 
همه طرف سرش بيرون زده بود. لباس خانه صورتي اش پر از لكه هاي سوختگي و نشانه هاي خاكستر بود. وقتي 

لبخند مي زد، صورتش به طور غير طبيعي كش مي آمد، و نور ولتاژ باال در چشمانش مرا كنجكاو كرد كه آيا او كور 
 است. 

 او نيكو را بغل كرد. 
 - اُه، پسر عزيزم!

سعي كردم بفهمم كه چرا فكر مي كند نيكو لوك است ( آنها هيچ وجه اشتراكي نداشتند). وقتي به من لبخند زد و 
 گفت: 

 - لوك! 
همه چيز را در مورد نيكو فراموش كرد و مرا بغل كرد. بوي كلوچه ي سوخته مي داد. به اندازه ي يك مترسك الغر 

 بود، اما از خرد و خاكشير كردنِ من دست بردار نبود. 
 اصرار كرد:

 - بيا تو! ناهارت رو آماده كردم!
مستقيم، ما را به داخل برد. اتاق پذيرايي حتي عجيب تر از چمن جلوي خانه بود. آينه ها و شمع ها، تمام فضاي قابل 

 دسترس را پر كرده بودند. نمي توانستم هيچ جايي، بدون ديدن انعكاس خودم، نگاه كنم. 
باالي تاقچه ي شومينه، هرمس برنزي كوچكي به دور ساعت زنگ دار دست دومي پرواز مي كرد. سعي كردم تصور 

 كنم خداي پيام رسان، عاشق اين پيرزن شده باشد، اما تصورش خيلي عجيب غريب بود. 
بعد متوجه عكس هايي قاب شده در تاقچه شدم، و خشكم زد. دقيقاً شبيه طرح ريچل بود- لوك حوالي نه سالگي، با 

موي بلوند و لبخندي بزرگ و دو دندان از دست رفته. نبودن اثر زخم بر روي صورتش، او را شبيه شخص متفاوتي 
 كرده بود- بي خيال و خوشحال. چطوري ريچل از اين تصوير آگاه بود؟ 

  خانم كستالن از عقب خانه به سمتم هجوم آورد.  
 - اون جا، عزيزم! اُه، به اونها گفتم تو بر مي گردي. مي دونستم! 

ما را در كنار ميز آشپزخانه نشاند. آنچه بر روي اُپن انباشته شده بود، صدها - منظورم صدهاست- جعبه غذاي 
89Fپالستيكي

 بود كه در داخلش كره بادام زميني و ساندويچ هاي ژله اي قرار داشت. آنهايي كه در كف بودند، سبز و 1
پرزدار شده بودند، مثل اين كه آنها مدت زماني طوالني آنجا بودند. بويش مرا به ياد كمد سال ششمم مي انداخت- و 

 آن، خاطره خوبي نبود. 
بر باالي سر فر، توده اي از سيني هاي كلوچه قرار داشت. هر كدام شان دوازده تايي كلوچه ي سوخته داشتند. بر 

90Fروي سينك ظرفشويي، كوهي از بسته هاي باز شده آبميوه كول- آيد

 بود. مدوسايي حبوباتي بر روي شير آب نشسته 2
 بود، مثل اين كه در حال نگهباني از آن كثيفي و شلوغي بود. 

                                                 
1  -Tupperware boxes) نوعي جعبه هاي پالستيكي براي گذاشتن غذا در يخچال و يا فريزر با برند تاپروير Tupperware( 
2  -Kool-Aid pitcher:نوعي برند آبميوه ي فوري با عالمت تجاري  



خانم كستالن وقتي كه شروع به بيرون آوردن كره و ژله و ساختن ساندويچي ديگر كرد، زير لب پچ پچ كرد. چيزي 
 داشت در فر مي سوخت. احساسم به من مي گفت، كلوچه هاي ديگري در راهند. 

بر باالي سينك ظرفشويي، دو جين از عكس هاي كوچك، كه از روزنامه هاي و تبليغات مجله ها بريده شده بود، در 
91F فالورز  FTDهمه جاي شيشه پنجره چسبيده بود - تصاويري از هرمس از لوگوي 

92Fو كيوكي كلينرز1

، تصاويري از 2
93Fنشانه ي پزشكي در تبليغات پزشكي

3 . 
قلبم در جا ايستاد. مي خواستم از اين اتاق بيرون روم، اما خانم كستالن همچنان در حال درست كردن ساندويچ به 

 من لبخند مي زد، مثل اين كه او داشت مطمئن مي شد از جايم نمي جهم. نيكو سرفه اي كرد. 
 - ام، خانم كستالن؟

 - ام؟
 - الزمه در مورد پسرتون بپرسيم. 

 - اُه، بله! اونها بهم مي گفتن اون هرگز برنمي گرده. اما من بهتر مي دونستم. 
 او با مهرباني گونه ام را نوازش كرد، و در همين حال، صورتم را آغشته به كره بادام زمينيِ روان كرد. 

 نيكو پرسيد:
 - كي براي آخرين بار ديدينش؟

 چشمانش تمركزشان را از دست دادند. او با دقت گفت:
- اون وقتي خونه رو ترك كرد خيلي جوون بود. كالس سوم. خيلي جوون بود كه از خونه در بره! اون گفت براي 

ناهار برمي گرده. و من منتظر شدم. اون ساندويچ كره بادوم زميني و كلوچه و آبميوه دوست داشت. او خيلي زود براي 
 ناهار برمي گرده.... 

 بعد به من نگاه كرد و لبخند زد. 
 - چرا، لوك، تو اينجايي! تو خيلي خوش تيپي! تو چشماي پدرت رو داري. 

 او به سمت عكس هرمس بر باالي سينك ظرفشويي چرخيد. 
 - حاال، اون يه مرد خوب هستش. بله، در واقع. او مياد تا من رو ببينه، مي دوني كه!

ساعتي در اتاق ديگر تيك تيك كرد. كره بادام زميني را از روي صورتم پاك كردم و معترضانه به نيكو نگاه كردم: 
 حاال مي تونيم از اينجا بريم بيرون؟

                                                                                                                                                      

  
1 - FTD Flowers :شركتي كه گل به نقاط مختلف امريكا مي فرستد. لوگوي اين شركت  

 در اين لوگو همان طور كه مي بينيد هرمس با دسته گلي به همراه كفش هاي بالدارش به تصوير كشيده شده است. 

 
2  -Quickie Cleaners.نوعي شركت نظافتي در نيويورك. من كه هيچ ارتباطي بين اين شركت و هرمس نيافتم. ويراستار  
3  -caduceus from medical ad  .نماد هرمس عصايي بوده كه با نامهاي عصاي چوپاني يا عصاي قاصدي و يا عصاي پژشكي شناخته مي شده    

 



 نيكو گفت:
 - خانم، چه .... اه، چه اتفاقي براي چشماتون افتاده؟

94Fنگاهش ترك برداشت- مثل اين بود كه او سعي دارد بر روي نيكو از ميان كاليدسكوپ

  تمركز كند. 1
- چرا، لوك، تو داستانش رو مي دوني. اين دقيقاً بعد از تولدت بود، مگه نه؟ من هميشه خاص بودم، قادر بودم از 

 ميون ... همون چيزي كه شماها بهش مي گيد، ببينم. 
 گفتم:
 - مه؟

 او مشوقانه گفت:
 - بله، عزيزم. و اونها شغل مهمي رو به من پيشنهاد كردند. به خاطر اين كه خاص بودم!

 به نيكو نگاهي انداختم، اما او به اندازه ي من گيج بود. 
 پرسيدم:

 - چه شغلي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 خانم كستالن اخم كرد. چاقويش بر روي نان ساندويچي شناور بود. 

- عزيز من، اون كار نكرد، مگه نه؟ پدرت به من هشدار داد كه سعي نكنم. او گفت خيلي خطرناكه، اما من مجبور 
بودم. اين سرنوشتم بود! و حاال ... هنوز نمي تونم تصاوير رو از ذهنم خارج كنم. اونها همه چيز رو تيره مي كنن. يه 

 كمي كلوچه مي خواي؟ 
 او سيني را از فر بيرون كشيد و دسته اي از چيپس هاي شكالتي ذغالي را بر روي ميز انباشت. 

 خانم كستالن من من كنان گفت:
- لوك خيلي مهربون بود. اون من رو ترك كرد تا ازم محافظت كنه، مي دوني كه. او گفت اگه بره، هيوالها من رو 
تهديد نمي كنن. اما بهش گفتم هيوالها خطر ندارن! اونها تمام روز اون بيرون توي كناره هاي حياط مي نشستن  و 

 هرگز داخل نمي شدند. 
 او مدوساي پر شده ي كوچك را از روي تاقچه ي پنجره برداشت و گفت:

 - مگه نه، مدوسا خانم؟ نه، اونها خطر نداشتن، اصالً. 
 او نيش خندي به من زد. 

 - خيلي خوشحالم به خونه برگشتي. مي دونستم از من خجالت نمي كشي! 
بر روي صندلي ام جا به جا شدم. تصور كردم لوك هستم كه بر روي اين ميز نشسته، هشت يا نه ساله، و تازه فهميده 

 ام كه مادرم داراي عقل سليم نيست. 
 گفتم:

 - خانم كستالن. 
 او تصحيح كرد:

 - مامان. 
 - ام، آره. از وقتي لوك خونه رو ترك كردي ديديش؟ 

 - خب، البته!

                                                 
1  -kaleidoscope لوله اي شامل آينه ها كه  الگوهاي متقارني از تصوير را از تكه هاي كوچك شيشه هاي رنگي، كه در انتهاي ديگرش قرار دارد،  منعكس 

 مي كنند. به نوعي، لوله اي كه اشكال را با شكست نور تغيير مي دهد. 



نمي دانستم آيا او داشت تصور مي كرد يا نه. بر اساس تمام چيزهايي كه مي دانستم، هر وقتي كه پستچي به پشت 
 در مي آمده، لوك بوده. اما نيكو با انتظار به جلو خم شد. 

 او پرسيد:
 - كي؟ كي آخرين بار لوك رو ديدين؟

 - خب، اون ... اوه، خدايا ... 
 سايه اي از روي صورتش گذشت. 

 - آخرين بار، خيلي متفاوت به نظر مي رسيد. يه زخم. يه زخم وحشتناك و صداش پر از درد بود ... 
 گفتم:

 - چشماش، اونها طاليي بودند؟
 او پلك زد:

 - طاليي؟ نه، چقدر احمقانه. لوك چشماي آبي داشت. چشماي آبي زيبا!
خب، لوك واقعاً اينجا بوده، و آن اتفاق قبل از تابستان گذشته اتفاق افتاده بود- قبل از اين كه به كرونوس تبديل 

 شود. 
 نيكو دستش را بر بازوي پيرزن گذاشت. 

 - خانم كستالن؟ اين خيلي مهمه. اون چيزي هم خواست؟
 خانم كستالن اخم كرد، مثل اين كه مي خواست به ياد آورد. 

95F- دعاي ... دعاي خير

 م رو. اين خيلي شيرين نيست؟ 1
 مردد به ما نگاه كرد. 

 - لوك قصد داشت به يه رودخونه بره، و گفت دعاي خير من رو الزم داره. منم بهش دادم. البته كه دادم. 
 نيكو پيروزمندانه به من نگاه كرد. 

 - ممنون، خانم. اين همه اطالعاتي بود كه ما ... 
خانم كستالن نفسش را حبس كرد. او دوال شد و سيني كلوچه اش بر روي كف اتاق ريخت. نيكو و من بر روي 

 پاهايمان بلند شديم. 
 گفتم:

 - خانم كستالن؟
 او راست شد.

 - آه ه ه . 
تقال كنان به عقب رفتم و تقريباً روي ميز آشپزخانه فرود افتادم، چون چشمانش- چشمانش داشت به رنگ سبز مي 

 درخشيد. 
 او با صداي نازكي كه گوش را مي آزرد، گفت:

 - بچه ام. بايد ازش حمايت كنم! هرمس، كمك! نه بچه ي من، نه! نه، سرنوشت اون نه... نه!
 شانه هاي نيكو را گرفت و او را تكان داد، مثل اين كه مي خواست او بفهمد. 

 - نه، سرنوشت اون نه!
 نيكو جيغ خفه اي كشيد و او را به عقب هل داد. او دسته ي شمشيرش را قاپيد. 

                                                 
1  -blessing .به معني دعاي خير، اما در ادامه ي داستان متوجه منظور مي كستالن خواهيد شد. ويراستار  



 - پرسي، بايد بريم بيرون... 
ناگهان خانم كستالن فرو افتاد. گوش به زنگ جلو رفتم و او را گرفتم، قبل از اين كه سرش به لبه ي ميز برخورد 

 كند. او را بر روي صندلي نشاندم. پرسيدم:
 - خانم كستالن؟

 او چيز نامفهومي من من كرد و سرش را تكان داد. 
 -  خدايا ... من .. من كلوچه ها رو ريختم. چقدر احمقم. 

او پلك زد، و چشمانش به حالت طبيعي برگشتند- يا حداقل به اون چيزي كه قبالً بودند، برگشتند. نور سبز رفته بود. 
 پرسيدم:

 - حالتون خوبه؟
 - بله، البته، عزيزم. خوبم. چرا مي پرسي؟ 
  را گفت.بيا بريمنگاهي به نيكو كردم، كه با دهان كلمه ي 

 گفتم: 
 - خانم كستالن، داشتي چيزي رو به ما مي گفتي. چيزي در مورد پسرت.

 او رويا گونه گفت:
 - من؟ بله، چشماي آبيش. ما داشتيم در مورد چشماي آبيش صحبت مي كرديم. چه پسر خوش تيپي!

 نيكو مضطربانه گفت:
 - مجبوريم بريم. به لوك مي گيم...آه، بهش مي گيم كه شما سالم رسونيد. 

 - اما تو نمي توني بري!
خانم لرزان بر روي پاهايش بلند شد و من عقب نشيني كردم. به خاطر ترسيدن از يك پيرزن ضعيف احساس حماقت 

 مي كردم، اما با اون روشي كه او صدايش تغيير مي كرد، اون طوري كه او نيكو را بغل كرد... 
 او قول داد:

 - هرمس به زودي مياد اينجا. اون مي خواد كه پسرش رو ببينه!
 گفتم:

 - شايد يه وقت ديگه. به خاطر ... ممنونم. 
 به كلوچه هاي سوخته ي پخش و پال بر روي كف اتاق نگاه كردم. 

 - ممنون به خاطر همه چي. 
او سعي كرد كه ما را متوقف كند، به ما آبميوه تعارف كرد، اما مجبور بوديم از آن خانه خارج شويم. در ايوان جلويي، 

 مچ مرا گرفت و تقريباً روحم بيرون پريد. 
 - لوك حداقل مراقب باش. قول بده مراقب هستي. 

 - هستم .. مامان. 
اين حرف باعث شد لبخند بزند. او مچم را رها كرد، و وقتي كه به در جلويي رسيد، مي توانستم بشنوم كه در حال 

 حرف زدن با شمع ها بود. 
 - شنيديد؟ اون در امن و امان خواهد بود. بهتون گفتم كه در امان هستش!

وقتي در بسته شد، من و نيكو دويديم. حيوانات كوچك حبوباتي بر روي كناره هاي حياط، وقتي ما از كنارشان عبور 
 مي كرديم، به نظر نيش خند مي زدند. 



 به روي صخره برگشتيم، خانم الري دوستي پيدا كرده بود. 
آتش كمپي گرم در ميانه ي سنگ ها ترق ترق مي كرد. دختري حدوداً هشت ساله، چهارزانو در كنار خانم الري 

نشسته بود، و در حال نوازش گوش هاي خانم الري بود. دختر، موي قهوه اي- موشي و لباس قهوه اي ساده اي بر 
96Fتن داشت. روسري بر روي سرش پوشيده بود، براي همين شبيه يك كودك پيشگام

 به نظر مي رسيد- مثل روحِ 1
97Fخانه كوچك در چمنزار

 يا چيزي شبيه به آن. او با چوبي به آتش سيخونك زد و آتش به نظر با قرمزي تندتر از حالت 2
 معمولي درخشيد. 

 او گفت:
 - سالم. 

اولين فكرم اين بود: هيوال. وقتي شما يك نيمه خدا هستيد و دختر بچه ي شيريني را در ميان جنگل تنها مي يابيد- 
معموالً وقت خوبي است كه شمشيرتان را بكشيد و حمله كنيد. به عالوه رويارويي با مي كستالن، مرا با حالت بدي به 

 وراجي كردن انداخته بود.
  اما نيكو به دختر كوچولو تعظيم كرد. 

 - سالمِ دوباره، بانو. 
 او با چشماني به قرمزي نور آتش مرا بررسي كرد. تصميم گرفتم ايمن تر خواهد بود كه تعظيم كنم. 

 او گفت:
 - بشين، پرسي جكسون. شام مي خواي؟

بعد از ديدن ساندويچ هاي كره بادام زميني كپك زده و كلوچه هاي سوخته اشتهاي زيادي نداشتم، اما دختر دستش را 
تكان داد و سفره ي پيك نيكي بر لبه ي آتش ظاهر شد. بشقاب هايي از راست بيف، سيب زميني هاي سرخ شده، 
هويج هاي سرخ شده در كره، نان تازه، و دسته اي كامل از غذاهاي ديگر كه خيلي وقت بود، نخورده بودم. شكمم 
شروع به غرغر كرد. يكي از آن وعده هاي غذايي خانگي بود كه آدمها دوست دارند بخورند، اما هرگز نتوانسته اند. 

دختر يك بيسكوئيت سگ به درازي پنج فوت براي خانم الري ظاهر كرد، كه او با خوشحالي شروع به تكه پاره 
 كردنش كرد. 

كنار نيكو نشستم. غذاي مان را برداشتيم، و من وقتي بهتر در مورد آن موقعيت فكر كردم، تقريباً داشتم غذايم را 
 بررسي مي كردم. قسمتي از غذايم را به داخل شعله ها انداختم، كاري كه در كمپ انجام مي دهيم. گفتم:

 - براي خدايان. 
 دختر كوچك لبخند زد. 

 - ممنون. از هر پيشكشي در آتش، من قسمتي رو دريافت مي كنم، مي دوني كه. 
 گفتم:

98F- حاال شناختمتون. اولين بار كه به كمپ اومدم شما كنار آتش نشسته بوديد، در وسط محوطه ي عمومي

3 . 
 دختر با غم به ياد آورد. 

- تو براي حرف زدن صبر نكردي. افسوس، اكثرتون هرگز اين كار رو نمي كنين. نيكو با من صحبت كرد. اون اولين 
 كس در اين همه سال بود. همه تون عجله دارين. هيچ وقتي براي ديدن خانواده ندارين. 

                                                 
1  -pioneer kid  
2  -  Little House on the Prairie .نام يك مجموعه تلويزيوني و همچنين يك كتاب به سبك وسترن  
 - فصل ششم از كتاب اول  3



 گفتم:
99F- تو هستيا

  هستي. الهه ي آتشدان. 1
او سري به توافق تكان داد. بسيار خب... خب، او هشت ساله به نظر مي رسيد. نپرسيدم. ياد گرفته بودم كه خدايان 

 دوست دارند آن طوري كه خوششان مي آيد، به نظر برسند.  
 نيكو پرسيد:

 - بانوي من، چرا شما با ديگر خدايان در حال مبارزه با تيفون نيستين؟ 
 - من زياد براي جنگيدن خوب نيستم. 

چشمان قرمزش سوسويي زد. فهميدم كه آنها فقط در حال منعكس كردن شعله ها نيستند. آنها با شعله ها پر شده 
 بود- اما نه مثل چشمان اريز. چشمان هستيا گرم و نرم بودند. 

 او گفت:
 - از طرفي، كسي بايد آتش هاي خونه رو تا وقتي كه ديگر خدايان اونجا نيستند، گرم نگه داره. 

 پرسيدم:
 - پس شما داريد از كوه المپ نگهباني مي كنيد؟

- نگهباني كردن كلمه ي خيلي قويه. اما اگه شما مكان گرمي براي نشستن و غذايي خانگي نياز داريد، به شماها 
 براي ديدنش خوشامد مي گم. حاال بخوريد. 

 بشقابم قبل از اين كه بدانم خالي شد. نيكو هم به همان سرعت غذايش را فرو برد.
 گفتم:

 - عالي بود، ممنون هستيا. 
 او سري به موافقت تكان داد. 

 - مالقات خوبي با خانم كستالن داشتيد؟ 
براي لحظه اي تقريباً آن بانوي پير با چشمان روشن و لبخند ديوانه وار را فراموش كرده بودم، آن طوري كه او 

 ناگهاني به نظر مي رسيد تسخير شده است. 
 پرسيدم:

 - اون دقيقاً چشه؟
 هستيا گفت:

 - اون با يه موهبت به دنيا اومد. اون مي تونست از ميون مه ببينه. 
 گفتم:

                                                 
1  -Hestia الهه ي آتش، آتش دان، مشعل و.... او يكي از خدايان بزرگ در نسل اول خدايان يونان بود. او دختر كرونوس و رئا بود.  او اولين بچه ي كرونوس و 

رئا و رئيس الهه ها به شمار مي رفت. وقتي كه ديونسيوس ( كه يكي از نيمه خدايان زئوس و زني فاني به نام سلمه بود) به خدايي رسيد، او تختش را براي جلوگيري 
از نزاع بين خدايان به ديونسيوس پيشكش كرد. البته هيچ نوشته ي باستاني اين را تاييد نمي كند. اشاره شده كه او هرگز ازدواج نكرد. مي گويند چون او الهه ي 

آتشدان المپ بوده، نمي توانسته خيلي زياد از آن دور شود. او قدرت جنگاوري و سلحشوري نداشته براي همين در نوشته هاي اساطيري خيلي به ندرت به او پرداخته 
 شده است. 

در اين جا جا دارد داستان خدا شدن ديونسيوس هم گفته شود. ديونسيوس پسر زئوس از مادري فاني به نام سلمه بود. وقتي سلمه حامله بود هرا موضوع عشق بازي 
او و زئوس را فهميد. هرا در نقش زني فرتوت به پيش سلمه رفت و به او گفت كه بچه اش از خدا خدايگان زئوس است. سلمه در ابتدا باور نكرد اما بعد كنجكاو شد. 
هرا از او خواست از زئوس بخواهد خودش را در حال خداگونه اش به او نمايش دهد. سلمه اين درخواست را از زئوس كرد، زئوس از او خواست كه اين كار را نكند اما 

سلمه اصرار ورزيد. زئوس به حالت خداگونه اش در امد و همان طور كه مي دانيد هيچ فاني نمي تواند اين صحنه را نظاره كند، لذا او مرد. زئوس جنين را از بدن 
 سلمه بيرون اورد و آن را بر روي ران خودش قرار داد. در واقع ديونسيوس از ران زئوس زاييده شد. . براي همين به خدايي رسيد.  او داراي دو تولد و دو مادر است.  



 - مثل مادر من. 
 و داشتم فكر مي كردم، مثل ريچل. 

 - اما اون چشماي درخشان ... 
 الهه با غم گفت:

- بهايي براي نفرين ديد بهتر از ديگران داشتن. براي يه مدتي، مي كستالن استعداد هاي زيادي داشت. او توجه 
هرمس رو به خودش جلب كرد. اونها نوزاد پسر زيبايي داشتند. براي مدت كوتاهي او خوشحال بود. و بعد اون خيلي 

 زيادي پيش رفت. 
  اونها شغل مهمي رو به من پيشنهاد كردند... اما اون كارگر نيفتاد. آنچه را خانم كستالن گفته بود به ياد آوردم:

 كنجكاو بودم كه چه شغلي مي توانست او را به آن شكل بياندازد. 
 گفتم:

- يه دقيقه اون خيلي خوشحال بود و بعد داشت در مورد سرنوشت پسرش چيزاي عجيب غريبي مي گفت، مثل اين 
 كه مي دونست اون تبديل به كرونوس شده. چه اتفاقي ... باعث شده اون به اين روزگار بيفته؟

 صورت الهه در هم رفت. 
- اين داستانيه كه از تعريف كردنش خوشم نمياد. اما مي كستالن خيلي زياد مي ديد. اگه شماها مي خوايد كه 

 دشمنتون لوك رو بشناسيد، بايد خانواده اش رو بشناسيد. 
در مورد تصاوير كوچك غمناك هرمس كه بر باالي سينك ظرفشويي چسبانده شده بود، فكر كردم. كنجكاو بودم كه 
آيا خانم كستالن وقتي لوك كوچك بوده، همين قدر ديوانه بوده. آن چشمان سبز رنگ جداً مي توانست يك كودك 

 نه ساله را بترساند. و آيا هرمس هرگز به ديدنشان آمده بود و يا تمام اين سالها او لوك را با مادرش تنها گذاشته بود... 
 گفتم:

- هيچ تعجبي نداره لوك فرار كرده. منظورم اينه كه، درست نبوده مادرش رو اون طوري رها كنه، اما هنوز ... او فقط 
 يه بچه بوده. هرمس نبايد اونها رو ترك مي كرد. 

 هستيا پشت گوش هاي خانم الري را خاراند. سگ جهنمي دمش را تكان داد و تصادفاً به يك درخت كوباند. 
 هستيا هشدار داد:

- قضاوت در مورد ديگران آسونه. اما شماها مسير لوك رو دنبال خواهيد كرد؟ همون قدرت ها رو بدست خواهيد 
 آورد؟ 

 نيكو بشقابش را زمين گذاشت. 
 - ما انتخاب ديگه اي نداريم، بانوي من. اون تنها راهيه كه به پرسي شانسي مي ده. 

 - ام م م م.
هستيا دستش را باز كرد و آتش خروشيد. شعله ها سي فوت به هوا رفت. گرما صورتم را سيلي زد. بعد آتش به حالت 

 طبيعي خودش برگشت. 
 هستيا به من نگاه كرد. 

- همه ي قدرتها، تماشايي نيستند. گاهي سخت ترين قدرتها براي رهبري و رياست كردن، قدرت باور كردن و ايمان 
 داشتن هستش. آيا به من ايمان داري؟

 گفتم:
 - آه، اه. 



 هرچيزي كه او را از دوباره ديوانه شدن قدرت شعله هايش دور نگه دارد. 
 الهه لبخند زد:

- تو قهرمان خيلي خوبي هستي، پرسي جكسون. خيلي مغرور نيستي. از اون خوشم مياد. اما خيلي چيزا رو بايد ياد 
بگيري. وقتي ديونسيوس به يه خدا تبديل شد، من تختم را تسليمش كردم. اين تنها راه بود كه مي شد از جنگ 

 داخلي بين خدايان اجتناب كرد. 
 به خاطر آوردم:

 -  اون شورا رو از تعادل خارج مي كرد. ناگهان هفت تا مرد بودند و پنج تا دختر. 
 هستيا شانه اي باال انداخت. 

- اين بهترين راه حل بود. نه يه راه حل كامل. حاال من از آتش مراقبت مي كنم. من به آرامي در پشت زمينه محو 
شدم. هيچ كسي حتي شعراي حماسي در مورد كردار هستيا نخواهد نوشت. اكثر نيمه خدايان حتي توقف نمي كنن تا 
با من صحبت كنن. اما اهميتي نداره. من صلح رو حفظ كردم. من تا وقتي الزم باشه، بازدهي دارم. تو اين كار رو مي 

 توني بكني؟ 
 - نمي دونم منظورتون چيه؟

 او مرا بررسي كرد. 
 - شايد هنوز نه. اما به زودي. تو جستجوت رو ادامه خواهي داد؟ 

 - اين دليله اينه كه شما اينجاييد ... تا به من در مورد اون چه كه داره اتفاق مي افته، هشدار بديد؟
 هستيا سرش را تكان داد. 

- من اينجام چون وقتي همه اونهاي ديگه شكست بخورن، وقتي همه ي اون خدايان قدرتمند توي جنگ شكست 
بخورن، من تمام اون چيزي هستم كه باقي مي مونه. خونه. آتشدان. من آخرين المپي هستم. تو بايد وقتي با آخرين 

 تصميمت رو به رو مي شي، اين رو به ياد داشته باشي. 
آن طوري كه او گفت آخرين تصميمت خوشم نيامد. به نيكو نگاه كردم، بعد دوباره به چشمان درخشان و گرم هستيا 

 نگاه كردم. 
 - مجبورم ادامه بدم، بانو. مجبورم لوك ... منظورم كرونوسه، رو متوقف كنم. 

 هستيا سري به موافقت تكان داد. 
- خيلي خب. من نمي تونم خيلي كمكت كنم، بيشتر از آنچه كه همكنون بهت گفتم. اما تا وقتي تو برام پيشكش 

 كني، مي تونم تو رو به آتشدان خودت برگردونم. تو رو دوباره خواهم ديد، پرسي، در كوه المپ. 
تن صدايش بدشگوم بود، مثل اين كه مالقات بعدي مان با شادي همراه نبود. الهه دستش را تكان داد و همه چيز 

 ناپديد شد. 
ناگهان خانه بودم. نيكو و من بر روي كاناپه ي آپارتمان مادرم نشسته بوديم. در آپر ايست سايد. اين خبر خوب بود. 

خبر بد اين بود كه تمام اتاق پذيرايي توسط خانم الري اشغال شده بود. جيغ خاموشي از اتاق خواب شنيدم. صداي پل 
 گفت:

 - كي اين ديوار خز رو توي راهرو گذاشته؟
 صداي مادرم فرياد زد:

 - پرسي؟ تو اين جايي؟ حالت خوبه؟
 فرياد زدم:



 - من اينجام!
 - هاپ!

خانم الري در حالي كه تمام عكس هاي روي ديوار را پايين انداخت، سعي كرد دور خودش بچرخد تا مادرم را پيدا 
 كند. او مادرم را قبالً فقط يك بار ديده بود ( داستانش طوالنيه)، اما عاشق مادرم بود. 

تنها چند دقيقه طول كشيد، اما سرانجام توانستيم همه چيز را روبه راه كنيم. بعد از خراب كردن اكثر مبلمان در اتاق 
پذيرايي و احتماالً عصباني كردن همسايه هايمان، والدينم را از اتاق خواب خارج كرديم و به آشپزخانه برديم، همان جا 

به دور ميز آشپزخانه نشستيم. خانم الري هنوز كل اتاق پذيرايي را اشغال كرده بود، اما او سرش را بر روي درگاهي 
آشپزخانه گذاشته بود، براي همين مي توانست ما را ببيند، كه او را خوشحال مي كرد. مادرم يك حلقه گوشت گاو ده 
پوندي برايش پرت كرد، كه در گلوي خانم الري ناپديد شد. پل، وقتي كه در مورد ديدارمان از كاناتيكت توضيح مي 

 دادم، براي باقي مان ليموناد ريخت. 
 - خب پس حقيقت داره. 

پل به من زل زد، مثل اين كه هرگز مرا قبالً نديده بود. او روبدوشامبر سفيدش را پوشيده بود، كه حاال پوشيده با خز 
 سگ جهنمي بود و مو فلفل نمكي اش در هر طرف كشيده شده بود. 

 - همه ي اون صحبت ها در مورد هيوالها و دورگه بودن ... واقعاً حقيقت داشت.
سري به موافقت تكان دادم. آخرين پاييز به پل توضيح داده بودم كه كي هستم. مادرم از من پشتيباني كرده بود. اما تا 

 اين لحظه، فكر نمي كردم او واقعاً ما را باور كرده باشد.  
 گفتم:

 - به خاطر خانم الري متاسفم، خراب شدن اتاق پذيرايي و باقي چيزا. 
 پل خنديد، مثل اين كه داشت لذت مي برد. 

 - شوخي مي كني؟ اين عاليه! منظورم اينه كه وقتي جاي سم روي پريوسم ديدم فكر كردم ممكنه. اما اين! 
او پوزه ي خانم الري را نوازش كرد. اتاق پذيرايي لرزيد- بوم، بوم، بوم. كه مي توانست معني اش اين باشد كه تيم 

SWAT 100F1 .داشت در را از جا مي كند، يا خانم الري داشت دمش را تكان مي داد 
كاري از دستم بر نمي آمد، اما لبخند زدم. پل مرد خيلي خوبي بود، حتي اگر او به همان اندازه كه پدرم بود، معملم 

 انگليسي ام بود. 
 گفتم:

 - براي اين كه عصباني نشدين، ممنون. 
 او قول داد:

 - اُه، من عصباني شدم. 
 چشمانش گشاد شد. 

 - فقط فكر مي كنم اين عاليه!
 گفتم:

 - آره، خب، ممكنه وقتي بشنويد چه اتفاقي افتاده اين قدر هيجان زده نشين. 
 به مادرم و پل در مورد خدايان، تيفون و جنگي كه مطمئن بودم در راه است، گفتم. بعد به آنها نقشه ي نيكو را گفتم. 

                                                 
1 SWAT team-.يك گروه از ماموران كه براي مقابله با شرايط غير عادي و خطرناك اموزش مي بينند   



مادرم انگشتانش را محكم به دور ليوان ليموناد بست. او روبدشامبر فالنل آبي كهنه اش را پوشيده بود و موهايش را 
پشتش بسته بود. اخيراً شروع به نوشتن رماني كرده بود، سالها بود كه مي خواست اين كار را انجام دهد، و مي 

 توانستم بگويم كه او در حال كار بر روي آن تا اواخر شب بوده، چون دايره هاي دور چشمانش تيره تر از هميشه بود. 
پشت سرش در پنجره آشپزخانه، نوارماه نقره اي در جعبه ي گل مي درخشيد. اين گياه جادويي را تابستان گذشته از 
جزيره كاليپسو برايش آورده بودم، و آن گياه تحت مراقبت مادرم ديوانه وار شكوفه مي كرد. بويش هميشه مرا آرام 

 مي كرد، اما همين طور غمگين مي ساخت، چون مرا به ياد دوستان از دست رفته ام مي انداخت. 
 مادرم نفس عميقي كشيد، مثل اين كه داشت فكر مي كرد چطور به من نه بگويد. او گفت:

 - پرسي، خطرناكه. حتي براي تو. 
 - مامان، مي دونم. ممكنه بميرم. نيكو در موردش توضيح داده. اما اگه سعي نكنيم... 

 نيكو گفت:
 - همه مون مي ميريم. 

 او به ليمونادش دست نزده بود. 
 - خانم جكسون، ما هيچ شانسي در مقابل يه تهاجم نداريم. و تهاجمي در راهه.

 پل گفت:
 - يه تهاجم به نيويورك؟ ممكنه؟ چطوري ممكنه كه ما نبينيم ... هيوالها رو؟ 

 او اين كلمه را طوري گفت مثل اين كه هنوز نمي توانست باور كند كه واقعي ست. 
 تاييد كردم:

- نمي دونم. نمي دونم چطوري كرونوس مي تونه به داخل مانهاتان بياد، اما مه قويه. تيفون همين حاال داره كشور 
 رو لگد كوب مي كنه و فاني ها فكر مي كنن اون يه سيستم طوفانيه. 

 نيكو گفت:
- خانم جكسون، پرسي دعاي خير شما رو الزم داره. فرآيندش اين طوري شروع ميشه.  مطمئن نبودم تا وقتي كه 
مادر لوك رو ديديم، اما حاال اميدوارم. اون كار فقط دوبار در قبل با موفقيت انجام شده. هر دو دفعه، مادرها مجبور 

 بودند دعاي خيرشون رو بدن. او مجبور بوده تا اراده كنه و به پسرش اجازه بده تا اين ريسك رو قبول كنه.   
 - شما مي خوايد كه من اين رو قبول كنم؟

 او سرش را تكان داد. 
 - اين ديوونگيه. پرسي لطفاً ... 

 - مامان، نمي تونم اين كار رو بدون تو انجام بدم. 
 - و اگه تو از اين ... اين فرايند نجات پيدا كردي؟ 

 گفتم:
 - بعدش من به جنگ مي رم. من در مقابل كرونوس. و تنها يكي از ما نجات پيدا خواهد كرد. 

به او تمام پيشگويي را نگفتم- در مورد گرفته شدن روح و روزهاي آخرم. الزم نبود او بداند كه احتماالً محكوم به فنا 
 هستم. تنها مي توانستم اميدوار باشم تا قبل از مرگم كرونوس را متوقف كنم و باقي جهان را نجات دهم. 

 او با بيچارگي گفت:
 - تو پسرم هستي. نمي تونم ... 



مي توانستم به او بگويم اگر بخواهم او موافقت كند، مجبورم او را سخت تحت فشار قرار دهم، اما اين را نمي 
خواستم. خانم كستالن بيچاره را در آشپزخانه اش، در حالي كه منتظر بود پسرش به خانه برگردد، به ياد آوردم. و 
فهميدم كه چقدر خوش شانس بوده ام. مادرم هميشه به خاطرم اين جا بود. هميشه سعي مي كرد كه همه چيز را 
برايم طبيعي كند. حتي با وجود خدايان و هيوالها و ديگر چيزها. او به خاطر رفتن من به دل ماجرا، سختي هاي 

زيادي متحمل شده بود، اما حاال من از او دعاي خيرش را مي خواستم تا كاري را انجام دهم كه احتماالً مرا به كشتن 
 مي داد. 

 چشمانم را بر روي پل قفل كردم، و نوعي درك متقابل بين مان رد و بدل شد. 
 او دستش را بر روي دستان مادرم گذاشت:

- سالي. نمي تونم ادعا كنم مي دونم اين همه سال بين تو و پرسي چه گذشته. اما اين براي من ... اين براي من مثل 
  اين مي مونه كه پرسي در حال كار نجيبانه ايه. اي كاش من اون قدر شهامت داشتم. 

غده اي به گلويم آمد. هيچ وقت آنقدر تعريف و تمجيد دريافت نكرده بودم. مادرم به ليمونادش زل زد. مثل اين بود 
كه سعي دارد گريه نكند. در مورد آن چه هستيا گفته بود، فكر كردم: در مورد اين كه چه قدر سخت است تا باور كني 

 و فهميدم ممكن است مادرم آن را درك كرده باشد.
 او گفت:

 - پرسي، دعاي خيرم به همراهت. 
هيچ احساس متفاوتي نكردم. نه درخشش و شعاع نوري جادويي در آشپزخانه و نه چيز ديگري. به نيكو نگاهي 

 انداختم. 
 او دلواپس تر از قبل بود، اما سري به موافقت تكان داد. 

 - وقتشه. 
 مادرم گفت:

 - پرسي، آخرين چيز. اگه تو از اين جنگ با كرونوس نجات پيدا كردي، يه نشانه اي برام بفرست.  
 او كيفش را جستجو كرد و تلفن همراهش را به من داد. 

 گفتم:
 - مامان، مي دوني كه نيمه خداها و تلفن ها ... 

 او گفت:
- مي دونم اما فقط اين بار. اگه نتونستي زنگ بزني ... ممكنه يه نشونه برام بفرستي كه بتونم از هرجايي در مانهاتان 

 اون رو ببينم. بذار بدونم كه حالت خوبه. 
 پل پيشنهاد كرد:
101F- مثل تسيوس

 . او مي بايست بادبان هاي سفيد را وقتي به آتن، به خانه، مي رسيد، برمي افراشت. 1
 نيكو من من كنان گفت:

- به جز اين كه اون فراموش كرد. و پدرش با نااميدي از روي سقف كاخ، خودش رو پرت كرد. اما به غير از اون ايده 
 ي عاليه اي. 
 مادرم گفت:

 - در مورد پرچم يا شعله  چي؟ از المپ- ساختمان امپاير استيت. 
                                                 

 - با داستان تسيوس به طور مفصل در كتاب چهارم آشنا شديم.  1



 گفتم:
 - چيزي آبي رنگ. 

ما سالها بود در مورد غذاهاي آبي رنگ در حال شوخي كردن بوديم. رنگ مورد عالقه ام بود، و مادرم روش خودش را 
 داشت تا مرا خوشحال كند. هر سال كيك تولدم، سبد عيد پاكم و شكالت هاي كريسمسم، هميشه آبي رنگ بودند. 

 مادرم موافق بود:
 - بله. من براي يه سيگنال آبي چشم به راهم. سعي مي كنم كه از پايين پريدن از سقف كاخ اجتناب كنم. 

او براي آخرين بار مرا در آغوش كشيد. سعي كردم احساس نكنم كه در حال خداحافظي ام. با پل دست دادم. بعد من 
 و نيكو به سمت درگاه آشپزخانه رفتيم و به خانم الري نگاه كرديم. 

 گفتم:
 - متاسفم دختر، دوباره وقت سفر سايه ايه. 

 او زوزه اي كشيد و پنجه اش را بر روي پوزه اش گذاشت. 
 از نيكو پرسيدم:

 - حاال كجا؟ لس انجلس؟ 
 او گفت:

 - نيازي نيست. يه وروديِ نزديكتر به دنياي زيرين وجود داره. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل هفتم

 معلم رياضي ام مرا مي رساند.
  شهابي مهدي محمد فصل:اين مترجم

 
در شمال تاالب پارك مركزي پديدار شديم. خانم الري كامالً خسته به نظر مي رسيد، و بر روي دسته اي از صخره ها 

لنگيد. او شروع كرد به بو كشيدن اطراف، و من مي ترسيدم او ممكن است قلمرو اش را عالمت بگذارد، اما نيكو 
 گفت:

 - همه چي رو به راهه. اون فقط داره بوي خونه رو حس مي كنه. 
 اخم كردم. 

 - از وسط صخره ها؟ 
 نيكو گفت:

102F- دنياي زيرين دو تا ورودي مهم داره، تو اون يكي رو توي ا لي

  مي شناسي. 1
103F- گذرگاه كارن

2 . 
 نيكو سري به موافقت تكان داد. 

104F- اكثر ارواح اون وري مي رن. اما مسير كوچكتري هم وجود داره، پيدا كردنش سختره. در ارفيوس

3   . 
105F- اون مرده با چنگش

4 . 
 نيكو تصحيح كرد:

106F- اون مرده با چنگ يوناني اش

. اما آره، همون. اون از موسيقي اش استفاده كرد تا زمين رو افسون كنه و مسير 5
 با روح همسرش تقريباًجديدي به درون دنياي زيرين باز كنه. اون با آوازش راهش رو درست به كاخ هيديز باز كرد و 

 بدون تنبيهه بيرون اومد.  

                                                 
1  -L.A..مخففي براي شهر لس آنجلس  
2  -Charon قايق راني كه به وسيله ي قايق ارواح را به دنياي زيرين مي برد. مرده هاي يوناني بر طبق مراسم سوزانده مي شدند و در اين مراسم سكه اي 

دراكما در دهانشان قرار مي گرفت. آنها با دادن آن سكه به كارن مي توانستند از قايق استفاده كنند. گفته مي شود كه اگر مرده اي نمي توانست ماليات عبور را 
 )http://en.wikipedia.org/wiki/Charon_(mythology)بپردازد، يكصد سال در سواحل انجا معطل مي شد.

3  -Orpheus مردي شاعر كه مي گويند با نواي چنگش مي توانسته حتي سنگ ها را تسخير كند. مهمترين داستان در مورد او سعي در بيرون اوردن همسرش  
از دنياي زيرين است. همسرش اوريدس روزي در النه ي افعي فرو مي افتد و با نيش مار مي ميرد. وقتي ارفيوس جنازه ي همسرش را مي بيند چنان نواي 

سوزانگيزي مي نوازد كه تمام خدايان و پري هاي جنگل به حال او گريه مي كنند. او با استفاده از جادوي چنگش راهي به سوي دنياي زيرين مي گشاد و با موسيقي 
سحر انگيزش دل هيديز و پرسيفوني را نرم مي كند تا بگذارند او همسرش را به دنياي زنده ها برگرداند. آنها مي پذيرند فقط با يك شرط: اين كه او در جلوي 

همسرش حركت كند و تا وقتي كه هر دو به دنياي باال نرسيده اند به پشت سرش نگاه نكند. ارفيوس همين كه به دنياي زنده ها مي رسد با دلواپسي به پشت سر 
 همسرش براي ابد ناپديد مي شود. در مورد مرگ ارفيوس روايت هاي زيادي ،برمي گردد و يادش مي رود كه هر دو بايد روي دنياي زنده ها باشند. در ثانيه اي

 آن ها را بخوانيد. بعد از مرگ ارفيوس چنگش توسط خدايان http://en.wikipedia.org/wiki/Orpheusهست كه مي توانيد با مراجعه به صفحه ي  
 شعر و موسيقي به بهشت برده شد. 

4   -Harp   (در شكل مقابل تصوير سمت چپ) آلتي موسيقي مثلث شكل  
5 - lyre(در شكل مقابل تصوير سمت راست ) نوع يوناني چنگ  

  



آن داستان را به ياد آوردم. به ارفيوس توجهي نمي شد مگر وقتي كه او داشت همسرش را با خودش به دنيا برمي 
كه هميشه   بود، خب اونها مردند/ پايان»گرداند، اما البته كه او انجامش داد. اين يكي از آن داستان هاي معمولي « 

 ما را گرم مي كند و به خواب فرو مي برد. 
 - خب اين در ارفيوسه.

 سعي كردم تحت تاثير قرار بگيرم، اما هنوز شبيه توده اي از صخره ها به نظرم مي رسيد. 
 - چه طوري باز ميشه؟ 

 نيكو گفت:
 - موسيقي الزم داريم. آوازخوندنت چه طورياست؟

 - ام، نه. نمي توني فقط بهش بگي كه باز شه؟ تو پسر هيديزي!
 - اينقدرام آسون نيست. موسيقي الزم داريم. 

 كامالً مطمئن بودم كه اگر شروع به آواز خواني كنم فقط باعث به وجود آمدن بهمن مي شوم. 
 - ايده ي بهتري دارم. 

 برگشتم و فرياد زدم:
 - گراور!

مدت زماني طوالني منتظر بوديم. خانم الري دور خودش جمع شده بود و چرت مي زد. مي توانستم صداي جيرجير ها 
را در جنگل و هوي هوي جغدي را بشنوم. ترافيك ماشين ها در طول غرب پارك مركزي همهمه مي كرد. سم هاي 

اسبي در مسير نزديكي تلق تلق كرد، شايد گشت سواره ي پليس بود. مطمئن بودم كه آنها عاشق پيدا كردن دو تا 
 بچه در حال پرسه زدن توي پارك در ساعت يك صبح هستند. 

 نيكو در نهايت گفت:
 - هيچ خوب نيست. 

اما من احساسي داشتم. ارتباط تله پاتي ام، باالخره براي اولين بار در طي اين ماهها به خارش افتاده بود. كه يا معني 
 اش اين بود كه تعداد زيادي آدم ناگهان بر روي كانال طبيعت زده بودند يا گراور نزديك بود.

 چشمانم را بستم و تمركز كردم. 
 .گراور- 

مي دانستم او جايي در اين پارك است. چرا نمي توانستم احساساتش را حس كنم؟ تمام چيزي كه دريافت كردم وزوز 
 مبهمي در ميانه ي كله ام بود. با اصرار بيشتري فكر كردم:

ور.  را  - گ
 چيزي گفت:

 - اوهوووووووووووووووم. 
تصويري در سرم ايجاد شد. درخت نارون قرمزي را در اعماق جنگل ديدم، خيلي دور از مسيرهاي اصلي. ريشه هاي 
گره دارش زمين را در بر گرفته بود و نوعي رختخواب ساخته بود. كسي كه در آن دراز كشيده بود، با چشمان بسته و 
بازوهاي در هم، يك ستير بود. در ابتدا مطمئن نبودم كه گراور باشد. او با شاخه ها و برگها پوشيده شده بود، مثل اين 
كه مدت زماني طوالني آنجا خوابيده باشد. به نظر مي رسيد ريشه ها خودشان را به دور او پيچيده اند، و به آرامي او را 

 به داخل زمين مي كشند. گفتم:
 - گراور بيدار شو.



 - آه ه ه ه ه ، خُررررررر
 - رفيق، تو با خاك پوشيده شدي. بيدار شو!

  ذهنش زمزمه كرد:
 - خوابآلو.

 پيشنهاد كردم:
 - غذا، پن كيك!

 چشمانش يكباره باز شد. منظره اي مبهم از افكار ذهنم را پر كرد، مثل اين كه او ناگهان دكمه ي فست فورواد را زد. 
 تصوير فرو شكست و من تقريباً سقوط كردم. 

 نيكو پرسيد:
 - چه اتفاقي افتاده؟

 - انجامش دادم. اونه... آره. اون توي راهه. 
 يك دقيقه بعد، درخت كنارمان لرزيد. گراور از ميان شاخه ها بيرون پريد، درست بر روي سرش. 

 فرياد زدم:
 - گراور!
 - هاپ!

 خانم الري به باال نگاه كرد، احتماالً كنجكاو بود كه آيا قصد داريم با يك ستير، سپر اندازي بازي كنيم. 
 گراور بع بع كنان گفت:

 - بع ... بعل... بعله!
 - حالت خوبه، مرد؟

 - اُه، خوبم. 
 او سرش را مالش داد. شاخ هايش آن قدر بزرگ شده بودند كه يك اينچ باالي خز فرفري اش قرار داشتند. 

ي عالي براي پرتابم از ميون درختان، براي به اين ا- من توي انتهاي ديگه ي پارك بودم. عروس هاي جنگل ايده 
 جا رسوندنم داشتند. اونها خيلي مفهوم بلندي رو درك نمي كنند. 

او نيش خندي زد و بر روي پاهايش بلند شد- خب، در حقيقت بر روي سم هايش. از آخرين تابستان، گراور از تغيير 
دادن قيافه اش به يك انسان دست برداشته بود. او هرگز كاله و پاهاي مصنوعي را دوباره نپوشيد. او حتي شلوار لي 

جايي كه هم نپوشيده بود، اما او پاهاي خزپوش بزي از كمر به پايين داشت. تي شرتش تصويري از كتابي با عنوان 
 داشت. تي شرتش با خاك و شيره درخت پوشيده شده بود. ريش بزي اش  بلندتر و موج دار چيزهاي وحشي هستند

 بود، تقريباً مردانه، ( بزانه؟) و او حاال به بلندي من بود. 
 گفتم:

107F- خوشحالم مي بينمت، جي- من

 . تو نيكو رو يادت هست كه.  1
گرارو سري به موافقت به سمت نيكو تكان داد و بعد مرا بغل كرد. او بويي شبيه چمنزارهاي يونجه ي تازه مي داد. او 

 بع بع كنان گفت:
- پررررسي. دلم برات تنگ شده بود. براي كمپ هم تنگ شده بود! اونها توي سرزمين هاي بكر كيك هاي ذرت 

 خوبي سرو نمي كنن!
                                                 

1  -G-man  



  گفتم:
 - نگران شده بودم. اين دو ماه اخير كجا بودي؟

 لبخند گراور محو شد. 
 - اين دو ماه اخ ... اين دو ماه اخير؟ داري در مورد چي حرف مي زني؟ 

 گفتم:
 - ما هيچي از تو نشنيديم، جنيفر نگرانه. ما پيام رنگين كماني فرستاديم. اما ... 

 - صبر كن. 
 او به ستاره هاي باالي سرش خيره شد، مثل اين كه سعي داشت موقعيتش را محاسبه كند.

 - چه ماهيه؟
 - آگوست.  

 رنگ از روي صورتش پريد. 
 - غير ممكنه. االن ژوئنه. من فقط دراز كشيدم تا يه چرتي بزنم .... 

 او بازوهايش را بغل كرد. 
108F- حاال يادم مياد! اون من رو ناك اوت

  كرد. پرسي، بايد جلوش رو بگيريم!1
 گفتم: 

 - وايسا، آروم باش. بهم بگو چي شده. 
 او نفس عميقي كشيد. 

109F باالي هارلم ميري- من داشتم ... من داشتم توي جنگل ها

 قدم مي زدم. و لرزه اي توي زمين احساس كردم، مثل 2
 اين كه چيز قدرتمندي داشت نزديك مي شد. 

 نيكو گفت:
 - تو مي توني چيزاي مثل اون رو حس كني؟

 گراور با حركت سر موافقت كرد. 
- از مرگ پن به بعد، مي تونم هر چيز خطرناكي در مورد طبيعت رو حس كنم. مثل اين كه وقتي توي دنياي وحش 
هستم، گوش ها و چشمام تند و تيزترند. بهر حال، شروع كردم به دنبال كردن اون بو. اون مرد با يه كت مشكيِ بلند 
داشت توي پارك قدم مي زد، و من متوجه شدم اون سايه نداره. وسط يه روز آفتابي و اون هيچ سايه اي نداشت. يه 

 جورايي وقتي راه مي رفت سوسو مي زد. 
 نيكو پرسيد:

 - مثل يه سراب؟
 گراور گفت:

 - بله، و وقتي از ميون مردم عبور مي كرد ... 
 نيكو گفت:

 - آدما بيهوش مي شدند، دورخودشون جمع مي شدند و به خواب مي رفتند. 

                                                 
1  -Knock out .ضربه اي چنان سخت كه فرد دريافت كننده ي آن هوشياري اش را از دست مي دهد  
2  -Harlem Meer 



- درسته! بعد وقتي اون مي رفت، اونها بلند مي شدند و دنبال كار و بارشون مي رفتن، مثل اين كه هيچ اتفاقي 
 نيافتاده باشه. 

 به نيكو زل زدم. 
 - تو اين مرد سياه پوش رو مي شناسي؟

 نيكو گفت:
 - مي ترسم كه بشناسم. گراور چه اتفاقي افتاد؟

- اون مرده رو دنبال كردم. اون به ساختموناي دور پارك زل زده بود، مثل اين كه داشت اندازه گيري مي كرد، يا 
چيزي شبيه به اون. يه زن دونده به طرفش دويد و اون دور خودش روي پياده رو جمع شد و شروع كرد به خرناس 

كشيدن. مرد سياه پوشه دستش رو روي پيشوني اون گذاشت، مثل اين كه داشت دماي بدنش رو چك مي كرد. 
بعدش به راهش ادامه داد. اما اين بار، مي دونستم اون يه هيواله يا چيز بدتريه. اون رو توي بيشه دنبال كردم، تا 
وسط يه درخت نارون قرمز خيلي بزرگ. داشتم يه چند تا عروس جنگل رو صدا مي كردم، بيان كمكم تا اون رو 

 بگيريم كه اون چرخيد و ...
 گراور آب دهانش را قورت داد.  

- پرسي، صورتش. نمي تونم صورتش رو توصيف كنم، چون اون تغيير مي كرد. فقط با نگاه كردن به من، خواب آلود 
شدم. گفتم: «داري چي كار مي كني؟ » اون گفت: « فقط يه نگاهي دور و بر مي ندازم»، اون بايد يه ديده بان باشه 

كه قبل از جنگ، ميدون نبرد رو ديده باني مي كرده. يه چيز هوشمندانه اي شبيه اين گفتم: «اين جنگل تحت حمايت 
منه. تو هيچ جنگي رو از اين جا شروع نمي كني!» و اون خنديد و گفت: «خيلي خوش شانسي كه دارم انرژيم رو 

مبراي  جراي عظي  جمع مي كنم، ستير كوچولو. من فقط يه چرت كوتاه رو برات تضمين مي كنم. خواباي خوب ما
 ببيني.» و اين آخرين چيزيه كه يادم مياد. 

 نيكو آهي كشيد. 
110F- گراور، تو مورفيوس

  رو مالقات كردي، خداي روياها. خيلي خوش شانسي كه تونستي حتي بيدار بشي. 1
 گراور ناليد:

 - دو ماه. اون دوماه من رو خوابوند!
سعي كردم ذهنم را روي اين كه اين ها چه معني دارد، متمركز كنم. حاال معني اينكه چرا نتوانسته بوديم اين مدت با 

 گراور تماس بگيريم را مي فهميدم. پرسيدم:
 - چرا پري هاي جنگل تو رو بيدار نكردن؟

 گراور شانه اي باال انداخت. 
- اكثر پري هاي جنگل گذر زمان رو خيلي خوب درك نمي كنن. دو ماه براي يه درخت ... هيچي نيست. اونها 

 احتماالً فكر نكردن چيزي اشكال داره. 
 گفتم:

م- بايد بفهميم مورفيوس توي پارك چي كار داشته؟ از اين  جراي عظي   كه اون حرفش رو زده، خوشم نمياد. ما
 نيكو گفت:

                                                 
1  -Morpheus) مورفيوس خداي روياها و خواب، پسر نيكس Nyx() الهه ي شب در دوران كهن است. نيكس بچه هايي داشت كه به نام اونيريو Oneiroi (

شناخته مي شدند و الهه ها و خدايان سر زمين تاريكي و خواب بودند. مورفيوس رهبر انها بود. مورفيس مي توانست به هر فرم انساني در آيد و به روياي انسان ها 
    وارد شود. ظاهر اصلي اش به عنوان ديوي بالدار توصيف شده است. نام مورفين از اسم او گرفته شده است.

http://en.wikipedia.org/wiki/Morpheus_(mythology)( 



- اون داره براي كرونوس كار مي كنه. اين رو مي دونيم. اكثر خداي هاي كوچيك به طرف اون رفتن. اين فقط ثابت 
 مي كنه كه حمله اي در راهه. پرسي، مجبوريم به روي نقشه مون برگرديم. 

 گراور گفت:
 - صبر كن، چه نقشه اي؟

 به او گفتيم و گراور شروع كرد به كشيدن خز روي پاهايش. 
 گفت:

 - جدي نيستين، نه، نه، دوباره توي دنياي زيرين، نه.  
 قول دادم:

- من ازت نخواستم كه بياي، مرد. مي دونم تازه از خواب بيدار شدي، اما يه كمي موسيقي الزم داريم تا اين در رو باز 
 كنيم. مي توني انجامش بدي؟
 گراور ني اش را بيرون كشيد. 

111F- فكر كنم مي تونم امتحانش كنم. يه چند تا آهنگ نيروانا

 بلدم كه مي تونه صخره ها رو بشكنه. اما، پرسي، 1
 مطمئني كه مي خواي اين كار رو انجام بدي؟ 

 گفتم:
 - لطفاً، مرد. اين خيلي برام ارزش داره. به خاطر اون قديما؟

 او پچ پچ كنان گفت:
 - تا جايي كه يادم مياد، اون قديما ما تقريباً اكثراً تا پاي مرگ رفتيم. اما بسيار خوب، اين جا اتفاقي نمي افته. 

او ني اش بر روي لب هايش گذاشت و آهنگي زنده و تند نواخت. صخره ها جنبيدند. با نواختن تعدادي بند از آهنگ، 
 صخره ها غرش كنان باز شدند، و شكافي مثلثي را نمايش دادند. 

نگاهي به داخل انداختم. پله ها به سمت پايين، به داخل تاريكي مي رفتند. هوا پر از بوي كپك و مرگ بود. آن بو مرا 
به خاطره هاي بدي در مورد سفرم در ميان البيرنت در سال گذشته برد، اما در اين تونل چيزهاي خطرناكتري را حس 
 مي كردم. اين تونل مستقيم به سرزمين هيديز مي رفت و اكثراً هميشه سفري يك طرفه بود. به سمت گراور برگشتم. 

 - ممنون... فكر كنم. 
 - پرررررسي، كرونوس واقعاً مي خواد حمله كنه؟

 - اي كاش مي تونستم چيز بهتري بگم، اما آره. اون مي خواد حمله كنه. 
فكر كردم گراور ني اش را با دلواپسي خواهد جويد، اما او راست ايستاد و تي شرتش را مرتب كرد. نمي توانستم به 

 اين مورد فكر نكنم كه چقدر او با ستير پير چاق لينيوس تفاوت مي كرد. 
 - به ارواح طبيعت مي گم صف آرائي كنن، خب. شايد بتونيم كمك كنيم. ببينم مي تونيم اون مورفيوس رو پيدا كنيم. 

 - بهتره به جنيفر هم بگي حالت خوبه. 
 چشمانش گشاد شد. 

 - جنيفر! اُه، اون من رو مي كشه! 
 او شروع كرد به دويدن و دور شدن، بعد با تقال برگشت و مرا دوباره در آغوش كشيد. 

 - اون پايين مراقب باش! زنده برگرد!

                                                 
1  -Nirvanaيكي از گروه هاي راك مشهور امريكا  



وقتي او رفت، نيكو و من، خانم الري را از چرتش بيدار كرديم. وقتي او بوي تونل را حس كرد، هيجان زده شد، و از 
112Fراه پله ها پايين رفت. كامالً به سختي اندازه اش بود. اميدوار بودم كه گير نكند. نمي توانستم تصور كنم چقدر درانو

1 
 الزم داريم تا پشت يك سگ جهنمي را، در نيمه راه تونلي به سمت دنياي زيرين بيرون آوريم. 

 نيكو از من پرسيد:
 - آماده اي؟ همه چي روبه راهه. نگران نباش. 

 صدايش چنان بود مثل اين كه سعي داشت خودش را متقاعد كند. 
 به ستاره ها در باالي سرم نگاهي انداختم، كنجكاو بودم آيا دوباره آنها را خواهم ديد. بعد به داخل تاريكي فرو رفتيم. 
پله ها تا ابد ادامه داشت- تنگ، با شيبي تند و لغزان. كامالً تاريك بود، به جز نور شمشيرم. سعي كردم آرام باشم، اما 

خانم الري ايده هاي ديگري داشت. او جست و خيزكنان به پيش مي رفت و با خوشحالي پارس مي كرد. صدايش 
مثل شليك توپ در تونل انعكاس مي كرد، و من فهميدم كه كسي را وقتي به انتهاي پله ها برسيم، سوپرايز نخواهيم 

 كرد. 
 نيكو عقب مي آمد، كه فكر كردم عجيب است. از او پرسيدم:

 - حالت خوبه؟
 - خوبم. 

 اما حالتي در صورتش بود ... شك؟ او گفت:
 - فقط به راهت ادامه بده. 

انتخاب زيادي نداشتم. خانم الري را در اعماق زمين دنبال كردم. بعد از يك ساعت، صداي غرش رودخانه را شنيدم. 
در ميانه ي صخره اي پديدار شديم، بر روي زمين مسطح از شن آتش فشاني سياه. در سمت راستم، رودخانه 

استيكس، از روي صخره ها جاري مي شد و در آبشارهاي پرسرعت خاموش مي گشت. در سمت چپمان، خيلي دور، 
113Fدر تاريكي آتش هايي در بارو هاي اريبوس

  مي سوخت، ديوارهاي سياه و بلند پادشاهي هيديز. 2
لرزيدم. اولين باري كه اينجا بودم دوازده ساله بودم، و فقط بودن آنابث و گراور شجاعت ادامه ي راه را به من مي داد. 

نيكو قصد نداشت كامالً مثل چيزي شبيه « شجاعت ادامه دادن » كمك كننده باشد. او رنگ پريده و نگران بود.  
فقط خانم الري با خوشحالي رفتار مي كرد. او در طول ساحل دويد، استخوان پاي انساني را تصادفاً برداشت و با جيغ و 

 داد به سمتم برگشت. استخوان را بر روي پاي من انداخت و منتظر شد تا آن را برايش پرتاب كنم. 
 - ام، شايد يه وقت ديگه، دختر. 

 به آب تيره زل زدم، در حالي كه سعي مي كردم حواسم را جمع و جور كنم. 
 - خب، نيكو، ... چطوري بايد اين كار رو انجام بديم؟

 او گفت:
 - اول مجبوريم داخل ورودي ها بشيم. 

 - اما رودخانه درست همين جاست. 
 او گفت:

                                                 
1  -Drano!ماركي براي مايع لوله بازكن  
2  -Erebos :دو تفسير براي اين كلمه وجود دارد  
- اريبوس خداي تاريكي عميق و سايه بوده. او پسر چواس( خداي تاريكي در دوران كهن) است و همسرش، خواهرش نيكس مي باشد. از مهمترين فرزندان انها 1

 كارن، اونيريوها، نمسيس ( الهه ي انتقام) را مي توان نام برد. اريبوس به عنوان تاريكيي تشبيه مي شده كه شكاف ها و درزهاي جهان را مي پوشانده. 
 - اريبوس در اين داستان اشاره به ديوار هاي تيره اي دارد كه مرز بين دنياي هيديز و مرده ها مي باشد كه مرده ها بعد از مرگ فوراً بايستي از آن عبور كنند. 2



 - مجبورم چيزي بردارم، اين تنها راهشه. 
 او بدون منتظر شدن به راه افتاد. 

اخم كردم. نيكو چيزي در مورد « وارد ورودي ها شدن » نگفته بود. اما حاال كه اينجا بوديم، نمي دانستم چه كار 
 ديگري بايد انجام دهم. با اكراه، او را تا پايين ساحل به سمت ورودي هاي سياه دنبال كردم.  

صفوف مرده ها بيرون منتظر ايستاده بودند تا وارد شوند. مي بايست روزي پر از مراسم تدفين بوده باشد، چون تمام 
114Fخطوط توليد مرگ

  پر شده بود! 1
 خانم الري گفت:

 - هاپ! 
115Fقبل از اين كه بتوانم او را متوقف كنم، جست وخيز كنان به سمت محل بازرسي امنيتي رفت. سربروس

، سگ 2
116Fمحافظ هيديز، بيرون تاريكي ظاهر شد- سگ روت ويلر

 سه سر- چنان بزرگ كه باعث مي شد خانم الري شبيه يك 3
117Fپودل

 اسباب بازي به نظر برسد.  سربروس، نيمه شفاف بود، براي همين واقعاً سخت بود او را ببينيد، قبل از اينكه به 4
اندازه كافي به شما نزديك شده تا شما را بكشد. اما حاال طوري رفتار مي كرد، مثل اين كه به ما اهميتي نمي داد. 

 سرش آن قدر شلوغ بود كه وقتي براي سالم كردن به خانم الري نداشت. 
 به سمت خانم الري فرياد زدم:

 - خانم الري، نه! بو نكن ... اُه، مرد. 
 نيكو لبخند زد. بعد به من نگاه كرد و حالتش دوباره كامالً جدي شد، مثل اين كه چيزي ناخوشايند را به ياد آورد. 

 - ياال. اونها خطري براي ما ندارن. شماها با من هستيد. 
118Fاز اين خوشم نمي آمد، اما از ميان غول هاي امنيتي ليز خورديم، به داخل دشت هاي اسفودل

. مجبور شدم سه بار 5
 سوت بزنم تا خانم الري دست از سر سربروس بردارد و او را تنها بگذارد و به دنبال ما بدود. 

از ميان مزارع با چمن سياه و درخت هاي صنوبر سياه به راه افتاديم. اگر واقعاً توي چند روز ديگر مي مردم، مثل آنچه 
119Fپيشگويي مي گفت، احتماالً تا ابد اين جا مي ماندم

 ، اما سعي كردم در موردش فكر نكنم. 6
 نيكو مستقيماً باال رفت، ما را به كاخ هيديز نزديكتر و نزديكتر كرد. 

 گفتم:
 - هي، ما حاال توي ورودي ها هستيم. كجا داريم ... 

خانم الري غريد. سايه اي در باالي سرمان ظاهر شد- چيزي تاريك و سرد، و با بويي مرگ آور. شاهين وار پايين آمد 
و بر روي نوك صنوبري فرود آمد. متاسفانه او را به ياد آوردم. صورت چروك خورده، كاله كشباف آبي رنگ 

وحشتناك و لباس مخملي چروكي داشت. بال هاي خفاشي چرمي اش بر پشتش گسترده بود. پاهايش چنگال هاي 
 تيزي داشت، و در دست هاي پنجه اي برنجي اش، تازيانه اي آتشين و كيف دستي پشمي داشت. گفتم:

120F- خانم دادز

7 . 
                                                 

1  -EZ-DEATH line  
2  -Cerberus .سگ سه سر هيديز كه نگهبان دوزخ و دياور هاي پادشاهي هيديز بوده  
3  -Rottweiler .سگي از نژاد آلماني با موي كوتاه اكثراً به رنگهاي تيره و قهوه اي  
4  -poodle .نوعي سگ پشمالوي ريزه ميزه  
  كتاب اول آمده است.19- شرح اين دشت ها در فصل  5
- منظور پرسي اشاره به قسمتي از كتاب اول دارد كه در آن آنابث مي گويد مردم زيادي فقط روي دنيا زندگي كردند، نه كار بدي انجام دادند، نه كار خوبي، براي  6

 همين هميشه در دشت هاي اسفودل خواهند ماند. 
7  -Mrs. Dodds 



 او نيش هايش را برهنه كرد. 
 - خوش اومدي، عسلم. 

 دو خواهرش- فيوري هاي ديگر- شاهين وار پايين آمدند و در كنارش بر روي شاخه هاي صنوبر نشستند.  
 نيكو از من پرسيد:

121F- تو آلكتو

  رو مي شناسي؟1
 گفتم:

 - منظورت عجوزه ي وسطيه، آره، اون معلم رياضيم بود. 
 نيكو سري تكان داد، مثل اين كه شوكه نشده بود. او به فيوري ها نگاه كرد و نفس عميقي كشيد. 

 - من كاري رو كه پدرم خواسته انجام دادم. ما رو به كاخ ببريد. 
 عصبي شدم. 

 - يه لحظه صبر كن، نيكو. چي كار داري ... 
- متاسفم اين پيشنهاد جديدم بود، پرسي. پدرم قول داد كه به من اطالعاتي در مورد خونواده ام بده، اما او مي 

 خواست تو رو قبل از اين كه رودخونه رو امتحان كنيم، ببينه. متاسفم. 
 - تو منو فريب دادي؟ 

آنقدر عصباني بودم كه نمي توانستم فكر كنم. بر رويش خيز برداشتم، اما فيوري ها سريع بودند. دو تا از آنها به پايين 
شيرجه رفتند و مرا از بازوهايم باال كشيدند. شمشيرم از دستم رها شد و قبل از اين كه بفهمم، شصت پايي در هوا 

 آويزان شده بودم. 
 معلم قديمي رياضي ام در گوشم قدقدكنان گفت:
 - تقال نكن، عسلم. متنفرم از اين كه وِلت كنم. 

 خانم الري با عصبانيت پارس كرد و پريد. سعي داشت به من برسد، اما ما خيلي باال بوديم. 
 نيكو هشدار داد:

 - به خانم الري بگو آروم باشه. 
 او در نزديكي من با گرفتن سومين فيوري آويزان بود. 

 
 - نمي خوام صدمه اي بهش برسه، پرسي. پدرم منتظره. اون فقط مي خواد صحبت كنه. 

مي خواستم به خانم الري بگويم كه به نيكو حمله كند، اما اين كار خيلي خوب پيش نمي رفت و نيكو در يك مورد 
 حق داشت: سگم اگر تالشي براي مبارزه با فيوري ها مي كرد، مي توانست صدمه ببيند. 

 دندان هايم را بر هم ساييدم. 
 - خانم الري، بشين! همه چي رو به راهه، دختر. 

 او زوزه كشيد و در دايره اي به دور خودش چرخيد، در حالي كه به باال، به من نگاه مي كرد. 
 به سمت نيكو غريدم:

 - خيلي خب، خائن. جايزه ات رو گرفتي. من رو به اون كاخ احمقانه ببر. 
آلكتو مرا مثل كيسه اي شلغم در وسط كاخ پايين انداخت. كاخ با روشي غير عادي، زيبا بود. درخت هاي اسكلتي از 
آبگيرهاي مرمري رشد كرده بودند. گلزارها با گياهان طاليي و سنگ هاي جواهر پوشيده شده بود. يك جفت تخت 

                                                 
1  -Alecto 



سلطنتي، يكي از استخوان و يكي نقره اي، بر روي بالكن، با منظره اي از دشت هاي اسفودل، قرار داشت. محلي 
عالي براي گذراندن صبح شنبه بود، به جز بو سولفور و فريادهاي شكنجه ي ارواح در دوردست. جنگجويان اسكلتي، از 

تنها راه خروج نگهباني مي كردند. آن ها لباس هاي تكه پاره ي تداركات ارتشي بيابان يو اس را پوشيده بودند و 
M16 .داشتند  

سومين فيوري، نيكو را با احترام كنار من پايين گذاشت. بعد هر سه ي آنها بر روي نوك تخت اسكلتي فرود آمدند. در 
مقابل سعي براي خفه كردن نيكو، مقاومت كردم. آنها مرا متوقف مي كردند. بايد براي اتنقام منتظر مي ماندم. به 

 تخت خالي زل زدم، منتظر بودم تا چيزي اتفاق افتد. ناگهان هوا سوسو زد.  
سه پيكر ظاهر شدند- هيديز و پرسيفوني بر روي تخت هايشان، و يك زن مسن تر كه بين آنها ايستاده بود. به نظر 

 مي رسيد در ميانه ي بحثي داغ بودند. 
 زن مسن تر گفت:

 - ... بهت گفتم اون يه ولگرده. 
 پرسيفوني جواب داد:

 - مادر!
 هيديز پارس كنان گفت:

 - ما مهمون داريم! لطفًا. 
هيديز، در ليست خدايان مورد عالقه ام در آخرين سطرها بود. او ردايش را صاف كرد، كه با صورت هاي ترسان در 

 دوزخ پوشيده شده بود. او صورتي رنگ پريده و چشمان مشتاق يك مجنون را داشت. 
 با خشنودي گفت:

 - در نهايت، پرسي جكسون. 
ملكه پرسيفوني مرا با كنجكاوي بررسي كرد. من يك بار قبالً او را در زمستان ديده بودم، اما حاال او در تابستان كامالً 

الهه اي متفاوت به نظر مي رسيد. موي درخشنده ي مشكي داشت، با چشمان قهوه اي گرم. لباسش با رنگ هاي 
مختلف مي درخشيد. الگوهاي گل بر روي پارچه تغيير مي كرد و شكوفه مي داد- رزها، الله ها، پيچ هاي امين 

 الدوله. 
زن ايستاده در ميان آنها، به طور واضحي، مادر پرسيفوني، ديميتر بود. او همان چشمها و مو را داشت، اما مسن تر و 

عبوس تر به نظر مي رسيد. لباسش طاليي بود، به رنگ مزارع گندم. موهايش با علف بافته شده بود براي همين مرا 
 به ياد سبد حصيري مي انداخت. متوجه شدم اگر كسي كنارش كبريتي روشن كند، او در خطري جدي خواهد بود.  

 زن مسن تر گفت:
 - اوهوووم. دورگه ها. همون چيزي كه نياز داشتيم. 

كنار من، نيكو زانو زد. اي كاش شمشيرم را داشتم تا مي توانستم سر احمقش را از گردنش جدا كنم. بدبختانه ريپتايد 
 هنوز در جايي بيرون، در دشت ها بود. 

 نيكو گفت: 
 - پدر، چيزي رو كه خواسته بوديد، انجام دادم. 

 هيديز غرولند كرد:
 - به اندازه كافي طولش دادي. خواهرت كار بهتري مي تونست انجام بده. 



نيكو سرش را پايين انداخت. اگر اين قدر نسبت به اين خزنده ي كوچولو عصباني نبودم، ممكن بود برايش احساس 
 تاسف كنم. به خداي مرده ها در باال نگاه كردم. 

 - چي مي خواي، هيديز؟
 خدا، دهانش با لبخندي كج پيچ برداشت. 
 - صحبت كردن، البته. نيكو بهت نگفت؟

 - خب، تمام اين جستجو دروغ بود. نيكو مرا اين پايين آورده تا من رو بكشي. 
 هيديز گفت:

- اُه، نه. متاسفم كه نيكو در مورد كمك كردن بهت خيلي روراست بود. اين پسر به همون اندازه كه احمقه، روراسته. 
 خيلي راحت متقاعدش كردم تا يه راه انحرافي برداره و تو رو اول اين جا بياره. 

 نيكو گفت:
- پدر، شما قول داديد به پرسي صدمه اي نمي رسه. شما گفتين اگر اون رو بيارم، بهم در مورد گذشته ام، در مورد 

 مادرم مي گين. 
 ملكه پرسيفوني آهي نمايشي كشيد. 

 - مي توني لطف كني در مورد اون زن در حضور من صحبت نكني؟
 هيديز گفت:

 - متاسفم، شيرينم. مجبور بودم به اون پسر يه قولي بدم. 
 بانوي پيرتر گلويش را با حالت باشكوهي صاف كرد. 

- بهت هشدار دادم، دختر. اين هيديزِ رذل، هيچ خوب نيست. مي تونستي با خداي دكترها و يا خداي وكيل ها ازدواج 
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 - مادر.... 

 - و توي دنياي زيرين گير بيفتي!
 - مادر لطفاً.... 

- و حاال آگوسته و آيا مي آي خونه، مثل اون چيزي كه قبالً بود؟ آيا حتي در مورد مادر بيچاره ي تنهات فكر مي 
 كني؟ 

 هيديز فرياد زد:
 - ديميتر! كافيه. تو توي خونه ي من يه مهموني. 

 او گفت:
- اُه، و اينجا يه خونه ست؟ تو اين آشغال دوني رو خونه مي گي؟ دخترم رو وادار كردي توي اين تاريكي ونم زندگي 

 كنه...
 هيديز در حالي كه دندانهايش را بر هم مي ساييد، گفت:

 - بهت گفتم، يه جنگي در دنياي باالي سرمون وجود داره. تو و پرسيفوني بهتره اين جا با من بمونيد. 
 حرفش را قطع كردم:

 - ببخشيد، اگه قصد داري من رو بكشي، مي توني فقط انجامش بدي؟ 
 هر سه خدا به من زل زدند. ديميتر مراعات كنان گفت:

                                                 
 - ماجرا پرسيفوني و همسر هيديز شدن او ( انار خوردنش ) را قبالً تو يكي از كتاب هاي قبل زير نويس كردم!!!!!!!!!! 1



 - خب، اين يكي مقصودي داره. 
 هيديز موافق بود:

 - در حقيقت، از كشتنت لذت مي برم. 
 نيكو گفت:

 - پدر! شما قول داديد!
 پرسيفوني غرغر كرد:

- شوهرم، ما در اين باره صحبت كرديم، تو نمي توني هر قهرماني رو خاكستر كني. از طرفي اون شجاعه. از اون 
 خوشم مياد. 

 هيديز چشمانش را چرخاند. 
 - تو از اون يارو ارفيوس هم خوشت ميومد. ببين چطوري از اينجا بيرون رفت. بذار اون رو بكشم، فقط يه ذره. 

 نيكو گفت:
 - پدر، شما قول داديد! شما گفتيد فقط مي خوايد با اون صحبت كنيد. شما گفتيد اگه بيارمش، بهم توضيح مي ديديد. 

 هيديز در حالي كه چين هاي ردايش را صاف مي كرد، با ترشرويي اخم كرد. 
 - و خب اين كار رو مي كنم. مادرت .... چي مي تونم بهت بگم؟ او زن فوق العاده اي بود. 

 او معذبانه نگاهي به پرسيفوني كرد. 
- من رو ببخش، عزيزم. منظورم اينه كه ... البته، به عنوان يه انسان فاني. اسمش ماريا دي آنجلو بود. اهل ونيز بود، 

اما پدرش ديپلماتي در واشنگتن دي سي بود. جايي كه ديدمش. وقتي تو و خواهرت كوچيك بوديد، زمونه ي بدي 
براي بچه هاي هيديز بود. جنگ جهاني دوم داشت همه جا رو ويرون مي كرد. يه تعدادي از آه، بچه هاي ديگه ام به 

 طرف بازنده رفته بودند. فكر كردم بهتره شما دو تا رو از خطر دور كنم. 
 - براي همين ما رو توي هتل التوس كازينو پنهون كرديد؟ 

 هيديز شانه اي باال انداخت. 
 - شماها بزرگ نمي شديد. شماها گذر زمان رو حس نمي كرديد. منتظر يه زمان مناسب بودم تا شما رو بيرون بيارم. 

 - اما براي مادرمون چه اتفاقي افتاد؟ چرا به يادش نمي آرم؟ 
 هيديز فرياد زد:
 - مهم نيست. 

- چي؟ البته كه مهمه. شما بچه هاي ديگه اي هم داشتيد- چرا ما تنها كسايي بوديم كه دور شديم؟ و اون وكيل كي 
 بود كه ما رو بيرون آورد؟ 

 هيديز دندان هايش را بر هم ساييد.
 - تو بايد ياد بگيري كمتر حرف بزني و بيشتر گوش كني، پسر. و اون وكيل ... 

هيديز بند انگشتانش را به صدا در آورد. بر باالي تختش، فيوري، آلكتو، شروع به تغيير كرد تا جايي كه او مرد ميان 
سالي در كت و شلوار بندار با يك كيف دستي بود. اون زن.... اون مرد.... عجيب به نظر مي رسيد، چاپلوسانه بر روي 

 شانه هيديز تعظيم كرده بود. 
 نيكو گفت:

 - تو!
 فيوري قد قد كنان گفت:



 - من وكيل ها و معلم ها رو خوب انجام مي دم. 
 نيكو داشت مي لرزيد. 

 - اما چرا شما ما رو از اون كازينو آزاد كرديد؟
 هيديز گفت:

 - تو مي دوني چرا. نمي تونه اجازه داده بشه اين پسر احمق پوسايدن بچه ي پيشگويي باشه.  
با شجاعت، ياقوتي از گياه كناري ام كندم و آن را به سمت هيديز پرتاب كردم. آن ياقوت بدون هيچ آسيبي بر روي 

 ردايش فرو افتاد. گفتم:
 - تو بايد به المپي ها كمك كني! همه خدايان ديگه دارن با تيفون مبارزه مي كنن و تو فقط اين جا نشستي .... 

 هيديز حرفم را تمام كرد:
- منتظري چيزا برطرف بشن. بله، درسته. آخرين باري كه خدايان يونان به من كمك كردند كي بود، دورگه؟ آخرين 
باري كه بچه اي از من، حتي به عنوان يه قهرمان بهش خوش آمد گفته شد؟ آره! چرا بايد بدوم بيرون و كمكشون 

 كنم؟ من اينجا خواهم موند، با قدرت هاي دست نخورده ام. 
 - و وقتي كرونوس دنبالت بياد؟ 

 - بذار اون سعيش رو بكنه. اون خسته خواهد شد. و پسرم اينجا، نيكو... 
 هيديز با بي ميلي به او نگاه كرد. 

- خب اون حاال زياد خوب نيست، او رو كمك مي كنم. اگه بيانكا زنده بود، بهتر بود. اما چهار سال آموزش به نيكو 
مي دم. مي تونيم تا اون موقع دووم بياريم، مطمئنم. نيكو شانزده ساله خواهد شد، همون طور كه پيشگويي مي گه، و 

 بعد اون تصميمي رو مي گيره كه دنيا رو نجات خواهد داد. و من پادشاه خدايان خواهم بود. 
 گفتم:

 - تو ديوونه اي! كرونوس تو رو طلسم مي كنه، درست بعد از اين كه پودر كردن المپ رو تموم كنه. 
 هيديز دستانش را گشود. 

 - خب، تو يه شانسي به دست مي آري تا بفهمي، دو رگه. چون تو بيرون از جنگ، در زندان من منتظر خواهي بود. 
 نيكو گفت:

 - نه! پدر، اين جز توافقمون نيست. و تو همه چي رو به من نگفتي! 
 هيديز گفت:

- من همه ي اونچه رو كه الزم بود بدوني بهت گفتم. به عنوان توافقمون من با جكسون صحبت كردم. آسيبي بهش 
نزدم. تو اطالعاتت رو گرفتي. اگه چيز بهتري مي خواي، بايد قسمي بر روي رودخانه استيكس ازم مي گرفتي. حاال، 

 به اتاقت برو! 
 او دستش را تكان داد و نيكو ناپديد شد. 

  ديميتر غرولند كرد:
 - اون پسر بايد بيشتر بخوره. خيلي الغر مردنيه. اون غله ي بيشتري الزم داره. 

 پرسيفوني چشمانش را چرخاند. 
 - مادر، دست از سر غالت بردار. سرورم، هيديز، مطمئنيد نمي تونيم اجازه بديم اين قهرمان بره؟ اون خيلي شجاعه. 

 - نه، عزيزم. من زندگي اش رو حفظ مي كنم، اين كافيه. 



مطمئن بودم پرسيفوني قصد دارد براي من جلويش بايستد. پرسيفوني زيبا و شجاع، قصد داشت مرا از اين جا خارج 
 كند.  

 او با بي تفاوتي شانه اي باال انداخت. 
 - خيلي خب. صبحانه چي داريم؟ دارم از گشنگي مي ميرم. 

 ديميتر گفت:
 - غالت. 

 - مادر! 
 دو زن در ميان چرخشي از گل ها و گندم ناپديد شدند. هيديز گفت:

- اون قدر احساس بدي نداشته باش، پرسي جكسون. ارواحم، به خوبي تو رو از نقشه هاي كرونوس آگاه مي كنن. 
مي تونم بهت اطمينان بدم كه اين بار هيچ شانسي براي متوقف كردنش نداري. امشب، براي كوهستان المپ 

 پرارزشت، خيلي دير خواهد بود. تله گشوده شده. 
 پرسيدم:

 - كدوم تله؟ اگه در موردش چيزي مي دوني، كاري انجام بده. حداقل بذار من به خدايان ديگه بگم.  
 هيديز لبخند زد:

- خيلي دل و جرئت داري. من به خاطر اون بهت احترام مي ذارم. با زندانم خوش بگذرون. ما تو رو دوباره اونجا چك 
 مي كنيم، اُه، پنجاه، شصت سال ديگه.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل هشتم

 بدترين دوش زندگيم را گرفتم.
  جليليان شايان فصل:اين مترجم

 
 شمشيرم دوباره در جيبم ظاهر شد.

بله، زمان خوبيه. حاال مي توانم به هر ديواري كه بخواهم حمله كنم. زندانم نه ميله اي داشت، نه پنجره اي و نه حتي 
دري. نگهبان هاي اسكلتي، مرا به داخل ديواري  فرو بردند و ديوار پشت سرم سفت و سخت شد. مطمئن نبودم هوا 
به داخل اتاق جريان دارد يا نه. احتمالش بود. سياه چال هيديز براي انسان هاي مرده استفاده مي شد، و آنها نفس 

نمي كشيدند. پس بايد پنجاه يا شصت سال ديگر را فراموش مي كردم. من تا پنجاه يا شصت دقيقه ي ديگر مي 
مردم. ضمناً، اگر هيديز دروغ نمي گفت، تله ي بزرگي در انتهاي امروز در نيويورك داشت گشوده مي شد، كه مطمئناً 

 از دست من، كاري در مورد آن ساخته نبود. 
 در حالي كه احساس بدبختي مي كردم، روي سنگ فرش سرد نشستم. 

 صبح، به زمان فاني ها، بود، و زمان زيادي در اختيار 7يادم نمي آيد كه كي خوابم برد. اگر چه، ساعت احتماالً نزديك 
داشتم. در خواب ديدم كه بر روي بالكن ويالي ريچل در سنت توماس هستم. خورشيد در حال طلوع بر روي منطقه 

ي كارائيب بود. يك دوجين جزاير جنگلي، اينجا و آنجا بر روي دريا پديدار بودند و  قايق هاي بادباني سفيد رنگ آب 
 را مي شكافتند و حركت مي كردند. بوي نمك من را كنجكاو كرد كه آيا دوباره اقيانوس را خواهم ديد. 

والدين ريچل، دور ميزي در ايوانشان نشسته بودند و آشپز شخصي شان برايشان املت آماده كرده بود. آقاي دير يك 
دست كت و شلوار كتاني سفيد پوشيده بود. او داشت روزنامه ي وال استريت را مي خواند. خانمي كه آنطرف ميز بود، 
احتماالً خانم دير بود، اگر چه تمام چيزي كه مي توانستم از او ببينم ناخن هاي الك شده ي صورتي پررنگ و كاور 
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 ي تعطيالت مطلب مي خواند، در حالي كه در تعطيالت بود، نمي دانم.    بود. چرا او داشت درباره1
124Fريچل روي ايوان، كنار نرده ها ايستاد و آه كشيد. او شلوارك برمودا و تي شرت ون گوگ

 پوشيده بود. (آره، ريچل 2
سعي داشت بهم هنر ياد بده، ولي خيلي تحت تاثير قرار نگيريد، من فقط اسم اون مرد رو يادم مي آيد، چون اون 

 گوش خودش رو بريده بود.)
كنجكاو بودم آيا او دارد در مورد من فكر مي كند و اين كه چقدر منزجر كننده است كه با آنها در تعطيالت نبودم. مي 

  داشتم به آن فكر مي كردم. مندانم كه اين چيزي بود كه 
125Fسپس صحنه عوض شد. در سنت لوئيس بودم و در قسمت مركزي شهر، در زير آرك

 ايستاده بودم. قبالً آنجا بودم. 3
 در حقيقت، قبالً آنجا تا نزديكي هاي مرگ رفته بودم.

بر روي شهر، سيستمي طوفاني مي جوشيد، ديواري كامالً سياه با رگه هاي رعد و برق، در ميان آسمان، در حركت 
تر، تعدادي ماشين هاي اورژانسي با چراغ هاي چشمك زن جمع شده بودند. ستوني از گرد و  بود. چند بلوك آنطرف

 غبار از تپه اي سنگ و آجر، به هوا برخاست، و من متوجه شدم، آن تپه، ويران هاي يك آسمان خراش است.
 در نزديكي آنجا، خبرنگاري در حال فرياد زدن در ميكروفونش بود:

                                                 
1  -Condé Nast Traveler يك مجله مربوط به امور گردشگري و مسافرت (نظير هتل، بليطها، اماكن ديدني...) كه درآمريكا توسط كاند نست (يك 

 شركت معروف در زمينه چاپ و نشر در امريكا) چاپ مي شود. 
2  -van Gogh 1980 وفات – 1953 نقاشي معروف ( تولد( 
3  -Arch 



- مقامات  اظهار نظر كرده اند كه اين به خاطر ضعف اسكلت ساختمان بوده، دن، بهرحال، به نظر مي رسه كه هيچ 
 كس نمي دونه آيا اين ربطي به شرايط طوفاني داره يا نه. 

 درجه، از زماني كه من آنجا 10باد موهايش را به هم ريخت. دما خيلي سريع در حال پايين آمدن بود، نزديك به 
 ايستاده بودم.

- خوشبختانه، ساختمان به علت تخريب، تخليه شده بوده، اما پليس درحال تخليه كردن ساختمان هاي اطراف به 
 خاطر ترس از فرو ريختن اونهاست...

وقتي غرشي قدرتمند از آسمان گذشت، صدايش قطع شد. در مركز تاريكي، آذرخشي منفجر شد. كل شهر لرزيد. 
آسمان درخشيد و همه ي موهاي بدنم سيخ شد. انفجار به حدي قدرتمند بود كه مي دانستم مي تواند فقط يك چيز 

 باشد: آذرخش اصلي زئوس. مي توانست هدفش را تبخير كند، اما ابر سياه فقط كمي به عقب تلو تلو خورد. يك مشت
دودي از ابرها بيرون آمد. برج ديگري را درهم كوبيد و همه ي ساختمان برج، مثل آجرهاي اسباب بازي بچه ها فرو 

 ريخت.
خبرنگار جيغ زد. مردم در طول خيابان ها دويدند. چراغ هاي اضطراري چشمك زدند. نواري نقره اي در آسمان ديدم- 

ارابه اي كه توسط يك گوزن شمالي كشيده مي شد، ولي او بابا نوئل نبود. آرتميس بود كه در حال حركت در ميان 
طوفان، نيزه هاي نور ماه را به داخل تاريكي پرتاب مي كرد. شهابي طاليي و آتشين، از جلوي او عبور كرد....احتماالً 

 برادرش آپولو بود. 
يك چيز روشن بود: تيفون تا رود مي سي سي پي پيش رفته بود. او در حالي كه پشت سرش ويراني ها را به جا مي 

 گذاشت، نصف راه را در اياالت متحده پيموده بود، و خدايان به سختي داشتند حركتش را كند مي كردند.
كوهي سياه در باالي سرم پديدار شد. پايي به بلندي استاديوم يانكي ها، كه كم مانده بود مرا خرد و خاكشير كند، 

 وقتي كه صدايي هيس هيس كنان گفت:
 -  پرسي.

كوركورانه با شمشيرم حمله كردم. قبل از اينكه كامالً بيدار شوم،  نيكو را با لبه ي شمشيرم در كنار گلويش به كف 
 سلول ميخ كرده بودم. او با حالت خفگي گفت:

 - مي خواي......آزاد...شي؟
 عصبانيت سريع مرا از خواب پراند. 

 - اوه، واقعاً؟ و چرا بايد بهت اعتماد كنم؟
 با دهاني بسته گفت:

 - انتخاب... ديگه اي داري؟
آرزو مي كردم اي كاش او چيزي چنين منطقي را به زبان نياورده بود. گذاشتم بلند شود. اون دور خودش جمع شد، 

صداهايي مثل اوق زدن درآورد تا وقتي نفسش جا آمد. سرانجام او در حالي كه محتاطانه به شمشيرم چشم دوخته بود، 
بر روي پاهايش ايستاد. تيغه اش غالف شده بود. فكر كنم اگر مي خواست مرا بكشد مي توانست اين كار را وقتي 

 خواب بودم انجام دهد. اما هنوز، به او اعتماد نداشتم.
 گفت: 

 - بايد از اينجا بريم بيرون.
 ؟حرف بزنه-چرا؟ پدرت مي خواد دوباره با من 

 خودش را عقب كشيد.



 - پرسي، به رودخانه ي استيكس قسم مي خورم، نمي دونستم اون چه نقشه اي داره.
 - تو مي دوني پدرت چه جوريه!

 - اون به من كلك زد. اون قول داد.
  نيكو دستاشو باال آورد.

 -  ببين... همين حاال، بايد بريم. من نگهبانا رو خوابوندم، ولي اونا براي هميشه نمي خوابن.
مي خواستم دوباره او را خفه كنم. بدبختانه، حق با او بود. وقتي براي بحث كردن نداشتيم، و من نمي توانستم به 

 تنهايي فرار كنم. او به ديوار اشاره كرد. كل آن بخش ناپديد گشت و يك راهرو پديدار شد.
 - ياال.

نيكو جلوتر رفت. آرزو كردم اي كاش كاله نامرئي كننده ي آنابث همراهم بود، اما يك كمي كه گذشت،  ديگر نيازي 
به آن نداشتم. هر وقت به يك نگهبان اسكلتي مي رسيديم، نيكو فقط به او اشاره مي كرد، و چشمان قرمز او تاريك 

هرچقدر نيكو بيشتر آن كار را انجام مي داد، خسته تر به نظر مي رسيد. در ميان هزار تويي از راهرو  مي شد. بدبختانه،
ها راه مي رفتيم كه پر از نگهبان بود. وقتي وارد يك آشپزخانه شديم كه پر از آشپز ها و خدمتكارهاي اسكلتي بود، 
عمالً داشتم نيكو را حمل مي كردم. او كاري كرد كه همه ي آن مرده ها به خواب بروند، ولي تقريباً خودش هم از 

 حال رفت. او را كشان كشان از ورودي خدمتكارها به بيرون بردم و وارد دشت هاي اسفودل شديم.
 تقريباً داشتم احساس آسودگي مي كردم تا وقتي كه صداي ناقوس هاي برنزي در باالي قلعه را شنيدم. نيكو زير لب 

 گفت:
 - زنگهاي خطر. 

 - حاال بايد چكار كنيم؟ 
 او خميازه اي كشيد و اخم كرد، انگار مي خواست به ياد بياورد.

 - نظرت درباره ي .... فرار چيه؟ 
فرار با يك بچه ي خواب آلود هيديز بيشتر شبيه مسابقه سه پايي با عروسكي پارچه اي در اندازه هاي يك انسان بود. 

در حالي كه او را به دنبال خود مي كشيدم، شمشيرم را در مقابلم نگه داشته بودم. روح هاي مردگان راه را باز مي 
كردند، مثل اينكه برنز آسماني آتشي سوزان بود. صداي ناقوس ها كل دشتها را در بر گرفت. در مقابلمان، ديوارهاي 
اريبوس پديدار شد، اما هرچه بيشتر مي رفتيم، آنها دورتر به نظر مي آمدند. كم مانده بود كه از خستگي فرو افتم تا 

 اينكه صداي آشنايي شنيدم:
 - هاااااااپ!

 و براي بازي كردن  آماده بود.، خانم الري جست و خيزكنان از ناكجاآباد پيدايش شد و دايره وار به دورمان مي چرخيد
 - دختر خوب. مي توني تا استيكس به ما سواري بدي؟

126Fاحتماالً فكر كرد منظورم استيك ها كلمه ي استيكس اونو هيجان زده كرد.

 است. اون چند بار باال و پايين پريد، و 1
دمش را دنبال كرد، فقط براي اين كه به آن نشان دهد رئيس كيست، و بعد به اندازه ي كافي آرام گرفت تا نيكو را بر 
پشتش هل دهم. از او باال رفتم، و او به سمت ورودي ها دويد. مستقيم از روي خطوط توليد مرگ پريد، در حالي كه 

نگهبانان را پراكنده مي كرد و موجب مي شد تا زنگ هاي خطر بيشتري به صدا درآيند. سربروس پارس كرد، ولي 
 منم مي تونم بازي كنم؟صداش بيشتر هيجان زده بود تا عصبانيت، انگار مي گفت: 

                                                 
1  -sticks .اس آخر كلمه استيك ( براي جمع بستن اين كلمه) دقيقاً تلفظ آن را شبيه كلمه استيكس مي كند  



خوشبختانه، ما را دنبال نكرد، و خانم الري به دويدن ادامه داد. او اصالً توقف نكرد تا اين كه ما به باالترين نقاط 
 باالي رودخانه رسيديم و  آتش هاي اريبوس در تاريكي ناپديد شدند.

نيكو از پشت خانم الري سر خورد و بر روي توده اي از شن سياه مچاله شد. مقداري آمبروسيا بيرون آوردم ـ قسمتي 
از غذاي اضطراري خدايان كه هميشه با خودم حمل مي كردم. كمي له شده و مانده به نظر مي رسيد، ولي نيكو آن را 

 جويد.
 او من من كرد:

 -آه، بهترم.
 اشاره كردم:

 - قدرتهات خيلي انرژيت رو  مصرف مي كنه.
 -  با قدرتي بي نظير.....نياز فوق العاده اي براي چرتي كوتاه به وجود مي آد. منو بعداً بيدار كن.

 - صبر كن، رفيق زامبي.
 او را قبل از اينكه دوباره بيهوش شود، گرفتم.

 -  ما كنار رودخونه هستيم. تو بايد به من بگي چيكار كنم.
به او آخرين تكه هاي آمبروسياي خودم رو خوراندم، كه كمي خطرناك بود. آن ماده مي توانست نيمه خدايان را شفا 

بدهد، اما اگر مقدار زيادي مصرف مي كرديم، مي توانست ما را به خاكستر تبديل كند. خوشبختانه، مثل اينكه حقه ام 
 كارگر افتاد، نيكو سرش را چند دفعه تكان داد و تقال كنان بر روي پاهايش بلند شد. 

 - پدرم به زودي خواهد اومد. بايد عجله كنيم. 
جريان رودخانه ي استيكس با وسايلي ناشناس در چرخش بود،- اسباب بازي هاي شكسته، مدركهاي ديپلم پاره شده، 

دسته گل هاي پيشواز پژمرده شده- تمام روياهاي انسانها كه دور انداخته شده بودند، وقتي آنها از زندگي به سوي 
مرگ رهسپار مي شدند. در حالي كه به آب سياه نگاه كردم، مي توانستم به سه ميليون مكاني كه براي شنا كردن 

 ترجيح شان مي دادم، فكر كنم.
 - خب....من فقط بايد بپرم توش؟

 -  تو بايد اول خودتو آماده كني، يا رود تو رو نابود مي كنه. اون بدن و روحت رو خواهد سوزاند.
 - جالب به نظر مي رسه. 

 - اين شوخي نيست. فقط يك راه براي نگه داشتن زندگي فانيت وجود داره. تو مجبوري...
او نگاه كوتاهي به پشت سرم كرد و چشمانش گشاد شد. برگشتم و خودم را با يك جنگجوي يوناني رو در رو ديدم. 

 براي يك لحظه، فكر كردم اريز است، چون واقعاً شبيه خداي جنگ بود- بلند و عضالني، صورت زخمي ظالمانه و
موي بسيار كوتاه مشكي ( به سبك ارتشي ها). او پيراهني سفيد بدون آستين و يك زره برنزي پوشيده بود، و كاله 

جنگي پرداري را زير بغل زده بود. اما چشمانش، انساني بود.- سبز كم رنگ مثل يك درياي كم عمق- و يك پيكان 
خونين از ساق پاش بيرون آمده بود، فقط يك كمي باالتر از قوزك پايش. من از نام هاي يوناني متنفرم، اما حتي من 

 هم نام بهترين جنگجوي تمام دوران ها را مي دانستم، كسي كه به خاطر جراحت پاشنه پايش كشته شد.
127F- آشيل

1. 
 روح سري به موافقت تكان داد.

 - من به اون يكي هشدار دادم كه راه من رو دنبال نكنه. حاال به تو هشدار مي دم.

                                                 
1  -Achilles  



 - لوك؟ تو با لوك حرف زدي؟
 او گفت:

- اين كارو نكن. اين كار تو رو قدرتمند خواهد كرد. اما همين طور تو رو ضعيف خواهد كرد. قدرت جنگاوري تو از هر 
 انسان فاني بهتر خواهد بود، اما نقاط ضعفت، ناتواني هات هم به همون اندازه افزايش خواهد يافت.

- يعني تو مي گي من پاشنه ي ضعيفي خواهم داشت؟ نمي تونم فقط چيز ديگه اي به جز صندل بپوشم؟ قصد 
 توهين ندارم.

 اون به پاي خوني اش نگاه كرد.
128F- پاشنه تنها عيب فيزيكي من بود، نيمه خدا. مادرم، تتيس

، وقتي من رو تو استيكس غسل مي داد، از اونجا نگهم 1
 داشت. چيزي كه واقعاً منو كشت، غرورم بود. هي! مواظب باش، برگرد!

هدف و مقصودي داشت. مي توانستم افسوس و تلخي را در صدايش بشنوم. او با صداقت، سعي داشت مرا از يك 
سرنوشت وحشتناك نجات دهد. اگر چه، لوك آنجا بوده، و او، برنگشته بود. اين دليل اين بود كه لوك چگونه قادر بود 
بدون تكه تكه شدن بدنش ميزبان روح كرونوس شود. او اين گونه خودش را آماده كرده بود، و اين دليل اين بود كه 

چرا كشتنش غير ممكن به نظر مي رسيد.  او  در رودخانه ي استيكس شست و شويي كرده بود و قدرت هاي 
 بزرگترين قهرمان فاني، آشيل، را گرفته بود. او شكست ناپذير بود.

 - من مجبورم ... و گرنه هيچ شانسي نخواهم داشت. 
 آشيل سرش را به زير انداخت.

- بزار خدايان شاهد باشن كه من سعيم رو كردم. قهرمان، اگه تو بايد اين كارو بكني، روي نقطه ي فاني بودنت 
تمركز كن. اون نقطه اي از بدنت رو تصور كن كه آسيب پذير خواهد ماند. اون نقطه ايست كه در دنيا روحت رو به 

بدنت وصل مي كنه و اين بزرگترين نقطه ي ضعفت خواهد بود، اما همين طور تنها اميدت. هيچ انساني كامالً 
شكست ناپذير نخواهد بود. تمركزت رو روي نقطه اي كه تو رو فاني نگه مي داره از دست بده، و بعد، رود استيكس تو 

 رو به خاكستر تبديل خواهد كرد. از صحنه ي وجود پاك خواهي شد.
 - فكر نكنم تو بتوني بهم بگي نقطه ضعف لوك چيه؟

 او اخم كرد.
 - خودتو آماده كن، پسر احمق. چه تو زنده بموني يا نه، سرنوشتت مهر و موم شده!

 با اون افكار خوشحال كننده، او ناپديد شد.
 نيكو گفت:

                                                 
1   -Thetis 

تصميم  خدايان كند فرزندش بزرگتر از پدرش خواهد بود، به همين دليل ازدواج  گفته شده بود او با هر كس پيشگويي ها دختر زئوس و دوريس بود و بر طبقتتيس
كار را،  ها . به پلئوس توصيه شده بود كه بر تتيس دست يابد و وي اين مورميدون جز پلئوس، شاه گرفتند كه وي با مردي فاني ازدواج كند . اين شخص كسي نبود

 .تتيس از روي اجبار همسر پلئوس شد. هنگامي كه تتيس در ساحلي در سپياس خفته بود ، انجام داد
كس فرو ي استخانهرود اين كار او را در پسر شدند و اسمش را آشيل گذاشتند . تتيس سعي داشت كه آشيل را رويين تن كند و براي تتيس و پلئوس صاحب يك فرزند

 بعد از آن كايرون به او آموزش داد و او  به بهترين جنگجويان .ي آسيب پذير تنش بود  كه در دست تتيس بود، بيرون ماند و تنها نقطه آشيلبرد اما پاشنه ي پاي
پيشگويي كه در آن ذكر شده بود آشيل در جنگ تروا خواهد مرد  تتيس در دوران زندگي مراقب پسرش بود و سعي داشت ازتبديل شد. او مي توانست مانند باد بدود. 

 تروا جويان در شمار جنگ( پسرعمويش)همراه پاتروكلوس دليل تتيس او را در جزيره ي اسكوروس پنهان كرد . اما سرداران او را يافتند و به جلوگيري كند . به همين
براي   كه به دليل شباهت بين او و  آشيل، هكتور فكر كرده بود آشيل را كشته است. كشته شد،به دست هكتور، فرمانده سپاه تروا پاتروكلوس در جنگ . آوردند

به سمت شهرشان  تازه كه هفاستوس ساخته بود ، به او داد . وي آن را پوشيد و تروواييان وحشت زده را تتيس به نزد آشيل آمد و يك دست زرهگرفتن انتقام، 
 پرتاب كرده بود  ( فرزند كوچك پريام پادشاه تروا )كوتاه داشت زيرا با تيري كه پاريس بازگرداند و در اين زمان هكتور را كشت اما پس بازگشتش به جنگ عمري

 . مي كوشيد مانع آن شود ناكام بگذارد هدايت كرد و به نقطه ي آسيب پذير آشيل زد تا آن پيشگويي حقيقت يابد و تتيس را كه كشته شد. اين تير را آپولو
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 - پرسي، شايد اون درست ميگه.
  بود.تو- اين ايده ي 

 - مي دونم، اما حاال كه ما اينجاييم....
- فقط تو ساحل وايستا. اگه برام اتفاقي افتاد،... خب، شايد هيديز به آرزوش برسه و بعد از همه ي اينا تو بچه ي 

 پيشگويي خواهي بود.
 به خاطر آن حرفها خوشحال به نظر نمي رسيد، و من اهميتي نمي دادم. 

قبل از اينكه بتوانم تغيير عقيده دهم، بر روي نقطه ي كوچكي در پشتم تمركز كردم،- يك نقطه ي كوچك درست 
در نقطه ي مقابل نافم- وقتي زره مي پوشيدم، از آن نقطه به خوبي مراقبت مي شد. خيلي سخت بود كه اتفاقي ضربه 

اي به آنجا بخورد و تعداد كمي از دشمنان با هدف گيري خاص به آنجا حمله مي كردند. هيچ جاي كامل نبود، ولي 
 اين يكي براي من خوب به نظر مي رسيد، و خيلي خيلي باوقارتر از، مثل، زير بغلم و يا جاهاي ديگه بود.

يك رشته نخي را تصور كردم، ريسماني پالستيكي كه از نقطه ي كوچكي در پشتم مرا به جهان وصل مي كرد، و 
 قدم به رودخانه گذاشتم.

تصور كنيد به داخل حوضچه اي از اسيد در حال جوشيدن مي پريد. حاال دردش را در پنجاه ضرب كنيد.  شما هنوز به 
درك آنچه كه من با شنا در رودخانه ي استيكس حس كردم، نزديك هم نشده ايد. تصميم گرفتم به آرامي و با 

شجاعت، مثل يك قهرمان واقعي گام بردارم. به محض اين كه آب پاهايم را لمس كرد، ماهيچه هايم به ژله اي 
لرزان تبديل شد و با صورت به داخل جريان آبي فرو افتادم. براي اولين بار در زندگيم، نتوانستم داخل آب نفس بكشم. 

سرانجام ترس از غرق شدن را حس كردم. هر عصبي در بدنم داشت مي سوخت. داشتم در آب حل مي شدم. چهره 
 هايي را ديدم ــــ ريچل،  گراور، تايسون، مادرم ــــ اما آنها به محض اين كه ظاهر مي شدند، محو مي گشتند.

 مادرم گفت:
 - پرسي، من دعاي خيرم رو بهت مي دم.

 تايسون ناله كنان درخواست كرد:
 - برادر، در امان بمون.

 گراور گفت: 
 - كيك هاي ذرت و گوشت.

 مطمئن نبودم آن حرف از كجا مي آمد، ولي به نظر كارساز نمي رسيد.
داشتم مبارزه را از دست مي دادم. دردم خيلي زياد بود. دست و پاهايم داشتند در آب ذوب مي شدند، روحم داشت از 
بدنم خارج مي شد. نمي توانستم به ياد بياورم كه چه كسي هستم. درد داس كرونوس را به هيچ وجه نمي شد با اين 

 درد مقايسه كرد. 
 يه صداي آشنا گفت:

 طناب، بند زندگيتو بياد بيار، احمق.- 
ناگهان تقاليي را در پايين ترين نقطه ي پشتم احساس كردم. جريان آب مرا هل مي داد، ولي بيشتر از آن مرا به جلو 

 نبرد. تصور كردم كه طناب بسته شده به پشتم، من را به ساحل گره زده.
 - صبر كن مغز جلبكي.

 صداي آنابث بود،  حاال، خيلي واضح تر بود.
 - تو نمي توني به اين راحتي از دست من در بري.



 طناب محكم تر شد. 
حاال، مي توانستم آنابث را ببينم - اون پابرهنه بر روي يكي از اسكله هاي درياچه ي قايق راني، بر باالي سرم 

ايستاده بود، از قايقم بيرون افتاده بودم. همين بود. اون داشت دستش را به سمتم دراز كرد تا مرا بيرون بكشد، و 
داشت سعي مي كرد نخندد. تي شرت نارنجي كمپ و شلوار جين پوشيده بود. موهايش را داخل كاله يانكي اش جمع 

 شده بود،  و اين خيلي عجيب بود چرا كه كاله بايد او را نامرئي مي كرد. او لبخند زد.
 - بعضي وقتها چه احمقي هستيا، ياال، دستمو بگير. 

 تند تر  و پر رنگ تر.  حل شدنم را متوقف كردم. اسمم، پرسي –خاطره ها همچون سيل دوباره مرا در بر گرفتند 
 جكسون بود. باال رفتم و دست آنابث را گرفتم. 

ناگهان به خارج از رودخانه پرتاب شدم. روي شن ها فرو افتادم و نيكو از تعجب دست و پا زنان به پشت افتاد. او با 
 لكنت گفت: 

 - حالت خوبه؟ پوستت. اوه، خدايان. تو زخمي شدي.
بازوهايم به رنگ قرمز روشن بودند. احساس مي كردم كه هر اينچ از بدنم در حال كباب شدن بر روي شعله اي 

كوچك است. براي پيدا كردن آنابث دور و اطراف را نگاه كردم، اگر چه، مي دانستم كه او اينجا نيست. خيلي واقعي 
 به نظر مي رسيد.

 - من خوبم...... فكر كنم.
رنگ پوستم دوباره به حالت عادي برگشت. دردم فرو نشست. خانم الري آمد و با اشتياق مرا بو كشيد. ظاهراً بوي 

 واقعاً خوبي مي دادم.
 نيكو پرسيد: 

 - احساس قوي تر شدن داري؟
 قبل از اينكه بتوانم تصميم بگيرم چه احساسي دارم، صداي غرش مانندي گفت: 

 - اونجا!
لشكري از مرده ها به سمتمان مي آمدند. صدها سرباز لژيونر رومي اسكلتي با سپر و نيزه به پيش مي آمدند. پشت 
سرشان به همين تعداد سرباز انگليسي با كت قرمز و سر نيزه هاي ثابت در راه بودند. در وسط آنها، خود هيديز يك 

كالسكه سياه و طاليي را مي راند كه توسط اسب هاي كابوس وار كشيده مي شد، چشم ها و يال هاي آنها در آتشي 
 خفه و با دود مي سوخت. هيديز گفت:

 - اين بار نمي توني از دستم فرار كني، پرسي جكسون. نابودش كنيد!
 نيكو داد زد:

 - پدر، نه!
اما خيلي دير بود. رديف جلو از سربازان زامبي رومي، نيزه هايشان را پايين آوردند و پيشروي كردند. خانم الري غريد و 

آماده ي حمله شد. شايد به اين خاطر بود كه پيش رفتم. نمي خواستم آنها به سگم آسيبي برسانند. بعالوه، از دست 
 قلدري هاي هيديز خسته شده بودم. اگر قرار بود بميرم، دوست داشتم در مبارزه كردن بميرم. 

فريادي كشيدم، و رودخانه استيكس منفجر شد. يك موج كشنده ي سياه رنگ به لژيونرها برخورد كرد. زره ها و نيزه 
ها در همه جا به پرواز در آمد. زامبي هاي رومي شروع كردن به حل شدن، دود از كاله خودهاي برنزي شان بيرون 

مي آمد. سربازان انگليسي سرنيزه هايشان را پايين آوردند، ولي منتظرشان نشدم. حمله كردم. احمقانه ترين كاري بود 
كه تا حاال انجام داده بودم. صدها تفنگ فيتيله اي به سمتم شليك شد، مستقيم. همه ي آنها به خطا رفت. به خط 



شان يورش بردم و شروع كردم به ضربه زدن با ريپتايد. سرنيزه ها سيخ مي زدند. شمشير ها مي بريدند. تفنگ ها 
 دوباره و دوباره پر شده و شليك مي شدند. هيچ چيز به من اصابت نكرد.

دور صف ها مي چرخيدم، سربازان انگليسي را يكي پس از ديگري به خاك تبديل مي كردم. ذهنم بر روي برنامه ي 
اتوماتيك پرواز رفته بود: خنجر مي زدم، جاخالي مي دادم، مي بريدم، منحرف مي كردم، غلت مي زدم. ريپتايد ديگر 

 فقط يك شمشير نبود. يك تخريب كننده محض بود.
صف هاي دشمن را در هم شكستم و روي ارابه سياه پريدم. هيديز چوبش را باال برد. انرژيي سياه مستقيم به سمتم 
 شليك شد، ولي دفعش كردم و ضربه ي سختي به هيديز زدم. خدا و من سكندري خوران، از ارابه به بيرون افتاديم.

چيز بعدي كه فهميدم، اين بود كه زانويم روي سينه ي هيديز قرار گرفته است. يقه ي لباس بلند و سلطنتي او را در 
 يك مشت محكم گرفته بودم، و نوك شمشيرم درست بر روي صورتش ثابت شده بود. 

سكوت. سربازها هيچ كاري براي دفاع از اربابشان انجام ندادند. نگاهي به پشتم انداختم و دليلش را فهميدم. چيزي از 
 آنها باقي نمانده بود به جز اسلحه هاي داخل شن، توده هاي دود كننده و يونيفورم هاي خالي.

 هيديز آب دهانش را قورت داد.
 - حاال جكسون، به من گوش كن..

او فنا ناپذير بود. هيچ راهي براي اين كه بتوانم او را بكشم، وجود نداشت، ولي خدايان زخمي مي شدند. خيلي عالي 
آن را مي دانستم، و مي دانستم كه شمشيري بر روي صورت، حس خيلي خوبي به نظر نمي آيد. دندان قروچه اي 

 رفتم و گفتم:
 - فقط بخاطر اين كه آدم خوبي هستم، ميزارم بري. ولي اول، درباره اون تله برام بگو!

هيديز به هيچ ذوب شد، مرا در حالي كه لباسي مشكي و خالي را نگه داشته بودم، ترك كرد. فحش دادم و بلند شدم، 
به سختي نفس مي كشيدم. حاال كه خطر رفع شده بود، فهميدم كه چقدر خسته شده ام. همه ي ماهيچه هاي بدنم 

درد گرفته بود. به لباس هايم نگاه كردم. آنها چاك چاك شده و پر از سوراخ گلوله بودند، اما حالم خوب بود. حتي يك 
 خراش هم روي بدنم نبود.

 دهان نيكو از تعجب باز شده و آويزان شده بود.
 - تو...فقط با يك شمشير...تو....

 - فكر كنم نقشه ي رودخونه كارگر افتاده.
 ؟ فكر مي كني- اوه، واي! 

خانم الري با خوشحالي پارس كرد و دمش را تكان داد. او به اينطرف و اونطرف مي پريد، در حال بو كشيدن يونيفورم 
هاي خالي، براي يافتن استخوان ها. لباس هيديز رو برداشتم. مي توانستم چهره هاي رنج كشيده اي را ببينم كه روي 

 پارچه سوسو مي زدند. به لبه ي رودخانه رفتم. 
 - آزاد بشيد. 

 لباس را توي رودخانه انداختم و  وقتي مي چرخيد و در جريان آب حل مي شد، آن را تماشا كردم. به نيكو گفتم: 
- برگرد پيش پدرت، بهش بگو بخاطر اين كه گذاشتم بره، بهم بدهكاره. ببين كه چه اتفاقي داره براي كوه المپ 

 ميوفته و متقاعدش كن كه كمك كنه.
 - من نمي تونم. اون اآلن از من متنفره. يعني ... بيشتر از قبل.

 - تو مجبوري. و تو هم به من بدهكاري.
 گوش هايش سرخ شد.



 - پرسي من بهت گفتم كه متاسفم. لطفاً .... بزار منم باهات بيام. من ميخوام بجنگم.
 - تو اين پايين مفيدتري.

 اون با ناراحتي گفت:
 - منظورت اينه كه بيشتر از اين بهم اعتماد نداري؟

جواب ندادم. نمي دانستم كه منظورم چيست. به خاطر آنچه كه در نبرد انجام داده بودم آنقدر خسته شده بودم كه نمي 
 توانستم واضح فكر كنم. در حالي كه سعي مي كردم صدايم خيلي ناراحت كننده نباشد، گفتم:

 - فقط پيش پدرت برگرد. روش كار كن. تو تنها كسي هستي كه ممكنه بتونه اونو وادار به گوش كردن كنه.
 نيكو آهي كشيد.

- اين يه فكر افسرده كننده ست. بسيار خب. من همه ي سعيم رو مي كنم. از طرفي، اون هنوز هم چيزايي رو درباره 
 ي مادرم ازم پنهون مي كنه. شايد تونستم چيزهايي رو بفهمم.

 - موفق باشي. حاال، من و خانم الري بايد بريم.
 - كجا؟

من به ورودي غار نگاهي انداختم و در مورد صخره نوردي طوالني براي بازگشت به دنياي زنده ها فكر كردم.        - 
 براي اينكه جنگ رو شروع كنم، وقتشه لوك رو پيدا كنم.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل نهم

 دو مار زندگي ام را نجات مي دهند.
 سعيدي  زهرا فصل:اين مترجم

 
در حالي كه يك  عاشق نيويوركم. مي توانيد از دنياي زيرين در پارك مركزي بيرون بپريد، يك تاكسي صدا بزنيد، و

سگ جهنمي غول پيكر پشت سرتان جست و خيز مي كند، مستقيم به خيابان پنجم برويد و هيچ كسي حتي نگاهي 
از روي تعجب بهتان نمي كند. البته، مه كمك مي كرد. انسانها احتماالً خانم الري را نمي توانستند ببينند يا ممكن بود 

 فكر كنند او يك كاميون خيلي دوست داشتني بزرگ و پرسر و صداست. 
ريسك كردم تا براي دومين بار به وسيله تلفن همراه مادرم به آنابث تلفن كنم. يك بار از كنار جوي به او زنگ زدم، 

به طور  ، چيزها اين ياما تنها پيغام تلفني اش را دريافت كردم. با توجه به حضورم در مركز اساطيري دنيا و همه
 مادرم به كجا جايي)  جابه رومينگ( هايشگفت آوري سيگنال خوبي دريافت كرده بودم، اما نمي خواستم بدانم هزينه

 خواهد رسيد. اين بار آنابث برداشت. 
 گفتم:

 - سالم، پيامم رو گرفتي؟
 - پرسي، كجا بودي؟ پيامت تقريباً هيچي نداشت! از نگراني داشتيم مي مرديم! 

 گفتم:
 - بهت بعداً مي گم. 

 اگر چه در مورد اين كه چطوري بايد انجامش مي دادم، ايده اي نداشتم. 
 - كجايي؟

129F- ما تو راهيم، همون طوري كه خواستي، تقريباً به كيونز

130F رسيديم، تونل ميدتون1

. اما پرسي چه نقشه اي داري؟ ما 2
 كمپ رو به معناي واقعي بي دفاع گذاشتيم، و راهي نيست كه خدايان ....  

 گفتم:
 - به من اعتماد كن، اونجا مي بينمت. 

تماس را قطع كردم. دستانم داشت مي لرزيد. مطمئن نبودم آيا اين واكنشي باقي مانده از شيرجه ام در رودخانه 
استيكس بود يا پيش بيني آنچه در حال انجامش بودم. اگر كارگر نمي افتاد، شكست ناپذير شدن، مرا از ريز ريز شدن 

نجات نمي داد. اواخر بعدازظهر بود كه تاكسي مرا در كنار ساختمان امپاير استيت پياده كرد. خانم الري جست و خيز 
كنان به خيابان پنجم رفت، در حالي كه تاكسي ها را ليس مي زد و گاري هاي هات داگ را بو مي كشيد. به نظر نمي 

رسيد هيچ كسي توجهي به او داشته باشد، اگر چه مردم وقتي او نزديك مي شد، از سر راهش كنار مي رفتند و گيج 
نگاه مي كردند. وقتي سه ون سفيد در كنار پياده رو متوقف شدند، سوت زدم تا خانم الري بر روي پايش بنشيند. روي 

 كه يك نام مستعار براي كمپ دورگه ها بود. هرگز هر سه ون را سرويس توت فرنگي دلفي،آنها نوشته شده بود: 
 در يك مكان به يكباره نديده بودم. اگر چه مي دانستم آنها محصوالت تازه را به شهر مي آوردند. 

                                                 
1  -Queens براي فهم دقيقتر موقعيت هاي مكاني در اين فصل و فصل هاي بعدي نقشه اي از مانهاتان در وبالگ قرار گرفته كه با نگاهي به آن جزئيات ذكر 

 درك خواهيد كرد. شده در اين فصول را بهتر
2  -Midtown 



، رانده مي شد. دو تاي ديگر توسط هارپي  بود بسيار هايچشم  داراي كهمان اولين ون توسط آرگوس، رئيس امنيتي
ها رانده مي شدند، كه اساساً جوجه - انسان هاي ديووار دورگه اي بودند، با ظاهري بد. از هارپي ها اكثراً براي نظافت 

 شهر هم به خوبي انجام مي دادند.  كمپ استفاده مي كرديم، اما آنها كارشان را در ترافيك مركز
درها باز شد. دسته اي از اعضاي كمپ پايين آمدند، بعضي از آنها به خاطر رانندگي طوالني، سبز رنگ به نظر مي 

رسيدند. خيلي خوشحال بودم كه اكثرشان آمده بودند: پولكس، سلينا بيوريگارد، برادران استول، مايكل يو، جك ميسن، 
كيتي گاردنر، و آنابث، و در كنارشان اكثر خواهر و برادرهايشان. كايرون آخرين نفر بود كه از ون پايين آمد. نيمه ي 

اسبي اش در ويلچر جادويي اش جمع شده بود، براي همين او از باالبر دستي استفاده مي كرد. كابين اريز اينجا 
 نبودند، اما سعي كردم در موردش خيلي عصباني نشوم. كالريس يك احمق كله شق بود. پايان داستان. 

 يك سرشماري انجام دادم: همه اش چهل نفر از اعضاي كمپ.  
خيلي از آنها مبارزه اي در جنگ انجام نداده بود، اما هنوز اين بزرگترين گروه از دورگه ها بود كه ديده بود در مكاني 

بيرون كمپ به دور هم جمع شده باشند. همه عصبي به نظر مي رسيدند، و مي دانستم چرا. احتماالً ما در حال 
 فرستادن بيشترين تشعشع نيمه خدايان بوديم كه هر هيواليي در امريكا شمالي مي دانست كجا هستيم. 

وقتي به صورت هايشان نگاه كردم- همه آن اعضاي كمپي كه توي تمام اين تابستان ها شناخته بودم-  صدايي 
 اما نمي توانستم وقت زيادي صرف آن كنم. آنها يكي از اونها جاسوسه.سرزنش كننده در ذهنم پچ پچ كرد: 

 دوستانم بودند. به آنها نياز داشتم. ناگهان لبخند شيطاني كرونوس را به ياد آوردم.
   تو نمي توني روي دوستات حساب كني. اونها هميشه باعث سقوطت مي شن. 

آسماني اش كه بر روي بازويش بسته  آنابث به سمتم آمد. او لباس استتار كننده ي جنگي پوشيده بود، با چاقوي برنز
شده بود و كيف لپ تاپش كه بر روي شانه اش آويزان بود- آماده بود تا خنجر زند يا در اينترنت گشت و گذار كند، هر 

 كدام اول رخ مي داد. او اخم كرد:
 - اين چيه؟

 پرسيدم:
 - چي چيه؟   

 - تو خيلي مضحك به نظر مي رسي. 
 متوجه شدم در حال فكر بر روي تصور عجيبي از آنابث بودم كه مرا از رودخانه ي استيكس بيرون كشيده بود. 

 - اون، آه، هيچي. 
 به سمت بقيه ي گروه چرخيدم. 

 - ممنونم كه اومديد، كايرون بعد از شما. 
 مربي پيرم سرش را تكان داد. 

- من اومدم تا براتون آرزوي موفقيت كنم، پسرم. اما اومدم تا اشاره كنم كه هرگز نمي تونم از المپ ديدن كنم مگر 
 اين كه فراخونده بشم. 

 - اما شما رهبرمون هستي. 
 او لبخند زد. 

- من آموزش دهنده تون هستم، معلم تون. اين مثل رهبرتون بودن نيست. من مي روم تا هرچي مي تونم افراد جمع 
كنم. ممكنه خيلي دير نشده باشه تا برادراي سناتورم رو راضي كنم. در ضمن، تو اعضاي كمپ رو به اينجا فراخوندي، 

 پرسي. تو رهبر هستي. 



 مي خواستم اعتراض كنم، اما همه داشتند با انتظار به من نگاه مي كردند، حتي آنابث. نفس عميقي كشيدم. 
- بسيارخب، همون طور كه به آنابث پشت تلفن گفتم، چيز خيلي بدي امشب مي خواد رخ بده. يه جور تله. بايد يه 

مالقات رسمي با زئوس بگيريم و اون رو متقاعد كنيم كه از شهر دفاع كنه. به ياد داشته باشين، ما نمي تونيم تصادفاً 
 جوابي بگيريم. 

از آرگوس خواستم مراقب خانم الري باشد، كه هيچكدامشان در مورد اين موضوع خوشحال به نظر نمي رسيدند. 
 كايرون با من دست داد. 

 - كارت رو خوب انجام مي دي، پرسي. فقط قدرتهات رو به ياد داشته باش و از نقاط ضعفت بر حذر باش. 
به طور وحشتناكي شبيه آنچه بود كه آشيل به من گفته بود. بعد به خاطر آوردم كه كايرون آشيل را آموزش داده بود. 

دقيقاً به من قوت قلب نداد، اما سري تكان دادم و سعي كردم كه لبخندي مطمئن تحويلش دهم. به اعضاي كمپ 
 گفتم:

 - بياين بريم. 
يك نگهبان امنيتي پشت ميزي در البي نشسته بود، كتابي، خيلي بزرگ و مشكي رنگ با گلي بر روي جلدش، را مي 

 خواند. وقتي ما همگي با اسلحه ها و چكاچك زره هايمان وارد شديم، او نگاهي به باال انداخت. 
 - گروه مدرسه اي؟ داريم مي بنديم. 

 گفتم:
 - نه، طبقه ي ششصدم. 

او مرا بررسي كرد. چشمانش به رنگ آبي مات بود و سرش كامالً تاس. نمي توانستم بگويم آيا انسان است يا نه، اما 
 به نظر مي رسيد متوجه اسحله هايمان شده، براي همين حدس زدم او به وسيله مه فريب نخورده است. 

 - طبقه ي ششصدمي وجود نداره، بچه. 
 او اين حرف را طوري گفت مثل اين كه حرفي بود كه باورش نداشت، اما نياز بود كه آن را بگويد. 

 - راهتون رو بگيرن و برين. 
 به ميز تكيه دادم. 

 - چهل تا نيمه خدا تعدادي زيادي هيوالي ترسناك رو جذب مي كنن. واقعاً مي خواي توي البي ت پرسه بزنيم؟ 
 او در موردش فكر كرد. بعد بر روي يك زنگ اخباري ضربه اي زد و درهاي امنيتي باز شدند. 

 - سريع رد بشين.   
 - تو كه نمي خواي ما از ردياب هاي فلزي رد بشيم. 

 او موافق بود:
 - ام، نه. آسانسور سمت راسته. حدس مي زنم راهش رو بلد باشي. 

 برايش دراكمايي طاليي پرت كردم و ما قدم رو، راست و زمخت به راه افتاديم. 
تصميم گرفتيم براي باال رفتن با آسانسور دو دسته شويم. من با گروه اول رفتم. موسيقي متفاوتي از آخرين باري كه 

پاچه . تصوري ترسان از آپولو در شلوار زنده بمونآنجا بودم در حال پخش بود- يك آهنگ قديمي ديسكو به اسم : 
 و پيراهني ابريشمي خوش پوش از ذهنم عبور كرد. خوش حال بودم كه در نهايت درهاي آسانسور با صداي گشاد

دينگي باز شدند. در مقابلمان، مسيري شناور و سنگي كه به ابرهاي باالي كوه المپ مي رسيد، در شش هزار پايي بر 
 روي مانهاتان شناور بود. 



چندين بار المپ را ديده بودم، اما هنوز نفسم را بند مي آورد. عمارت هاي درخشان طاليي و سفيد در دو طرف 
كوهستان مي درخشيدند. باغ ها بر روي صدها بهارخواب شكوفه كرده بودند. دود معطر از منقل هايي كه در خيابان 

هاي پيچ در پيچ به خط شده بودند، باال مي رفت. و درست بر باالي قله برفي، كاخ اصلي خدايان برپا بود. به 
 باشكوهي هميشه بود، اما چيزي درست به نظر نمي رسيد. 

 بعد فهميدم كه كوهستان در سكوت كامل است- نه موسيقي، نه صدايي، نه خنده اي. آنابث مرا بررسي كرد. او گفت: 
 - تو ... متفاوت به نظر مي رسي. دقيقاً كجا رفته بودي؟

 درهاي آسانسور دوباره باز شدند، و گروه دوم از دورگه ها به ما پيوستند. گفتم:
 - بعداً بهت ميگم. بجنبيد. 

راهمان را از روي پل آسمان به داخل خيابان هاي المپ ادامه داديم. مغازه ها بسته بودند. پارك ها خالي بودند. دسته 
اي از الهه هاي شعر و شاعري در حال نواختن چنگ هاي شعله كش، بر روي نيمكتي نشسته بودند، اما به نظر دل 

هايشان آنجا نبود. سيكالپسي تنها با درخت بلوط از ريشه در آمده اي خيابان ها را جارو مي زد. خداي كوچك ماهي 
 گوني، از روي بالكن ما را ديد زد و به داخل دويد، در حالي كه پشت پنجره اي را مي كشيد. 

از زير گذرگاه مرمري بزرگي با مجسمه هاي زئوس و هرا در هر طرفش، رد شديم. آنابث رويش را از ملكه ي خدايان 
 برگرداند. زير لب گفت:

 - ازش متنفرم. 
 پرسيدم:

 - هنوز داره نفرينت ميكنه؟  
  سال گذشته آنابث درگيري با هرا داشت، اما از آن موقع به بعد آنابث واقعاً در موردش صحبت نكرده بود. 

 او گفت:
 - فقط يه چيزا كوچكي تا حاال. حيوان مقدسش گاوه، مي دوني كه؟ 

 - درسته. 
 - خب، اون گاوها رو دنبالم فرستاده. 

 سعي كردم لبخند نزنم. 
 - گاوها؟ توي سان فرانسيسكو؟

- اُه، آره. معموالً نمي بيمنشون، اما گاوها برام پيشكشي هاي كوچكي مي ذارن، در همه مكان هايي كه هستم، توي 
 حياط پشتي مون، توي حياط جلويي مون، توي راهروهاي مدرسه. مجبورم مراقب باشم كجا پا مي ذارم. 

 پولكس در حالي كه به افق اشاره مي كرد، فرياد زد:
 - نگاه كنيد! اون چيه؟ 

همگي خشكمان زد. نورهاي آبي، آسمان غروب به سمت كوه المپ را مثل شهاب هاي كوچك خط خطي مي كرد. 
به نظر مي رسيد آنها از هر طرف شهر مي آيند، مستقيم به سمت كوهستان المپ. وقتي آنها نزديك شدند، فش فشي 
 كردند. براي چند دقيقه اي تماشايشان كرديم. به نظر نمي رسيد كه هيچ ضرري داشته باشند، اما هنوز عجيب بودند. 

 مايكل يو زير لب گفت:
 - مثل دوربين هاي مادون قرمز. ما نشونه گيري شديم. 

 گفتم:
 - به داخل كاخ بريم. 



هيچ كسي از ورودي خدايان محافظت نمي كرد. درهاي طاليي- نقره اي گشوده و باز بودند. صداي پايمان وقتي به 
131Fاتاق جلوس

  وارد شديم، انعكاس مي كرد. 1
132Fالبته كلمه اتاق كامالً آن را توصيف نخواهد كرد. آن مكان به اندازه باغ اسكيور مديسن

 بود. باالي سرمان در ارتفاع 2
 مانندي را به دور Uبسيار زيادي، سقف آبي با صورت هاي فلكي مي درخشيد. دوازده سرير غول پيكر خالي، شكل 

آتشدان ساخته بودند. در يك طرف، يك كره ي آبي به اندازه ي يك خانه در هوا شناور بود، و در داخلش دوست 
 قديمي ام افيوتاروسِ نيمه گاو- نيمه مار قرار داشت. 

 او با شادي در حالي كه در دايره اي مي چرخيد، گفت:
 - مووووووو!  

علي رغم تمام چيزهاي جدي كه در راه بود، مجبور بودم لبخند بزنم. دو سال قبل، زمان زيادي صرف نجات 
افيوتاروس از دست تيتان ها كرده بوديم، و من، يه جورايي حامي او بودم. به نظر مي رسيد مرا دوست دارد، اگر چه در 

 ابتدا فكر كرده بودم او يك دختر است و او را بسي مي ناميدم. 
 گفتم:

 - هي، مرد، اونها باهات خوب رفتار مي كنن؟
 بسي جواب داد:

 - موووو.
  به سمت سرير ها رفتيم و صداي زني گفت:

 - دوباره سالم، پرسي جكسون. تو و دوستانت خوش اومديد. 
هستيا كنار اجاق ايستاده بود، در حالي كه با چوبي شعله ها را سيخونك مي زد. او همان لباس قهوه اي ساده را كه 

 قبالً پوشيده بود به تن داشت، اما حاال زني بالغ بود. تعظيم كردم. 
 - بانو هستيا. 

 دوستانم از من پيروي كردند. هستيا با چشمان قرمز درخشانش مرا بررسي كرد. 
 - مي بينم كه نقشه ات رو اجرا كردي. تو طلسم آشيل رو برداشتي.
 ديگر اعضاي كمپ در ميان خودشان شروع كردند به پچ پچ كردن. 

 - اون چي گفت؟ چي در مورد آشيل گفت؟ 
 هستيا به من هشدار داد:

 - بايد مراقب باشي. تو خيلي زياد در سفرت به دست آوردي. اما هنوز نسبت به مهمترين حقيقت كور هستي.   
 شايد يه نگاه آني خوب باشه. 

 آنابث سقلمه اي به من زد. 
 - ام، ... اون داره در مورد چي صحبت مي كنه؟ 

به داخل چشمان هستيا زل زدم، و تصوير به ميان ذهنم دويد. خياباني تاريك بين انبارهاي آجر قرمز ديدم. نشانه اي 
 دو دورگه در سايه ها قوز كرده بودند- يك پسر حدوداً انبارهاي آهن ريچموند.بر باالي يكي از درها مي گفت: 

چهارده ساله و دختري حدوداً دوازده ساله. يك ضرب فهميدم كه پسر لوك است. دختر تاليا بود، دختر زئوس. داشتم 
                                                 

 - اتاقي كه سريرهاي خدايان در آن قرار دارد. دوازده سرير، براي هر خداي يوناني يكي. 1
2   -Madison Square Garden به خاطر  داشتن 1968 يك ساختمان چند منظوره بسيار بزرگ در قلب نيويورك،مانهاتان، اين ساختمان در سال 

 يك فضاي بزرگ براي ورزش ساخته شده و حاال همين طور براي اجتماعات بزرگ و همچنين كنسرت هاي موسيقي و... به كار مي رود. منبع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Madison_Square_Garden 



صحنه اي از روزهاي گذشته را مي ديدم، وقتي كه آنها در حال فرار بودند، قبل از اين كه گراور آنها را بيابد. لوك 
چاقويي نقره اي را حمل مي كرد. تاليا نيزه و سپر ترسناكش آيجس را داشت، لوك و تاليا هر دو گرسنه و نزار به نظر 
 مي رسيدند، با چشماني مثل حيوانات وحشي، مثل اين كه آنها به مورد حمله واقع شدن عادت كرده بودند. تاليا پرسيد:

 - مطمئني؟
 لوك سري به موافقت تكان داد. 

 - يه چيزي اون پايينه. حسش مي كنم. 
غرشي در ميان كوچه انعكاس كرد، مثل اين كه كسي بر روي ورقه اي فلزي كوبيده باشد. دورگه ها سينه خيز جلو 

رفتند. جعبه هايي قديمي بر روي اسكله ي بارگيري جمع شده بودند. تاليا و لوك با اسلحه هايي آماده نزديك شدند. 
مانع موج دار حلبي لرزيد، مثل اين كه چيزي پشت آن بود. تاليا نگاهي به لوك انداخت. آنها در سكوت شمردند: يك، 

 دو سه! لوك حلبي را شكافت و دختر كوچكي با يك چكش به او حمله ور شد. لوك گفت:
 - صبر كن!

دختر موي بلوند درهم برهمي داشت و پيژامه ي پشمي پوشيده بود. او نمي توانست بيشتر از هفت سال داشته باشد. 
اما اگر لوك آنقدر سريع عمل نكرده بود، دخترك مغزش را بيرون ريخته بود. لوك مچش را گرفت و چكش بر روي 

 سيمان فرود آمد. دختر كوچك مبارزه مي كرد و لگد مي پراند. 
 - نه، هيوالي ديگه اي نه. گم شيد!

 لوك تقال كرد تا او را بگيرد. 
 - همه چي روبه راهه! تاليا سپرت رو بزار كنار. داري اون رو مي ترسوني. 

 تاليا ضربه اي به آيجس زد و آن سپر به دست بندي نقره اي مبدل گشت. او گفت:
 - هي، همه چي رو به راهه. نمي خوايم بهت صدمه اي بزنيم. من تاليام. اينم لوكه. 

 - هيوالها!
 لوك قول داد:

 - نه، اما ما همه چي رو در مورد هيوالها مي دونيم. ما هم با اونها مي جنگيم. 
به آرامي، دختر لگد پراني را متوقف كرد. او لوك و تاليا را بررسي كرد، با چشماني بزرگ و باهوش، به رنگ 

 خاكستري. مشكوكانه پرسيد:
 - شماها مثل منيد؟

 لوك گفت:
 - آره، ما .. خب، توضيحش سخته، اما ما جنگجويان هيوال هستيم. خانواده ات كجان؟ 

 دختر گفت:
 - خانواده ام از من متنفرن. اونها من رو نمي خوان. من فرار كردم. 

 تاليا و لوك نگاهشان به هم گره خورد. مي دانستم آنها هر دو با چيزي كه او داشت مي گفت، آشنا بودند. تاليا گفت:
 - بچه جون، اسمت چيه؟

 - آنابث. 
 لوك لبخند زد. 

 - اسم قشنگيه. من بهت مي گم: آنابث، تو فرد كامالً قدرتمندي. ما مي تونيم از جنگجوهايي شبيه تو استفاده كنيم. 
 چشمان آنابث گشاد شد. 



 - مي تونيد؟
 - اُه، آره. 

 لوك چاقويش را چرخ داد و دسته اش را به او پيشنهاد كرد. 
 - با يه اسلحه ي واقعي ذبح هيوال چطوري؟ اين از برنز آسمانيه. خيلي بهتر از يه چكش كار مي كنه. 

شايد تحت اكثر شرايط، پيشنهاد يك چاقو به يك كودك هفت ساله ايده ي خوبي نباشد، اما وقتي شما يك دو رگه 
 هستيد، قانونهاي معمولي يه جورايي از پنجره به بيرون پرت مي شن. 

 آنابث دسته را قاپيد. 
 لوك توضيح داد:

- چاقوها فقط براي سريع ترين و شجاع ترين جنگجوها هستن. اونها به پاي قدرت يه شمشير نمي رسن، اما ميشه 
به راحتي اونها رو پنهون كرد و اونها مي تونن نقاط ضعف رو روي زره دشمنت پيدا كنن. يه جنگجوي باهوش مي 

 تونه از يه چاقو استفاده كنه. احساسم به من ميگه كه تو كامالً  باهوشي.  
 آنابث با ستايش به او زل زد. 

 - من باهوشم!
 تاليا نيش خندي زد. 

133F- بهتره بريم، آنابث. ما يه خونه ي امن توي جيمز ريور

  داريم. يه كمي غذا و لباس بهت مي ديم. 1
 او گفت:

 - شماها ... شماها كه من رو پيش خوانواده ام برنمي گردونيد؟ قول؟
 لوك دستش را بر شانه ي او گذاشت. 

- تو حاال يه قسمتي از خونواده ي ما هستي. من قول مي دم نزارم هيچ چيزي بهت آسيب بزنه. من قصد ندارم تو رو 
  مثل خونواده هامون كه اين كار رو كردن. قبوله؟،نااميد كنن

 آنابث با خوشحالي گفت:
 - قبوله!

صحنه تغيير كرد. سه دو رگه داشتند در ميان جنگل مي دويدند. ممكن بود چند روز بعد يا حتي چند هفته بعد باشد. 
همه ي آنها به نظر در حال حمله بودند، مثل اين كه آنها چندين نبرد را پشت سر گذاشته بودند. آنابث لباس هاي 

 جديدي پوشيده بود- شلوار لي  و يك ژاكت ارتشي خيلي بزرگ. 
 لوك قول داد:

 - فقط يه كم ديگه!
آنابث لغزيد و لوك دستش را گرفت. تاليا از عقب ظاهر شد، در حالي كه سپرش را ظاهر كرده بود، مثل اين كه او 

داشت هر آنچه را كه آنها را تعقيب مي كرد عقب مي راند. او داشت بر روي پاي چپش مي لنگيد. آنها تقال كنان به 
 پاي بلندي رسيدند و به پايين، به طرف ديگر، به خانه اي كلونياي سفيد نگاه كردند- خانه ي مي كستالن. 

 لوك در حالي كه به سختي نفس مي كشيد گفت:
 - خيلي خب، من فقط مي رم داخل و يه كمي غذا و دارو مي آرم. همين جا صبر كنين. 

 تاليا پرسيد:
 - لوك، مطمئني؟ تو قسم خوردي هرگز برنمي گردي به اينجا. اگه اون بگيردت ... 

                                                 
1 - River  James  



 لوك غريد:
 - انتخاب ديگه اي نداريم! اونها نزديك ترين خونه ي امنمون رو سوزندند. و تو با اون پاي مجروح در خطري. 

 آنابث با شگفتي گفت:
 - اين خونه ي توه؟
 لوك زير لب گفت:

 - خونه ام بود. باور كن، اگه اضطراري نبود ... 
 آنابث پرسيد:

 - مامانت واقعاً وحشتناكه؟ مي تونيم ببينيمش؟
 لوك فرياد زد:

 - نه!
 آنابث از سر راهش كنار رفت، اگر چه عصبانيت او آنابث را شوكه كرده بود. 

 لوك گفت:
- من ... من متاسفم. فقط اينجا منتظر باش. قول مي دم همه چي رو به راه بشه. هيچي نمي تونه بهت آسيبي بزنه. 

 من برمي گردم ...
 تابش طاليي زيبايي جنگل ها را روشن كرد. نيمه خدايان خودشان را عقب كشيدند و صداي مردي غريد:

 - تو نبايد به خونه مي اومدي. 
 تصوير خاموش شد. 

 زانوهايم خم شد، اما آنابث مرا گرفت. 
  - پرسي! چه اتفاقي افتاده؟ 

 پرسيدم:
 - تو .. تو اون رو ديدي؟

 - چي رو ديدم؟
اگه مي نگاهي به هستيا كردم، اما صورت الهه بدون حالت بود. چيزي را كه او در جنگل به من گفته بود به ياد آوردم. 

 . اما چرا او آن صحنه ها را به من نشان داده بود؟ خواي لوك، دشمنت رو بشناسي بايد خانواده اش رو بشناسي
 زير لب گفتم:

 - چه مدته كه من بيرون بودم؟
 آنابث ابرويش را باال برد. 

 - پرسي، تو اصالً بيرون نبودي. تو فقط يه ثانيه اي به هستيا نگاه كردي و بعد افتادي. 
 كه ضعيف به نظر برسم. هر معني  باشممي توانستم حس كنم كه نگاه همه بر روي من است. نمي توانستم طوري
 كه آن تصاوير داشتند، مجبور بودم كه بر روي ماموريت مان تمركز كنم. 

 گفتم:
 -  ام، بانو هستيا، ما براي كاري ضروري به اين جا اومديم. الزمه ببينيم ... 

 صدايي مردانه گفت:
 - مي دونم چي نياز دارين. 

 لرزيدم، چون همان صدايي بود كه در تصوراتم شنيده بودم. 



خدايي سوسو زد تا در كنار هستيا پديدار شد. او بيست و پنج ساله به نظر مي رسيد با موي فرفري فلفل نمكي و 
صورتي الف گونه. كت و شلوار جنگي خلبان ارتشي پوشيده بود، با بالهاي پرنده ي كوچكي كه بر روي كالهش پرپر 

مي زد و چكمه هاي چرمي مشكي اش. در خم شدگي بازويش چيزي دراز قرار داشت با دو مار زنده كه به دورش 
134F بودندپيچيده

1 . 
 هستيا گفت:

 - حاال شماها رو تنها مي ذارم. 
او به خلبان تعظيمي كرد و در دود ناپديد شد. فهميدم چرا آنقدر مشتاق است كه برود. هرمس، خداي پيغامبرها، 

 خوشحال به نظر نمي رسيد. 
 - سالم، پرسي. 

صورتش چين برداشت مثل اين كه از من دلخور بود، و كنجكاو بودم آيا به طريقي از تصوراتي كه داشتم خبر دارد. 
مي خواستم از او بپرسم چرا آن شب در خانه مي كستالن بوده و چه اتفاقي افتاده بعد از اين كه لوك را گرفته است.  

اولين باري كه لوك را در كمپ مالقات كرده بودم به ياد آوردم. از او پرسيده بودم كه آيا هرگز پدرش را مالقات كرده 
و او به تلخي به من نگاه كرده بود و گفته بود: « يك بار ». اما مي توانستم از حالت هرمس بگويم كه االن زمان 

 پرسيدنش نبود. با اكراه تعظيمي كردم:
 -لرد هرمس. 

 يكي از مارها در ذهنم گفت:
 - اه، مطمئناً به ما سالم نكني ها. ما فقط خزنده هستيم. 

 مار دوم غرولند كرد:
 - جورج، مودب باش.

 گفتم:
 - سالم جورج، سالم مارتا. 

 جورج گفت:
 - برامون موش آوردي؟

 مارتا گفت:
 - جورج بس كن. اون سرش شلوغه!

 جورج گفت:
 - سرش با موش ها شلوغه؟ چه قدر ناراحت كننده. 

 تصميم گرفتم بهتر است كه با جورج يكي به دو نكنم. گفتم:

                                                 
 رفته.  مي شمار به هرمس ي اسلحه هست) هم پزشكي نماد و شود مي شناخته هم قاصدي عصاي اسم به كه ( چوپانيعصاي - 1

 



 - ام، هرمس. ما بايد با زئوس صحبت كنيم. مهمه. 
 چشمان هرمس به سختي آهن سرد بود. 

 - من پيغامبرش هستم. مي تونم پيامت رو بشنوم؟
پشت سرم، ديگر دو رگه ها با ناراحتي اين پا آن پا شدند. مثل چيزي كه نقشه كشيده بوديم پيش نمي رفت. شايد اگر 

 سعي مي كردم با هرمس خصوصي صحبت كنم...
 گفتم:

- شماها بچه ها، چرا نمي ريد يه چرخي توي شهر بزنيد؟ نقاط دفاعي رو چك كنيد. ببينيد كي به المپ وارد مي شه. 
 من و آنابث رو سي دقيقه ديگه همين جا ببينيد. 

 سيلنا اخم كرد:
 - اما ... 

 آنابث گفت:
 - ايده ي خوبيه. كانر و تراويس، شماها هدايتشون كنيد. 

به نظر مي رسيد استول ها از آن حرف خوشحالند- به دست گرفتن يك مسوليت واقعي، درست مقابل پدرشان. آنها 
 هرگز چيزي به جز تاخت و تاز هاي توالتي را رهبري نكرده بودند. تراويس گفت:

 - انجامش مي ديم!
 آنها بقيه را به بيرون از اتاق راندند، و من و آنابث را با هرمس تنها گذاشتند.

 آنابث گفت:
- سرورم، كرونوس مي خواد به نيويورك حمله كنه. شما بايد به اين اوضاع شك كنيد. مادرم بايد اون رو پيش بيني 

 مي كرد.
 هرمس غرولند كرد:

 - مادرت.
  واي واي واي.چوپاني اش خاراند و جورج و مارتا زير لب گفتند:  او پشتش را با عصاي

- با يادآوري مادرت وقت من رو نگير، بانوي جوون. اصالً اون دليل اينجا بودن منه. زئوس نمي خواست كه هيچ 
. بله اين يه تله ست، اين يه رد گم كنيهكدوم از ما خط مقدم رو ترك كنه. اما مادرت اون رو بي وقفه به ستوه آورد. 

بله بله. او مي خواست خودش عقب برگرده اما زئوس نزاشت استراتژيست شماره يكش وقتي داريم با تيفون مي 
 جنگيم طرفش رو ترك كنه. و خب به طور طبيعي اون من رو فرستاده تا با شما صحبت كنم. 

 آنابث اصرار كرد:
 - اما اين يه تله ست. زئوس كوره؟

 تندري در ميان آسمان غريد. 
 هرمس هشدار داد:

 - بايد يه توضيحي بهت بدم، دختر. زئوس كور و كر نيست. اون المپ رو كامالً بي دفاع رها نكرده. 
 - اما اين جا يه نوراي آبي هست كه ... 

135F- بله، بله. اونها رو ديدم. يه كمي شيطنت از اون الهه ي غير قابل تحمل جادو، هكيت

. شرط مي بندم. اما ممكنه 1
136Fتوجه كرده باشين كه اونها هيچ ضرري ندارن. المپ حمايت خيلي قوي جادويي داره. از طرفي آيولوس

 پادشاه بادها، 1
                                                 

1  -Hecate .زيرنويس مربوط به هكيت در كتاب چهارم فصل اول آمده. او مادر امپوساها بود  



قوي ترين نوكراش رو فرستاده تا از دژ محافظت كنن. هيچ كسي كه خدايان رو حمايت نمي كنه، نمي تونه از راه هوا 
 نزديك بشه. اونها از آسمون به بيرون پرت مي شن. 

 دستم را باال بردم. 
 - ام، .... در مورد غيب و ظاهر شدني كه شماها انجام مي ديد چي؟

- اونها هم يه فرم از مسافرت هواييه، جكسون. خيلي سريع، اما خدايان باد سريعتر هستند. نه، اگه كرونوس المپ رو 
مي خواد، مجبوره با كل ارتشش وارد شهر بشه و آسانسور سواري كنه! مي توني تصور كني اون همچين كاري رو 

 بكنه؟ 
هرمس آن را چنان بيان كرد كه مسخره به نظر مي رسيد- دسته اي از هيوالها در يك زمان با آسانسور شماره بيست 

  گوش بدهند. هنوز از آن خوشم نمي آمد. زنده بمونباال بيايند و به آهنگ 
 پيشنهاد كردم:

 - شايد فقط يه تعدادي از شماها بتونن برگردن. 
 هرمس با بي صبري سرش را تكان داد. 

 - پرسي جكسون، تو نمي فهمي. تيفون بزرگترين دشمن ماست.
 - فكر مي كردم اون كرونوسه. 

 چشمان خدا درخشيد. 
137F- نه، پرسي. توي روزگار گذشته، المپ تقريباً توسط تيفون نابود شد. اون شوهر آچيدنا

 ست...2
 زير لب گفتم:

138F خيلي خوب نيست،- اون رو در آرك مالقات كرده

3 . 
- .... و پدر تمام هيوالهاست. ما هرگز نمي تونيم فراموش كنيم كه چقدر نزديك بود او همه ي ما را نابود كنه. حاال 
نمي تونيم انتظار كمكي از پوسايدن داشته باشيم چون اون جنگ خودش رو داره. هيديز در قلمروش نشسته و هيچ 

كاري نمي كنه. و ديميتر و پرسيفوني راه اون رو دنبال مي كنن. اين همه ي قدرت باقي مانده ي ما رو براي 
رويارويايي با غول طوفان مي طلبه. نمي تونيم نيروها مون رو تقسيم كنيم. نه اين كه منتظر بشيم اون به نيويورك 

 برسه. مجبويم حاال باهاش بجنگيم. و داريم پيشرفت مي كنيم.
  گفتم:

 - پيشرفت؟ او تقريباً سنت لوئيس رو نابود كرده. 
 هرمس تاييد كرد:

 - بله، اما اون فقط نصف كنتاكي رو خراب كرده. داره حركتش كند ميشه. داره قدرتش رو از دست مي ده. 

                                                                                                                                                      
1  -Aeolusاين اسم در اساطير يونان به سه شخصيت جدايي ناپذير اشاره دارد كه توضيحاتي در مورد آنها را در صفحه ي ويكي پديا  بادها. فرمانرواي و  خداي 

به خانه  سفر اديسه در  او داشته. دست در را بادها مهارئوسز  فرمان بهخواهيد يافت. آيولوس مورد نظر در اين كتاب پسر هيپوتس و پادشاه جزيره آيوليا بوده كه
  اديسه ياران كه دهد مي اديسه به باد چهار شامل اي كيسه طورهمين  برسند. او خانه به تر سريع تا دهد مي موافق باد ماه يك مدت به يارانش و اديسه بهاش،

  به اديسه ندارند دوست خدايان كه رسد مي باور اين به زيرا كند نمي كمك آنها به آيولوسبار  اين گردند. برمي آيوليا جزيره به دوباره بدبختانه و گشوده را آناشتباهًا
 http://en.wikipedia.org/wiki/Aeolus  گردد. منبع: بازخانه

2  -Echidnaبعضي و كاليرهو و فرزند خرايسور را او بعضي و تارتاروس و گايا فرزند را او بعضي شود. مي توصيف دراكانا يك عنوان به آچيدنا يونان اساطير در  
  شوهرش كه اين از بعد. باشد مي تيفونشوهرش  و شود. مي خوانده هيوالها تماممادر  او است. زن افعي معني به او نام دانند. مي ... و پيراس و استيكس فرزند رااو

  منابع: باشند. آزاد قهرمانان و خدايان نيمه براي رقابتي عنوان به كه شد داده اجازه فرزندانش و او، به شد محبوس اتنا كوه زير در و مغلوب زئوستوسط
 http://en.wikipedia.org/wiki/Echidna_(mythology)، http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Echidna 
  داد. رخ لوئيس سنت آرك در سيزدهم فصل در اول كتاب در انابث و گراور و پرسي با اولين رويارويي آچيدنا- 3



نمي خواستم بحث كنم، اما به نظر مي رسيد هرمس سعي دارد خودش را متقاعد كند. در مركز اتاق، افيوتاروس با 
 ناراحتي مومو كرد. 

 آنابث گفت:
 - لطفاً هرمس. تو گفتي مادرم مي خواسته بياد. آيا اون پيامي براي ما داشت؟

 او زير لب گفت:
- پيام ها. اونها بهم گفتند، اين شغل عاليه اي. كار زيادي براي انجام دادن نيست. تعداد زيادي پرستش كننده خواهي 

 داشت. اوهوم. هيچ كسي به چيزاي كه من مي گم اهميت نمي ده. اين هميشه در مورد پيام آدماي ديگه ست. 
 جورج متفكرانه گفت:

 - موشها. من به خاطر موشها هستم. 
 مارتا غر غر كرد:

 - هيس، ما اهميت مي ديم كه هرمس چي مي گه. مگه نه، جورج؟ 
 - اُه، مسمله. حاال مي تونيم به صحنه ي نبرد برگرديم؟ من مي خوام دوباره به حالت ليزر برم. خوش مي گذشت. 

 هرمس غرولند كرد:
 - ساكت، با هردوتونم. 

 خدا به آنابث نگاه كرد، كه داشت با چشمان خاكستريش، التماس بزرگ را انجام مي داد. 
 هرمس گفت:

- بله، مادرت گفت بهت هشدار بدم كه شماها بايد به خودتون وابسته باشين. مجبوريد مانهاتان رو بدون كمك 
خدايان حفظ كنيد. مثل اين كه من اين رو نمي دونم. چرا اونها به عنوان الهه ي دانايي بهش اهميت مي دن، مطمئن 

 نيستم. 
 آنابث پرسيد:

 - چيز ديگه اي؟
 - او گفت بايد نقشه شماره بيست و سه رو انجام بدي. او گفت معنيش رو خودت مي دوني. 

 رنگ از صورت آنابث پريد. مسلماً او معني اش را مي دانست، و از آن خوشش نمي آمد. 
 - گرفتم. 

 هرمس به من نگاه كرد. 
- آخرين چيز. او گفت به پرسي بگو: رودخانه ها را به خاطر داشته باش و ام، يه چيزايي در مورد دور موندن از 

 دخترش گفت.  
  مطمئن نيستم صورت كداممان سرخ تر بود. آنابث يا من. 

 آنابث گفت:
 - ممنون، هرمس. و من ... مي خواستم بگم ... در مورد لوك متاسفم. 

 حالت خدا سخت تر شد، مثل اين كه او به مرمر تبديل شده باشد.
 - تو مي بايست اون موضوع رو به حال خودش مي ذاشتي.  

 آنابث به طور عصبي گامي به عقب برداشت:
 - متاسفم؟

  دردي رو دوا نمي كنه!متاسف بودن- 



 جورج و مارتا به دور عصاي چوپاني پيچيدند، كه مي درخشيد و تبديل به چيزي شد كه به طور مشكوكي شبيه عصاي
  گله با ولتاژ باال به نظر مي رسيد. هدايت

 هرمس به سمت آنابث غريد:
 - تو مي بايست وقتي اون شانسي داشت نجاتش مي دادي. تو تنها كسي بودي كه اون داشت. 

 سعي كردم كه بينشان قرار بگيرم. 
 - داري در مورد چي صحبت مي كني؟ آنابث ن...

 - ازش دفاع نكن، جكسون!
 هرمس با عصاي چوپاني اش به سمت من چرخيد. 

 - او دقيقاً مي دونه من دارم در مورد چي صحبت مي كنم. 
 - شايد تو بايد خودت رو سرزنش كني. 

بايد دهانم را مي بستم، اما همه آنچه كه مي توانستم در موردش فكر كنم پرت كردن توجه هرمس از آنابث بود. در 
 كل زمان، او از من عصباني نشده بود. او از دست آنابث عصباني بود. 

 - شايد اگه لوك و مادرش رو ترك نمي كردي!
 هرمس عصاي چوپاني اش را بلند كرد. او به رشد شروع كرد تا جايي كه او ده پا بلندي داشت. فكر كردم، خب، همه 

اش همين بود. اما وقتي آماده شد تا حمله كند، جورج و مارتا به نزديكي اش خم شدند و چيزي در گوشش پچ پچ 
 كردند. هرمس دندان هايش را برهم ساييد. او عصاي چوپاني اش را پايين آورد و آن عصا به حالت اولش برگشت.  

 او گفت:
- پرسي جكسون، چون تو در طلسم آشيل هستي، من بايد ازت چشم پوشي كنم. تو حاال در دستان سرنوشت هستي. 

اما تو هرگز دوباره اين طوري نمي توني باهام صحبت كني. هيچ به ذهنت خطور نخواهد كرد كه چه قدر من 
 فداكاري كرده ام، چقدر ... 

 صدايش شكست، و او به سايز انساني اش كوچك شد. 
 - پسرم، بزرگترين افتخارم... مي بيچاره ام...

آنقدر حالش خراب به نظر مي رسيد كه نمي دانستم چه بايد بگويم. يه دقيقه قبل او آماده بود تا ما را پودر كند. اما 
 حاال به نظر مي رسيد احتياج دارد به آغوشش كشم. 

 گفتم:
- نگاه كن، لرد هرمس، متاسفم، اما الزمه بدونم. چه اتفاقي براي مي افتاد؟ اون يه چيزايي در مورد سرنوشت لوك 

 گفت و چشمانش ... 
هرمس نگاهي به من انداخت، و صدايش لكنت پيدا كرد. اگر چه نگاه درون چشمانش عصبانيت نبود. درد بود. دردي 

 عميق و غير معمولي. 
 او خيلي محكم گفت:

 - حاال بايد شما رو تنها بزارم. يه جنگي هست كه بايد توش باشم. 
او شروع به درخشش كرد. برگشتم و مطمئن شدم كه آنابث هم همان كار را انجام داد، چون او هنوز با حالت بهت 

 خشكش زده بود. 
 مار مارتا پچ پچ كنان گفت:

 - موفق باشي، پرسي. 



 هرمس با نوري صدها برابر خورشيد درخشيد. بعد او رفته بود.  
 آنابث بر پايين سرير مادرش نشست و گريه كرد. مي خواستم او را آرام كنم، اما مطمئن نبودم چطوري. گفتم:

- آنابث. اين تقصير تو نيست. تا حاال هرگز نديده بودم هرمس اون طوري رفتار كنه. حدس مي زنم ... نمي دونم ... 
احتماالً در مورد لوك احساس گناه مي كنه. اون دنبال كسيه كه سرزنشش كنه. نمي دونم چرا به تو حمله كرد. تو 

 هيچ كاري نكردي كه سزاوار اين رفتار باشي. 
 آنابث چشمانش را پاك كرد. او به آتشدان خيره شد، مثل اين كه آن هيزم جنازه ي مراسم دفن خودش بود. 

 با ناراحتي اين پا آن پا شدم. 
 - ام، تو كاري نكردي، مگه نه؟ 

او جوابي نداد. چاقوي برنزي اش بر روي بازويش بسته شده بود- همان چاقويي كه در تصورات هستيا ديده بودم. 
همه ي اين سالها متوجه نشده بودم كه آن چاقو هديه اي از لوك است. دفعات بسياري از او پرسيده بودم چرا او 

 مبارزه با چاقو را به مبارزه با شمشير ترجيح مي دهد، و او هرگز جوابم را نداده بود. حاال مي دانستم. او گفت:
 - پرسي، منظورت در مورد مادر لوك چي بود؟ تو اون رو ديدي؟ 

 با اكراه سري به موافقت تكان دادم. 
 - نيكو و من اون رو مالقات كرديم. اون يه كمي ... متفاوت بود. 

مي كستالن را توصيف كردم، و لحظه ي عجيبي كه او چشمانش شروع به درخشش كرده بود و در مورد سرنوشت 
 پسرش حرف زده بود. 

 آنابث اخم كرد.
 - هيچ معني نمي ده. اما چرا شماها رفتين مالقاتش - 

 چشمانش گشاد شد. 
- هرمس گفت تو طلسم آشيل رو گرفتي. هستيا هم همين رو گفت. آيا تو ... آيا تو توي رودخانه استيكس شنا 

 كردي؟ 
 - موضوع رو تغيير نده. 

 - پرسي! كردي يا نكردي؟
 - ام، شايد يه كمي. 

به او داستان نيكو و هيديز را گفتم و اين كه چطور ارتش مرده ها را شكست داده بودم. تصور او براي بيرون كشيدن 
من به خارج از رودخانه را كنار گذاشتم. هنوز كامالً آن قسمت را درك نكرده بودم و فقط فكر كردن در مورد آن مرا 

 دست پاچه مي كرد.  
 او سرش را با ناباوري تكان داد. 

 - هيچ مي دوني اون كار چه قدر خطر ناك بوده؟
 گفتم:

 - انتخابي نداشتم. تنها راهي بود كه مي تونستم مقابل لوك بايستم. 
- منظورت اينه كه ... خدايان، البته! به خاطر همين لوك نمرد. او به استيكس رفت و ... اُه، نه، لوك. داشتي به چي 

 فكر مي كردي؟
 غرغر كردم:

 - خب، حاال دوباره در مورد لوك دلواپسي؟



 او به من طوري خيره شد مثل اين كه از فضا به پايين افتاده ام. 
 - چي؟

 زير لب گفتم:
 - فراموشش كن. 

كنجكاو بودم بدانم منظور هرمس در مورد اين كه آنابث لوك را نجات نداده، وقتي كه آنابث شانسي براي اين كار 
داشته، چي بوده. واضح بود، آنابث چيزي به من نمي گفت. اما در آن لحظه در حالت پرسيدن اين سوال نبودم. آخرين 

 چيزي كه مي خواستم بشنوم شنيدن بيشتر در مورد گذشته اش با لوك بود. 
 گفتم:

- نكته اينه كه اون در رودخانه ي استيكس نمرد. منم همين طور. حاال مجبورم باهاش روبرو بشم. بايد از المپ دفاع 
 كنيم.

آنابث هنوز داشت صورتم را بررسي مي كرد مثل اين كه سعي داشت تفاوت ها را از وقتي در رودخانه استيكس شنا 
 كرده ام، ببيند. 

 - حدس مي زنم حق با تو باشه. مادرم يه حرفايي ... 
 - نقشه شماره بيست و سه.

 او كوله اش را جستجو كرد و لپ تاپ دايدالوس را بيرون كشيد. وقتي آنابث آن را روشن كرد، نماد دلتاي آبي در 
 باالي آن مي درخشيد. او چند فايل را باز كرد و شروع كرد به خواندن. او گفت:

 - اينجاست. خدايان، كاراي زيادي داريم كه بايد انجام بديم. 
 - يكي از اختراع هاي دايدالوس؟

- تعدادي زيادي اختراع ... خطرناك ترينشون. اگه مادرم مي خواد كه من از اين نقشه استفاده كنم، او حتماً فكر مي 
 كنه اوضاع خيلي بده. 

 آنابث به من نگاه كرد. 
 - در مورد پيامش به تو چي: رودخانه ها رو يادت باشه. معنيش چيه؟ 

سرم را تكان دادم. طبق معمول، هيچ سرنخي براي اين كه خدايان دارند چه چيزي به من مي گويند نداشتم. كدام 
 روخانه ها رو بايد به ياد مي آوردم؟ استيكس؟ مي سي سي پي؟ 

 همان وقت برادران استول به داخل اتاق جلوس دويدند. 
 كانر گفت:

 - شما بايد اين رو ببينيد. حاال. 
نورهاي آبي در آسمان متوقف شده بودند. براي همين در ابتدا متوجه نشدم مشكل چيست. اعضاي ديگر كمپ در 
پارك كوچكي در لبه ي كوهستان جمع شده بودند. آنها كنار نرده جمع شده بودند و به پايين، به مانهاتان نگاه مي 

كردند. نرده ها با دوربين هاي دوچشمي توريستي مجهز بودند جايي كه مي توانستيد يك دراكماي طاليي بپردازيد و 
شهر را تماشا كنيد. هر كدام از اعضاي كمپ داشتند از يكي از آنها استفاده مي كردند. به شهر در پايين نگاه كردم. 

139Fمي توانستم هر چيزي را تقريباً از اين جا ببينم- رودخانه ي ايست

140F و رودخانه ي هادسن1

 كه به دور مانهاتان را 2
پيچيده و شكل آن را مشخص مي كردند، خيابان هاي مشبك و نور آسمان خراش ها، پهنه ي تاريك پارك مركزي 

                                                 
1  -East River  
2  -Hudson River 



در شمال. همه چيز طبيعي به نظر مي رسيد. اما چيزي درست نبود. آن را در استخوان هايم احساس كردم قبل از اين 
 كه بفهمم چيست. 

 آنابث گفت:
 - من نمي تونم .. چيزي بشنوم. 

 مشكل همين بود. 
حتي در اين ارتفاع، بايد صداي شهر را مي شنيدم- ميليون ها آدم آن اطراف هياهو مي كردند، هزاران ماشين و 

اتومبيل- همهمه ي يكي از كالن شهرهاي عظيم. وقتي در نيويورك زندگي مي كنيد، در موردش فكر نخواهيد كرد، 
اما هميشه آنجاست. حتي در مرگ شب، نيويورك هرگز ساكت نيست. اما حاال بود. احساس كردم ناگهان بهترين 

 دوستم افتاده مرده. صدايم خشن و عصباني بود. 
 - اونها چي كار كردن؟ اونها با شهرم چي كار كردن؟ 

 مايكل يو را از كنار دوربين دو چشمي كنار زدم و نگاهي انداختم. 
در خيابان هاي زير پايم، عبور و مرور ماشين ها متوقف شده بود. عابران در پياده روها دراز كشيده بودند و يا در درگاه 

ها به دور خودشان جمع شده بودند. هيچ عالمتي از خشونت و تصادف يا چيزي شبيه به آن نبود. مثل آن بود كه 
انسانها در نيويورك به طور ساده اي تصميم گرفته بودند هر آنچه را در حال انجامش هستند را متوقف كنند و بيهوش 

 شوند. 
 سلينا با سردرگمي پرسيد:

 - اونها مردند؟
 يخ شكمم را پوشاند. خطي از پيشگويي در ميان گوش هايم زنگ مي زد: 

 و جهان را در خوابي بي پايان مي بيند 
تو خيلي خوش شانسي كه دارم داستان گراور را در مورد مالقات با مورفيوسِ خدا در پارك مركزي به خاطر آوردم.  

 نيروم رو براي ماجراي عظيم ذخيره مي كنم. 
 گفتم:

 - نه نمردن. مورفيوس كل جزيره ي مانهاتان را به خواب فرو برده. حمله شروع شده. 
 
 
 
 
 



 
 نقشه مانهاتان



 فصل دهم.

 تعدادي دوست مي خرم.
 Pioneer  فصل:اين مترجم

 
دستي  خانم الري تنها كسي بود كه در مورد شهر خواب زده خوشحال بود. او را در حالي يافتيم كه داشت از يك چرخ

 بر روي پياده رو به دور خودش جمع شده بود و  دستيهات داگيِ واژگون دو لپي مي خورد، در حالي كه صاحب چرخ
 انگشت شصتش را مي مكيد. 

آرگوس با صد چشم گشاد شده اش منتظرمان بود. او هيچ چيزي نمي گفت. هرگز نمي گفت. حدس مي زنم اين به 
خاطر اين بود كه گفته مي شد او چشمي هم بر روي زبانش دارد. اما صورتش كامالً حالتش را بيان مي كرد، او 

 متعجب شده بود. 
به او آنچه را در المپ شنيده و ديده بوديم، گفتم، و اين كه چطور خدايان براي عمليات نجات نخواهند آمد.  آرگوس 

 چشمانش را چرخ داد كه كامالً وهم آور بود چون آن كار باعث شد تمام بدنش به چرخش در بيايد. 
 به او گفتم:

 - بهتره به كمپ برگردي، با بهترين نحوي كه مي توني ازش محافظت كن. 
 او به من اشاره كرد و يك ابرويش را با حالت سوال باال برد. 

 گفتم:
 من مي مونم.  -

آرگوس سري به موافقت تكان داد، مثل اين كه جوابم او را متقاعد كرده بود. او به آنابث نگاه كرد و با انگشتش دايره 
 اي در هوا رسم كرد. آنابث موافق بود:

 بله. فكر كنم وقتشه.  -
 پرسيدم:

 براي چي؟   -
آرگوس در پشت ون را جستجو كرد. او سپري برنزي بيرون آورد و آن را به آنابث داد. آن سپر خيلي خيلي استانداردي 
به نظر مي رسيد- از همان نوع سپرِ مدور كه هميشه در مسابقه تسخير پرچم استفاده مي كرديم. اما وقتي آنابث آن را 

141Fبر روي زمين قرار داد، انعكاس فلزي براقش از آسمان و ساختمان ها به مجسمه ي آزادي

 تغيير پيدا كرد- كه اصًال 1
 نزديك ما نبود. 

 گفتم:

                                                 
1 - Statue of Libertyليبرتاس  ي مجسمهمجسمه،  اين بود. ها امريكايي به فرانسه مردم طرف از اي هديه واقع در كه نيويورك هابر در آزاديمجسمه 

 منبع:   است. گرفته دست در را قانون كتابيگرشد  دسترد  مشعلي ودستشيك   در كه است آزادي يالهه
http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty 

 



 صبر كن، يه سپر وئديويي.  -
 آنابث گفت:

 يكي از ايده هاي دايدالوس. من گفتم بكيندورف اين رو بسازه قبل از ...  -
 او نگاهي به سيلنا كرد.

ام، بهرحال، سپر از هر جايي در دنيا نور خورشيد و ماه رو منحرف مي كند تا يك انعكاس بسازه. تو مي توني در  -
 حقيقت هر هدفي در زير نور خوشيد و يا ماه رو تا وقتي كه نور طبيعي اون رو لمس مي كنه ببيني. ببين. 

وقتي آنابث تمركز كرد به دور او جمع شديم. تصوير زوم شد و در ابتدا چرخيد، براي همين وقتي به آن نگاه مي كردم 
142F شرقي زوم كرديم، و بلومينگ ديلز60احساس سرگيجه كردم. ما در باغ وحش پارك مركزي بوديم، بعد به خيابان 

1 
 را رد كرديم، بعد به سمت خيابان سوم چرخيديم. 

 كانر استول گفت:
  اونجا زوم كن.  بهبرگرد. به سمت راست، صبر كن، -

 آنابث به طور عصبي گفت:
 چي؟ مهاجم ها رو ديدي؟ -
143Fنه، درست اونجا- مغازه ي شكالت ديالن -

2 . 
 كانر نيش خندي تحويل برادرش داد. 

 پسر، بازه. و همه خوابيدن. داري به هموني كه من فكر مي كنم فكر مي كني؟  -
 كيتي گاردنر غرغر كرد:

 كانر!  -
 مثل مادرش به نظر مي رسيد، ديميتر. 

 اين موضوع جديه. شماها كه قصد ندارين وسط يه جنگ يه مغازه شكالت فروشي رو چپاول كنيد! -
 كانر زير لب گفت:

 متاسفم.  -
 اما صدايش شرمنده و خجالت زده نبود. 

144Fآنابث دستش را از مقابل سپر رد كرد، و صحنه ي ديگري ظاهر شد: اف دي آر درايو

 ي كناره ي رودخانه  زاويه، از3
145Fدر پارك اليت هوس

 . او گفت:4
اين سپر كمك مي كنه ببينيم چه اتفاقي توي سطح شهر داره مي افته. متشكرم آرگوس. اميدوارم تو رو توي كمپ  -

 دوباره ببينيم... يه روزي. 
  نياز بهش باشي، شانسخوش  كه بود اين اش معني واضحي طور به كه كرد من به نگاهيآرگوس خرخري كرد، بعد

 شد. او و دو هارپي راننده از جاي پارك خارج شدند، در حالي كه بين دسته ماشين ها  ونشداخل  بعد و داشتخواهي
 كه بي نظم در جاده رها بودند، مارپيچ وار دور شدند.

 براي خانم الري سوت زدم و او جست و خيز كنان به سمتم آمد. گفتم:
 هي، دختر، تو گراور رو كه يادت مياد؟ اون ستيره كه توي پارك ديديمش؟ -

                                                 
1 - Bloomingdale's 
2 - Dylan 
3 -  FDR Drive 
4 - Lighthouse Park 



 هاپ! -
 ؟هات داگ ديگه اي نداري ، نه اين كه:مطمئن باش مي شناسمشاميدوارم بودم معنيش اين باشد كه: 

 گفتم:
 الزمه اون رو پيدا كنم. مطمئن بشم هنوز بيداره. به كمكش نياز خواهيم داشت. گرفتي؟ گراور رو پيدا كن! -

خانم الري بوسه اي آبدار و شلخته مرا كرد كه به نوعي غير ضروري به نظر مي رسيد. بعد دوان دوان به سمت شمال 
 رفت. 

 پولكس در كنار پليس خوابي دوال شد. 
 سر در نمي آرم. چرا ماها به خواب نرفتيم؟ چرا فقط فاني ها؟ -

  سيلنا بيوريگارد گفت:
اون طلسم خيلي بزرگيه. بزرگ كردن طلسم، بهتره كه ازش اجتناب كني. اگه مي خواي ميليون ها فاني رو  -

 بخوابوني، فقط بايد يه اليه ي خيلي نازك جادو رو تغيير بدي. خوابوندن دورگه ها سخت تره. 
 به او خيره شدم. 

 كي اين همه در مورد جادو ياد گرفتي؟ -
 سيلنا سرخ شد. 

 ي وقتم رو توي كمد لباسم نمي گذرونم.  من همه -
  آنابث صدا زد:

 بهتره اين رو ببيني.  -
 او هنوز داشت به سپر نگاه مي كرد. 

146Fتصوير برنزي النگ آيلند سوند نزديك الگارديا

 را نشان مي داد. ناوگاني از دوجين قايق موتوري در آب تاريك به 1
سمت مانهاتان در حركت بودند. هر قايقي با دورگه هايي در زره ي كامل يوناني مجهز شده بود. در پشت قايق 

جلودار، پرچمي ارغواني آراسته با داس مشكي در ميان باد شبانگاهي در اهتزاز بود. هرگز قبالً آن طرح را نديده بودم، 
 پرچم جنگ كرونوس.اما سخت نبود كه آن را بشناسم: 

 گفتم:
 كل محوطه ي جزيره را بگرد، سريع.  -

147Fآنابث صحنه را از جنوب تا لنگرگاه تغيير داد. قسمت فري جزيره

148F توسط امواج نزديك جزيره الياس2

 شخم زده شده 3
بود. اسكله با دراكاناها و دسته ي كاملي از سگ هاي جهنمي شلوغ شده بود. چيزهايي كه در جلوي قايق شنا مي 

كردند گروهي از پستانداران دريايي بودند. در ابتدا فكر كردم آنها دلفين هستند. بعد صورت هاي سگوارشان را ديدم و 
 شمشيرهايي كه از كمرهايشان آويزان بود و فهميدم كه آنها تلخين ها هستند- ديوهاي دريايي. 

149Fصحنه دوباره تغيير كرد: ساحل جرسي

150F، درست در كنار ورودي تونل لينكلن4

.  صدها هيوالي همه فن حريف  داشتند 5
از كنار خطوط تنگ ترافيك قدم رو پيش مي آمدند: غول ها با چماق، سيكالپس هاي رذل، تعدادي اژدهاي آتش 

                                                 
1 - La Guardia 
2 - Staten Island Ferry 
3 - Ellis Island 
4 -  Jersey shore 
5 - Lincoln Tunnel 



151Fپرتاب كن، و فقط اين را داشته باشيد، يك تانك شرمن

 ماقبل جنگ جهاني دوم وقتي غرش كنان به داخل تونل 1
 رفت، داشت ماشين ها را از مسيرشان خارج مي كرد. گفتم:

 چه اتفاقي براي فاني هاي بيرون مانهاتان افتاده؟ همه ي ايالت خوابيدن؟  -
 آنابث اخم كرد. 

فكر نمي كنم، اما عجيبه. از اون چيزي كه مي تونم براساس اين تصاوير بگم، مانهاتان كامالً خوابيده. بعد توي يه  -
شعاع پنجاه مايلي به دور جريزه كه زمان واقعاً واقعاً داره كند مي گذره. هرچه به مانهاتان نزديكتر ميشيم، گذرش 

 كندتر مي شه. 
152Fاو صحنه ي ديگري به من نشان داد- بزرگراه نيوجرسي

. غروب شنبه بود، ترافيك به آن بدي نبود كه بايد در يك 2
راننده ها به نظر بيدار بودند، اما ماشين ها با سرعت حدود يه مايل در ساعت در حركت بودند. روز تعطيل مي بود. 

 پرنده ها بر فراز آسمان با حركتي كند در پرواز بودند. گفتم:
 كرونوس، اون داره زمان رو كند مي كنه.  -

 كيتي گاردنر گفت:
هكيت ممكنه كمكش كنه، نگاه كنيد چطور ماشين ها دارن از خروجي هاي مانهاتان منحرف مي شن، مثل اين كه  -

 اونها پيام هايي براي برگشت دريافت مي كنن.
 نمي دونم.  -

  آنابث واقعاً نااميد به نظر مي رسيد. او از ندانستن متنفر بود. 
اما يه طورايي اونها مانهاتان رو با اليه هاي جادو محاصره كردند. دنياي بيرون ممكنه حتي متوجه نشه چيزي  -

 درست نيست. هر فاني داره به مانهاتان مياد حركتش كند مي شه اونقدر كه اونها نخواهند فهميد چه اتفاقي افتاده. 
 جك ميسن زير لب گفت:

 مثل مگس ها در كهربا.  -
 آنابث سري به موافقت تكان داد. 

  داشته باشيم.  رونبايد انتظار هيچ كمكي -
به سمت دوستانم برگشتم. آنها گيج و ترسيده به نظر مي رسيدند، و نمي توانستم آنها را سرزنش كنم. سپر حداقل 

 سيصد دشمني را در راه آمدن نشانمان داده بود. ما چهل نفر بوديم. و ما تنها بوديم. 
 گفتم:

 - خيلي خب، قصد داريم مانهاتان رو حفظ كنيم. 
 سيلنا در زره اش تقال كرد. 

 ام، پرسي، مانهاتان خيلي بزرگه.   -
 گفتم:

 ما قصد داريم حفظش كنيم، مجبوريم.  -
 آنابث گفت:

حق با پرسيه. خداي بادها بايد نيروهاي كرونوس را از المپ توسط آسمان دور كنه، براي همين كرونوس قصد يه  -
 حمله ي زميني رو داره. مجبوريم ورودي هاي جزيره را قطع كنيم. 

                                                 
1 - Sherman tank 
2 - New Jersey highway 



 مايكل يو به بيرون اشاره كرد:
 اونها قايق دارن.  -

 يك خارش الكتريكي به پشتم وارد شد. ناگهان نصيحت آتنا را فهميده بودم: رودخانه ها را به ياد بيار. گفتم:
 من مراقب قايق ها خواهم بود.  -

 مايكل اخم كرد:
 چطوري؟ -

 گفتم:
- فقط به عهده ي من بزاريدش. ما مجبوريم از پل ها و تونل ها محافظت كنيم. بيان فرض كنيم اونا اول سعي كنن 

به مركز شهر يا وسط شهر حمله كنن، حداقل اين اولين سعي شون خواهد بود. اين مستقيم ترين راه به ساختمان 
153Fامپاير استيته. مايكل، كابين آپولو رو به پل ويليامز برگ

154F ببر. كيتي، كابين ديميتر رو به تونل بروكلين-باتري1

 ببر. گل 2
ها و بوته هاي سمي توي تونل رشد بدين.  هر كاري كه مي تونيد بكنيد، اما اونها رو دور نگه دارين! كانر نصف 

155Fكابين هرمس رو بردار و پل مانهاتان رو پوشش بده. تراويس نصف بقيه رو بردار و پل بروكلين

 رو پوشش بده و هيچ 3
 توقفي براي غارت و چپاول كردن نكنين.

 تمام كابين اعتراض كرد:
 هووووووووووي! -
156Fسيلنا، بچه هاي آفروديت رو بردار و به سمت تونل كوينز- ميدتون -

  برو. 4
 يكي از خواهرهايش گفت:

157Fاُه، خداي من، خيابون پنجم سر راهمونه! ما مي تونيم گريم كنيم و هيوالها اكثراشون از بوي گيونچي -

  متنفرن. 5
 گفتم:

 تاخيري نكنين، خب ... چيزاي عطري، اگه فكر مي كنين كار كنه.  -
 شش دختر آفروديت با هيجان گونه ي مرا بوسيدند. 

 خيلي خب، باشه! -
 چشمانم را بستم، در حالي كه سعي مي كردم به چيزايي كه فراموش كردم فكر كنم. 

158Fتونل هلند -

دستتون  ، جك، كابين هفاستوس رو به اونجا ببر. از آتش يوناني استفاده كن، تله بزار. هرچي كه از6
 برمياد. 

 او نيش خند زد. 
 باعث خوشحاليه. يه حسابي داريم كه بايد تصفيه كنيم. به خاطر بكيندروف! -

 كل كابين با موافقت هورا كشيد. 
 گفتم:

 پل خيابان پنجاه و نهم، كالريس ...  -
 لكنت پيدا كردم. كالريس اينجا نبود. كل كابين اريز، لعنت به اونها، كه توي كمپ نسشته بودند. 

                                                 
1 - Williamsburg Bridge 
2 - Brooklyn-Battery Tunnel 
3 - Brooklyn Bridge 
4 - Queens-Midtown Tunnel 
5 - Givenchyادكلن معروف برند نوعي  
6 - The Holland Tunnel 



 آنابث گامي به جلو برداشت، در حالي كه مرا از سكوت ناراحت كننده نجات مي داد:
 ما اون وري مي ريم.  -

 او به سمت خواهر برادرهايش برگشت:
من نشونت دادم. اون  مالكوم، كابين آتنا رو ببر، نقشه ي بيست و سوم رو توي راهت فعال كن، فقط اون طوري كه -

 موقعيت رو حفظ كن. 
 گرفتم! -

 آنابث گفت:
 من با پرسي مي رم. بعد ما به شما ملحق مي شيم، يا به جايي مي ريم كه به ما نياز هست.  -

 كسي در پشت گروه گفت:
 نباشه، شما دوتا.  هيچ راه انحرافي در كار -

 يه تعداد خنده ي ريز به وجود آمد، اما تصميم گرفتم كه بگذارم بگذرد. گفتم:
 خيلي خب، با تلفن همراه در تماس باشين.  -

 سيلنا اعتراض كرد:
 ما تلفن همراه نداريم.  -

159Fبه عقب رفتم و بلك بري

 برداشتم و آن را به سمت سيلنا انداختم.   بانويي خُرخُركن را1
حاال داري. همه تون شماره آنابث رو دارين، درسته؟ اگه كسي به ما نياز داشت، يه تلفن برداره و به ما تماس بگيره.  -

يه بار ازش استفاده كنين، بعد بندازينش، بعد اگه دوباره نياز داشتين يكي ديگه بردارين. اين بايد از اين كه هيوالها 
 روي شما زوم كنن جلوگيري كنه. 

 همه لبخند زدند مثل اين كه از اين ايده خوششان مي آمد. 
 تراويس گلويش را صاف كرد:

 آه، اگه ما يه تلفن خيلي خوب پيدا كرديم... -
 گفتم:

 نه، نمي تونيد نگهش دارين.  -
 اه، مرد.  -

 جك ميسن گفت:
 صبر كن، پرسي. تو تونل لينكلن رو يادت رفت.  -

فحشي را به عقب راندم. حق با او بود. تانك شرمن و صدها هيوال داشتند همين حاال در داخل آن تونل رژه مي 
 رفتند، و من نيروهايمان را به هرجايي ديگري مستقر كرده بودم. 

 بعد صداي دخترانه اي از آن طرف خيابان گفت:
 چطوره اون رو به عهده ي ما بذاري؟ -

كسي در زندگي ام اين قدر خوشحال نشده بودم. دسته اي از سي دختر نوجوان از خيابان پنجم  هرگز از شنيدن صداي
شلوارهاي استتار كننده ي نقره اي و چكمه ي ارتشي پوشيده بودند. همگي يك  هاي سفيد، آنها پيراهن عبور كردند.

160Fشمشير در يك طرفشان داشتند، تيردان ها در پشتشان، و كمان هاي آماده بودند. دسته اي از گرگ هاي تيمبر

 سفيد 2

                                                 
1 -  BlackBerryامريكا ساخت همراه تلفن ماركنوعي . 
2 - timberگرگ.نوعي  



در كنار پاهايشان مي چرخيدند، و تعدادي زيادي از آن دخترها شاهيني بر روي دستشان داشتند. دختر سردسته شان 
موي مشكي سيخ و ژاكتي چرمي مشكي داشت. او مهره اي نقره اي بر روي سرش شبيه تاج پرنسس ها داشت، كه 
با گوشواره هاي جمجمه ايش و يا تي شرت مرگ باربي اش كه باربي كوچكي را با پيكاني در سرش نشان مي داد، 

 همخواني نداشت. 
 آنابث فرياد زد:

 تاليا! -
 دختر زئوس نيشخند زد. 

 شكارچيان آرتميس، در حال گزارش انجام وظيفه شان.  -
بودن در  بر بود... حداقل تاليا دوستانه رفتار مي كرد. شكارچي هاي ديگر از بغل كردن و احوالپرسي زيادي آن دور و

كنار اعضاي كمپ خوششان نمي آمد، به خصوص پسرها، اما آنها مرا به شليك پيكان نگرفتند، كه براي آنها كامالً 
 خوشآمد گرمي محسوب مي شد. از تاليا پرسيدم:

 سال گذشته كجا بودي؟ حاال دوبرابر شكارچي داري!  -
 او خنديد. 

 جكسون.  داستانش خيلي خيلي طوالنيه. شرط مي بندم كه ماجراجويي هاي من خطرناكتر از تو بوده، -
 گفتم:

 يه دروغ آشكار.  -
 او قول داد:

 57مي بينيم. بعد از اين كه اين انجام شد، تو و آنابث و من: چيز برگر و سيب زميني سرخ شده توي هتل خيابان  -
 غربي. 
 گفتم:

161Fله پاركر مريديان -

 . قبوله. و تاليا ممنون. 1
 او شانه اي باال انداخت. 

 اون هيوالها نمي فهمن چي اونها رو نابود مي كنه. شكارچي ها، راه بيفتين! -
آن نقش  او ضربه اي به دستبندش زد و سپرش آيجس به فرم كاملش باز شد. سر طاليي مدوسا كه بر روي مركز

شكارچي ها كه با گرگ ها و شاهين هايشان دنبال مي  شده بود آنقدر ترسناك بود كه اعضاي كمپ به عقب رفتند.
 حاال تونل لينكلن در امن و امان خواهد بود.  شدند، از خيابان به سمت پايين رفتند و احساسم به من مي گفت كه

 آنابث گفت:
 اون قايق ها مسدود نكنيم، نگهباني پل ها و تونل ها بي فايده  عبورخدايان رو شكر. اما اگه ما رودخانه ها رو براي -

 ست. 
 گفتم:

 حق با توه.  -
به اعضاي كمپ نگاه كردم، همگي عبوس و مصمم بودند. سعي كردم احساس نكنم كه اين آخرين باري است كه 

 همه ي آنها را با هم مي بينم. به آنها گفتم:

                                                 
1 - Le Parker Meridienآن اسكي خطوط و نيويورك مركزي پارك منظره بانيويورك  مانهاتانِ در مجلل هتل نوعي . 



شماها در اين هزاره، بي نظيرترين قهرمان ها بودين. مهم نيست كه چند تا هيوال به سمتتون مياد. با شجاعت  -
 خواهيم شد.  بجنگين، و ما پيروز

 ريپتايد را باال بردم و فرياد زدم:
 براي المپ! -

آنها در جواب فرياد كشيدند، و صداي چهل تايي مان در ساختمان هاي مركز شهر انعكاس كرد. براي لحظه اي 
 ده ميليون نيويوركيِ خواب مرد.  شجاعانه بود، اما به سرعت در ميان سكوت

 همگي در ترافيك سپر به سپر شده بودند. هيچكدام از  ها، اما ماشين كنيم باز ها ماشين ميان از راآنابث و من راهمان
موتور ها كار نمي كرد، كه عجيب بود. به نظر مي رسيد راننده ها قبل از اين كه خيلي خواب آلود شوند، وقت داشته 
اند تا موتورهايشان را خاموش كنند. يا شايد مورفيوس به همان خوبي قدرت خاموش كردن و خواباندن موتورها را 

  هاداشت. ظاهراً راننده ها سعي كرده بودند وقتي دارند بي هوش مي شوند در لبه ي پياده رو بيايند، اما هنوز خيابان
انباشته از ماشين بود. سرانجام ما پيكي بيهوش را كه بر روي ديواري آجري تكيه كرده بود، پيدا كرديم، هنوز بر روي 

162Fوسپاي قرمزش سوار بود. او را از روي اسكوتر

 ش پياده كرديم و بر روي پياده رو درازش كرديم.    1
 گفتم:

 متاسفم، رفيق.  -
  وقتبا كمي شانس، او مي توانست اسكتورش را پس بگيرد. اگر شانس نمي آورد، اتفاق بدتري مي افتاد، چون آن

 شهر ويران شده بود. 
163Fآنابث را پشتم سوار كردم در حالي كه كمرم را گرفته بود. ما زيگزاگ وار از برادوي

 پايين رفتيم با اسكوترمان كه در 2
بيگاه صداي زنگ تلفن هاي همراه بود- مثل اين كه آنها داشتند به  سكوت وهم آور وز وز مي كرد. تنها صداي گاه و

 هم زنگ مي زدند، مثل اين كه نيويورك به مرغداني بزرگ الكتريكي تبديل شده بود. 
پيشرفتمان كند بود. اغلب كه از كنار عابران مي گذشتيم كه درست در مقابل يك ماشين به خواب رفته بودند، و آنها 

 يك فروشنده ي بيسكوئيت را كه در آتش ستيد را حركت مي داديم تا در امان باشند. يك بار توقف كرديم تا چرخ
بود، خاموش كنيم. چند دقيقه ي بعد مجبور بوديم كه كالسكه ي نوزادي را كه داشت بي هدف از خيابان گذر مي 

 پودل خواب. فكرش رو بكنيد. آن را در  سگكرد، نجات دهيم. بعد متوجه شديم كه نوزادي در آن نيست- فقط يك
 امان در يك درگاهي پارك كرديم و به راهمان ادامه داديم. 
 داشتيم از پارك اسكيور مديسن مي گذشتيم كه آنابث گفت:

 نگه دار.  اونجا رو -
 در وسط خيابان بيست و سوم شرقي توقف كردم. آنابث پايين پريد و به سمت پارك دويد. 

                                                 
1 - scooterبچه بازي براي كه چرخ دو داراي اي وسيله به كلمه اين چپ). سمت تصوير راست سمت تصوير در ( موتور به شبيه چرخ دو ي نقيله وسيله نوعي  

 راست)  سمت تصوير روبرو تصوير دارد. (در اشاره نيزهاست

 
2 - Broadway 



 وقتي او را پيدا كردم، به مجسمه اي برنزي بر روي پايه ي مرمري قرمز زل زده بود. احتماالً يك ميليون بار از 
بر روي صندلي  كنارش گذشته بودم و هرگز واقعاً به آن نگاه نكرده بودم. مردي بود با پاهاي روي هم انداخته كه

164F آبراهام لينكلن دورهسبك نشسته بود. كت و شلوار از مد افتاده اي پوشيده بود-

- با كرباتي كماني و فراك بلند و 1
 اين جور چيزها. دسته اي كتاب برنزي در كنار صندلي اش انباشته شده بود. او قلم پري را در يك دست و كاغذي

 .  بود داشته نگه مانند فلزي بزرگ در دست ديگرشطومار
 چرا ما داريم به اين .... -

 چپ چپ به نام او بر پايه اش نگاه كردم:
165Fويليام اچ استوارد -

  اهميت مي ديم؟2
 آنابث تصحيح كرد:

166Fسيوارد -

167Fي كوچك- پسر هبهخداي. او فرماندار نيويورك بود. دورگه ي 3

- فكر كنم. اما اين مهم نيست. مجسمه 4
 چيزيه كه بهش اهميت مي دم. 

 او از نيمكت پارك باال رفت و  پايه ي مجسمه را امتحان كرد. 
 گفتم:

 بهم نگو اون يه آدم ماشينيه.  -
 آنابث لبخند زد. 

اكثر مجسمه هاي اين شهر به آدم ماشيني تبديل شدند. دايدالوس اونها را اينجا فقط به اين خاطر كه نياز به ارتش  -
 داشته باشه، كار گذاشته. 

  به المپ حمله كنه يا ازش دفاع كنه؟  كه-
 آنابث شانه اي باال انداخت. 

. او مي تونست يكي از مجسمه ها را فعال كنه تا بقيه ي هم  هستشبيست و سه هر كدومش. اين نقشه ي شماره -
ميدوني آدم ماشيني  قطاراش در كل شهر فعال بشن، تا وقتي كه يه ارتش به وجود مي آمد. اگر چه خطر ناك بود. تو

 ها چقدر غير قابل اعتمادند.  
 گفتم: 

 آه، اه.  -
 مي كرديم.  ما داشتيم بدترين تجريباتمان را در رابطه با آنها مرور

 جداً داري در مورد فعال كردنشون فكر مي كني؟  -
 او گفت:

 من ياداشت هاي دايدالوس رو دارم. فكر كنم بتونم ... آه، بفرما.  -
 او نوك چكمه ي سيوارد را فشار داد، و مجسمه ايستاد، قلم پر و كاغذش آماده بودند. زير لب گفتم:

                                                 
1 - Abraham Lincolnو شد تربيت جنوبي هاي مرز در فقير اي خانوادهدر  او شد.ترور  اش جمهوري رياست دورهدر  كه امريكا جمهور رئيس شانزدهمين  

  برده براندازي قانون ي كنندهتصويب  او كند. حفظ آمريكا داخلي هاي جنگ دوران در را آمريكا يكپارچگي توانست او اش جمهوري رياست يدوره  در خواند.وكالت
 http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln  بوده. امريكا درداري

2 - William H. Steward 
3 - Seward.جانسون.  آندرو و لينكلن آبراهام دوره در نيويورك فرمانداردوازدهمين  و امريكايي سناتور سيوارد. اچ ويليام 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Seward 
4 - Hebeاساطير معروفل قهرمان هركو با كه وقتي تا كرد مي سرو را آنها آمبروسياي و نكتار و بود يونان خدايان ساقي او هرا. و زئوس دختر جواني، ي الهه  

 )http://en.wikipedia.org/wiki/Hebe_(mythology  كرد. ازدواجيونان



 ؟  كنه برداري ياداشتچي كار مي كنه؟ خواهد -
 آنابث گفت:

 هيس، سالم، ويليام.  -
 پيشنهاد كردم:

168Fبيل -

1 . 
 آنابث به من گفت:

 بيل ... اُه، خفه شو.   -
 مجمسمه سرش را كج كرد در حالي كه داشت با چشمان خالي فلزي اش به ما نگاه مي كرد. 

 آنابث گلويش را صاف كرد. 
 . از مانهاتان دفاع كنيد. فعاليت شروع شد. 23سالم، ار، فرمانده سيوارد. فرمان داده شده: دايدالوس  -

سيوارد از روي پايه اش پايين پريد. زمين چنان زير پايش آسيب ديد كه پياده رو در زير پايش ترك برداشت. بعد تلق 
 تلق كنان به سمت شرق به راه افتاد. 

 آنابث حدس زد:
169Fاحتماالً داره مي ره كنفوسيوس -

 بيدار كنه.  رو 2
 گفتم:

 چي؟ -
 مجمسه ي بعدي، كه توي راهه. نكته اينه كه، اونها همديگر رو بيدار مي كنن تا وقتي كه همه شون فعال بشن. -
 و بعدش؟ -
 با كمي اميدواري، اونها از مانهاتان دفاع خواهند كرد.  -
 مطمئني كه اونها دشمن نيستند؟ -
 فكر كنم.  -
 اينم يه قوت قلبه.  -

كردم.  صدها، شايد  در مورد همه مجسمه هاي برنزي در پارك، ميدان هاي عمومي و ساختمان هاي نيويورك فكر
هزاران عدد از آنها وجود داشتند. بعد توپي از نور سبز در آسمان غروب منفجر شد. آتش يوناني، جايي بر روي رودخانه 

 ايست. 
 گفتم:

 بايد عجله كنيم.  -
170Fو به سمت وسپا دويديم. بيرون پارك باتري

 مانهاتان، جايي كه رودخانه هاي  تيز پارك كرديم، در كوتاهترين قسمت3
 هادسن و ايست به هم مي رسيدند و داخل خليج مي ريختند. به آنابث گفتم:

 اين جا منتظر بمون.  -
 پرسي نبايد تنهايي بري.  -
 خب، مگه اينكه بتوني زير آب نفس بكشي ...  -

                                                 
  ويليام. اسم براي خودماني فرمي- 1
2 - Confuciusتاييد ديگر فرد به فردي از را اخالقي اصول انتقالكتبم  اين شده. گذاريپايه  كنفسيوس نام به چيني فردي توسط كه ديني و فلسفي مكتبي  

  كند.مي
3 - Battery Park 



 او آهي كشيد. 
 تو بعضي وقتا خيلي آزاردهنده مي شي.  -
ناپذيرو  مثل وقتي كه حق با منه؟ بهم اعتماد كن، حالم خوبه. من حاال طلسم آشيل رو همرام دارم. من شكست -

 اين جور چيزا خواهم بود. 
 آنابث به نظر متقاعد نشده بود. 

  چون توي صحنه نبرد الزمت داريم.  كه،اينه فقط مراقب باش. نمي خوام اتفاقي برات بيفته. منظورم -
 نيش خند زدم:

 سه سوته اينجام.  -
 با تقال به خط ساحل پايين رفتم و به درون آب رفتم. 

اونجا اون بيرون هستيد، در بندرگاه نيويورك به شنا نريد.   كه شماها نيستين، دريا خداي هايبچه فقط براي شما كه
شايد به كثيفي روزگار مادرم نباشه، اما آب هنوز ممكنه باعث رشد چشم سوم و يا بچه اي جهش يافته، وقتي كه 

 بزرگ شديد، بشه. 
به داخل تاريكي شيرجه رفتم و به سمت كف آنجا فرو رفتم. سعي كردم نقطه اي كه جريان دو رودخانه مساوي به 

نظر مي رسد، جايي كه آنها به هم مي رسيدند و خليج را تشكيل مي دادند، را بيابم. فكر مي كردم آنجا بهترين مكان 
 براي جلب توجه شان باشد. 

 با بهترين صدايم در زير آب فرياد زدم:
 هي!  -

 صدايم در تاريكي انعكاس كرد. 
 شنيدم شما بچه ها اون قدر كثيف شدين كه خجالت مي كشين صورتتون رو نشون بدين؟ حقيقت داره؟ -

  آشغال و لجن را برهم مي زد.  وجريان سردي در ميان خليج موج برداشت، در حالي كه آت
 ادامه دادم:

 شنيدم رودخانه ي ايست مسموم تره، اما هادسن بوي بدتري مي ده. يا برعكسه؟ -
آب سوسو زد. حاال چيزي قدرتمند و عصباني داشت مرا تماشا مي كرد. حضورش را حس مي كردم... يا شايد حضور 

مي ترسيدم با توهين كردن به آنها اشتباه كرده باشم. چه مي شد اگر آنها بدون نشان دادن خودشان هر دويشان را. 
مرا منفجر مي كردند؟ اما اين ها خدايان درياي نيويورك بودند. حس كردم كه نيرويشان در صورتم وارد مي شود. به 

 اندازه ي كافي مطمئن بودم، دو غول در مقابلم تشكيل مي شوند. 
در ابتدا آنها فقط ستون هاي قهو ه اي تيره از لجن بودند، كه در آب اطراف شان ضخيم تر و چگال تر مي شدند. بعد 

آنها پاها، بازوها و صورت هاي اخمو شان را رشد دادند. جانور طرف چپ به طور نگران كننده اي شبيه يك تلخين 
 باله دار.  پاهايبود. صورتش گرگ گونه بود. بدنش به طور مبهمي شبيه خوك دريايي بود- مشكي براق با دست ها و

چشمانش با تشعشع سبز مي درخشيد. رفيق سمت راستي بيشتر شبيه انسان بود. او در كهنه پاره ها و جلبك ها 
 كه از سر قوطي و پالستيك هاي شَل شش تايي كهنه ساخته شده بود. صورتش با  زنجيريپوشيده شده بود، با زره

خزه و جلبك تكه تكه بود، و ريشش خيلي خيلي بلند بود. چشمان عميق آبي اش با عصبانيت مي سوخت. خوك 
 دريايي، كه مي بايست خداي رودخانه ي ايست باشد، گفت:

 تو قصد داري خودت رو بكشتن بدي، بچه؟ يا فقط يه فوق مجنون هستي؟ -
 روح ريش دار رودخانه هادسن ادا درآورد. 



 تو متخصص جنون و حماقت هستي، ايست.  -
 ايست غريد:

 نگاه كن، هادسن، طرف خودت توي جزيره بمون و سرت به كار خودت باشه.  -
 يا چي؟ تو يه كرجي آشغال ديگه به طرفم پرت مي كني؟ -

 آنها به سمت هم شناور شدند، و آماده ي مبارزه بودند. 
 فرياد زدم:

 تمومش كنيد! ما مشكل بزرگتري داريم.  -
 ايست غرولندي كرد:

 حق با بچه ست، بزار هر دومون اون رو بكشيم، بعدش با هم ديگه مي جنگيم.  -
 هادسن گفت:

 خوب به نظر مياد.  -
قبل از اين كه بتوانم اعتراض كنم، هزاران آشغال دور انداخته شده از كف رودخانه بلند شد و مستقيم از هر دو طرف 
به سمتم آمد: شيشه هاي شكسته، سنگ ها، قوطي هاي حلبي، تايرها. اگر چه انتظارش را داشتم. آب در مقابلم به 

سپري ضخيم تبديل شد. آوار بدون هيچ آسيبي فرو افتاد. تنها يكي از تكه ها عبور كرد- يك تكه بزرگ و كلفت از 
شيشه كه به گونه ام برخورد كرد و احتماالً بايد مرا مي كشت، اما از روي پوستم برگشت. دو خداي رودخانه به من زل 

 زدند. 
 ايست پرسيد:

 پسر پوسايدن؟ -
 سري به موافقت تكان دادم. 

 هادسن پرسيد:
 يه غوطه اي هم در استيكس زدي؟ -
 آره.  -

 هر دويشان صدايي از روي بيزاري در آوردند. 
 ايست گفت:

 خب، عاليه. حاال چطوري بكشيمت؟ -
 هادسن متفكرانه گفت:

 مي تونيم با برق بكشيمش. اگه فقط بتونم يه چند تا كابل جهشي پيدا كنم ...  -
 گفتم:

 به من گوش كنيد! ارتش كرونوس داره به مانهاتان يورش مياره.  -
 ايست پرسيد:

 تو فكر مي كني ما نمي دونيم؟ همين حاال مي تونم قايق هاشون رو احساس كنم. اونها تقريباً دارن عبور مي كنن.  -
 هادسن موافق بود:

 آره، من هم احساس مي كنم يه تعدادي هيوالي پليد دارن از روم رد مي شن.  -
 گفتم:

 پس متوقفشون كنين، اونها رو غرق كنيد. قايق هاشون رو به زير آب بكشين.  -



 هادسن غرولند كرد:
 چرا بايد اين كار رو بكنيم؟ خب اونها دارن به المپ حمله مي كنن. چرا بايد اهميت بديم؟ -
 چون من مي تونم مزدش رو پرداخت كنم.  -

 شني پدرم را بيرون آوردم كه براي جشن تولدم به من داده بود. چشمان خدايان رودخانه گشاد شد.  دالر
 ايست گفت:

- مال منه! اون رو بده بيا اينجا؛ بچه من قول مي دم هيچ كدوم از تفاله هاي كرونوس از روي رودخانه ي ايست رد 
 بشن. 

 هادسن گفت:
 - فراموشش كن. اون دالر شني مال منه، مگه بخواي كه همه ي اون قايق ها از روي هادسن رد بشن. 

 ما مصالحه مي كنيم.  -
 دالر را از وسط نصف كردم. 

 موجي از آب تازه و تميز از محل بريدگي برخاست، مثل اين كه آلودگي خليج داشت حل مي شد. 
 گفتم:

 هر كدوم نصفش رو مي گيرين، در مقابل، همه ي نيروهاي كرونوس رو از مانهاتان دور مي كنين.  -
 هادسن در حالي كه دست دراز مي كرد تا دالر شني را بگيرد، گفت:

 اه، مرد، از وقتي تميز بودم خيلي وقته مي گذره.  -
 رودخانه ي ايست زير لب گفت:

 قدرت پوسايدن، اون يه احمقه، اما مطمئناً مي دونه چطوري آلودگي رو دور كنه.  -
 آنها به هم نگاه كردند و به يكباره با هم گفتند:

 قبوله.  -
 به هركدامشان نيمي از دالر شني را دادم، كه آنها با احترام آن را گرفتند. 

 بي درنگ گفتم:
 ام، مهاجمها؟ -

 ايست دستش را تكاني داد:
 اونها همين حاال غرق مي شن.  -

 هادسن بند انگشتانش را به صدا در آورد. 
 هاي جهنمي دارن شيرجه مي رن.  دسته اي از سگ -

 گفتم:
 ممنون، تميز بمونين.  -

 وقتي كه به سمت سطح آب باال آمدم، ايست فرياد زد:
 هي، بچه، هر وقت يه دالر شني براي خرج كردن داشتي، برگرد. به فرض اين كه زنده بودي.  -

 هادسن گفت:
 طلسم آشيل، اونها هميشه فكر مي كنن كه اونها رو نجات مي ده، مگه نه؟ -

 ايست گفت:
 اگه فقط مي دونست. -



 هر دو در حالي كه در آب حل مي شدند، خنديدند. 
به ساحل برگشتم، آنابث داشت با تلفن همراهش صحبت مي كرد، اما به محض اينكه مرا ديد به باال سرم آمد. او 

 كامالً شوكه به نظر مي رسيد. 
 به او گفتم:

 كار كرد. رودخانه ها امنن.  -
 او گفت:

خوبه، چون ما مشكالت ديگه اي داريم. مايكل يو همين حاال زنگ زد. يه ارتش ديگه بر روي پل ويليامز برگ  -
 دارن رژه مي رن. كابين آپولو به كمك نياز داره. و پرسي، هيواليي كه داره دشمن رو هدايت مي كنه... يه مينياتوره. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فصل يازده

 پلي را مي شكنيم.
 Pioneer  فصل:اين مترجم

 
خوشبختانه بلك جك در محل انجام وظيفه بود. بهترين سوت فراخواني تاكسي ام را زدم، و چند دقيقه بعد دو شكل 

شاهين به نظر مي رسيدند، اما وقتي كه فرود آمدند مي  تيره، دايره وار از آسمان بيرون آمدند. آنها در ابتدا شبيه
توانستم پاهاي چهار نعل رويِ اسب هاي بالدار را تشخيص دهم. بلك جك با يورتمه اي روي زمين نشست، دوستش 

 درست پشت سرش بود. 
يو، رئيس، مرد، فكر كنم اون خداهاي باد قصد داشتن ما رو به پنسيوانيا پرت كنن تا وقتي كه ما گفتيم با تو  -

 هستيم! 
 به او گفتم:

 ممنون كه اومدي، هي، چرا اسب هاي بالدار وقتي دارن پرواز مي كنن چهار نعل مي رن؟  -
 بلك جك شيهه اي كشيد. 

 چرا آدما وقتي راه مي رن بازوهاشون رو تاب مي دن؟ نمي دونم رئيس، فقط درست به نظر مي رسه. كجا بريم؟  -
 گفتم:

 الزمه بريم پل ويليامز برگ. -
 بلك جك گردنش را پايين آورد. 

  رئيس. توي راه اينجا از روي اون رد شديم، و اون خوب به نظر نمي رسيد. بپر باال! ميگي، درست خيليخيلي -
در راه رسيدن به پل، غده اي در ته شكمم به وجود آمد. مينياتور يكي از اولين هيوالهايي بود كه شكستش داده بودم. 

چهار سال قبل، او نزديك بود مادرم را بر روي تپه ي دو رگه ها بكشد. هنوز كابوس هايي در موردش مي ديدم. 
اميدوار بودم كه او براي چند قرن مرده بماند، اما با شناختي كه در مورد شانسم مي داشتم، نبايد رويش حساب مي 

 كردم. 
قبل از اين كه به اندازه ي كافي نزديك شويم تا تك تك جنگجويان را تشخيص دهيم، صحنه ي نبرد را ديديم. 

حاال بعد از نيمه شب بود، اما پل با نور چراغ روشن بود. ماشين ها داشتند مي سوختند. وقتي كه پيكان ها و نيزه هاي 
آتشين در ميان هوا به پرواز در مي آمدند، كمان هاي آتشين در هر دو طرف گسترده مي شدند. كمي پايين آمديم و 

اعضاي كمپ آپولو را در حال عقب نشيني ديدم. آنها پشت ماشين ها پنهان شده بودند و به سمت ارتش جلودار 
دشمن تير اندازي مي كردند، پيكان هاي منفجر شونده پرتاب مي كردند و خار بر روي جاده پرت مي كردند، هر جايي 
كه مي توانستند سنگر هاي آتشين برپا مي كردند، راننده هاي خواب را از ماشين هايشان پياده مي كردند تا آنها را از 
مسير خطر دور كنند. اما دشمن داشت به پيشرويي ادامه مي داد. يك پياده نظام با اسلحه هاي سنگين از دراكاناها در 

پيكاني  جلو رژه مي رفت، سپرهايشان به هم قفل شده بود، نوك نيزه هايشان به باالي سرشان سيخ شده بود. اگه
 ماري برخورد كند، يا گردنش، يا سوراخي در زرهش، آن زن ماري نا اقبال نز مي توانست به پاهاي مارگونه يك ناب

 شد. حدود صدها هيوال در  ميمتالشي مي شد، اما اكثر پيكان هاي آپولو بدون آسيبي از روي ديوار سپري شان رد
پشت سر آنها در حركت بودند. سگ هاي جهنمي گه گاه به جلوي خط مي دويدند. اكثرشان با پيكان ها نابود مي 



شدند، اما يكي از آنها يكي از اعضاي كمپ آپولو را گرفت و او را به كناري پرت كرد. متوجه نشدم بعد چه اتفاقي 
 براي او افتاد. نمي خواستم بدانم. 

 آنابث از پشت اسب بالدارش فرياد زد:
 اونجا! -

 سر گاوي پير بود. آخرين باري كه مينياتور را ديده  خودبه اندازه ي كافي مطمئن بودم، در ميانه ي هنگ مهاجم خود
 نپوشيده بود. نمي دانم چرا. شايد او از رختخوابش بيرون پريده بود تا به  سفيدشبودم، او هيچ چيزي به جز قنداق

تعقيبم بيايد. اين بار، او آماده ي نبرد بود. از كمر به پايين، جامه ي نبرد يوناني استانداردي پوشيده بود- يك دامن 
پاهايش را مي پوشاند، و صندل هاي  مردانه شبيه پيش بند چرمي و برگردان هاي فلزي، ساق بند هاي برنزي كه

 پوست و مو و ماهيچه هايش به سري بزرگ مي رسيد كه مي –چرمي بنددار محكم. بااليش تماماً يك گاو نر بود 
بايست او را به خاطر وزن شاخ هايش واژگون مي كرد. او بزرگتر از آخرين باري كه ديده بودمش به نظر مي رسيد- 
حداقل ده پا بلندي اش بود.  يك تبر دو لبه بر روي پشتش بسته شده بود، اما خيلي براي استفاده از آن ناشكيبا بود. 

به محض آن كه ديد دايره وار بر روي سرش مي چرخم، ( يا بويم را حس كرد، بيشتر احتمالش بود، چون ديد 
  برداشت.  راچشمانش بد بود) غريد و ليموزين سفيدي

 فرياد زدم:
 بلك جك، شيرجه برو! -

 اسب بالدار پرسيد:
 ي مقدس اسب ها! چي؟ به هيچ راهي اون نمي تونه .... غذا دهنده -

ما حداقل در يك صد پايي بوديم، اما ليموزين به سمتمان در پرواز بود، گلگير به گلگير، مثل يك بومرنگ دو تني در 
هايش را جمع كرد و شيرجه رفت، آنابث و پورك پاي ديوانه وار به سمت چپ منحرف  پرواز بود. وقتي بلك جك بال

شدند. ليموزين از باالي سرم گذشت، و احتماالً به فاصله ي دو اينچ از سرم عبور كرد. سيم هاي نگه دارنده ي پل را 
كامالً پاكسازي كرد و به سمت رودخانه ي ايست سقوط كرد. هيوالها مسخره كردند و فرياد زدند، و مينياتور ماشين 

 ديگري برداشت. 
 به بلك جك گفتم:

  باش اما بيرون از خطر بمون! دستما رو پشت خطوط كابين آپولو بزار، دم -
 قصد ندارم باهات بحث كنم، رئيس! -

بلك جك به پشت يك اتوبوس واژگون مدرسه منحرف شد، جايي كه تعدادي از اعضاي كمپ آپولو پنهان شده بودند. 
آنابث و من به محض اين كه سم هاي اسب هاي بالدارمان كف خيابان را لمس كرد، پايين پريديم. بلك جك و 

 پورك پاي به داخل آسمان شب اوج گرفتند. 
مايكل يو به سمت مان دويد. او مشخصاً كوتاهترين جنگجويي بود كه تا حاال ديده بودم. بانداژي بر روي بازوي بريده 
اش داشت. صورت موش وارش با لكه هاي دود لكه شده بود و تيردانش تقريباً خالي بود، اما هنوز داشت لبخند مي زد 

 مثل اين كه اوقات خوشي را مي گذراند. او گفت:
 خوشحالم به ما پيوستين، نيروهاي پشتيباني مون كجان؟  -

 گفتم: 
 فعالً ماييم.  -

 او گفت:



 پس ما مرديم.  -
 آنابث گفت:

 شماها هنوز ارابه ي پرنده رو دارين؟ -
 مايكل گفت:

نه، توي كمپ جاش گذاشتيم. به كالريس گفتم مي تونه داشته باشدش. هر چي، تو مي دوني كه؟ ديگه ارزش  -
 ما براي آخرين بار به غرورش توهين كرديم و يه چيزاي  وجنگيدن رو نداشت. اما كالريس گفت كه خيلي ديره،

 احمقانه ي ديگه. 
 گفتم:

 حداقل سعيت رو كردي.  -
 مايكل شانه اي باال انداخت. 

 يه اسمايي صدا زدم. شك داشتم كمك كنه. بهوقتي كه گفت هنوز نمي خواد بجنگه،  آره، خب، من اون رو -
 بفرماييد زشت رويان!

او پيكاني برداشت و آن را به سمت دشمن پرتاب كرد. پيكان وقتي پرواز كرد، صداي جيغي توليد كرد. وقتي به زمين 
از بزرگترين اسپيكرهاي  گويا روي گيتار الكتريك رها كرد كه نشست، صداي شيپور مانندي مثل يك زه قدرتمند بر

جهان در حال پخش بود. نزديكترين ماشين منفجر شد. هيوالها اسلحه هايشان را انداختند و گوش هايشان را از درد 
 پوشاندند. بعضي فرار كردند. بعضي در سر جايشان متالشي شدند. 

 مايكل گفت:
 اون آخرين پيكان صوتيم بود.  -

 گفتم:
 يه هديه از پدرت. خداي موسيقي؟ -

 مايكل شريرانه نيشخند زد. 
 موسيقي بلند مي تونه برات بد باشه. بدبختانه اون هميشه نمي كشه.  -

اكثر هيوالها در حال گروه بندي دوباره بودند، با تكان سرشان گيجي را برطرف  به اندازه ي كافي مطمئن بودم، چون
 مي كردند. مايكل گفت:

171Fمجبوريم به عقب بريم. گفتم كايال -

172F و آستين1

  توي پايين پل تله كار بذارن. 2
 گفتم:

نه، اعضاي كمپت رو به جلو به اين موقعيت ببر و براي عالمت من منتظر شو. مي خوام دشمن رو به بروكلين  -
 برگردونيم. 

 مايكل خنديد. 
 چطوري مي خواي نقشه ات رو اجرا كني؟ -

 شمشيرم را كشيدم. 
 آنابث گفت:

 پرسي، بذار من باهات بيام.  -

                                                 
1 - Kayla  
2 - Austin 



 گفتم:
خيلي خطرناكه، از طرفي، الزمه كه تو به مايكل كمك كني تا خطوط دفاعي رو هماهنگ كنه. من حواس هيوالها  -

رو پرت مي كنم. شما اون باال جمع بشين. فاني هاي خواب رو از سر راه دور كنيد. بعد مي تونيد وقتي اونا روي من 
 تويي.  تمركز كردند، شروع كنيد هيوالها رو نابود كنيد. اگه كسي بتونه اون همه كار رو بكنه، اون

 مايكل خرناسي كشيد.
 خيلي ممنون.  -

 چشمانم را بر روي آنابث قفل كردم. او با اكراه سري به موافقت تكان داد. 
 خيلي خب، به پيش! -

 قبل از اين كه بتوانم شجاعتم را از دست بدهم، گفتم:
 نمي شه يه بوسه براي موفقيت دريافت كنم؟ يه جورايي يه رسمه، درست؟ -

 احساس كردم مرا خواهد زد. به جايش او چاقويش را كشيد و به ارتش كه به سمتمان پيش مي آمد، خيره شد. 
 زنده برگرد، مغز جلبكي. بعد مي فهميم.  -

احساس كردم اين بهترين پيشنهادي بود كه مي توانستم دريافت كنم، براي همين از پشت اتوبوس مدرسه بيرون 
 قدم زدم، مستقيم به سمت دشمن. وقتي مينياتور مرا ديد، چشمانش با نفرت شعله ور  هيوالها،آمدم. كامالً در تيررس

شد. او فرياد كشيد- صدايي كه چيزي بين يك فرياد، يك ماما و يك آروغ واقعي خيلي بلند بود. به جواب آن فرياد 
 زدم:

 سالم، پسر گاوي. هنوز نكشتنت؟ -
173Fاو مشتهايش را به دور كاپوت يك لكوس

 جمع كرد، و آن را مثل فويل آلومينيوم جمع كرد. تعدادي دراكانا نيزه هاي 1
آتشين به سمتم پرتاب كردند. آنها را به كناري زدم. يك سگ جهنمي خيز برداشت و من از پهلو راه رفتم، مي 

: اون خانم الري نيست. اين يه هيوالي وحشي ست. توانستم به او خنجر بزنم، اما ترديد كردم. به خودم يادآوري كردم
او دوباره يورش آورد. اين بار با ريپتايد كماني مرگبار در باالي سرم زدم.  اون مي خواد من و همه ي دوستام رو بكشه.

سگ جهنمي در ميان خاك و خز متالشي شد. هيوالهاي بيشتري به جلو يورش آوردند- مارها و غول ها و تلخين 
 ها- اما بر سرشان غريدم و آنها عقب كشيدند. فرياد زدم:

 رو در رو؟ درست مثل قديما؟  -
174Fسوراخ بيني مينياتور لرزيد. او جداً نياز داشت تا يك جعبه ي دستمال كاغذي آلوورا

 در جيب زره اش بگذارد، چون 2
بيني اش مرطوب و قرمز و كامالً زمخت بود. او تبرش را از پشتش برداشت و آن را تاب داد. به جز ناخوشاينديِ مي 

 شبيه يك  تبرشزيبا بود. هر لبه ي دوقلوي كنم، يك جورايي حركتش–شبيه- يه ماهي- تكه تكه  -خوام- تو-رو
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 شكل داده شده بود- آخرين حرف الفباي يوناني. شايد به خاطر اين كه اين تبر آخرين چيزي بود كه قربانيانش 3
برنز پيچيده شده در چرم. در انتهاي هر لبه اش تعداد زيادي گردنبند  مينياتور بود. مي ديدند. ميله اش به بلندي قد

شدم كه آنها مهره هاي كمپ دو رگه ها هستند- گردنبند هايي كه از نيمه خدايان  اي بسته شده بود. متوجه مهره
شكست خورده، گرفته شده بود. چنان عصباني شدم كه تصور كردم چشمانم درست مثل مينياتور مي درخشد. 

                                                 
1 - Lexusماشيننوعي  
2 - Aloe Veraگياه دارويي نوعي  
3 - Ω 



شمشيرم را كشيدم. ارتش هيوال براي مينياتور هورا كشيد، اما وقتي از اولين تاب تبر جا خالي دادم و و تبرش را از 
 وسط، درست بين دسته اش، بريدم، صدا قطع شد. 

 او ناليد:
 موووو؟ -
 هاهاها! -

چرخيدم و ضربه اي به پوزه اش زدم. او به عقب سكندري خورد، در حالي كه سعي مي كرد موقعيتش را به دست 
آورد، بعد سرش را براي حمله پايين آورد. هرگز شانسي در مقابلش نداشتم. شمشيرم تابيد- يكي از شاخ هايش را برد، 

بعد ديگري را. او سعي كرد مرا بگيرد. غلت زدم، و نصفه اي از تبر شكسته اش را برداشت. ديگر هيوالها با سكوتي 
 او هرگز خيلي باهوش نبود، اما  هم،اول عصبانيت غريد. از گيج پشتيباني اش كردند و به دور ما حلقه زدند. مينياتور با

حاال عصبانيتش او را بي پروا كرده بود. به من حمله كرد، و من به سمت لبه ي پل دويدم، در حالي كه خطي از 
دراكاناها را مي شكستم. مينياتور بايد بوي پيروزي را حس كرده باشد. فكر كرد سعي دارم فرار كنم. نوكرانش هورا 

كشيدند. در لبه ي پل، برگشتم و تبر را بر روي ميله هاي پل كشيدم تا او حمله اش را آغاز كند. مينياتور حتي 
 حركتش را كند نكرد. 

 تلق!  -
 با تعجب به پايين، به دسته تبر كه از زره ي سينه اش بيرون زده بود نگاه كردم. 

 به او گفتم:
 ممنون به خاطر بازي.  -

كرد، داشت متالشي  او را بر روي پاهايش باال بردم و از روي لبه ي پل به پايين پرت كردم. حتي وقتي سقوط مي
هستي اش به تارتاروس برمي گشت. به سمت ارتشش برگشتم. حاال تقريباً صد  مي شد، به خاك تبديل مي گشت، و

 و نود و نه به يك بوديم. كار طبيعي را انجام دادم. به آنها حمله كردم. 
شما قصد داريد بپرسيد كه چطور شكست ناپذيري كار مي كنه:  آيا من به طور جادويي از هر اسلحه اي جاخالي مي 
دادم ويا هر اسلحه اي كه به من مي خورد نمي توانست به من آسيب بزند. در حقيقت، يادم نمي آيد. همه ي آنچه 

 مي دانم اين است كه قصد ندارم اجازه دهم اين هيوالها به شهرم حمله كنند. 
 كردم، مثل اين كه آنها از كاغذ بودند. زنان ماري منفجر مي شدند. سگ هاي  مي فرو رادر ميان زره ها شمشيرم

باري  جهنمي به سايه ها مي پيوستند. ضربه مي زدم، برش مي زدم، و مي چرخاندم، و ممكن بود حتي يكي دو
 ترساند، از اعضاي كمپ  مي هم مراخنديده باشم- خنده اي ديوانه وار كه به همان اندازه كه دشمنانم را مي ترساند،

آپولو در پشت سرم آگاه بودم كه پيكان ها را پرتاب مي كردند و هر تالشي را براي صف آرائي مجدد برهم مي زدند. 
سر انجام، برگشتند و فرار كردند- تنها حدود بيست تايي از دويست تا زنده مانده بودند. در پشت سرم توسط اعضاي 

 كابين آپولو دنبال مي شدم. 
 مايكل يو فرياد زد:

 آره! اين همون چيزيه كه داشتم مي گفتم!  -
آنها را به عقب به سمت ورودي پل بروكلين عقب رانديم. آسمان داشت در شرق سفيد مي شد. مي توانستم ايستگاه 

 هاي عوارضي را در مقابلمان ببينم. آنابث فرياد زد:
 پرسي! تو اونها رو تارومار كردي. برگرد! ما خيلي دور شديم! -



قسمتي از من مي دانست كه حق با اوست، اما من داشتم كارم را خوب انجام مي دادم، مي خواستم تا آخرين هيوال را 
 نابود كنم. 

بعد جمعيتي را در انتهاي پل ديدم. هيوالهاي عقب نشيني كرده، داشتند درست به سمت نيروهاي پشتيباني شان مي 
در زره جنگي، سوار بر روي اسب هاي اسكلتي. يكي از آنها پرچمي  دويدند. گروه كوچكي بود، شايد چهل يا پنجاه نفر

و او را  ارغواني با نقش داس مشكي را باال نگه داشته بود. سوار جلويي به جلو يورتمه رفت. او كالهش را برداشت،
 شناختم، خود كرونوس.  چشمانش شبيه طالي گداخته بود. 

آنابث و اعضاي آپولو لرزيدند. هيوالهايي كه ما در تعقيبشان بوديم به خط تيتان ها رسيده بودند و در نيروي جديد 
 داشت، اما قسم مي خورم مي  فاصله من ازجذب شدند. كرونوس نگاهي به سمت ما انداخت. او يك چهارم مايل

 توانستم لبخندش را ببينم. گفتم:
 حاال، عقب مي كشيم.  -

مردان لرد تيتان شمشيرهايشان را كشيدند و حمله كردند. سم هاي اسب هاي اسكلتي شان مثل تندر بر روي كف 
مان دسته اي تير پرتاب كردند، چندين نفر از دشمن را پايين كشيدند، اما آنها  خيابان صدا مي كرد. كمان داران
 به دوستانم گفتم: داشتند به راهشان ادامه مي دادند.

 عقب نشيني! من اونها رو معطل مي كنم.  -
كماندارانش سعي كردند عقب نشيني كنند، اما آنابث درست كنارم  در كسري از ثانيه، آنها به دنبال من بودند. مايكل و

گشتيم، با چاقويش و سپر آينه ايش مي جنگيد. سواره هاي  مي ايستاد، در حالي كه ما به آرامي به عقب پل بر
و مي بريدند. تيتان خودش به آهستگي پيشرويي مي  كرونوس به دور ما چرخيدند، با توهين و فحش فرياد مي زدند

 كرد، مثل اين كه تمام وقت دنيا را داشت. با لرد زمان بودنش، حدس مي زنم كه آن را در اختيار داشت. 
سعي كردم مردانش را زخمي كنم، نه اين كه بكشم. اين مرا كند مي كرد، اما اينها هيوال نبودند. آنها نيمه خداياني 

شان ببينم، اما  هايشان را در زير كاله هاي جنگي بودند كه گرفتار طلسم كرونوس شده بودند. نمي توانستم صورت
كردم و سوارهاي  احتماالً يك تعدادي از آنها دوستانم بودند. با ضربه ي ريپتايد، پاهاي اسب هايشان را قطع مي مي

است پياده شوند   بعد از اين كه تعدادي از نيمه خدايان فرو افتادند، بقيه فهميدند كه بهتراسكلتي را متالشي مي كردم.
 و پياده با من مبارزه كنند. 

 از باالي سرم عبور من شانه به شانه مانديم، در حالي كه صورتهايمان در جهت هاي مخالف بود. شكلي تيره  آناث و
من جرات كردم و نگاهي به باال انداختم. بلك جك و پورك پاي به يك باره حمله آوردند، بر روي كاله هاي  كرد، و

 جنگي دشمنانمان ضربه مي زدند و شبيه كبوترهاي ژاپني از جان گذشته پرواز كنان دور مي شدند. 
تقريباً به ميانه ي پل رسيده بوديم كه چيزي عجيب اتفاق افتاد. احساس كردم سرمايي از ستون فقراتم پايين رفت. 

مثل آن حرف قديمي در مورد قدم زدن بر روي قبرتان. پشت سرم آنابث از درد فرياد كشيد. درست به موقع برگشتم 
 تا فرو افتادنش را ببينم، در حالي كه بازويش را محكم گرفتم. 

 آنابث! -
دورگه اي با چاقوي خوني بر باالي سرش ايستاده بود. در يك لحظه فهميدم كه چه اتفاقي افتاده است. او سعي كرده 

بود از پشت به من خنجر بزند. با توجه به موقعيت تيغه اش، مي توانست به من ضربه بزند- شايد با شانس محض- 
در نقطه ي كوچك پشتم، تنها نقطه ي ضعفم. آنابث با بدنش جلوي آن چاقو را گرفته بود. اما چرا؟ او در مورد نقطه 

 ي ضعفم نمي دانست. هيچ كس نمي دانست. 



چشمانم را بر روي نيمه خداي دشمن قفل كردم. او يك چشم بند در زير كاله جنگي اش پوشيده بود: ايتان ناكامورا، 
 پسر نمسيس. يك طوري از انفجار پرنسس آندروميدا جان سالم به در برده بود. 
 با دسته ي شمشيرم چنان محكم به صورتش ضربه زدم كه كالهش فرو رفت. 

 برگرديد عقب!  -
 كماني پهن در هوا زدم، بقيه ي نيمه خدايان را از آنابث دور كردم. 

 هيچ كسي به اون دست نمي زنه! -
 كرونوس گفت:

 جالبه. -
او بر روي اسب اسكلتي اش، بر باالي سرم ظاهر شد، داسش در دستش بود. او با چشماني تنگ صحنه را بررسي 

كرد، مثل اين كه مي توانست حس كند كه من به نزديكي مرگ رفته بودم، مثل روشي كه گرگ مي تواند ترس را بو 
 بكشد. 

 او گفت:
 مبارزه ي شجاعانه ايه، پرسي جكسون. اما زمان تسليم شدنه ... يا دختره مي ميره.  -

 آنابث ناليد. 
 پرسي، نكن.  -

 پيراهنش غرق در خون بود. مجبور بودم او را از اينجا بيرون ببرم. فرياد زدم:
 بلك جك! -

هايش را به دور بندهاي زره آنابث محكم كرد. آنها قبل از اين كه  به سرعت نور، اسب بالدار پايين پريد و دندان
 دشمن بتواند واكنشي نشان دهد پروازكنان بر فراز رودخانه دور شدند. 

 كرونوس دندان قروچه اي رفت. 
 يه روز به همين زوديها، يه سوپ اسب بالدار درست مي كنم. اما حاال...  -

 او پياده شد، داسش در نور سپيده دم مي درخشيد. 
 مي خوام با يه دورگه ي مرده ديگه تسويه حساب كنم.  -
اولين ضربه اش را با ريپتايد پس راندم. فشارش كل پل را لرزاند، اما بر روي پايم سرپا ماندم. لبخند كرونوس  -

با يك فرياد، از زير او به پاهايش ضربه اي زدم. داسش بر روي كف خيابان افتاد. به پايين ضربه زدم،  مضطرب شد.
 دستانش برگشت.  اما او به كناري غلت زد و دوباره بر روي پاهايش بلند شد. داسش پروازكنان به سمت

 خب ...  -
 او مرا بررسي كرد، در حالي كه به آرامي خشمگين مي شد. 

تو شهامت ديدار از استيكس رو داشتي.  مجبور بودم لوك رو خيلي زياد تحت فشار قرار بدم تا متقاعدش كنم. اگه  -
 فقط تو ميزبان روحم بودي به جاي ... اما اهميتي نداره. من هنوز قدرتمندترم. من يه تيتانم. 

او ضربه اي با دسته ي داسش به پل زد، و موجي از قدرت خالص مرا به عقب راند. ماشين ها يك وري شدند. نيمه 
خدايان- حتي خادمان لوك- از لبه هاي پل به پايين پرت شدند. سيم هاي محافظ تازيانه وار به اطراف ضربه مي 

 من نيمه راه برگشت به مانهاتان را به عقب سريدم.  زدند، و
لرزان بر روي پاهايم بلند شدم. اعضاي باقي مانده كمپ آپولو، تقريباً به انتهاي پل رسيده بودند، به جز مايكل يو، كه 

 چند يارد دورتر از من در كنار يكي از سيم هاي محافظ نشسته بود، آخرين پيكانش در كمانش بود. 



 فرياد زدم:
 مايكل برو! -

 او فرياد زد:
 پرسي، پل! اون خيلي ضعيفه! -

پرچهاي جاده توسط  در ابتدا منظورش را نفهميدم. بعد نگاهي به پايين كردم . شكاف هايي را در كف خيابان ديدم.
آتش يوناني، نصفه نيمه ذوب شده بودند.  پل به خاطر ضربه ي كرونوس و پيكان هاي انفجاري در هم كوبيده شده 

 بود. 
 مايكل فرياد زد:

 بشكنش! از قدرتهات استفاده كن! -
 بود- هيچ راهي براي كارگر افتادنش نبود- اما ريپتايد را در پل فرو بردم. تيغه ي جادويي تا دسته  ايفكر نااميدانه

اش در آسفالت فرو رفت. آب شور از ميان ترك هايش بيرون زد، مثل اين كه به چشمه اي ضربه زده باشم. تيغه ام را 
بيرون كشيدم و شكاف رشد يافت. پل لرزيد و شروع كرد به فرو ريختن. تكه هايي به بزرگي يك خانه به درون 

رودخانه ي ايست فرو افتاد. نيمه خدايان كرونوس با خطر فرياد كشيدند و سكندري خوران به عقب برگشتند. بعضي 
 بر روي پاهايشان افتادند. در چند ثانيه، تركي پنجاه فوتي بين من و كرونوس بر روي پل ويليامز برگ سر باز كرد. 

 سي پايي، به درون رودخانه زل زدند.   خزيدند و به يك صد و پللرزه ها متوقف شد. مردان كرونوس به سمت لبه ي
لوك مي توانستند اگر به اندازه ي  اگر چه احساس امنيت نمي كردم. كابل هاي محافظ هنوز متصل بودند. مردان

كافي شجاع مي بودند از آن راه بيايند. يا ممكن بود كرونوس جادويي براي بستن تنگه به كار برد. لرد تيتان مشكل را 
بررسي كرد. او به پشت سرش، به باال آمدن خورشيد نگاه كرد، بعد به شكاف لبخند زد. او داسش را با احترامي 

 تمسخر آميز باال آورد. 
 تا غروب امروز، پرسي.  -

بر روي اسبش سوار شد، به اطراف چرخيد و به سمت بروكلين يورتمه كنان عقب نشيني كرد، در حالي كه 
  دنبال مي كردند. راجنگجويانش او

برگشتم تا از مايكل تشكر كنم، اما كلمات در گلويم مرد. بيست پا دورتر، كماني بر روي زمين افتاده بود. صاحبش 
 هيچ جا در تير رس نبود. 

 نه! -
  پل در كنار خودم جستجو كردم. به پايين به رودخانه زل زدم. هيچ چيز. با عصبانيت و نا رويدر ميان الشه ها بر

اميدي فرياد كشيدم. صدا در سكوت صبحگاهي تا ابد ادامه يافت. داشتم سوت مي زدم تا بلك جك براي كمك به 
كنشتاين و  جستجو بيايد، كه تلفن مادرم زنگ زد. نمايشگر ال سي دي اش مي گفت تماس از  فين من براي
176Fاسوشيت

 است- احتماالً يك دو رگه از تلفني قرضي زنگ مي زد. به اميد خبرهاي خوب برداشتم. البته كه در اشتباه 1
 بودم. 

 پرسي؟ -
 صداي سيلنا مثل اين بود كه مي خواهد گريه كند. 

177Fهتل پالزا -

 . بهتره زودتر بياي و يه شفادهنده از كابين آپولو هم بيار. موضوع ... موضوع آنابثه.2

                                                 
1 - Finklestein & Associates 
2 - Plaza Hotelشد. خواهد داده توضيح بعدي فصل در هتل اين مورد در  



 فصل دوزادهم.

 ريچل معامله اي بد انجام مي دهد.
 Pioneer  فصل:اين مترجم

 
178Fويل سليس

 از كابين آپولو را برداشتم و به بقيه خواهر و بردارهايش گفتم كه به جستجوي مايكل يو ادامه دهند. يك 1
 از يك موتور سوار خواب قرض گرفتيم و تا هتل پالزا با چنان سرعتي رانديم كه مي توانست مادرم را FZIياماها 

 دچار حمله ي قلبي كند. هرگز قبالً موتور سيكلت نرانده بودم، اما خيلي سخت تر از راندن يك اسب بالدار نبود. 
در راه، متوجه تعداد زيادي پايه ي مجسمه ي خالي شدم كه معموالً مجسمه اي را نگه مي داشت. به نظر مي رسيد 

 نقشه ي بيست و سه دارد كار مي كنند. نمي دانستم آيا اين خوب است يا بد. 
 دقيقه طول كشيد تا به پالزا رسيديم- يك هتل سنگ سفيد از مد افتاده با سقف آبي سه گوش، كه در گوشه 5تنها 

 هتل پالزا بهترين مكان براي مركز فرماندهي نبود. آن مكان، ،ي جنوب شرقي پارك مركزي قرار گرفته بود. اساسًا
بلندترين ساختمان در شهر نبود، مكاني نبود كه در مركز شهر واقع شده باشد. اما داراي سبك مدارس قديمي بود و 

179Fطي سالها نيمه خدايان مشهور زيادي را به خود جذب كرده بود، مثل گروه بيتلز

180F و آلفرد هيچكاك2

، براي همين فكر 3
 كردم در مكان خوبي هستيم. 

موتور را در كنار پياده رو نگه داشتم و موتور منحرف شد تا جايي كه توسط فواره اي در بيرون هتل متوقف شد. ويل و 
 من پياده شديم. مجسمه ي باالي فواره فرياد زد:

 بپام! اُه، خوبه. فكر كنم شماها مي خوان من موتورتون رو هم -
يك مجسمه ي برنزي به اندازه ي طبيعي بود كه در ميانه ي فواره ي گرانيتي نشسته بود. تنها يك ملحفه ي برنزي 

بود، و سبدي از ميوه هاي برنزي را در دست داشت. هرگز قبالً زياد به او توجه نكرده  به دور پاهايش پيچيده شده
 بودم. اگر چه او هم هرگز قبالً با من صحبت نكرده بود. پرسيدم:

 تو مجسمه ي ديميتري؟ -
 يك سيب برنزي به سمت سرم پرتاب شد. او اعتراض كرد:

181Fهمه فكر مي كنن من ديميترم. من پومپونا -

 هستم، الهه ي رومي نعمت و فراواني، اما چرا شماها بايد اهميت 4
بدين؟ هيچ كسي به خدايان كوچك اهميتي نمي ده. اگه به اونها اهميت مي دادين، توي اين جنگ بازنده نبودين! 

 مي گم: سه تا هورا براي مورفيوس و هكيت! كه من
 به او گفتم:

 حواست به موتور باشه.  -
 پومپونا با زبان التين فحش داد و وقتي من و ويل به سمت هتل دويديم تعداد بيشتري ميوه به سمتمان پرتاب كرد. 

                                                 
1 - Will Solace 
2 - the Beatlesبوده. فعال هفتاد ي ده ده تا شصت ده اوايل در كه انگيلسي راك اي افسانه گروه يك  
3 - Alfred Hitchcockكرده. كارترسناك  هايفيلم  ژانر در بيشتر كه انگليسي، كارگردان و نويسنده هيچكاك آلفرد سر  
4 - Pomponaاو شده. ساخته نيويورك در او از هايي مجسمه اخير قرن در  باشد. مي ميوه معني به  ودارد ريشه التين او  اسم ها.ميوه فراوني  رومي ي الهه  

  ي صفحه به آن تصوير يمشاهده  براي دارد. قرار پالزا هتل جلوي در ها مجسمه اين از يكي دارد. دست در را ميوه سبدي آنها اكثردر
http://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Hotel منبع: كنيد.مراجعه  http://en.wikipedia.org/wiki/Pomona 



هاي ثروتمند بيهوش، اما توجه  هرگز واقعاً در داخل پالزا نبودم. البي اش گيرا بود، با چلچراغ هاي كريستالي و آدم
آسانسور دادند، و ما به سوئيت هاي پنت  زيادي به آنها نكردم. دسته اي از شكارچيان راهي به ما براي رسيدن به

182Fهاوس

 رسيديم. نيمه خدايان كامالً تمام طبقات بااليي را اشغال كرده بودند. اعضاي كمپ و شكارچي ها بر روي 1
كاناپه ها افتاده بودند، در حال شستشو در حمام بودند، پرده هاي ابريشمي را براي بانداژ زخم هايشان مي بريدند، و 

براي خودشان از ميني بار اسنك و نوشابه مي آوردند. دسته اي از گرگ هاي تيمبر داشتند از توالت ها آب مي 
ديدن اين كه اكثر دوستانم از شب گذشته زنده مانده اند، كمي آرام شدم، اما همه زخمي به نظر مي  نوشيدند. با

 رسيدند. جك ميسن بر روي شانه ام كوبيد:
 پرسي! ما بايد گزارش بديم ...  -

 گفتم:
 بعدًا، آنابث كجاست؟ -
 توي تراس. اون زنده ست، مرد، اما ...  -

او را از سر راهم كنار زدم. تحت شرايط متفاوت تر، عاشق منظره ي تراس مي شدم. مستقيم به داخل پارك مركزي 
باز مي شد. صبح تميز و روشن بود- روزي عالي براي پيك نيك يا پياده روي و هر چيزي به غير از جنگيدن با 

 هيوالها. 
آنابث بر روي يك صندلي راحتي دراز كشيده بود. صورتش رنگ پريده و آغشته به عرق بود. اگر چه در ميان چند پتو 
پيچيده شده بود، داشت مي لرزيد. سيلنا بيوريگارد پيشاني اش را با پارچه اي خنك پاك مي كرد. ويل و من جمعيت 

من مي خواستم از حال بروم. خون ريزي  كابين آتنا را كنار زديم. ويل بانداژ آنابث را باز كرد تا زخم را بررسي كند، و
متوقف شده بود اما شكاف عميق به نظر مي رسيد. پوست دور زخم سايه اي وحشتناك از رنگ سبز داشت. نفسم بند 

 آمد. 
 آنابث.... -

 او چاقو را به خاطر من خورده بود. چطور مي توانستم اجازه دهم آن اتفاق بيفتد؟
 آنابث من من كنان گفت:

 چاقو سمي بوده، چقدر احمقم، نه؟ -
 ويل آهي از سر آسودگي برآورد. 

خيلي بد نيست، آنابث. چند دقيقه بيشتر گذشته بود ما توي دردسر بوديم، اما سم هنوز به شونه ت نرسيده. فقط  -
 آروم دراز بكش. يكي يك كمي نكتار برام بياره. 

 قمقمه اي را قاپيدم. ويل وقتي كه من دست آنابث را نگه داشته بودم، زخم را با نوشيدني خدايان تميز كرد. 
 آنابث گفت:

 آخ، اوي، اوييي!  -
انگشتانم را چنان محكم گرفت كه آنها ارغواني شدند، اما آرام و بي حركت ماند، همان طور كه ويل خواسته بود. سيلنا 
كلماتي براي دلگرمي زير لب زمزمه مي كرد. ويل كمي چسب نقره اي بر روي زخم گذاشت و كلماتي با زبان يوناني 

 و لرزان بلند شد. عمليات شفا دادن  بست زخم رويباستان زمزمه كرد- سرودي براي ستايش آپولو. بعد بانداژ جديدي
 بايد بيشتر انرژي اش را گرفته باشد. او به رنگ پريدگي آنابث بود. او گفت:

 هم نياز داريم.  لوازم فاني ها رو اون بايد كارگر بيفته، اما ما يه سري -
                                                 

1 - penthouse  



 او تكه اي از نوشت افزار هتل را برداشت، با شتاب ياداشت هايي نوشت، و آن را به يكي از پسران آتنا داد. 
183Fديوان ريده -

  توي خيابان پنجم قرار داره. معموالً من هرگز دزدي ... 1
 تراويس داوطلب شد. 

 من كردم.  -
 ويل به او خيره شد. 

 پول يا دراكما يا هرچي كه دارين براي پرداختش بزارين، اما اين يه موقعيت اضطراريه. احساس مي كنم تعداد -
 بيشتري از افرادمون در خطرن. 

 هيچ كسي مخالفت نكرد. به سختي يك نيمه خدا يافت مي شد كه زخمي نشده باشد... به جز من. 
 تراويس استول گفت:

ياال، بچه ها، يه كمي جا به آنابث بدين. ما يه داروخونه داريم كه بايد بهش حمله كنيم ... منظورم اينه كه  -
 ببينيمش. 

 نيمه خدايان به داخل برگشتند. جك ميسن وقتي داشت مي رفت شانه ام را گرفت.
بعداً صحبت مي كنيم، اما همه چي تحت كنترله. من از سپر آنابث استفاده كردم تا همه چيز رو يه ديدي بزنم.  -

 دشمن با طلوع آفتاب پس كشيده، مطمئن نيستم چرا. ما براي هر پل و تونل يه مراقب گذاشتيم. 
 گفتم:

 ممنون، مرد.  -
 او سري به موافقت تكان داد. 

 كن.  استراحت باش وفقط يه كمي آروم -
او درهاي تراس را پشت سرش بست، من و آنابث و سيلنا را تنها گذاشت. سيلنا پارچه ي خنكي را بر پيشاني آنابث 

 فشار داد. 
 اينا همش تقصير منه.  -

 آنابث با ضعف گفت:
 نه، سيلنا، چطوري تقصير توه؟ -

 او من من كنان گفت:
 من هرگز توي كمپ خوب نبودم، نه مثل تو يا پرسي. اگه جنگجوي بهتري بودم ...  -

لب هايش لرزيد. از وقتي بكيندورف مرده بود او بدتر شده بود، و هر زمان كه به او نگاه مي كردم، مرگ بكيندورف 
دوباره عصباني ام مي ساخت. حالتش مرا به ياد شيشه مي انداخت- مثل اين كه ممكن بود هر لحظه بشكند. به 

خودم قول دادم كه اگر جاسوس را پيدا كنم، كه زندگي اش به اندازه ي زندگي دوست پسر سيلنا مي ارزيد، او را به 
 گذاشتم.  عنوان يك اسباب بازي جويدني در اختيار خانم الري مي

 به سلينا گفتم:
تو يه عضو كمپ بي نظيري. تو بهترين اسب بالدار سواري كه ما داريم. و با همه دوستي. باور كن، هر كسي كه  -

 بتونه با كالريس دوست باشه با استعداده. 
 او چنان به من زل زد مثل اين كه به او ايده اي داده باشم. 

                                                 
1 - Duane Reade 



همينه! به كابين اريز نياز داريم. مي تونم با كالريس صحبت كنم. مي دونم كه مي تونم اون رو متقاعد كنم تا به ما  -
 كمك كنه. 

صبر كن، سلينا. حتي اگه تو بتوني از جزيره بيرون بري، كالريس يه كله شق كامله.  يه وقتي اون عصباني ميشه  -
 ... 

 سيلنا گفت:
 لطفاً، من يه اسب بالدار برمي دارم. مي دونم كه مي تونم به كمپ برگردم. بهم اجازه بده.  -

نگاهي با آنابث رد و بدل كردم. او به آرامي سري به موافقت تكان داد. از اين ايده خوشم نمي آمد. فكر نمي كردم 
سيلنا شانسي براي متقاعد كردن كالريس براي مبارزه كردن داشته باشد. از طرف ديگر، سيلنا حاال چنان ديوانه شده 

بود كه مي توانست فقط در ميدان نبرد به خودش آسيب برساند. شايد فرستادن او به كمپ چيز ديگري به او مي داد تا 
  آن تمركز كند.  رويبر

 به او گفتم:
 كسي بهتر از تو براي انجامش فكر كنم.  خيلي خب، نمي تونم به -

 سيلنا بازوهايش را به دورم حلقه كرد. بعد در حالي كه نگاهي به آنابث مي انداخت، با حجب خودش را عقب كشيد. 
 ام، متاسفم. ممنون، پرسي! نا اميدت نمي كنم!  -

 وقتي او رفت، در كنار آنابث زانو زدم و پيشاني اش را لمس كردم. او هنوز داشت مي سوخت. او زير لب گفت:
 وقتي نگراني خيلي جذابي. ابروهات با هم در هم مي ره.  -

 گفتم:
 تو تا وقتي بهت بدهكارم نبايد بميري. چرا اون چاقو رو گرفتي؟ -
 تو همون كار رو برام مي كردي.  -

حقيقت داشت. فكر كنم هردويمان آن را مي دانستيم. هنوز، احساس كسي را داشتم كه ميله اي تيز و سرد به قلبش 
 فرو رفته باشد. 

 چطوري مي دونستي؟ -
 چي رو؟ -

 به اطراف نگاه كردم تا مطمئن شوم كه تنها هستيم. بعد به جلو خم شدم و پچ پچ كنان گفتم:
 نقطه ي آشيلم را. اگه اون چاقو رو نمي گرفتي، ممكن بود بميرم. -

 نگاه پريشاني به ميان چشمانش دويد. نفسش بوي انگور مي داد، شايد به خاطر نكتار. 
 نمي دونستم پرسي. من فقط يه حسي داشتم كه تو در خطري. كجا ... نقطه آشيلت كجاست؟ -

نمي خواستم به كسي بگويم. اما او آنابث بود. اگر نمي توانستم به او اعتماد كنم، نمي توانستم به كس ديگري هم 
 اعتماد كنم. 

 تكه ي كوچكي از پشتم.  -
 او دستش را بلند كرد. 

 كجا؟ اينجا؟ -
او دستش را بر روي ستون فقراتم گذاشت، و پوستم به خارش افتاد. انگشتانش را حركت دادم تا به نقطه اي رسيدم 

 كه مرا به زندگي فاني وصل مي كرد. به نظر رسيد هزاران ولت الكتريسته به ميان بدنم وارد شد. 
 گفتم:



 تو من رو نجات دادي. ممنون. -
 او دستش را برداشت، اما من آن را نگه داشتم. او با ضعف گفت:

  جديده؟ اينچيز پس بهم بدهكاري. چه -
كه بر روي شهر باال مي آمد، تماشا كرديم. حاال ترافيك مي بايست سنگين مي بود، اما صداي هيچ  خورشيد را

دست، مي توانستم انعكاس آژير يك ماشين را در  ماشيني در كار نبود، هيچ هياهويي در ميان پياده روها. در دور
ها بشنوم. تلي از دود سياه از جايي بر روي هارلم، به آسمان مي رفت. كنجكاو بودم چند تا اجاق وقتي  خيابان

مورفيس مردم را طلسم كرده، روشن مانده اند. چند تا انسان در وسط آشپزي براي شام به خواب رفته بودند. خيلي زود 
نيويورك در خطر بود- و همه ي آن زندگي ها وابسته به ما بود.  آتش سوزي هاي بسياري در راه خواهد بود. همه ي

 آنابث گفت:
 تو مي خواستي بدوني چرا هرمس از دستم عصبانيه.  -
 هي، تو الزمه استراحت كني ...  -
 نه، مي خوام بهت بگم. خيلي وقته داره اذيتم مي كنه.  -

 و از درد لرزيد.  او شانه هايش را حركت داد
 سال قبل، لوك به سان فرانسيسكو اومد تا من رو ببينه.  -
 شخصاً؟  -

 احساسي مثل اين داشتم كه او مرا با چكشي زده است. 
 اون اومد خونتون؟ -
  البيرنت بريم، قبل از ...  دروناون قبل از اين بود كه به -

 او لكنت پيدا كرد، اما مي دانستم منظورش چيست: قبل از اين كه لوك به كرونوس تبديل شود. 
لوك زير يه پرچم صلح اومده بود. او گفت فقط پنج دقيقه وقت مي خواد كه صحبت كنه. ترسيده به نظر مي رسيد،  -

كرونوس مي خواد ازش استفاده كنه تا دنيا رو تسخير كنه. لوك گفت مي خواد فرار كنه، مثل اون  پرسي. او گفت
 قديما. مي خواست من باهاش برم. 

 اما تو بهش اعتماد نكردي.  -
البته كه نه. فكر كردم يه حقه ست. به عالوه ... خب، خيلي چيز از اون قديما تغيير كرده بود. به لوك گفتم راهي  -

 وجود نداره. اون عصباني شد. گفت... گفت بهتره همون جا باهاش بجنگم، چون اين آخرين شانسي بود كه داشتم. 
 داستان داشت انرژي اش را تحليل مي برد.  پيشاني اش دوباره در عرق غرق شد. آن

 گفتم:
 همه چي روبه راهه. سعي كن يه كمي استراحت كني.  -
تو درك نمي كني، پرسي. هرمس حق داشت. شايد اگه باهاش مي رفتم، مي تونستم فكرش رو تغيير بدم. يا ... يا  -

 من يه چاقو داشتم. لوك مسلح نبود. مي تونستم ... 
 گفتم:

 بكشيش؟ مي دوني كه اون كار درست نبود.  -
 او چشمانش را محكم بست. 

لوك گفت كرونوس مثل يه راه پله سنگي از اون استفاده مي كنه. اون دقيقاً كلماتي بود كه به كار برد. كرونوس از  -
 لوك استفاده مي كنه، و حتي قدرتمندتر ميشه. 



 گفتم:
 اون اين كار رو كرد. اون بدن لوك رو تسخير كرد.  -

- چي ميشه اگه بدن لوك يه گذرگاه باشه؟ چي ميشه اگه كرونوس نقشه اي براي قدرتمندتر شدن داشته باشه؟ مي 
 تونستم اون رو متوقف كنم. اين جنگ تقصير منه. 

و به آرامي در آب فرو مي روم. تابستان  داستانش به من اين حس را داد كه دوباره به رودخانه استيكس برگشته ام،
گذشته را به ياد آوردم، وقتي كه خداي دو سر، ژانوس، به آنابث هشدار داده بود كه مجبور است انتخابي مهم انجام 

تو نقش مهمي را بعد از آن كه او لوك را ديده بود، اتفاق افتاده بود. پن هم چيزي به او گفته بود:  دهد.- و آن اتفاق
 بازي مي كني، اگر چه ممكنه اوني كه تصور مي كني نباشه. 

مي خواستم از او در مورد تصاويري كه هستيا به من نشان داده بود، در مورد روزهاي اولي كه با لوك و تاليا بود، 
بپرسم. مي دانستم آن ربطي به پيشگويي ام دارد، اما نمي دانستم چه ربطي. قبل از اين كه بتوانم حواسم را جمع 

 كنم، در تراس باز شد. كانر استول به داخل آمد. 
 پرسي.  -

او نگاهي به آنابث انداخت مثل اين كه او نمي خواست چيز بدي در جلو او بگويد، اما مي توانستم بگويم حامل 
 خبرهاي خوبي نبود. 

 خانم الري تازه با گراور برگشته. فكر كنم بايد با گراور صحبت كني.  -
پيراهن زرهي كه از پوست درختان و بند هاي گره دار ساخته  با يك گراور داشت در اتاق پذيرايي اسنكي مي خورد. او

شده بود، براي نبرد لباس پوشيده بود، با چماق چوبي و ني اش كه از كمربندش آويزان بود. كابين ديميتر به سرعت 
كل بوفه ي هتل را پر كرده بودند- هر چيزي از پيتزا گرفته تا بستني آناناس. بدبختانه گراور داشت مبلمان را مي 

 خورد. او همكنون صندلي پر شده مجللي را جويده بود و داشت دسته اش را مي جويد. 
 گفتم:

 رفيق، ما اين مكان رو فقط قرض كرديم.  -
 بع .. بع ... بعله! -

 .  بودپنبه پوشانده كل صورتش را
متاسفم، پرسي. من فقط ... مبلمان قرن شانزدهم لوئيس، خوشمزه ست. به عالوه، من هميشه مبل مي خورم وقتي  -

 كه ... 
 گفتم:

 وقتي كه عصبي مي شي. آره، مي دونم. خب، چه خبرا؟ -
 او بر روي سم هايش جا به جا شد. 

 در مورد آنابث شنيدم. اون ...؟ -
 اون خوب مي شه. داره استراحت مي كنه.  -

 گراور نفس عميقي كشيد. 
 خوبه. من اكثر اوراح طبيعت در شهر رو بسيج كردم- خب، بهر حال، اونايي كه به من گوش مي كنن.  -

 او پيشاني اش را ماليد. 
هيچ ايده اي در مورد اين كه گروه مقدم اين قدر صدمه ببينه ندارم. بهر حال، ما تا جايي كه مي تونيم داريم كمك  -

 مي كنيم. 



او در مورد كشمكش هايي كه آنها ديده بودند، گفت. اكثر آنها باالي شهر را پوشش مي دادند، جايي كه ما به اندازه 
ي كافي نيمه خدا نداشتيم. سگ هاي جهنمي در همه ي مكان ها ظاهر شده بودند، سفر هاي سايه اي در خطوط ما، 
و عروس هاي جنگل و ستيرها سعي كرده بودند با آنها بجنگند. يك اژدهاي جوان در هارلم ظاهر شده بود، و قبل از 

 اين كه هيوال سرانجام شكست بخورد يه جين از پري هاي درختي مرده بودند. 
وقتي گراور صحبت مي كرد، تاليا با دو معاونش به اتاق وارد شد. او عبوسانه سري به موافقت به من تكان داد، و 

به داخل برگشت. او  وقتي گراور گزارشش را كامل كرد گوش مي داد-  بيرون رفت تا آنابث را عيادت كند، و بعد
 جزئيات بدتر و بدتر مي شد. گراور گفت:

 ما بيست ستير رو در مقابل تعدادي غول توي فورت واشينگتن از دست داديم.  -
 صدايش داشت مي لرزيد. 

 تقريباً نصف مردان قوم و خويشم رو. ارواح رودخانه غول ها رو در نهايت غرق كردند، اما ...  -
 شانه اش برد.  تاليا كمانش را بر روي

پرسي، نيروهاي كرونوس هنوز دارن توي هر پل و تونلي جمع مي شن. و كرونوس تنها تيتان نيست. يكي از  -
شكارچي ها يه مرد توي زره طاليي رو ديده كه ارتشي رو در ساحل جرسي جمع كرده و آرايش داده. مطمئن نيستم 

 اون كيه، اما تاللو قدرتش مثل يه خدا يا يه تيتانه. 
 تيتان طاليي در رويايم را به ياد آوردم- آن يكي كه در كوه اثريس در ميان شعله هاي آتش ناپديد شده بود.

 گفتم:
 - عاليه، هيچ خبر خوبي در كار نيست؟

 تاليا شانه اي باال انداخت.
ما تمام تونل هاي مترو رو در مانهاتان مهر و موم كرديم. بهترين تله گذارهام به اون كار رسيدند. همين طور، به  -

 نظر مي رسه دشمن منتظر امشبه تا حمله كنه. فكر كنم لوك ... 
 او خودش را گرفت.

داره كه زماني براي بازيابي بعد از هر مبارزه اش داشته باشه. اون هنوز در فرم جديدش راحت  منظورم كرونوسه نياز -
 نيست. كند كردن زمان دور شهر خيلي از انرژي اش رو گرفته. 

 گراور سري به موافقت تكان داد. 
 اكثر نيروهاش هم توي شب قوي ترن. اما اونها بعد از غروب خورشيد برمي گردند.  -

 سعي كردم افكارم را واضح كنم. 
 خيلي خب. هيچ خبري از خدايان نيست؟ -

 تاليا سرش را تكان داد. 
مي دونم بانو آرتميس اگه مي تونست مي خواست اين جا باشه، آتنا هم همين طور. اما زئوس دستور داده اونها در  -

184Fكنارش بمونن. آخرين چيزي كه شنيدم، تيفون دهكده ي اُهايو ريور

 رو داشت ويرون مي كرد. او وسط روز بايد به 1
185Fكوهستان آپاالچيان

  برسه. 2
 گفتم:

 خب، در بهترين حالت، ما دو روز ديگه وقت داريم تا اون برسه اينجا.  -

                                                 
1 - Ohio River 
2 - Appalachian 



جك ميسن گلويش را صاف كرد. او چنان ساكت آنجا ايستاده بود كه تقريباً فراموش كرده بودم او در اتاق است. او 
 گفت:

پرسي، يه چيز ديگه. اون طوري كه كرونوس خودش رو توي پل ويليامز برگ نشون داد، مثل اين كه مي دونست  -
تو داري مي ري اونجا.  و اون نيروهاش رو به ضعيف ترين نقاط رسوند. به محض اين كه ما پيش مي رفتيم، اون 

تاكتيك هاش رو تغيير داد. اون به سختي به تونل لينكلن نيرو فرستاد، جايي كه شكارچي ها قوي بودند. اون به 
 ضعيف ترين  نقاط ما رفت، مثل اين كه مي دونست. 

 گفتم:
 مثل اين كه اون اطالعات داخلي رو دريافت مي كرد. جاسوسه.  -

 تاليا پرسيد:
 كدوم جاسوس؟ -

 به او در مورد طلسم نقره اي كرونوس كه به من نشان داده بودم، گفتم، وسيله ي ارتباطي. 
 تاليا گفت:

 و خيلي بده.  اين بده. -
 جك گفت:

 اون مي تونه هركسي باشه. ما همگي اونجا ايستاده بوديم وقتي پرسي داشت دستورات رو مي داد.  -
 گراور پرسيد:

 اما ما چي كار مي تونيم بكنيم؟ همه ي نيمه خداها رو تفتيش كنيم تا طلسم داسي رو پيدا كنيم؟  -
همگي به من نگاه كردند، در حالي كه منتظر يك تصميم گيري بودند. نمي توانستم موجب به نمايش در آمدن تمام 

 ترسي كه احساس مي كردم، شوم، حتي اگر اوضاع نااميد كننده بود. گفتم:
ما به مبارزه ادامه مي ديم. نمي تونيم به خاطر اين جاسوس نگران بمونيم. اگه به هم ظنين باشيم، فقط باعث  -

شكاف بين خودمون مي شيم. شماها بچه ها شب گذشته خيلي عالي بودين. نمي تونم انتظار ارتش شجاع تري رو 
داشته باشم. بزارين يه برنامه ي چرخشي براي ديده باني بريزيم. تا وقتي كه مي تونيد استراحت كنيد. ما يه شب 

 طوالني پيش رومون داريم. 
 شدند تا بخورند يا بخوابند يا اسلحه هايشان را تعمير كنند.  نميه خدايان زير لب موافقت كردند. آنها جدا

 تاليا گفت:
پرسي، تو هم همين طور. ما مراقب همه چي خواهيم بود. دراز بكش. ما تو رو توي بهترين حالتت امشب الزم  -

 داريم.  
نتوانستم خيلي سخت بحث كنم. نزديك ترين رختخواب را پيدا كردم و بر روي رختخواب فرو افتادم. فكر كردم كه 

 خيلي عجيب است كه به خواب روم، اما چشمانم تقريباً فوراً بسته شد. 
هاي پرسيفوني مي كَند،  در رويايم، نيكو دي آنجلو را تنها در باغ هاي هيديز ديدم. او داشت يك گودال در پاي گل

 كه فكر نمي كنم ملكه را خيلي شادمان مي كرد. جامي از شراب در گودال ريخت و شروع به آواز خواني كرد:
 بزار مرده ها دوباره بچشن. بزار اونها بلند شن و اين پيشكشي رو دريافت كنن. ماريا دي آنجلو خودت رو نشون بده! -

دود سفيدي جمع شد. پيكري انساني تشكيل شد، اما او مادر نيكو نبود. او دختري با موي سياه و پوست زيتوني و 
 لباس هاي نقره اي يك شكارچي بود. نيكو گفت:

 بيانكا، اما ...  -



 او هشدار داد:
 نيكو، مادرمون رو احضار نكن. اون يكي از ارواحيه كه ممنوع شده كه ببينيش.  -

 نيكو پرسيد:
 چرا؟ پدرمون چي رو پنهون مي كنه؟ -

 بيانكا گفت:
 درد،كينه، نفريني كه به پيشگويي بزرگ مي رسه.  -

 نيكو گفت:
 منظورت چيه؟ مجبورم بدونم! -
دونستش فقط بهت آسيب مي زنه. به ياد بيار اونچه رو بهت گفتم : كينه داشتن و لجاجت كردن براي بچه هاي  -

 هيديز عيب مهلكيه. 
 نيكو گفت:

 مي دونم. اما من اون طوري كه قبالً بودم نيستم، بيانكا. از محافظت كردن از من دست بردار! -
 برادر، تو نمي فهمي ...  -

 نيكو دستش را در ميان مه تكان داد، و تصوير بيانكا ناپديد شد. او دوباره گفت:
 ماريا دي آنجلو، باهام صحبت كن! -

 ديدم كه در حال  بچگيصحنه بود. در مه، نيكو و بيانكا را در تصوير متفاوتي تشكيل شد. به جاي يك روح تنها، يك
بازي در البي يك هتل مجلل بودند، همديگر را در ميان ستون هاي مرمري تعقيب مي كردند. زني در نزديكترين 

مبل نشسته بود. او لباس مشكي، دستكش، و يك كاله نقاب دار مشكي مثل ستاره هاي فيلم هاي قديمي دهه ي 
 بيانكا و چشمان نيكو را داشت.   چهل بر سرش گذاشته بود. او لبخند

با موي چرب در كت و شلوار راه راه نشسته بود. با تعجب، متوجه شدم او   مردي بزرگ جثه اش،در صندلي كناري
هيديز است. او به سمت زن خم شده بود، وقتي صحبت مي كرد از دستانش استفاده مي كرد، مثل اين كه دلواپس 

 بود. او گفت:
لطفاً، عزيزم، تو بايد به دنياي زيرين بياي. به اون چه پرسيفوني فكر مي كنه اهميتي نمي دم! مي تونم اونجا در  -

 امن و امان نگه تون دارم. 
 نه، عشقم.  -

 زن با لهجه ي ايتاليايي صحبت كرده بود. 
 بچه ها رو توي سرزمين مرده ها بزرگ كنم؟ اين كار رو نمي كنم.  -
ماريا به من گوش كن. جنگ در اروپا، بقيه ي خدايان رو بر عليه ي من شورونده. يه پيشگويي شده. بچه هاي من  -

بيشتر از اين در امان نيستن. پوسايدن و زئوس من رو مجبور كردن يه توافقي بكنم. هيچ كدوم از ما نبايد دوباره نيمه 
 خدا داشته باشيم. 

 اما تو همين حاال نيكو و بيانكا رو داري. مطمئناً ...  -
نه! پيشگويي در مورد بچه اي كه شانزده ساله ميشه هشدار مي ده. زئوس حكم كرده بچه هايي كه همين حاال  -

دارم بايد براي آموزش مناسب به كمپ دو رگه ها برن، اما مي دونم معنيش چيه. در بهترين حالت اونها زير نظر 
خواهند بود، زنداني مي شن، بر عليه پدرشون شورونده مي شن. حتي بهتر از اون، اون شانسي به اونها نمي ده. اون 



اجازه نمي ده دورگه هاي من به شونزده سالگي برسن. اون يه راهي پيدا مي كنه تا اونها رو بكشه، و من نمي خوام 
 ريسك كنم! 
  ماريا گفت: 

186Fسرتامنته -

 ، ما با هم مي مونيم. زئوس يه احمقه. 1
 نمي توانستم شجاعتش را تحسين نكنم، اما هيديز به طور عصبي به سقف نگاه كرد. 

  تا هفته گذشته بچه ها رو تحويل بدم. خشمش  بودماريا، لطفاً. بهت گفتم كه، زئوس يه ضرب العجل بهم داده -
 من نمي تونم تا ابد شماها رو پنهون كنم. تا وقتي كه تو با بچه ها هستي، تو هم در خطري.  وحشتناك خواهد بود، و

 ماريا لبخند زد، و دوباره چقدر غير عادي بود كه چقدر شبيه دخترش به نظر مي رسيد. 
 تو يه خدايي، عشق من. تو از ما محافظت مي كني. اما من، نيكو و بيانكا رو به دنياي زيرين نمي برم. -

 هيديز دستانش را در هم فرو برد و فشرد. 
پس، يه نقشه ي ديگه وجود داره. يه جايي رو توي بيابون ميشناسم كه زمان اونجا نمي گذره. مي تونم بچه ها رو  -

بفرستم اونجا، فقط براي يه مدتي، براي امنيت شون، و ما مي تونيم باهم باشيم.  يه قصر طاليي برات در كنار 
 استيكس مي سازم. 

 ماريا دي آنجلو به آرامي خنديد. 
تو يه مرد مهربون هستي، عشق من. يه مرد بخشنده. بقيه خداها بايد تو رو همون جور كه من مي بينمت، ببينن، و  -

اونها اونوقت خيلي از تو نخواهند ترسيد. اما نيكو و بيانكا به مادرشون نياز دارن. از طرفي، اونها فقط بچه ان. خدايان 
 واقعاً نمي خوان به اونها آسيب بزنن. 

  درهم گفت: اخميهيديز با
 تو خونواده ي من رو نمي شناسي، لطفاً ماريا، نمي تونم تو رو از دست بدم.  -

 ماريا لب هاي هيديز را با انگشتانش لمس كرد. 
 من رو از دست نمي دي. تا وقتي كه مي رم كيفم رو بردارم، صبر كن. مراقب بچه ها باش.  -

از پله ها باال مي رفت، تماشا كرد، مثل اين كه  او لرد مرده ها را بوسيد و از روي مبل بلند شد. هيديز او را وقتي كه
 هر قدمش باعث درد و رنج او بود. 

لحظه اي بعد، هيديز عصبي شد. بچه ها بازي شان را متوقف كردند، مثل اين كه آنها هم چيزي را حس كرده بودند. 
 هيديز گفت:

 نه!  -
قبل از اين كه هتل منفجر شود، ديواري از  اما حتي قدرت هاي خداگونه اش خيلي كند بودند. او فقط وقت داشت تا

وقتي دوباره تمركز  ي را حل كرد.  انرژي مشكي به دور بچه ها ايجاد كند. نيرو چنان شديد بود، كه كل تصوير مه
كردم، هيديز را ديدم كه در ويرانه ها زانو زده، در حالي كه پيكر در هم شكسته ي ماريا دي آنجلو را در آغوش داشت. 

در هر طرفش آتش داشت مي سوخت. آذرخش هايي از آسمان مي درخشيدند، و تندر مي غريد. بيانكا و نيكوي 
 كوچك با حالتي گيج به مادرشان خيره شده بودند. فيوري آلكتو پشت آنها ظاهر شد، در حالي كه هيس هيس مي كرد

و با بالهاي چرمي اش پر مي زد. به نظر نمي رسيد بچه ها به او توجهي داشته باشند. هيديز مشتش را به طرف 
 آسمان تكان داد. 

 زئوس! من به خاطر اين تو رو خرد مي كنم! اون رو برمي گردونم!  -
                                                 

1 - Certamenteقطعاً. معني بهايتاليايي  در  



 آلكتو هشدار داد:
 لرد، شما نمي تونيد. شما ناميراها بايد به قوانين مرگ احترام بزارين.  -

هيديز با عصبانيت و خشم درخشيد. فكر كردم او فرم واقعي اش را نشان خواهد داد و بچه هاي خودش را پودر خواهد 
 او به آلكتو گفت: آخرين لحظه به نظر مي رسيد كنترلش را دوباره به دست آورد. كرد، اما در

187F در ليثه واونها رو ببر. خاطراتشون رو بشور -

 و اونا رو به هتل لوتوس ببر. زئوس اونجا به اونها آسيبي  كن پاكشون1
 نمي رسونه. 
 آلكتو گفت:

 هر جور مايليد، سرورم. و در مورد جسد زنه؟ -
 او با ناله گفت:

 اون رو هم ببر. براش مراسم باستاني رو برگزار كن.  -
 آلكتو، بچه ها و جسد ماريا در ميان سايه ها ناپديد شدند، در حالي كه هيديز را تنها در ويرانه ها رها مي كردند. 

 صدايي جديد گفت:
 بهت هشدار دادم.  -

هيديز برگشت. دختري در لباسي رنگارنگ در كنار باقي مانده هاي مبل سوخته ايستاده بود. او موي كوتاه مشكي و 
 چشماني غمگين داشت. بيشتر از دوازده سال نداشت. او را نمي شناختم، اما به طور غريبي آشنا به نظر مي رسيد. 

 هيديز غرولند كرد:
 جرات كردي به اينجا بياي؟ بايد به خاك تبديلت كنم! -

 دختر گفت:
 تو نمي توني. قدرت دلفي از من محافظت مي كنه.  -

با لرزه اي، فهميدم كه دارم به پيشگوي دلفي نگاه مي كنم، وقتي كه او زنده و جوان بود. به طريقي، ديدن او در اين 
 حالت حتي شبح وارتر از ديدن او به عنوان يك موميايي بود. 

 هيديز غريد. 
 تو زني رو كه عاشقش بودم كشتي. پيشگويي تو اين بال رو سرمون آورد. -

 او بر باالي سر دختر پديدار شد، اما دختر شانه خالي نكرد. دختر گفت:
زئوس دستور انفجار رو براي از بين بردن بچه ها صادر كرد، چون تو قدرت اون رو به مبارزه طلبيدي. من هيچ  -

 كاري در رابطه با اون انجام ندادم. و به تو هشدار دادم اونها رو زودتر پنهون كن. 
 نتونستم! ماريا بهم اجازه نمي داد! از طرفي، اونها بيگناه بودند.  -
با اين وجود، اونها بچه هاي تو بودند، كه اونها رو خطرناك مي كنه. حتي اگه اونها رو دور كني و در هتل التوس  -

 بزاري، تنها مشكل رو به تاخير مي ندازي. نيكو و بيانكا نمي تونند دوباره به دنيا برگردند، مبادا كه شونزده ساله بشن.  
به خاطر اون پيشگويي به ظاهر بزرگ تو. و تو من رو مجبور كردي كه قسم بخورم كه بچه اي ديگه اي نداشته  -

 باشم. تو هيچ چيزي برام باقي نذاشتي. 
 دختر گفت:

                                                 
1 - Letheپاك اش حافظه تمامبنوشد  آن از كه هركسي زيرا شود مي شناخته فراموشي ي رودخانه نام به كه زيرين، دنياي در هيديز ي رودخانه پنج از يكي  

  بااكثرًا  وشود  مي ياد او از بردن ياداز  و فراموشي ي الهه به كه دارد اشارههم  باستان يونانارواح  از يكي به ناماين  البته دهد. مي دست از را خاطراتش تمام وشده
 http://en.wikipedia.org/wiki/Lethe منبع:  شود. مي گرفته يكي رودخانههمين



 من آينده رو مي بينم، نمي تونم تغييرش بدم.  -
آتشي سياه در چشمان خدا درخشيد، و من مي دانستم چيز بدي در راه است. مي خواستم فرياد بزنم و به دختر بگويم 

 كه پنهان شود يا فرار كند.  
 هيديز غريد:

خب، پيشگو، گوش كن كلمات هيديز رو. شايد نتونم ماريا رو برگردونم يا نتونم براي تو مرگي زودرس بيارم. اما  -
 روحت هنوز فانيه، و من مي تونم تو رو نفرين كنم. 

 چشمان دختر گشاد شد:
 تو نمي ...  -

 هيديز گفت:
-قسم مي خورم تا وقتي كه بچه هاي من منفور بمونن، تا وقتي كه من در عذاب طلسم پيشگويي بزرگ تو هستم، 

پيشگوي دلفي هرگز ميزبان فاني ديگري نخواهد داشت. تو هرگز در آرامش استراحت نخواهي كرد. هيچ جاي ديگه 
اي نمي توني جا بگيري. بدنت پژمرده ميشه و مي ميره و هنوز روح پيشگو در درون تو محبوس خواهد بود. تو مي 

 توني اون پيشگويي هاي تند و تيزت رو بگي تا وقتي كه به هيچ تبديل بشي. پيشگو با تو خواهد مرد. 
دختر جيغ كشيد، و تصوير مه آلود تكه پاره شد. نيكو در باغ پرسيفوني بر روي زانوهايش فرو افتاد، صورتش از شوك 

سفيد بود. كسي كه در مقابلش ايستاده بود هيديز واقعي بود، در رداي سياهش بر باالي سر نيكو علم شده بود و با 
 اخم به او نگاه مي كرد. او از نيكو پرسيد:

 و حاال چي؟ فكر مي كني داري چي كار مي كني؟  -
 انفجاري سياه رويايم را پر كرد. بعد صحنه تغيير كرد. 

ريچل اليزابت دير داشت در ساحل شني سفيد قدم مي زد. او مايو پوشيده بود و تي شرتي را به دور كمرش گره زده 
بود. شانه ها و صورتش آفتاب سوخته شده بود. او زانو زد و شروع كه به نوشتن با انگشتش بر روي ساحل كنار دريا. 

سعي كردم از حروف سر در بياورم. فكر كردم كه ناتواني ام در خواندن بدتر شده تا وقتي كه فهميدم او در حال نوشتن 
 به زبان يونان باستان است. غير ممكن بود. آن رويا بايد كاذب مي بود. 

 ريچل نوشتن را در چند كلمه تمام كرد و زير لب گفت:
 چي در اين دنيا؟  -

 Περσεύςمي توانستم يوناني بخوانم، اما تنها توانستم يك كلمه را قبل از اين كه دريا آن را بشويد، بخوانم: 
 اسمم: پرسيوس.  

 ريچل ناگهان بلند شد و از كنار دريا كنار رفت. او گفت:
 اُه، خدايان. اين معني اونه.  -

او برگشت و دويد، وقتي به سرعت به سمت ويالي خانوادگي اش دويد، شن به هوا پاشيد. او به سرعت از پله هاي 
ايوان باال رفت، در حالي كه به سختي نفس مي كشيد. پدرش از باالي مجله ي وال استريتش به باال نگاه كرد. 

 ريچل به سمت او باال رفت. 
 پدر، مجبوريم برگرديم.  -

 دهان پدرش پيچ برداشت، مثل اين كه او داشت به خاطر مي آورد چگونه لبخند بزند. 
 برگرديم؟ تازه به اينجا اومديم.  -
 نيويورك تو خطره. پرسي در خطره.  -



 اون بهت تلفن كرده؟  -
 نه...نه، دقيقاً. اما مي دونم. حسش مي كنم.  -

 آقاي دير روزنامه اش را جمع كرد. 
 مدت طوالني فكر مي كرديم.  مادرت و من داشتيم به اين تعطيالت براي يه -
 كنين.  نه، شماها نمي كردين! شماها دو تايي تون از ساحل متنفرين! فقط اون قدر لجبازين كه اون رو تاييد نمي -
 حاال ريچل ...  -

-دارم بهتون مي گم يه چيزي در مورد نيويورك درست نيست! كل شهر ... نمي دونم چي دقيقاً اتفاق افتاده، اما بهش 
 حمله شده. 

 پدرش آهي كشيد. 
 فكر كنم ما يه چيزي مثل اون رو توي اخبار مي شنيديم.  -

 ريچل اصرار كرد:
 نه، نه اين نوع حمله رو. از وقتي به اينجا اومديم شما هيچ تماسي داشتين؟  -

 پدرش اخم كرد. 
 نه ... اما آخر هفته ست، اونم وسط تابستون.  -

 ريچل گفت:
 شما هميشه تلفن داشتين. بايد تاييد كنين كه اين عجيبه.  -

 پدرش ترديد كرد. 
 ما نمي تونيم بذاريم بريم. پول زيادي خرج كرديم.  -

 ريچل گفت:
 ببين، بابا ... پرسي به من نياز داره. مجبورم پيامي رو بهش برسونم. موضوع مرگ و زندگيه.  -
 چه پيامي؟ داري در مورد چي صحبت مي كني؟  -
 نمي تونم بهتون بگم.  -
 پس ما نمي ريم.  -

 ريچل چشمانش را بست مثل اين كه داشت شجاعتش را جمع مي كرد. 
 بابا ... بزار من برم، و من باهات يه معامله اي مي كنم.  -

 آقاي دير به جلو نشست. معامله ها چيزي بود كه او آنها را درك مي كرد. 
 دارم گوش مي كنم.  -
كادمي بانوان كالرشن. من ... من اين پاييز به اونجا مي رم. حتي اعتراضي هم نمي كنم. اما شما بايد همين حاال  آ-

 من رو به نيويورك برگردونيد. 
 پدرش براي مدت زماني طوالني ساكت بود. بعد تلفنش را باز كرد و تماسي گرفت.

 داگالس؟ هواپيما رو آماده كن. ما برمي گرديم نيويورك. بله .... فورًا.  -
ريچل بازوهايش را به دور او پيچاند، و پدرش به نظر شوكه مي رسيد، مثل اين كه ريچل هرگز قبالً او را بغل نكرده 

 بود. 
 برات جبران مي كنم، بابا! -



اين كه در حال ديدن دخترش نبود- بانوي  آقاي دير لبخند زد، اما حالتش سرد بود. او ريچل را بررسي كرد مثل
  آمد. مي آكادمي كالرشن بيرون ازجواني كه او مي خواست ريچل آن شكلي باشد، وقتي كه او

 او موافق بود:
 بله، ريچل. من مطمئناً دريافتش مي كنم.  -

 صحنه محو شد. در خواب من من كنان گفتم:
 - ريچل، نه! 

 هنوز داشتم لگد مي زدم و مي چرخيدم كه تاليا مرا تكان داد تا بيدار كند. 
 او گفت:

 پرسي، ياال. اواخر بعد از ظهره. ما مالقاتي داريم.  -
 روز بيزار بودم. گفتم: بلند شدم، بهم ريخته. رختخوابم راحت نبود، و من از خوابيدن در ميانه ي

 - مالقاتي؟ 
 تاليا عبوسانه سري به موافقت تكان داد. 

 يه تيتان مي خواد تو رو ببينه، در زير پرچم صلح. اون پيامي از طرف كرونوس داره.  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سيزدهم

 يك تيتان هديه اي برايم مي آورد.
  شهابي محمدمهدي فصل:اين مترجم

 
اش به اندازه ي يك زمين فوتبال بود، و توسط يك غول سي  مي توانستم پرچم سفيد را از نيم مايلي ببينم. بزرگي

  آبي روشن و موي يخي خاكستري حمل مي شد. نگر فوتي با پوستي به
 تاليا گفت:

188Fيه هايپربورين -

 هاي شمال. اين نشونه ي بديه كه اونها به طرف كرونوس رفتن. اونها معموًال صلح طلبن. ، غول1
 گفتم:

 اونها رو ديدي؟ -
189Fام م م. يه قبيله ي بزرگ توي آلبرتا -

 كني!   بازي برف غوال اين هست. هرگز نمي خواي با2
وقتي غول نزديكتر شد، مي توانستم سه نماينده ي در اندازه هاي انساني را با او ببينم: يك دورگه در زره جنگي، يك 

بلندي در كت و شلوار مهماني. امپوسا، بازوي مرد كت و  ديو امپوسا، با لباس مشكي و موهاي شعله ور، و مرد قد
شلواري را گرفته بود، براي همين آنها مثل زوجي در راه رفتن به شوي برادوي به نظر مي رسيدند و يا همچين 

 چيزي- به جز موهاي شعله ور و نيش هاي امپوسا. 
190Fآن گروه به آرامي به سمت زمين بازي هيچستر

 خالي بودند. تنها صدا از فواره ي  بازي آمدند. تاب ها و كره هاي3
191Fامپاير راك 

 بود. 4
 به گراور نگاه كردم. 

 اون مرد كت و شلواريه يه تيتانه؟ -
 او به طور عصبي سري به موافقت تكان داد. 

 اون شبيه يه جادوگره. از جادوگرا متنفرم. اونها معموالً خرگوش دارن.  -
 به او خيره شدم. 

 تو از خرگوشا مي ترسي؟ -
 بعله- له- له! اونها پهلوون پنبه هاي خيلي بزرگي ان. هميشه در حال دزدي كرفس از ستيرهاي بي دفاعن! -

 تاليا سرفه كرد. 
 گراور پرسيد:

 چيه؟ -
 گفتم:

 مجبوريم بعداً به مشكل ترس از خرگوشِ تو برسيم، اونها دارن ميان.  -

                                                 
1 - Hyperboreanفراواني و خورشيد نور كه جايي اند كرده مي زندگي شمال در كه شده ميقطال ا باستان يونان در افرادي، به بزرگ اول حرف با كلمهاين  

  آنها كنند. محافظت خودشان از يخ به دشمنانشان تبديل با توانستندمي آنها  اند. زيسته مي شمال در كه دارد اشاره هايي غول به كتاباين در بوده. ، هميشگينعمت
 http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Hyperborean_giant هستند.  مغز سبك و لوح سادهغولهايي

2 - Alberta 
3 -  Heckscherيمشاهده  براي خوريم. برمي است واقعمانهاتان  دركه نيويورك  مركزي پارك در خاص هاي مكان نام به هم كمي بعد، به جا اين از  

  كنيد. مراجعه  http://www.centralparknyc.org    آدرس به توانيد مي پارك اين هاي نقشه ديدن و ها مكان اين مورد در توضيحات وتصاوير
4 - Umpire Rockنيويورك. مركزي پارك در ديدني مكان يك   



مرد كت و شلواري قدمي به پيش آمد. او بلندتر از يك انسان معمولي بود- حدود هفت پا. موي مشكي اش دم اسبي 
به پشتش بسته شده بود. تيرگيِ روي شيشه هاي عينكش، چشمانش را مي پوشاند، اما چيزي كه واقعاً توجهم را جلب 

كرد، پوست صورتش بود. خراشهايي آن را پوشانده بود، مثل اين كه او به وسيله ي حيواني كوچك- شايد، يك 
192Fهمسترِ

  مورد حمله قرار گرفته بود. او با صدايي ابريشمين گفت:– واقعًا واقعًا ديوانه 1
 پرسي جكسون. چه افتخار بزرگي.  -

دوست بانويش، امپوسا، به من هيس هيس كرد. احتماالً در مورد اين كه چطور تابستان گذشته دو تا از خواهر هايش 
 را از بين برده بودم، شنيده بود. 
 مرد كت و شلواري به او گفت:

 عزيزم، چرا اون جا خودت رو آروم نمي كني، آره؟ -
 امپوسا بازوي مرد را رها كرد و به سمت نيمكت پارك رفت. 

بودم او را در كاله جديدش تشخيص دهم، اما او  مرد كت و شلواري كردم. نتوانسته نگاهي به نيمه خداي پشت سر
برگ بيني اش شبيه يك گوجه  همان رفيق خائن نادان قديمي ام ايتان ناكامورا بود. از مبارزه يمان در روي پل ويليامز

 آن حال مرا كمي بهتر كرد.  فرنگي له شده به نظر مي رسيد. ديدن
 گفتم:

 سالم، ايتان، خوب به نظر مي آي.  -
 ايتان به من خيره شد. 

 مرد كت و شلواري دستانش را گشود.
193Fبريم سر اصل مطلب. من پرومتئوس -

  هستم. 2
 چنان شوكه شدم كه بر خودم لرزيدم. 

  صخره با اون كركسه؟ روياون مرد آتش دزد؟ زنجير شده بر -
 پرومتئوس خود را عقب كشيد. خراش هاي روي صورتش را لمس كرد. 

دادم. به جاش،  لطفاً، در مورد اون كركس حرفي نزن. اما آره، من آتيش رو از خدايان دزديدم و اون رو به جدتون -
 من رو به صخره زنجير كرد و تا ابد شكنجه داد.  بخشنده، زئوس هميشه

 اما ...  -
چطوري آزاد شدم؟ هركول انجامش داد. قرن ها قبل. خب مي بيني كه، من يه نقطه نظر ماليم در مورد قهرمان ها  -

 دارم. بعضي از شماها مي تونيد كامالً متمدن باشين. 
 اشاره كردم:

 نه مثل اون كسايي كه باهاشون همراهي مي كني.  -
 داشتم به ايتان نگاه مي كردم، اما پرومتئوس ظاهراً فكر كرد منظورم امپوسا بوده. او گفت:

 بهشون خوب غذا بدي. حاال، پرسي جكسون، بيا مذاكره كنيم.  اُه، ديوها خيلي بد نيستن. تو فقط مجبوري -
                                                 

1 - hamsterموش. نوعي  
2 - Prometheusمي اشنا او با ادامه در كه اپيمدئوس قلوي دو و اطلس برادر و ها) تيتان ي دوره در عدالت ي الهه ( تميس و ياپتوس پسر، ها تيتان از يكي  

  اغلب و بود، ها) فاني ( بشر نوع قهرمان يونان اساطيردر او  شد. پذيرفته زئوس توسط يونان خدايان و ها تيتان جنگ از بعد كه بودتيتانهايي   معدود ازيكي شويم. او
  و، كشيد زنجيربه يا  قله روي بر را او ، او تبيهه براي زئوس كردو هديه انسانها به را آن و دزديد خدايان از رااتش  او شد. مي شناخته اش مكرانه نبوغ صفتبا

 توسط  او بخورد. را آن عقاب دوباره فردا تا روييد مي دوباره جگري او درون در شب طول در بعد و بخورد روز طول در را او جگر كه گمارد را كركسي) (عقابي
  هست! هم دزد اتش كتاب اصلي شخصيت از يكي او داد. ياد را هسپريادها باغ از سيب دزديدنراه  او به پرومتئوس آن جاي به و شد آزادهركول

http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus#The_creation_of_man_from_clay 



او مرا به سمت ميز پيك نيكي برد و ما نشستيم. تاليا و گراور پشت سرم ايستادند. غول آبي پرچم سفيدش را به 
درختي تكيه داد و با پريشاني شروع به بازي در زمين بازي كرد. او به سمت ميله هاي ميموني رفت و آنها را خرد 

  آه، اُه. » «كرد، اما به نظر عصباني نمي رسيد. او فقط اخم كرد و گفت:
 آب جايي كه پايش آن را لمس  »اُه. آه، را از وسط به دو نيم كرد. « او به داخل فواره رفت و كاسه ي سيماني فواره 

خزي از كمربندش آويزان بود- از آن انواع بزرگي كه شما به عنوان جايزه  كرد يخ زد. دسته اي از حيوانات عروسكي
194F ايويديويي/سكه هاي در بازي

كنيد. مرا به ياد تايسون مي انداخت، و ايده ي مبارزه با او مرا غمگين   دريافت مي1
 مي كرد. 

 پرومتئوس به جلو نشست و انگشتانش را ليس زد. به نظر مشتاق، مهربان، و باهوش بود. 
 دوني كه يه يورش ديگه رو نمي توني متوقف كني.  پرسي، موقعيتتون ضعيفه. تو مي -
 خواهيم ديد.  -

 به نظر براي پرومتئوس دردآور بود، مثل اين كه واقعاً به چيزي كه برايم اتفاق مي افتاد، اهميت مي داد.  
 دونم چي قراره اتفاق بيفته. پرسي، من تيتان دورانديشي هستم. مي -

 گراور وارد بحث شد. 
 حيله گرش. روي قسمت همين طور تيتان مشورت دهنده ي حيله گر، البته با تاكيد بر -

 پرومتئوس شانه باال انداخت. 
كرونوس گفتم « تو قدرتش رو  به اندازه ي كافي درسته، ستير. اما من خدايان رو در جنگ قبلي حمايت كردم. به -

 كه من مي دونم چطوري طرف پيروز رو انتخاب  ايدنداري. شكست خواهي خورد.» و حق با من بود. خب، شما متوجه
 كنم. اين بار، كرونوس رو انتخاب كردم.

 حدس زدم:
 چون زئوس به يه صخره زنجيرت كرد.  -
دليل براي حمايت كردن كرونوس نيست.  يه قسمتيش، آره. انكار نمي كنم كه مي خوام انتقام بگيرم. اما اين تنها -

 چون فكركردم تو ممكن به داليل گوش بدي. اين عاقالنه ترين انتخابه. من اينجام
ظاهر مي شدند و بر روي سيمان  را لمس مي كرد، خطوط طاليي او نقشه اي با انگشتش روي ميز كشيد. وقتي ميز

 درخشيدند.  مي
شما بيست به  نسبت به ما دونيم. تعداد اين مانهاتانه. ما اينجا، اينجا، اينجا و اينجا نيرو داريم. ما تعدادتون رو مي -

 يكه.  
 حدس زدم:

 كنه.  رساني مي داره بهتون خبر جاسوستون هنوز -
 عذرخواهانه لبخند زد.  پرومتئوس با حالتي

شكسته خواهيد شد.  ميشه. امشب، كرونوس ميخواد حمله كنه. شما درهم روز داره بيشتر درهرحال، نيروهاي ما هر -
شماها شجاعانه جنگيديد، اما هيچ راهي براي اين كه بتونين كل مانهاتان رو حفظ كنين، وجود نداره. مجبور ميشين 

 به ساختمان امپاير استيت  عقب نشيني كنين. اونجا از بين خواهيد رفت. اين رو ديدم. اتفاق مي افته. 
 در مورد تصويري كه ريچل در ميان روياهايم كشيده بود، فكر كردم- ارتشي در پايين ساختمان امپاير استيت،  

  من آينده رو مي بينم. نمي تونم تغييرش بدم.به ياد آوردم.  كلماتي را كه دختر جوان پيشگو در رويايم گفته بود
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 پرومتئوس  با چنان اطميناني صحبت مي كرد كه سخت بود باورش نكني. گفتم:
 اجازه نميدم اون اتفاق بيفته.  -

 پرومتئوس لكه اي را از لبه ي يقه ي كت و شلوارش پاك كرد.
تو داري دوباره جنگ تروا رو اين جا بازسازي مي كني. ماجراها خودشون رو در دل تاريخ  درك مي كنم، پرسي. -

تكرار مي كنند. اونها همون طور كه هيوالها دوباره ظاهر ميشن، پديدار ميشن. يه محاصره ي بزرگ. دو ارتش. تنها 
 تفاوت اينه كه اين بار تو داري دفاع مي كني. تو تروا هستي. و مي دوني چه اتفاقي براي ترواييها افتاد، مگه نه؟

 پرسيدم:
 خب، پس شماها قصد دارين يه اسب چوبي توي آسانسور ساختمون امپاير استيت بچپونين؟ موفق باشين. -

 پرومتئوس لبخند زد.
 اينجا اتفاق بيفته. كنار بايست، و نيويورك بخشيده  دوبارهتروا كامالً ويرون شد، پرسي. تو نميخواي اون جنگ -

كنم. بذار كرونوس المپ  خواهد شد. نيروهات با عفو و گذشت بخشيده ميشن. من شخصاً امنيت شما رو ضمانت مي
 رو بگيره. كي اهميت مي ده؟ تيفون خدايان رو نابود خواهد كرد. اين پيشنهاد منه.

 گفتم:
 بخشه. درست، و من بايد به فرض باور كنم كه كرونوس شهر رو مي -

 پرومتئوس قول داد:
همه اونچه اون ميخواد، المپه. قدرت خدايان به قدرت صندلي هاشون بسته شده. تو ديدي كه چه اتفاقي براي  -

 . بودحمله قرار گرفته كاخ زير درياش مورد پوسايدن افتاد وقتي در
  پدرم چقدر ضعيف و فرتوت به نظر ميرسيد. وردمآ  مي يادلرزيدم و خودم را عقب كشيدم، در حالي كه به

 پرومتئوس با غم گفت:
بله، ميدونم چقدر برات سخته. وقتي كرونوس المپ رو ويرون كنه، خدايان محو ميشن. اونها اونقدر ضعيف ميشن  -

كه به راحتي شكست خواهند خورد. كرونوس ترجيح ميده اين كار رو تا وقتي كه تيفون حواس المپي ها رو در غرب 
 بهترين كاري كه تو  نهايتپرت كرده، انجام بده. خيلي راحتتره. تعداد كمي زندگي از دست ميره. اما اشتباه نكن، در

ميتوني انجام بدي، كند كردن ماست. پس فردا، تيفون به نيويورك ميرسه، و شما اصالً هيچ شانسي نخواهيد داشت. 
خدايان و كوه المپ باالخره نابود خواهند شد، اما با تلفات خيلي بيشتر. خيلي خيلي بد، براي تو و شهرت. به مفهوم 

  فرمانروايي خواهند كرد.  نهايتديگه، تيتان ها در
  . كوبيد ميز روي بر رامشتش تاليا

  حرفاي به نداري قصد جداً تو پرسي، جنگيد. خواهند نفس آخرين تا ها شكارچي كنم. مي خدمت آرتميسبه من -
  نه؟ مگه كني، گوش انگيز نفرت مرداين
  زد. لبخند فقط اواما  كند، تكه تكه را او خواهد مي پرومتئوسكردم فكر

195F گريس تاليااعتبارته، شجاعتت -

1. 
 ايستاد. راست تاليا

 كنم.  نمي استفادهاون  از مادرمه.فاميلي اون -
 : گفتغيررسمي پرومتئوس

 مايلي. هرجور -
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  جلوهطبيعي  را اوجورايي  يه بودم. نشنيده را تاليا قبالً فاميلي هرگز است. آورده خشم به راتاليا  بگويم توانستممي اما
 قدرتمند.  و اسرارآميز كمتر خيليميداد.
 گفت: تيتان

  ام. بوده بشر نوع رسان ياريهميشه  من باشي. من دشمن تو نيست نيازي حال،هر در -
 گفت: تاليا

  دادي تا فريب رو اونها تو كرد قرباني خدايان براي بار اولين براي بشر نوع وقتي مينياتوري. مدفوع ي تپهيه تو -
  اهميت ما به كه اين براي، نه بيايمستوه  به خدايان از تا دادي رو آتش ماها به تو بدن. تو به رو قرباني قسمتبهترين

  دادي.مي
 داد.  تكان راسرش پرومئتوس

 بگيره.  شكل طبيعتتون تا كردمكمك  من فهمي.نمي تو -
  ساخت. داشت، وپادست كه  عروسكي آنبا  پرومتئوس شد. ظاهر دستانش درميان شده، لوله رس خاك ازاي تكه
  دوربه  خورد، كوركورانه مي سكندري پرومتئوس انگشتان ميان در كه حالي در اما نداشت، چشمي هيچسفالي مرد
  كرد. حركتميز
  اكتشافتون، حس كردم، نمايانرو  كنجكاويتون بودم. گوشتون توي كردن پچ پچ حال در انسان، آفرينش آغازاز من -

  ي هديه انسان نوع بهبعد  من و، بده انجام رو كار اين پرسي. بدم، نجاتتون كن كمك بهم.ابتكارتون  و اختراعقوه
  تونيدنمي  شما بشه. پيشرفتتون باعث برد، پيش رو شما آتش كهاي  اندازه به كه جديد الهام يك دم- ميجديدي

  طاليي عصر يه تونه مي اين اما دن. نمي اجازه بهتون هرگز اونها برسين. پيشرفت از نوع اون به خدايان نظرتحت
  يا... باشه.براتون

  «آه، كرد: غرولند آبيغول  كرد. تبديل كيك پن به را، او سفالي مرد روي بر آن كوبيدن با و كرد گره رامشتش او
 گفت:  ساخت. پرومتئوسآشكار  رادندانهايش  لبخند يك با امپوسا پارك،كتم نيروي » براُه.
 كردي.  مالقات روكاليپسو  تو نيستن. بد همگي فرزندانشون و تيتانها كه دوني ميتو پرسي -

 شد. داغ صورتم
  كنه.  ميفرق اون -
 كرد:  درخواست كنانالبه او
  دختر چون، بود خواهد تبعيددر  حقيقتاً ابد تا اون هنوز و نكرده، اشتباهي كار هيچ اون تو، به شبيهخيلي چطوري؟ -

 كنيم.  مي پيشكش بهت روصلح  ما بده. رخ حالتبدترين  نذار نيستيم.دشمنات  مااطلسه.
 كردم.  نگاه ناكاموراايتان به
  بياد. بدت شرايط ايناز بايد -
  چيه. منظورتدونم نمي -
  كه نيستچيزي  اين بكشي. رو ما ي همه نميتوني تو رسي. نمي انتقامت به تو كنيم، قبول رو معامله اينما اگه -

  خواستي؟مي
  زد. پلكسالمش چشم با
  كمپ به من كهميخواستين  شما ندادند. من به رو اونهرگز  خدايان جكسون.، احترامه خوام مي من اونچهي همه -

  ؟ شدن شناخته براي حتي نبودم؟ مهم چون بگذرونم، هرمس كابين توي شدن چپيده با رو وقتم بيام، توناحمقانه



  دستم، شدباعث  خاطره آن بكشد. جنگلر د مرا قبل سال چهار بود كردهسعي  كه وقتي بود، لوكشبيه هايش حرف
 گفتم:  ايتان بهبگيرد. ، درد بود گزيده مرا عقرب كه جاييدر
 بذاريم؟  احترام بهش بايد ما انتقامه. يالهه مادرت -
  مياره. پايين رو اونها اون آرن، مي شانسي خوش حد از زيادهمردم  وقتي تعادله!ايجاد براي وجود نمسيس -
  گرفت؟ ازت رو چشمت اون همينخاطر به -
 كرد: غرولند او
  برايپاداش ميگيرم.  رو قدرت تعادل من روزي كه خورد قسم برايم نمسيسه معامله، ي براي بود،بهايي اون -

  بود. بهاش پرداخت براي كوچكي تكهچشم،  يه كنم. مي كسب احترام كوچكخدايان
 خوبي. مامان چه -
. ي شيطانيا  پردازه. خوب مي رو هاشبدهي هميشه  اونها.  المپي مثل نه موند، سرحرفشاون حداقل -
 گفتم: 
 ه. عدالت عين اين كردي. تالفيش تابوتش از كرونوس كردن بلند با تو و دادم، نجات رو زندگيت من خبآره، -

 گفت: تيتان  كرد. متوقف را او پرومتئوس اما قاپيد، را شمشيرش يدسته ايتان
 هستيم.  ديپلماتيك ماموريت يهتوي  حاالما نه، حاال -

  مثل داد تكان موافقت به سري او بعد كند. درك را عصبانيتم كرد مي سعي كه اين مثل كرد، بررسيمرا پرومتئوس
 گرفت: تصميمي  او باشد. برداشتهمذهن  از راي فكر كهاين

  بفهمي... تو اگه شايد نداده. نشونت رو داستانتمام  هستيا كنه. مي اذيت رو توافتاده  اتفاق لوكبراي اونچه -
  اشارهانگشت  دهم، انجام العملي عكس بتوانم كه اين از قبل اما كشيد، هشدار روي ازفريادي  تاليامد.آ جلو تيتان

  را لمس كرد.  ام پيشانيرومتئوسپ
 

***** 
 

  در و زدند، مي سو سو شومينه بااليي  تاقچه رويبر ها شمع . بودم برگشته كستالن مي پذيراييناگهان به اتاق
  در بود نشسته ميز روي بر كه ببينم را تاليا توانستممي  آشپزخانه، در ميان از كردند. مي انعكاس ديوار روي هايآينه

  بازي اسباب مدوساي با كه حالي در سالههفت  آنابث كرد. مي بانداژ را مجروحش پاي كستالن خانم كهحالي
  درخدا  صورت بودند. ايستاده پذيرايي اتاق در هم از جدا لوك و هرمس. بود نشسته او كرد، كنار مي بازيحبوباتي

 در  او بگيرد. خود به شكلي چه كه بگيرد تصميم توانست نمي او كه اين مثل رسيد، مي نظر به مايع شمع، نورميان
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  بود. پوشيده بالدار1
 پرسيد: لوك

  دادي؟ نشون رو خودتحاال چرا -
 يك مبارزه را داشت. راست ايستاده بود، مثل اين كه انتظار

با اون تنها  كردم خودت رو نشون بدي، و هيچي. تو من رو ي اين سالها داشتم صدات مي كردم، دعا مي همه -
 گذاشتي. 

                                                 
1 - Reeboksورزشي. كفش نوعي  



اسم   او را با كهكمتر از آن لوك به سمت آشپزخانه اشاره كرد، مثل اين كه تحمل نداشت به مادرش نگاه كند، حتي
 صدا كند. 

 هرمس هشدار داد:
من هم، نمي تونم توي مسير تو دخالت كنم.  بهش بي احترامي نكن، مادرت هركاري كه ميتونسته كرده. و لوك، -

 بچه هاي خدايان خودشون بايد راهشون رو پيدا كنن. 
 خودم دفاع كردن، با هيوالها جنگيدن. خوش اقبالي من بوده. توي خيابونا بزرگ شدن، از از خب، اين -

 هرمس گفت:
 عازم شدم  و خزيدم بيروناري. وقتي من تنها يه نوزاد بودم، از گهواره ام دتو پسرمي. ميدونم تو تواناييش رو -

 197F1 براي....
  وقتي... كني كمك تونستيمي  تو بگي. چيزي يه تونستي مي، تو بار يه فقط نيستم! خدايه من -
 . بشنودنتواند  آشپزخانه در كسي هيچ تاآورد  مي پايين را صدايش كه حالي در كشيد، لرزاننفسي او
  گفت. مي كننده ديوونه چيزاي سرنوشتم مورد در وداد  ميتكون  رو منداشت،  رو ها تشنج اون از يكياون وقتي -

  پيدا رو من درخشان سبز چشماي اون ... اون با اون كه قايم بشم براي اين كمد لباستوي  بودم كرده عادتوقتي
 كردم؟  فرار خونه از باالخرهكي فهميدي  حتي آيا بودم؟ ترسيده من كه دادي اهميتحتي  تونكنه.

 ، مثل كرد مي حرافي هدف بيو  تند تند ريخت، مي آبميوهآنابث  و تاليا براي در حالي كه كستالن خانم،آشپزخانه در
  طور به را اش شده بانداژ پاي تاليا كرد. ميتعريف  لوك، كودكيدوران  مورد درهايي  داستاننهاآ  براي داشت كهاين

  او ببيند. تا داشت نگه لوك براي را اش سوخته ي كلوچه و انداخت پذيرايي اتاق داخل به نگاهي آنابث ماليد.عصبي
 بريم؟ ميتونيم  حاال گفت: دهانش حركتبا

  گفت: آراميبه هرمس
  يكياين  كنن. دخالتشون  فاني هاي عشقحاصل در نبايد مستقيماً خدايان اما دم، مي اهميت زياد خيلي منلوك، -
 ...  تو سرنوشت وقتي مخصوصاً ماست. باستاني قوانيناز

 آورد.  مي ياد به رو ناخوشايند چيزي داشت كه اين مثل شد، خيره ها شمعبه  او شد.گم صدايش
 پرسيد: لوك

 چي؟  من سرنوشت مورد درچي؟ -
 گفت:  كنان منمن هرمس

حاال مي فهمم كه تو براي فرار كردنِ  چه  اگر كنه. مي ناراحت رو شما تايدو  هرفقط  اينگشتي. مي  برنبايد تو -
  بردنتون براي ستير يه ميخوامو ازش  مي كنم، صحبت هارگهدو  كمپ دركايرون با بدون كمك، خيلي بزرگ شدي.

 بفرسته.  
 كرد: غرولند لوك

  گفتي؟ مي من سرنوشت مورد در داشتي چي حاال، ميديم. انجام هم خوب كمك بدون رو كارمونداريم ما -
  به را صورتش داشت سعي كه اين مثل كرد، را بررسيپسرش  او زدند. پر پر بيقراري با هرمس كفشهايروي بالهاي
  مي لبي زير كستالن مي كه را آنچه معني هرمس كهفهميدم  داد.تشوس ش مرا سرداحساسي  ناگهان و بسپارد،خاطر

                                                 
  آپولوي ساخت. را چنگ گاوها از يكي روده و دل از او دزديد. آپولو از گاو50  و شد خارج اش گهواره از كنان خيز سينهنوزادي  در او هرمس: زندگي از بخشي- 1

  كردند. مي پرستش را هرمس دزدان عمل اين خاطر بهها  بعد بخشيد. را او هرمس از چنگ گرفتن ازاي درخشمگين



 براي يز چي چه دانست مي هرمس بودم. مطمئن كامالً صورتش ديدن با اما چطوري، نبودم مطمئن داند. ميگفت،
 گفت: او  گشت. خواهد مبدل شيطانيك  به او چطور كه اين افتاد، خواهد اتفاقلوك

  بري، رو خودت راه بايد تو كه دونم مي بدونم، كه. اگه چيزي باشه هاپسرم، من خداي مسافرانم، خداي ظرفيت -
 كنه.  پاره تكه رو من قلب اگهحتي

  نيستي. منعاشق تو -
  مي گيري. شايد عهده به رو جستجويي زودي به كهبينم  مي برو. كمپ به باشم. عاشقت من ... من دممي قول -

  بشي بزرگي قهرمان كه داشت رو خواهياين شانس  تو بدزدي. هسپريادها از سيب يا بدي، شكست رو هيدرابتوني
  .... اينكه ازقبل

 چي؟ از قبل -
  لرزيد. مي داشت حااللوك صداي

 بگو.  بهم مني، عاشق اگه بيفته؟ من براي خواد مي اتفاقي چه كرده؟ طوري اينچه چيزي مامانم ديده كه اون رو -
 محكم شد. هرمس حالت

 نمي تونم. -
 لوك فرياد زد:

 ميدي!  اهميت بهمنگو پس -
 گفت: كستالن  شد. مي قطع ناگهاني طور به صحبتهاآشپزخانه در
  خوبه؟ حالت پسرم تويي؟لوك؟ -

 ببينم.  چشمانش در را اشك توانستم مي اما كند، پنهان را صورتش تاچرخيد لوك
 شماها احتياجي ندارم.  خوبم. من يه خانواده ي جديد دارم. به هيچ كدوم از -

 هرمس اصرار كرد:
 من پدرتم. -
 من هرگزحتي نديده بودمت. تاليا، آنابث، بجنبين! داريم مي ريم! پدر بايد دور رو بر بچه ش باشه. يه -

 مي كستالن پشت سرش فرياد زد:
 پسرم، نرو! من ناهارت رو آماده كردم! -

  كند، دنبال رانهاآ  كرد سعيكستالن به سمت در رفت، تاليا و آنابث تقال كنان پشت سرش بودند. مي لوك طوفان وار
  به شروع افتاد و فرو هرمس بازوهاي در كستالن مي خورد، بهم توريدر  وقتي گرفت. پشت از را او هرمساما

زد. با صدايي خشك  چنگ را رمس هي ها شانه نااميدي با او و درخشان- سبز-شد  بازتر چشمانش كرد.لرزيدن
 هيس هيس كنان گفت:

 پسرم، خطر، سرنوشت وحشتناك! -
  گفت: غمبا هرمس

  دونم. ميكن،  باور عشقم.دونم مي -
 كشيد.  كنار من پيشاني روي از راانگشتش  پرومتئوس شد.محو تصوير

 پرسيد: تاليا
 بود؟  چي اون ... اونپرسي؟ -

  داد. تكان موافقت به سري همدرديبا پرومتئوس م. اچسبناك شده متوجه شدم با عرق تر و



 هاشون.  بچه براي حتي دن، نمي انجام كاري هيچ هنوزو  افته مي داره اتفاقي چه ميدوننخدايان  نه؟ مگهمخوفه، -
  داره اتفاقي چه دونست مي پدرت كني نمي فكر جكسون؟ پرسي بگن، رو پيشگوييت بهت اونها تا كشيدطول چقدر
 افته؟  ميبرات
  بدهم. جواب توانستم نمي كه بودمگيج آنقدر
 داد: هشدار گراور

 كنه.  عصباني رو تو داره سعي كنه، مي بازي ذهنت با داره اونپررررسي، -
  شود. مي پيروز دارد پرومتئوستس دان مي احتماالً او همين براي بخواند، رااتاحساس توانست مي گراور
  پرسيد: مناز تيتان

  كرونوس شي؟ مي كنترل سرنوشتت با تو پرسي؟ آيا چي، تو مورد در و كني؟ مي سرزنش رو لوك دوستتواقعًا تو -
 كنه.  مي پيشنهاد بهت بهتري خيلي يمعامله
  كرونوس از بودم، متنفر تصاوير آن دادن نشان براي پرومتئوس ازكه  چه آن از بيشتر خيلي كردم. مشترا دستانم
 بودم. متنفر

  و كنه، ترك كستالن رو لوك بدن كنه، تموم رو حمله اش بگو كرونوس به كنم. مي رو باهات اي معامله يهمنم -
 كنم.  نابودش نباشم مجبور منشايد  بعدش تارتاروس. هاي چاله بهگردهبر

 گفت:  او كشيد. آه فقط پرومتئوس اما شد، ور شعله تازه و تند هاي شعلهبا  موهايش رفت. اي قروچهدندان امپوسا
  دارم. برات اي هديه يه من دادي، عقيدهتغيير اگه -

  هندسي هاي طرح داشت، با عرض فوت يك و بلنديفوت  سه شد. ظاهر ميز روير ب شكليوناني گلداني ظرفي
 تاليا  كرد. اي، ناله ديد رانآ وقتي  گراور بود. شده بسته چرمي بندي با اشسفالي پوش سر زد.  مي برق سياه وسفيد

  كرد. حبس رانفسش
  .... نيستاون اين -

 گفت: پرومتئوس
  شناختيش. توبله، -
  چرا. دانم نمي اما كردم، احساس را عجيبي ترس حس كردم، مي نگاه ظرف به كهحالي در

 داد: توضيح پرومتئوس
198F برادرمه. پاندورا زن بهمتعلق اين -

1 .
 غده اي در گلويم تشكيل شد.

 پاندوراست؟ جعبه اين -
  داد. تكان نه عالمت به راسرش پرومتئوس

199F پيثو يه اون نبوده. جعبهيه شد. اون هرگز من نمي دونم اين چيز ميزاي جعبه چه طوري شروع -

  ظرف يه بوده،1
  كه كرد، باز رورفظ  اين اون بله، نداره. اشكالي اما باشه، داشته اون بارو ارتباط  همون پيثوكنم فكر  سازي.ذخيره
 ترس، مرگ، گرسنگي، بيماري.  در ميان نوع انسان رفت و آمد كنن -حاال  كه بود ديوهايياكثر شامل

                                                 
1 - Pandoraهديهپاندورا  به بود. پرومتئوس براي تبيههي او آمدن وجودبه  علت شد. داده شكل زمين دل از هفاستوس توسط زئوس فرمان به كه زن اولين  

 همان  در گشود. بدطينتي روي از نه و كنجكاوي روي از البته را خدايان يظرف هديه  او  است. معروف پاندورا ي جعبه به اشتباه به كه شد داده خدايان طرف ازاي
  رسيده خدايان آتش به پرومتئوس توسط كهيي ها فاني دنياي در كه ريخت بيرون آن از و... گرسنگي ومرگ  و ها بيماري مثل شيطاني چيزهاي اقسام و انواعحال

 منبع:  ماند. باقي پاندورا ظرف در اميدتنها  و شدند.، رهابودند
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pandora 



 امپوسا خرخر كرد:
  نره. يادترو من -

 كرد: تصديق پرومتئوس
 داستان  اين مورد در مناونچه ، توسط پاندورا رها شد. اما بود هم در اين ظرف به تله افتاده امپوسااولين واقع، در -

  شماها كه كردن كاري خدايانبه خاطر كنجكاو بودن تنبيه شد. غيرمعمول يافتم-پاندورا هميشه سرزنش ميشه. اون
  گفته بهشونه ك رو اونچه بايد اونها بپرسن. سوالنبايد  اونها كنه. اكتشاف نبايد بشر بوده: نوع درس يه اين كنيدباور
  ازتقامن ايه  و خدايان ديگه بوده. اين زئوس توسط شده طراحي تله يه ظرف اين پرسي،حقيقت،  در بدن. انجامشده
200Fوسپيمدئا  من، ي بيچارهو  ساده برادر بود- امنواده خا ومن

  باز رو ظرف اوميدونستن پاندورا. خدايان ، و همسرش2
  كنن. تبيهه ما با روانسانيت  كل بودند كردهقصد  اونهاكنه. مي
 كردم. زئوس كل هتل را نابود كرده بود تا دو نيمه خدا را از بين  فكر آنجلو دي ماريا و هيديز مورد در رويايممورد در

  و بود. او يك زن بي گناه را كشته بود ترسيدهببرد- فقط براي اين كه از خودش محافظت كند، چون او از پيشگويي
  پس بگيرد، انتقام زئوس از كه نبود قدرتمندچنان  بود. هيديز بهتر نبود. او نشده خواب بي هرگز آن خاطر بهاحتماالً
  ترك را لوك چراهرمس...  كرده بود. و محكوم هولناك سرنوشتي به را جوان دختر آن بود، كرده نفرين راپيشگو
 تبديل  مسلم شيطاني به تا كند بزرگ بهتر را او بود نكرده سعي يا بود، نداده هشدار لوك به حداقل چرا بود؟كرده

  بود. كنجكاو من از بخشي بود؟ او با حق اگه ميشدچي  مي كرد. اما بازي افكارم با داشت پرومتئوس شايدنشود؟
 هستند؟  ها تيتان از بهترخدايان چطوري

  زد. ضربه پاندورا ظرف در رويبر پرومتئوس
  مونده. باقي داخلش كرد، باز را ظرف اين پاندورا كهوقتي  از روحيه تنها -

 گفتم:
 اميد. -

  رسيد.  نظر بهخوشنود پرومتئوس
201F الپيس پرسي.خوبه، -خيلي

  ميتنها  اونآد.  نميبيرون اجازه بدون  اميد كرد. نخواهد تركرا  بشر نوع اميد، روح،3
 بشه.  رها انسان يه ي بچه توسطتونه

  گفت:او  داد. قل ميز طول درظرف را تيتان
  رو الپيساگه دوست داري،  هستن. چي شبيه خدايان كهاين  يادآوريبراي  يادآور، يه عنوان به ميدم بهترو اين -

،  كشيدي تصميم گرفتي كه به اندازه ي كافي خرابي ديدي، به اندازه كافي رنج بيهوده وقتييه  دار. اما اگهنگه

                                                                                                                                                      
1 - pithosكنيد. مي مشاهده شدهفت يا كرت جزيره در كه را پيثو يك مقابلتصوير  در  مواد. سازي ذخيره براي خاص شكلي با سفاليظرفي  

 
2 - Epimetheusاز را پاندورا ي هديه كه ست كساني ازيكي  اپيمدئوس بود. لوح ساده اپيمدئوس بود، باهوش پرومتئوس چقدر هر پرومتئوس. دوقلوي برادر  

  كردند. مي خدمت بشر نوع به پرومتئوس برادرشو او  نمود. ازوداج پاندورا و كرد قبولخدايان
http://en.wikipedia.org/wiki/Epimetheus_(mythology( 

3 - Elpisآخرين  او شود. مي تصوير است گليدسته  دستش در كه جوان دختري ظاهر در او نيكس. فرزند احتماًال و باستان يونان اساطير در اميد عيني تجسم 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Elpis   نشد. آزاد ان از كه بود پاندورا ظرف درموجود



  دم. قول مي ميشيداري تسليم ظرف رو باز كن. بزار الپيس بره. اميد رو تسليم كن، و من مي فهمم كه اونوقت در
 بخشه.  مي رو ها بازماندههمه  اون بود. خواهدگذشت  باكرونوس

به ظرف زل زدم، و احساس خيلي بدي مرا در بر گرفت. متوجه شدم پاندورا كامالً مثل من ناتواني در خواندن داشته. 
دوست نداشتم. چي مي شد اگر انتخابم همين بود؟  اين چيزها تنها بمانم. اين وسوسه را من هرگز نمي توانستم با

 اش وابسته به بسته نگهداشتن و يا باز كردن اين ظرف بود. غرولند كردم: شايد پيشگويي همه
 من اين چيز رو نمي خوام.  -

 پرومتئوس گفت:
 خيلي دير شده. هديه داده شده. اون نمي تونه پس داده بشه.  -

 سراند.  و بازويش را به ميان بازوهاي او او ايستاد. امپوسا جلو آمد
 پرومتئوس غول آبي را فراخواند. 

 مارين! داريم مي ريم. پرچمت رو بردار.  -
 غول گفت:

 آه،اُه. -
 پرومتئوس قول داد:

 ما خيلي زود مي بينيمت، پرسي جكسون. اون راه يا راه ديگه.  -
ايتان ناكامورا آخرين نگاه پرنفرت را به من انداخت. بعد مهماني آتش بس پايان يافت، قدم زنان در راه باريكي در 

 يكشنبه معمولي بود.   يك مركزي به راه افتادند، مثل اين كه فقط يك بعد از ظهر آفتابي در ميان پارك
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهاردهم فصل

 كنند.  مي پروازها خوك
 Pioneer  فصل:اين مترجم

 
 كشيد.  كناري به مرا تاليا پالزا، بهبرگشت در
 داد؟  نشون بهتچي پرومتئوس -
  مي ياد به را قديميزخم  آن كه اين مثل ماليد، را رانش تاليا گفتم. كستالن مي ي خانه تصور مورد در او بهاكراه با

  كرد: تاييداو آورد.
  كه فهميد فقط او آورد. در سر چيزي ديد كه چيزايي از واقعًا اون نكنم فكر بود، كوچيكخيلي  آنابث بود.بدي شب -

  ناراحته.لوك
  از غيربه ، اما سوخت مي شمال هنوز در كوچك هاي آتش كردم. نگاه مركزي پارك، به بيرون به هتلي هاپنجره از

  بود. آرامش در طبيعي غير طور به شهرآن،
  كه.... اينه منظورم افتاده؟ كستالن مي براي اتفاقي چه دونيمي تو -

 گفت: تاليا
  چشمهاي ي درباره بهم لوك امانديدم،  داشته الهام ام،ه،ك  وقتي رو اون هرگزمن  چيه، منظورتدونم مي -

  چي كه اين نگم. كسي به گرفته قول ازمگفته.  بهم چيزايي يه گفته، مي مادرش كه غريبي عجيبچيزاي و درخشان
   نگفت. چيزي من بههرگز  دونست مي لوك اگرم ندارم. موردش در اي ايده بشه،وريط  اونباعث
 گفتم:

  داره اتفاقي چه دونست مي هرمس و، ببينه رو لوكآينده  از قسمتايييه مي  شده باعث چيزي يه، دونهمي هرمس -
  ميشه.  تبديل كرونوس به لوك چطوري كه افته-مي
 كرد. اخم تاليا

  كرد، مي اداره ديديمي  كه رو چيزي داشت اون پرومتئوس كهباشه  يادت باشي. مطمئن موردش در تونينمي تو -
  فقط بود. لوك عاشق هرمس ميداده. نشون بهت ممكن حاالت بدترين با افتاده اتفاق كه رو چيزاييداشته  اونپرسي،

  مي چك رو مي اوضاع داشت چون بود جا اون شب اونهرمس  و بگم. رو اين تونم مي هرمس صورت به نگاهبا
 نيست.  بد قدراماين  هرمس بود. اون از مراقبت حال دركرد،

 كردم: اصرار
  براي رو اونجلوي  هرگز نكرد، كمك بهش هرگز هرمس بوده. كوچيك ي بچه يه فقط لوك نبوده،درست هنوز -

  نگرفت. خونه از كردنفرار
  وقتياز  رسد، مي نظر بهتر قدرتمند حاال چقدر كه كرد خطور ذهنم به دوباره كشيد. اش شانه روي بر راكمانش تاليا
 از  ببينيد.- تبركي او دور به را ايخشش نقرهرد  تقريباً توانستيد مي شماشده بود.  سنش متوقف شدنزياد كه

  آرتميس.
 گفت: او



  ظالمانهبد و خيلي  چيزاي ماي  همه بكني. لوك براي كردن تاسف احساس به شروع دوباره توني نميتو پرسي، -
  بودند. ما بر و دور سختي بهما  والدين داشتند. رو اوضاعاين  خدايان نيمه ي همه بشيم. روبرو باهاش كهاي داشتيم

 حقيقت...  در بود. نكرده مجبورش اون انجامبراي  كسي هيچ كرد. بدي هاي انتخابلوك اما
  هستيم. تنها شود مطمئن تا انداخت راهرواطراف  و دور بهنگاهي او
 اون  يا نه. بربياد پسش از تونه مي آيا دونم نمي بشه، روبرو جنگ صحنه در لوك بااون  اگه آنابثم.نگران من -

 داشته.  لوك به نسبت ضعفينقطه  يههميشه
 دويد.  صورتم ميانبه خون

 ده.  مي انجام خوب روكارش اون -
 بي  اون نشد. قبلش مثل هرگز لوك كرديم، ترك رو لوك مادر ي خونه ما كه اين از بعد شب، اون از بعددونم. نمي -

  كمپ به رو ما كرد سعي و كرد پيدا رو ما گراوروقتي  كرد. مي ثابت رو چيزي داشت كه اين مثل شد، عبوس وپروا
  خواستمي  اون نبود. مراقب لوك كه بود اين دليلش بوديم، خطر در قدر اون ما كه اين از قسمتي يك خب،برسونه...

  لوك ديد. نمي مشكل يه مثل رواون آنابث  باشه. داشته اي مبارزه شديم، مي رد كنارش از كه هيواليي هربا
  به نسبت تدافعي حالتخيلي  آنابث و كردند، غمگين رو اون لوك مادر و پدر كه دونست مي فقط آنابث بود.قهرمانش

  خودش حاال لوك بيفتي. تله همون توي تونزار  بگم... خوام مي كه اونچهي  همه مدافعشه. هنوزم اون داشت.لوك
  باشيم. مهربون و رئوف اون به نسبت تونيمنمي  ما كرده. كرونوس تسليمرو
  بدي هاي انتخاب لوك كه اين خاطربه  فاني انسان تا چند بودم كنجكاو كه حالي در كردم، نگاه هارلمي هاآتش به

گفتم: .  خطرند در حاالود، بكرده
 توه. با حق -

  كرد. نوازش را امشانه تاليا
  و خسته بايد هم تو. بخوابم بشه، شب نيمه كه اين از قبل تا يكمي بعدشمبزنم، سر  ها شكارچيبه برم ميخوام -

 باشي. كوفته
 بيشتره.  روياي دارم الزم كهچيزي آخرين -

 كن. دونم، باور - مي
  وقتي: بود خدايان نيمه رايج مشكليه  اين بيند. مي خواب موردي چه در او كه كهرد ك كنجكاو مرادرهمش حالت

   شدند. مي متناوبتر و بدتر روياهامون بودند، راه در تر خطرناك هايموقعيت
  خيلي شبيه  امشب كرد. خواهي پيدا استراحت برايي شانسي دوباره ك بگه كه نداره وجود چيزي هيچپرسي، اما -

 شبمون.  آخرين شايد- بود خواهدطوالني
  او به را پاندورارفظ  و دادم تكان موافقت به سريخستگي  با تالياست. با حق دانستم مي امامد،آ  نمي خوشمآن از

 دادم.
 دارم.  آلرژيوث پي به كنم فكر كني؟ مي كن، قايمش هتل سرداب تويرو  اين بكن. حقم درلطفي يه -

 زد. لبخند تاليا
  كردي. دريافترو لطف -

   داشت. همراه به بيشتري هاي كابوسمي برا فقط خواب البته اما شدم. بيهوش و كردم پيدا رارختخواب نزديكترين



 بودند. هرفت سنگر گ قصر از دورتر يارد صد چند تنها بود، تر نزديك حاال دشمن ارتش. ديدم دريا زير در راپدرم قصر
  در داشت حاال شد، مي استفاده فرماندهي مركز عنوان بهنآ  از كهپدرم،  معبد بود. شده ويرانكامالً قلعه ديوارهاي

   سوخت. مي يونانيتشآ ميان
  حالي در بردند، مي سر به ناهار زمان در ديگر سيكالپس تعدادي و برادرم كه جايي كردم، زوم خانه اسلحهداخل به
  آب زير زميني بادومكره  نپرسيد من از و ( خوردند مي را زميني بادام كره تُپل خيلي خيلي بزرگ هايتكه  داشتندكه
 سيكالپس  يك. شد منفجرخانه  اسلحه خارجي ديوار كردم،تماشا  وقتي. بدونم) خوام نمي چون داره، اي مزهچه

  دير خيلي اما زد، زانو، كنارش او به كمك براي تايسون آمد. فرود ناهار ميز روي بر و خورد، سكندري داخل بهجنگجو
  چماق تايسون و كردند، حركت شكاف سمت به دشمنهاي  غول شد. ناپديد و حل دريا لجن ميان در سيكالپسبود.

 براي  « ، احتماالً كشيد:فرياد اش  كننده دنبالآهنگران  سمترا بهچيزي   او برداشت. را كرده سقوطسيكالپس
  برادرانش بون» شد. پوته پراي « شبيه حرفش كه بود زميني بادام كره از انباشتهچنان  دهانش اما-» !پوسايدن

202F اسكنه و ها چكشهمگي

  زدند:  فرياد و برداشتند، را ها1
  ميني!ز بادوم كره -
  بردند.  حمله نبرد ي صحنه داخل به تايسون سرپشت و 

  ارتش كه اين خاطر به قسمتي لرزاند، مراديدم  آنچه بودم. دشمن كمپ در ناكامورا ايتان با شد. عوضصحنه بعد،
 جرسي دور نيو ي دورافتاده جنگلهايدر  ما شناختم. را مكان آن كه اين خاطر به قسمتيو  بود، عظيمقدر  آندشمن
  بود. شده پوشيده شده پاره برد بيل هاي تابلو و شده منهدم هاي نشانه باكه  شده ويران ي جادهيك  روي بربوديم،

 سخت  انبار باالي ي نشانهن خواند بود. سيماني هاي مجسمه از پر بزرگي ي محوطه دور به شده كوب لگداي نرده
  جن فروشمركز  بود: نوشته رويش چيزي چه بگويم توانستم مي اما بود، رنگو قرمز ش شكسته خط، چونبود
  ام. خالهباغ

  بر اسپري با و بودند شكسته ها مجسمه بود. شدهمتروك حي واضطور به  بودم. نكرده فكر موردش در كهبود سالها
203F فرديناند عمو سيماني- ستيري بود. شده خطاطرويشان

  به انبارسقف از  قسمتي بود. داده دست از را بازويش گراور-2
 محكوم. : بود شده چسبانده در روي برردز  اي نشانه بود. برداشته قوسداخل
  تدراكاتيسربازان زره  در مزدور انسان تعدادي اما بودند، هيوال اكثرشان بود. گرفته فرا رامحوطه  آتش وخيمه صدها

  كه بود، شده آويخته فروش مركز بيرون مشكي ارغواني و پرچم يك بودند. آنجا هم جنگي زره در خدايان نيمهو
 شد.  مي محافظت آبي هايپربورين غول دوتوسط
  كه حالي در بودند، نشسته او كنار هم ديگر هايرگه دواز  تعدادي بود. كرده قوز كمپ آتش نزديكترين كناردر ايتان

 زد:  فرياد او آمد. بيرون پرومتئوس و شدند، بازانبار ي درها كردند. مي تيز را هايشاناسلحه
  كنه. صحبت باهات خواد مي اربابناكامورا، -

  شد. بلنداحتياط با ايتان
 شده؟ چيزي -

 زد. لبخند پرومتئوس
  بپرسي. ازشخودت مجبوري -

 زد.  پوزخند هارگه دواز يكي
                                                 

1 - chiselدارد. كاربري سنگ و چوب دادن شكل و بريدن براي كه تيز اي لبه با فلزي ي وسيله يك   
2 - Ferdinand 



  بدوني. كهخوبه خيلي -
 ماني بود كه بههمكان،  آن  سقف،ي رو سوراخجز به  شد. راهي انبار سمت به و كرد مرتب را شمشيرشكمربند ايتان
  بار، ي اسنك محوطه در بود. زده خشكشان جيغي ي ميانه در كه ترسانهاي  انسان هايمجسمه وردم.آ  ميخاطر

  بود. شده برپا طاليي، تختي كن داغ كلوچه و سوداساز بين درست بودند. شده رانده كناري به نيك پيكميزهاي
  حالت با و بود، پوشيده شرت تي ولي  شلوار او داشت. قرار پاهايش روي بر داسش، بودلميده  آن روي بركرونوس
  حال در كهوقتي  بودم، ديده تصوراتم در كه لوك جوانتررژنو  يك مثل رسيد- مي نظر بهانسان  اش، تقريباًمتفكرانه

  با صورتش و ديد،ايتان را لوك، بعد بگويم.  را سرنوشتش او به كه بود هرمس مقابل در كردنالبه و درخواست
  درخشيد. اشطاليي  چشمان افتاد. ريخت از انساني غيريلبخند

  كني؟ مي فكر چي ديپلماتيك ماموريت اين مورد در ناكامورا،خب، -
 كرد. ترديد ايتان

 ...  مورد در صحبت براي مناسبترن خيلي پرومتئوس لردكه مطمئنم -
 پرسيدم.  تو ازمن اما -

  كرونوسر و ودور  كهيي ها نگهبان جز به چيز هيچ، كاويد را طرف آن و طرف اين سرعت به ايتانسالم  چشم
  بودند.ايستاده

 اصالً.  بشه. تسليم جكسون كنم نمي فكرمن... من -
  داد. تكان موافقت بهسري كرونوس

 بگي؟  من به خواي مي هم ايديگه چيزي -
 قربان. ن...نه، -
ايتان.   رسي، مي نظربه عصبي -
  ... ي لونه جا اين شنيدم فقط... قربان.نه، -
  كشته رو اون جكسون كه وقتي از هنوز مدوسابدبختانه  آره؟ داشتنيه،دوست  مكان درسته. كامالً بله،مدوسا؟ -

 رناكتريط خ خيلي نيروهاي طرفي، از نباشي. نگران مون مجموعه به اون پيوستن به نيست نيازي پس،ه نشدبازسازي
  داره. وجود اتاق ايندر

  كرونوس كرد. نگاه بلعيد، مي صدا با را شده سرخ زميني سيب مقداريداشت  كه اليسترگنيان غول بهكرونوس،
  ماندند. معلق دهانش و دستش بين راه ي ميانه در شده سرخ هايزميني  سيب زد. يخ غول و داد تكان رادستش

 پرسيد: كرونوس
  كني؟ متوقف و خشك رو زمان خود توني مي كه وقتي كنيم، تبديل سنگ به رواونها چرا -

  كرد. خمار ايتان صورتدر  را اشطاليي چشمان
 ؟افتاد  برگز ويليام پل توي اتفاقي چهپيش  شب بگو. هم رو ديگه چيز يه بهمحاال، -

 شد.  پديدار اش پيشاني روي بر عرق هاي قطره لرزيد. ترسبا ايتان
  قربان. دونم، نمي منمن... -
 دوني.  مي توبله، -

 شد.  بلند اش صندلي روياز كرونوس
 پريد.  تو راه سر آنابث، اون دختر، نبود. درست كامالً كه چيزيافتاد.  اتفاقچيزي  كردي، حمله جكسونبه وقتي -
 بده.  نجات رو پرسي جون خواست ميدختر اون -



 گفت: آهسته كرونوس
 ديدي.  رو اون خودت تو. تنهرويين پرسي اما -
 كرده. فراموش  شايد بدم. توضيح رو كارش اونتونم نمي -

 گفت: كرونوس
  به و تنه رويين دوستم كردم فراموش من اُه، عزيزم،. باشه بوده همين بايد بله، كرده.فراموش دختره -

 بود؟  كجا هدفت بزني، خنجر جكسون به خواستي مي وقتي ايتانبگو  بهم. اوپس خوردم، چاقوخاطرش
  گذاشت. نمايش به را خيزشي و باشد، داشته نگه را چاقويي كه اين مثلگرفت  جلو رادستش  او كرد.اخم ايتان

   بودم. نگرفته هدف روخاصي جاي  داد. رخسريع  خيلي قربان.نيستم، مطمئن -
  زد. اي ضربه داسش ي تيغه روي بركرونوس انگشتان

 فهمم. مي -
 بود. سرد صدايش تن
 دارم...  انتظاري،بيار  ياد به كه كردياريت  بهتر اتحافظه اگه -

 سو كرون رفت. فرودر دهانش  شده سرخ هاي زميني سيب و شد باز يخش اتاقكنار  غول زد. پلك تيتانلرد ناگهان
   رفت. فرو تختش در و خورد تلو تلو عقببه

  رفتن. جلو به كردشروع ايتان
 سرورم؟ -
 من... -

  اوشد.  سفت و سخت كرونوسحالت  بعد بود. لوك صداي صدا، آن اي لحظه براي فقط اما بود،ضعيف صدايش
  و كردن اطاعت بهوادار  را ها آن داشت كه اين، مثل كرد راست و خم آرامي به راانگشتانش  و كرد بلند رادستش
 گفت:  او كرد.مي  بردنفرمان

  نيست. هيچي -
  بود. سرد و پوالديندوباره صدايش

 كوچيك. ناراحتي يه -
 كرد.  تر رالبهايش ايتان

  ... لوك جنگه؟ مي باهاتون دارههنوز اون -
 شد. سيخ كرونوس

  محدوديت با راحتي به من شده. نابودپسره  روح بريد. خواهم رو زبونت منبعد  و كن، تكرار رو دروغ اونمزخرفه، -
 نيست.  موقتي ناراحتي يه از بيشتر اماآوره،  رنجش داره. نياز استراحت به اون اومدم. كنار پيكر اينهاي

 سرورم.  بگيد، شما چي هرهر... -
 كرد.  اشاره سبز تاج و سبز زره در دراكانايي به داسشبا كرونوس

204F سس ملكهتو! -

  نه؟ مگه،1
رورم. سسسسسسسسسس سبله، -
 ست ؟  آماده شدن رهابراي تلو كوچوسوپرايز اون -

  كرد. آشكار را هايش نيش دراكاناهاي ملكه
                                                 

1 - Queen Sess 



 داشتنيه.  دوسسسست سسسسسوپرايزيه كامالً  سسسسسسسسسسسسرورم. بله،اُه، -
 گفت: كرونوس

205F هايپريون برادرمبه عاليه، -

  چنان تويها  دورگه ببره. مركزي پارك جنوبي قسمت به رو مون اصلي نيروي بگو1
  كن. كار ات خاطره آوردن ياد به روي ايتان. حاال، برو، بود. نخواهند خودشون از دفاع به قادر كه ميفتن مرجي وهرج

   كرد. خواهيم صحبت هم با گرفتيم رو مانهاتان كه وقتيدوباره ما
  بود. متفاوتي دوران اما ديدم، را كمپ در بزرگ ي خانه شد. جا جابه بار آخرين براي من روياي و كرد،تعظيمي ايتان
  كه داشتند، نود ي دهه موي مدل واليبال،ي  محوطهدر  كمپ اعضاي. بود شدهرنگقرمز  با  آبي،رنگ  جايبه خانه

  بود. خوب هيوالها كردن دور براياحتماالً
  و كوتاهتر كايرونموي  بود. داشت بغل در نوزادي كه زني و هرمس با صحبت حال در بود، ايستاده ايواندر كايرون
  بلند زن را. بالدارش بلند ساق ورزشي هايكفش ، با بود پوشيده اش راهميشگي  ورزشي لباسهرمس  بود. ترمشكي

 ش ا آبي پتوي درغوششآ در  نوزاد دوستانه. لبخندي و درخشانچشماني  همراهبه  داشت، بلوندموي  بود. زيبا وقد
 باشد.  خواست مي او كه بود جايي آخرين ها دورگه كمپ كه اين، مثللوليد

  گفت: زنبه كايرون
  باشيم. داشته اينجا روشما  كه افتخارهيه اين -

 بود.  عصبي صدايشچه اگر
  گذره. مي وقت خيلي شد، داده كمپ به ورود ي اجازه فاني يه به كه باريآخرين از -

 كرد: غرولند هرمس
  بكني. رو كار اين توني نميتو مي، نكن. تشويقش -
  نبود. كرده بودم، مالقات كه پيرزني شبيه جوريهيچ  او هستم. كستالن مي ديدن حال در شدم، متوجه شوك،يك با
  كه حاليدر  مي كند. راحتي احساس و ورش دور كسي هرد و بزن لبخندنستا تو مي كه انساني بود- زندگي شوراز پر

 گفت:  داد، ميتكان  راكودك
 مرده؟  كه ساليه بيست حدود، چند سال، قديميه اون نه؟ مگه داري، الزم پيشگو يه تو نباش،رانگ ن قدر ايناُه، -

 گفت: موقرانه كايرون
 بيشتر. خيلي -

 آورد.  باال غضب با رابازوهايش هرمس
 بگو.  بهش كايرون خطرناكه. اون كني. درخواستش كه نگفتم بهت روداستان اون -

 داد: هشدار كايرون
  افته. مي اتفاقي چه دقيقاً دونمنمي  ما كردم. منع اون باره در سعي از رو هركسي منسال،  ساليان برايخطرناكه، -
  داده. دست از رو پيشگو بودن ميزبانييا توان بشر نوع رسه مينظر به

 گفت: مي
  خوبي كار كه من براي شانسيه يه اين هرمس، ميام. بر پسشاز  كه دونم مي و كرديم، رو بحثامون اينسر ما -

  شده. داده بهم دليليبراي  ام بيناييموهبت  بدم.انجام
  سرانجام است. دادن رخ حال در چيزي چه كهدانستم  مي كند. بس كه بزنم فرياد كستالن مي سر برخواستم مي

   كنم. صحبت يا كنم حركت توانستمنمي  اما بود. شده نابود اشگي زند طور چه بودمفهميده
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  نگران. تا است دلخور بيشترهرمس  رسيد ميرظ نبه
 ناليد: هرمس

  ببيني. رو من اين از بيشتر توني نمي. كني ازدواج توني بشي، نمي پيشگواگه -
  گذاشت. هرمس بازوي روي بر رادستش مي
 هستي. ناميرا  تو كني. مي ترك رو من زودي به تو نه؟ مگه باشم، داشته ابد تا رو تو تونمنمي من -

  گذاشت. او ي سينه روي بر را دستش مي اما كند، اعتراض تا كردشروع هرمس
  العاده فوق ي بچه يه ما طرفي از ناديده بگيري. رو منتا احساسنكن ! سعي داره حقيقت اين كه دونيمي تو -

  درسته؟، كنم بزرگ رو لوك تونم ميهنوزم ، باشم پيشگواگه  من.داريم
  كرد. ايسرفه كايرون

  اي بچه همكنون كه زن يه شد. خواهد پيشگو روح به متمايل وجودتون چطوري دونم نمي احترام، تمام با امابله، -
  ... نگيره رو بدنتونروح  اگه نداده. رخ هرگز قبالً اين دونم، مي كه جايي تا آورده- دنيابه

 كرد: اصرار مي
 گيره. مي -

  گيره. نمينه،  بزنم:فرياد خواستم مي
 داد.  هرمس دست به او راقنداق  و بوسيد را نوزادشكستالن مي
 گردم. برمي من -
  وولنوزاد  زدند. مي قدم سكوت در هرمس و كايرون رفت. باال ها پله از و داد تحويل آنها به ديگرينئ مطملبخند او

  خيره شيرواني زير به و كردند رها را واليبالشان بازيكمپ  اعضاي درخشيد. خانه ي پنجره ازسبز  نوري خورد.مي
 زد:  فرياد او باشد. كرده احساس را آن بايد هم هرمس دويد. فرنگي توت مزارع ميان درسردي  بادشدند.

 نه! نه! -
  توسط آفتابي ظهر از بعد برسد، در به كه اين از قبل دويد. ايوان سمت به و دادهل  كايرون بازواندرون  به رانوزاد او

  كسي سپر به محكم سرم كه نشستمم و شد بيدار سرعت به چنان شد. شكسته هم در كستالن مي وحشتناكجيغ
   كرد.برخورد

 اوي! -
  بود. ايستاده سرم بااليدر آنابث

 كنم.  بيدارت خواستممي  فقط پرسي.متاسفم، -
  يافته معنا برايم زيادي چيزهاي ناگهان كنم. پاك را آزاردهنده تصورات آن خواستم مي كه حالي در ماليدم،را سرم
 ميزبان دوباره از كه نفريني ، دانست هيديز نمي نفرين مورد در چيزي او شود. پيشگو بود كرده سعي كستالن ميبود:

  جايگاه، آن گرفتن در سعي با كه نبودندمتوجه  آنها هرمس.يا  و كايرونحتي  كرد، نه مي جلوگيري دلفي روحگرفتن
  او و درخشيد مي سبز رنگبه چشمانش  آنها دركه  تشنجي، هاي حمله با طاعوني شد، خواهد ديوانه كستالنمي

  مي ديد.  را اش بچه ي آينده از آني هاييلحظه
 پرسيد: آنابث

  شد؟ چيزيپرسي؟ -
 گفتم: دروغ

   كني؟ استراحت بايد تو كني؟ مي كار چي زره توي تو چي...هيچي، -



 گفت: او
  خوبم. مناُه، -

 داد.  مي حركت را راستش بازوي سختي به او رسيد. مي نظر به پريده رنگچه اگر
 كردن.  سرپا رو من آمبروسياو نكتار -
  بجنگي. و بيرون بري جداً توني نمي تواوهووم. -
  قرمز و ارغواني بيرون، آسمان كوبيد. ميداشت  سرم شوم. بلند تا كرد كمك و آورد جلو منسمت  را سالمشدست او

 گفت:  اوبود.
  ... هستارتشي  يه كردم. مي نگاه رو سپرم توي داشتمحاال  همينداري.  نياز داري، كه نفري هربه تو -

 گفتم:
  دونم. آره، ميمياد.  مركزي پاركجنوب سمت  به داره-
  موردش در كه بود آزاردهنده خيلي چون گذاشتم،كنار  را كستالنمي  تصورات گفتم. را روياهايم از قسمتياو به

  كنار را كرد مي  مبارزه بدنش در كرونوس با داشت هنوز لوك كه اين مورد، در ايتانتفكرات  طور همين كنم.صحبت
  پرسيد: او بدهم. بيشتري اميدواري آنابثبه  خواستم نميگذاشتم.

   شده؟ مشكوك ضعفت نقطه مورد در ايتان كني ميفكر تو -
 كردم: تاييد

  ...فهمهب  رو اونايتان  اگه اما نگفت، چيزي كرونوس بهاون دونم، نمي -
 بديم.  اجازه بهشتونيم نمي -

 كردم: پيشنهاد
  موردش در داشت كرونوس كه سوپرايزي مورد در اي ايده هيچ زنم. مي ضربه سرش به تر سخت بعديي دفعه -

 نداري؟  زد ميحرف
 داد.  تكان راسرش آنابث

 نمياد.  خوشم سوپرايز از اما نديدم، سپرتوي هيچي -
 موافقم. -
 گفت: او
 كني؟  بحث من اومدن مورد در خواي مي هنوزمخب، -
 دادي.  شكست رومن تو نه. -
  راماني  شده متفرق سپاه دوباره تا رفتيمما  و قاپيدمرا  شمشيرم. بود خوب خيليشنيدنش  كه كرد، ايخنده او

  كنيم.بازآرايي
206Fرسيويور  در سرمشاورانشو تاليا

  بيشترزدم حدس  زد. مي سوسو شفق نور در داشت شهرهاي  چراغ بودند. ما منتظر1
  وارتر شبح را درختان و آب كه حالي دردرياچه  ساحل دور به خيابانيهاي  المپ هستند. اتوماتيك تايمر روي برآنها
  كرد: تاييد كرد، مي اشاره شمال به اي نقره پيكاني با كه حالي در تاليا. درخشيدند مي، كردندمي
 هيا ر هيچ اند. كرده عبورهارلم  ي رودخانه از اونها كه داده گزارش تازه من بانهاي ديده از يكي ميان،دارن اونها -

    ...ارتش  اون نداره. وجود عقب به برگردوندنشونبراي

                                                 
1 - Reservoirادامه بهتر فهم در و شده مشخص گرفته، قرار وبالگ در كه مركزي پارك از هايي نقشه در مركزي پارك در آبگير اينموقعيت  آبگير، معني به  

   كرد. خواهد كمك فصل ايني



 لرزيد. او
 عظيمه. خيلي اون -

 گفتم:
 اي؟  آماده تو گراور داريم، مي نگه پارك تويرو اونها -
  داد. تكان موافقت بهسري او
  جاست. جا همين، اون كنن متوقف جايي رو اونها بتونن طبيعتم ارواح اگه ايم.مادهآ  بشه كهوقتي تا -

 گفت: ديگري صدا
 تونيم!  مي ماآره، -

  پوست زرهيك او . راند كناري به را جمعيت خورد، مي تلو تلو اش نيزه روي بر كه حاليدر  چاق و پير خيليستير يك
 گفتم:  پوشاند. مي را شكمش نصف تنها كه بود پوشيدهدرختي

 لنسيوس؟ -
  گفت: عصبانيتبا او
  من خب، كنم. پيدا رو گراور كه گفتي من به توو  هستم، شورا رهبر من نيار. در رو شدن شوكه ادايقدر اون -

  كنه! رهبري من كمك بدون رو، ستيرها محض مطرود ستير يه بدم اجازه ندارم قصد و، كردمپيداش
  دنياست. كل ناجي كه اين مثل زد مي خند نيش چنان پير ستير اما آورد، در اصول وادا  گراور لنسيوس،سر پشت

 ديم!  مي نشون تيتانها اون به مانترسين! هرگز -
  بگيرم. تفاوت بي و رسمي اي قيافه كه كردم وادار را خودماما  بشم، عصباني يا بخندمدانستم نمي

 تاليا؟  .... ومن  و گيرن. مي سنگر جا اين آتنا كابينو  آنابث نيستي. تنها تو گراور، خب،ام...آره. -
  كرد. نوازش را امشانه تاليا

  ان. آمادهها  شكارچي نگو.بيشتري چيز -
 كردم. نگاه  كمپرمشاورانس ديگر به
  شماها كنين. مراقبت مانهاتان ديگر هاي ورودي از بايد شماها بدين. انجام مهمي همين بهيد كاري باشماها باقي -

  رو اي ديگه نيرويدزدكي  و كنه سرگرم بزرگ ارتش اين با رو ما اميدواره اون بازه. حيله چقدر كرونوس كه دونيدمي
  پل يا تونل يه كابين هر افته. نمي اتفاق اين كه بشينمطمئن  كه شماست ي عهدهبه  اين كنه. وارد اي ديگه جاياز
 كرده؟  انتخابرو

  گفتم: دادند. تكان موافقت به سريمهيبانه مشاوران
!  باشين داشته خوبي همگي شكار بديم. انجامشبياين پس -

  صداي و سر باميختهآ  هم در مسلسل رگبارشبيه  صدايش شنيديم. را صدايشان ببينيم، راارتش  كه ايناز قبل
207F پتريوتها طرفدار هر كهاين  مثلبود-  فوتبال يك استاديوم داخلجمعيت

  حمله حال در بازوكا يك با اينگلند نيو در1
   باشد. مابه
  هدايت حال در طاليي لباس در جنگجو يك ريختند- بيرون جنگل ميان ازآبگير، جلودار دشمن  انتهاي درشمال در

  ريختند. بيرون سرشان پشت ديگرهيوالي صدها   بود. برنزييمظ ع تبرهاي با البستريگنيان هاي غول ازارتشي
 زد: فرياد آنابث

 جاهاتون! سر -
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  مجبور آنها كار، اين براي. بشكنيمدرهم  آبگير را دور دشمن ارتش كه بوداين  نقشه ردند. ك تقال هايشكابين هم
 در  باريكي هايدر ستون  بايست مي آنها كه بود اين اش معني كه كنند، دنبالرادور آبگير  دويدن  خطوط كهبودند

  امتداد در و شدند تقسيمدشمن  ارتش است.شده  كارگر نقشه رسيد مي نظر به ابتدا، در كنند. روييپيش  آبگيرطرفين
 دردور آبگير  دوندگي مسير عمل شدند.  وارد ما مدافعان رسيدند، راه ي ميانه بهآنها  وقتيمدند. آ ماسمت به ساحل
  رفتند،اطراف مي  به كنانتقال كه  بقيه كرد. خاكستر را هيوالها از زيادي تعداد جا درو شد،  ور شعله يوناني آتشميان

  به رانهاآ  و انداختند مي غولها بزرگترين دور به هايي چنگك آتنا كمپ اعضاي شدند. غرق سبز هاي شعله مياندر
  دشمن خطوط روي به را اي نقره هاي پيكان از رگباري ها، شكارچي راستي سمت هايجنگل  در انداختند. ميزمين

  شدند. ظاهر سر دراكاناها پشت بيشتري تعداد اما ساختند، نابود را دراكانا سي يا و بيست كه حالي در كردند،زيراسر
  دختر با تاليا دانستم مي و كرد، تبديل خاكستر به را البستريگنياني غول و جهيد بيرونسمانآ از ميان  آذرخشيك

  باشد. داده انجام را آن بودنشزئوس
  اي بوته هر و صخره، هر درخت رسيد در هري م نظر به كه نواخت، و وقتي سريع آهنگي و برد باال را اشني گراور
  راهايشان  چماق ستيرها و جنگلي هاي پري.فتر  باال جنگل طرف دو هر از غرشي صداي است، زدهي جوانهروح
  كمانداران پاهاي دوربه  چمن كردند.مي خفه  رانهاآ  و پيچيدند، دشمنان دور به درختان كردند. حمله و بردندباال

  غول هامد.آ  مي پيش به كنانتقال  دشمن كردند. مي برخورد هاناا داراك صورت به كنان پروازها  سنگ پيچيد.دشمن
  به جهنميهاي  سگ شدند. مي محو زندگيشان منبع نابودي محض به جنگلي هاي پري و كردند خرد رادرختان

 يك  و دادند، پاسخ آتشبا دشمن  كمانداران كردند. پرت كناري به را آنها و برداشتند، خيز تيمبر هاي گرگسمت
   كرد. سقوط باال اي شاخه ازشكارچي

  طرفين از نيروهايش تا بود نماندهمنتظر  طاليي زره در تيتان كرد. اشاره آبگير سمت به و گرفت مرابازوي آنابث
  يونانيبمب  بود، يك درياچه باالي بر زدن قدم حال درمستقيم شد،  مي ور حمله ما سمت به داشت او كنند.پيشرويي

 مكيد.  را هوا داخل هايشعله  و برد باال را مشتش او اما شد،سرش منفجر  باالي بردرست
  گفت: ترسبا آنابث

   شرق. تيتان نور. لردهايپريون، -
 زدم: حدس

 بده؟ -
  كنترل را دنيا ي گوشه چهار تيتان چهار گذشته، روزگار توي ست. ها تيتان جنگجوي اون بزرگترين اطلساز بعد -

208F خورشيد خداي اولين هليوسه،پدر  اون قدرتمندترينشون. شرق بود،يپريونا ه. كردندمي

1. 
 دادم: قول

 كنم.  مي سرگرمرو اون -
  ... توني نمي هم تو حتيپرسي، -
 دار.  نگه هم كنار رونيروهامون فقط -

  درونم به وار موج قدرتش كردم حس و كردم تمركزبآ  روي بر شديم. مستقر آبگير كنار در خوبي بسيار دليلما به
 دويد.

                                                 
  پسرش  ازدواج، اين از فرزندانش از يكي و كرد ازدواج تئا خواهرش با او ايد. مي خورشيد از قبل كه ست كسي معناي به او اسم. گايا و اورانوس پسريپريون:ا ه- 1

  و جنگيد كرونوس طرف در ها تيتان جنگ در كه بود كرونوس برادر او آميزد. مي هم در هليوس با نقشش يونان هاي اسطورهدر  گاهي بود. خورشيد خدايهليوس
   شد. تبعيد تارتاروس به خدايان با جنگ در شكست ازبعد

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperion_(mythology( 



  اين تونيم مي دومون هر رفيق،آره،  دويدم. ميبآ  باالي بر كه حالي در كردم، پيشرويييپريونا هسمت به
  رويايم در كه بود هماني درست چشمانش كرد. بلند را شمشيرش هايپريون دورتر،فوت بيست  بديم. انجام روبازي
 گفت: متفكرانه  او مينياتوري. خورشيدهاي مثل روشنتر، اما،سو كرون چشمان رنگي طاليي همان به بودم-ديده

  انداختي؟ تله به آسمون زير رو اطلس دوباره كه هستي هموني تو دريا، خدايلوس بچه -
 گفتم:

209F باهوشين من ورزشي هاي جوراب مثلدرست  ها تيتان شمانبود. سخت -

1.  
 كرد: غرولندي هايپريون

  خواي؟ميدرخشش  تو -
  راريپتايد  ارادي غيرطور  به بودم. كور هنوز اما برگرداندم، را نگاهم شد. مشتعل گرما و نور از ستوني مياندر بدنش

  ده وار دايره موج يك برخورد، آنشوك  موج كرد. برخورد من ي تيغه به هيپريون ي تيغه وقت. سر درست بردم-باال
 امواج روي  بر كنم. خاموش رانورش بودم  مجبور سوخت. مي داشتهنوز  چشمانم فرستاد. درياچه سطح روي برفوتي
   پريدم. آبي جتيك  روي بر موج، آن برخورد از قبل درست برگردد. كه كردم مجبورش و كردم تمركز مدي وجرز

 آههههههههههه! -
  درست آمدم، فرود رودخانه سطحروي  بر شد. خاموشورشن  بردند،بآ  زير به را او و كردند برخورديپريونا هبه امواج
  چشمانش ريخت. مي آب چكه چكه اش طاليي زرهاز  شد. مي بلند پاهايش روي بر كنان تقال هايپريون كهوقتي
  غريد: او رسيدند. مي نظر به مرگبار هنوز آنها اما نبودند، درخشانديگر

  جكسون!خت،و سخواهي تو -
   شد. ُازن بوي از پر هوا و كردند مالقات هم بادوباره شمشيرهايمان

  رهبري برادرهايش و خواهر با را اي حمله داشت آنابث راست،جناح در  بود. جريان در ما دور به وار ديوانههنوز جنگ
  بوته ميان در را دشمن كه حالي در شدند، مي بندي گروه دوباره داشتند طبيعتش ارواح و گراور چپ،جناح  در كرد.مي
 كردند.  مي گرفتار هرز هاي علف وها

  گفت: منبه هايپريون
  جنگيم. مي زمين روي بر مابسه، بازي -
  من به هوا ميان دريژ انر و نيرو از ديواري زد. فرياد تيتان كه » بودم،نه«   مثل هوشمندانه نظر يكحال گفتن در

 به  آب روي بر ياردسيصد  حدود بود. برده كار به پل روي بركرونوس  كه اي حقه همان مثل درست كرد-برخورد
 روي  بر شكست. مي بدنم در استخوان هر نبود، جديدم تني رويين خاطر به اگر كردم. برخورد به زمين و برگشتمعقب
 ناليدم:  مي كه حالي درشدم،  بلندپايم

 متنفرم.  كنين، مي رو كار اين ها تيتان شما كه وقتياز واقعًا -
  كشيدم. خودم درون به را قدرتش و كردم تمركزبآ روي  به بود. من كنار در زدن هم به چشم يكبا هايپريون
يد، آ  فرود زمين روي بر ساده فوت يك برابر در توانستر نمي نظبه  اما بود، سريع وقدرتمند  او كرد.حمله هيپريون

   دادم. ادامه او به پاشيدنبآ  به سرعت همان به من اما بود،تشآ  هاي شعله ميان درهنوز  پاهايش دور بهزمين
 غريد: تيتان

 كن!  متوقف رو باد اونكن! بس -
                                                 

1 - brightدر ادامه بازي شده!،يكي باهوش، ديگري روشن ،نآ  معني متفاوتدوبا   كه معني داراي چند  
 



  رفت. مي بين از داشت كه اين، مثل خوردتلوتلو  هايپريون بود. شلوغ جنگيدن با سرم چيست. منظورشنبودم مطمئن
  عقب بهخوران تلوتلويپريونا ه و كرد، بلند رااو  باد زد. مي نيش را چشمانش كه حالي در پاشيد، صورتش رويبر آب

 زد:  فرياد شگفتي با گراوررفت.
 ؟ رو كرديكار  اون چطوريپرسي! -

 كار؟ چي كردم: فكر
  مي دورم به آببخار از  ابرهايي ام. ايستاده خودمشخصي طوفان  ي ميانه در فهميدم و كردم، نگاه پايينبه بعد

 كرده  مسطح يارديتس بي شعاع تا را چمن و زدند ميسيلي  را هايپريون كه بودند قدرتمندچنان ، بادهاچرخيدند
   راند. كناري به را آنها طوفان اما كردند،م پرتاب سمت به را هايشان نيزه دشمنويانجنگج بودند.

 گفتم: لب زير
  بيشتر. كمي يه اماعاليه، -

  روي از را او و شدم نزديك هايپريون بهم چرخيد. دور به تندتر، باران شدندتيره  ابرها زد. سوسو دورمبه آذرخش
  زد: فرياددوباره  گراور انداختم. زمين بهپاهايش

  بيار! اينجا رو اونپرسي! -
  توانست مي سختي بهيپريونا ه شوند، دور هايمعملل اعكس  دادم مي اجازه كه حالي در دادم، چاك و زدماي ضربه

  كرد. اگرچه، مي خاموش راهايش  شعله طوفان اما شوند، ور مشعلد دوباره داشتنسعي  چشمانش كند. دفاع خودشاز
  آخرين با شوند. مي ضعيف قدرتهايم كنم احساستوانستم  مي دارم. نگاه ابد تا را اين طوفاني مثل توانستمنمي

   فرستادم. بود، منتظر گراور كه جايي درست مزرعه، سمت به را هايپريونتالش،
 كشيد: جيغ هيپريون

  شم. نميبازيچه من -
  نواختن. به كرد شروع و گذاشت لبش روي بر را اشني  گراور اما شود، بلند پاهايش روي بر دوباره تا كردسعي او

  روي بر كه رودي مثل،ورآ  وهم ملودييك  نواخت- را مي آهنگ ستيري هر زار،بيشه  در شد. ملحق اوبه لنسيوس
  پيچيد. پاهايش دور به دار گرههاي  ريشه شد. منفجريپريونا ه پاهاي زيردر  زمين باشد. جريان درسنگها

 كرد: اعتراض او
 چيه؟ اين -

 چكمه  رسيد مي نظر به كه جايي تا شدند تر ضخيم ها ريشه بود. ضعيفهنوز  اما زند، عقب را ها ريشهكرد سعي
 زد:  فرياد او است. پوشيده چوبيهاي

 نيست!  تيتان يه با قياس قابل شماها جنگلي جادويكنين! بس -
 و سخت بودند.  پيچيده بدنش دور به تقريباً آنها كردند. مي رشد تر سريع ها ريشه كرد، مي تقال بيشتر چههر اما

 شد،  مي تبديل درخت ي كنده يك از قسمتي به كه حالي در اشطاليي زره  يك درخت.پوست  مثل شدند،ضخيم
  . شد حل چوبدر

  او كردند. نشيني عقب شگفتيبا ، شده غرق رهبرشانديدند  كه وقتيهايپريون نيروهاي داشت. ادامه موسيقي
  برگها و زدند بيرون كوچكتر هاي شاخه كه جايي از شدند، قطور هاي شاخه به تبديل آنها و گشود هم از رابازوهايش

  زنان جيغ او بود. مشاهدهقابل  درخت يميانه  در تيتان صورت كه جايي تا شد، تر ضخيم وبلندتر  درختروييدند.
 گفت:

   ... منهايپريونم!  من كنين. زندوني رو من تونيدنمي شما -



  برداشت. دهانش روي از را اشني  گراور شد. بسته صورتش روي بردرخت پوست
  خوشگلي. خيلي ميپل درختيه تو -

  يك ميان در كامالًتيتان  لرد.د دادن انجام خوب را كارشان آنها اما شدند، بيهوش خستگي از ديگر ستيرهاياز چند تا
  هر بلندي به كه هايي شاخه با داشت، قطر فوتي بيست حداقلدرخت  كمر شد. پوشانده و زنداني عظيم ميپلدرخت
  بود. ايستاده آنجا ها قرن براياحتماالً  درخت بود. پارك در ديگريدرخت
  كوتاه عمرش ماپيروزي  اما رفت. هوا به آتنا كابين طرف ازهورايي  صداي كرد. نشيني عقب به شروعدشمن ارتش

   كرد. برداري پردهزشي سوپرا روي از وقت هماندرست  كرونوس چونبود.
 خرررررررررر! -

  گراور زد. خشكشان ترس از باهم دو هر هيوالها و خدايان نيمه كرد. انعكاس مانهاتان بااليي قسمت مياندر غرش
  كرد: من به ترس از پرنگاهي

 باشه!  تونه نمي اون ... شبيه صدااون چرا -
  به را ما كه بزرگ گرازي كرديم- دريافت اي هديه پن طرف از ما قبلسال دو  كرد. مي فكر چي مورد دردانستم مي

210F بكشد) را ما بود كرده سعي كه اين از بعد(  بود برده غربجنوب

  در ما كه آنچه اماداشت، ن اي مشابه اينعره  گراز.1
  دختري دوست آن گراز، كه اين مثل ... كه اين مثل تيزتز، خيلي بود، ترستيزجويانه  نظر به بوديم شنيدنشحال

  داشت.عصباني
 خررررررررررررررررررر! -

211F ماكي شكرگزاريِ روز يرژه واِر  كابوسبالونِ  يك كرد-پرواز  آبگير روي بريميظ عصورتي جانور

   بال.با 2
 زد: فرياد آنابث

 بگيرين!  سنگر خوك!ماده يه -
  يك بالهايشبيه بالهايش  شدند. پراكنده زد، شيرجه پايين به ي بالدار خوكهخانم  كه اين محض بهخدايان نيمه

  كه وقتي كني فكر جذابيتش مورد در كه بود سخت اما بود، شده ست زيبايي به پوستش با كه بود، صورتيفالمينگو
  نيم و كردكوبي لگد  خوك زد.ضربه  هاي آنابث كابيني هم ازيكي به  سختي بهو  كرد، برخورد زمين به هايشسم

  براي كه حالي در شد، بلند دوباره بعد فرستاد. بيرون مهلك گاز از ابري زنان آروغو  كرد، پاره تكه را درختان ازجريب
 گفتم: كنان غرولند  زد. مي چرخش سرمان دور ديگر ايحمله

  يونانه. اساطيريي ها افسانه از چيز ايننگو بهم -
 گفت: آنابث

212F كالزمونيان ي ماده خوكهست. متاسفم، -

 كرده.  مي تهديد رو يونان شهرهاي اون قديما، اون.3
 گفتم:

                                                 
 دوازدهم.  فصل- سوم كتاب- 1
2 -   Macy's Thanksgiving Day Paradeكه  اواز و رقص و كارتوني هاي شخصيت اوردن در نمايش به و موسيقي همراه به نمايش و رژه  نوعي 

  مي شروعري شكرگزا روز صبح نه از كه استساعت  سه رژهاين  مدت افتاد. راه به شكرگزاري روز در امريكا در كارمندانش و ماكي نام به فردي توسط باراولين
  شود.

http://en.wikipedia.org/wiki/Macy's_Thanksgiving_Day_Parade 
 

3 - Clazmonian sowاست. در متون قديمي به فايا ( شدهتوصيف   آن،  بااليي خطوط در موجود اين صفات تمام Phaea معروف بوده و يكي ازهيوالهايي (
  شده. مي اطالق بوده خو درنده و ظالم بسيار كه دزد زني به فايا ها افسانهدر ست كه مادرش آچيندا ست. گاهي

http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Clazmonian_sow 



  داده. شكستش هركول بزنم،حدس بزار -
 گفت: آنابث

213F بده شكست رو اون نتونسته حاال تا قهرماني هيچ دونم مي من كه جاييتا نچ، -

1.  
 گفتم: لب زير
 عاليه. -

  ما نيست. آنها دنبال به خوك آن كه شدند متوجه آنها زنممي  حدسآمدند. موجود در آنحضور  شوك ازتيتان ارتش
 بار  هر بودند. شوك و ترس در هنوز نيروهايمان و شوند، نبرددهامآ  آنها كه اين ازقبل  داشتيم فرصت ثانيه چندتنها
 گشتند.  برمي هايشان درخت به و زدند مي فرياد گراور طبيعت ارواح زد، مي آروغ خوككه

 قاپيدم.  هاي آنابث كابيني هم از يكي ازچنگگ يك
  عقب بهرو  اونها دارين.نگه  دور رو دشمن ي بقيه ها، بچه شما هستم. اون مراقب من بره. بايدخوك اون -

برگردونين! 
 گفت: گراور

  نتونيم؟ اگهكنيم  كار چي...  اما پرسي،اما، -
  به بهتر اش، خيلي شانه بد زخمخاطر ، به آنابث بود. برده تحليل را اش انرژيكامالً  جادو است. خستهقدرچ كه ديدم
  و ما بين دشمن حاالارتش،  راست جناح در اما است، چگونه ها شكارچي احوال و اوضاعدانستم . نمي رسيد نمينظر
  را چيزهمه  او بود. خطربزرگترين  خوكماده  آن اما كنم، ترك بدي حالت چنان در را دوستانمخواستم  نمي بود.آنها

 گفتم:  شد. ميمتوقف  بايد  خواب. هاي فاني ها، درخت ها، ساختمان كرد: ميخراب
   گردم. برمي بتونم كه اينمحض  به كنين. كند رو حركتشون فقط كنين، نشيني عقب بودالزم اگه -

  بعدي عبور  براي ماده خوك وقتي. دادم كمند تاب يك مثل را چنگك طناب دهم، عقيده بتوانم تغيير كه ايناز قبل
  تغيير و غريد عصبانيتبا  او شد. پيچيده خوك بال دوربه چنگك  كردم. پرتاب قدرتم تمام با را آنمد،آ  پاييناش

  برين، شهر مركزي قسمت به مركزي پارك از خوايدشما مي  اگر برد. آسمان داخل به مرا و كشيد را طناب داد،جهت
   خطرناكتره. خيلي راه اين اما سريعن، خيليهاي بالدار  برين. خوك مترو با كه اينه منپيشنهاد

  طناب از كه بود اين امعالي  نقشه ي. رفت پنجم خيابان يتنگه  به مستقيم گذشت، پالزا هتل ازپروازكنان خوك
  و چراغ تيرهاي از دادنجاخالي  و اطراف به خوردن تاب با سرم بدبختانه شوم. سوار خوك پشت روي بر وباالروم

  بود. شلوغها خيلي ساختمانكناره هاي
به   شده متصل طناب ازرفتن ، باالست ا چيز يك ژيمناستيك كالس در طناب از باالرفتن گرفتم: ياد كهديگري چيز
  . است متفاوتي كامالً چيز باشيد، پرواز حال در مايل صد يك سرعت با پرواز حال در كه وقتييك خوك،  متحركبال

   داديم. ادامه پارك خيابان روي بر جنوب سمت به و كرديم عبور بلوك چند ميان از وارزيگزاگ
  رئيس! هي،رئيس!، -
  كرد مي حركت جلو و عقب به كه حالي در، كرد مي پرواز ما كنار در جك بلك سرعت با كهديدم چشمم گوشه ي از
   كند. اجتناب خوكهاي  بال ازتا
 گفتم: او به

 باش! - مراقب

                                                 
  وي توسط آتن به تسيوس سفر راه در بار يك خوك اين واقع در و نداشته كافي اطالع مورد اين در انابث كه شده گفته ها دورگه كمپ ويكي ي- در صفحه 1

 http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Clazmonian_sow  است. شده دادهشكست



 كشيد.  اي شيههجك بلك
  احتماالً. ميگيرمت...باال، - بپر
  سنترالگراند  نبود. قلبباعث  قوت خيلي
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 غول  اي مجسمه اش اصلي وروديدر  سرباالي  بر بود. مقابل مان در1
  نيمه سرعت با داشتم بود. نشده فعال بود باال خيلي كه اين خاطر به زدم ميحدس  كه داشت. قرار هرمس ازپيكر
  گفت: جكبلك  به كردم. مي پرواز هرمس سمت به كني خردخدا

 دارم.  اي ايدهيه  من باش! زنگ بهگوش -
 متنفرم.  هات نقشه از مناه، -
 در  پيچيدم،نآ  دور به سرعت به هرمس، يمجسمه  به برخوردجاي  به خوردم. تاب خارجطرف  به قدرتمتمام با

  جنبشي انرژي مقدار اما كشيد، خواهد افسار به را خوك كار، آنكردم  فكر.م پيچيد مي بازوهايشبه  را طناب كهحالي
  كشيد، اش پايه روي ازرا  مجسمه خوك كه وقتي درست بودم. گرفته كم دست را پرواز حال در تني سي خوكيك
  سقوط من و بود، خوك گرفته مسافر عنوان به مرا جاي كه حالي در رفت، سواري يكبه  هرمس برود. دادمزهااج

   كردم. خيابان سمت بهآزادي
 فكر  كردم. فكر كرد، ميكار  سنترالگراند  فروشي شكالتي  مغازه در مادرم كه روزهايي مورد در ثانيه ازكسري در

   شود. تمام رو پياده روي به روغنيي  نقطه يك به ام زندگي اگر بود خواهد بد چقدر كهكردم
  وقتيحقيقت،  در نبود.فرود  راحتترين بودم. جك بلك پشت روي بر من تاپ- و رفت، شيرجه من زير به ايسايه بعد

   داشت. معمول حد از باالترفركانسي صدايم  اوي! زدم:فرياد
 گفت:  لب زيرجك بلك

 رئيس. متاسفم، -
 گفتم: جيرجيركنان

 كن!  دنبال رو خوك اوننيست. مشكلي -
  رفت. مي پنجم خيابان سمت به داشت و بود رفتهشرقي  دوم وچهل  خيابان به راست، سمت به پروار،خوك بچه

  مي نظر به ببينم. را هاتشآ  شهر، دور بهنجاآ  و جا اين توانستم مي كرد، مي عبور ها ساختمان سقف روياز وقتي
  من لحظهنآ در  اما بود. كرده حمله جا چند ازسو كرون كنند. مي سپري را سختي خيلي زمان دوستانمرسيد

  كرد مي برخورد ها ساختمانهمچنان به  مجسمه بود. افسارش در هنوز هرمسي مجسمه   داشتم. را خودممشكالت
  سقف روي بر آبمخزن يك به  هرمس و رفت شيرجه اداري ساختمان يك رويبر  خوك خورد. مي تاب اطراف بهو

  جكبلك  به كرد. خطور ذهنمبه  شد. چيزي پخش جا همه به چوب و آب كه حالي در، رفت فرو ان در و كردبرخورد
 گفتم:

 شو. نزديكتر -
   كرد. اعتراض اي شيههبا او

                                                 
1 - Grand Central دارد.  قرار ان ورودي در سر در هرمس ازاي  در خيابان پارك مانهاتان.  مجسمه42 ايستگاه قطار در خيابان 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Central_Terminal 

 



 گفتم:
   كنم. صحبت مجسمه با الزمه تيراندازي. فاصلهتوي فقط -

 گفت: جك بلك
  رئيس. دادي، دست از رو اون كه مطمئنمحاال، -
 ببينم،  واضح را صورتش تا شدم نزديك مجسمه به كافي ي اندازهبه  وقتي داد.، انجام بودم خواسته راآنچه او اما

  زدم:فرياد
 شو!  فعال بكش! رو بالدار هاي خوك.23  دايدالوس فرمان داده شده: هرمس!سالم، -

  بود. شده گيجنيست،  سنترالگراند  وروديباالي  بر ديگر فهميد كه اين ازنظر به  داد. تكان را پاهايشمجسمه فورًا
  بزرگ بالدار ي ماده خوك يك ي وسيله به طناب يك انتهاي در پرواز حال در آسمان در سواري حال درن،آ جاي به

  داد تكان راسرش  او كرد. عصباني را هرمس كمينم ك فكر كه كرد، برخوردآجري  ساختمان يه كناربه  مجسمهبود.
  عمومي ي كتابخانه باالي عبور بر حالدر  انداختم. نگاهي پايين بهخيابان،  به طناب. از رفتن باال به كرد شروعو

  كرد: خطور ذهنم به عجيبي فكر ناگهان بودند. شده واقع ها پله روي بر كه بزرگ مرمري شيرهاي با بوديم،اصلي
 اما...  رسيد، مي نظر به دسترس از دور خيلي اميد يك مثل؟د باشن ماشين توانستند مي هم سنگي هايمجسمه

  گفت: جكبلك به
 كن! اش  مسخره برو، خوك جلويتندتر! -

 رئيس... - ام،
 گفتم:

  احتماالً.م...آ  برمي پسش از كن،اعتماد بهم -
 كننده. مسخره  اسب مطمئناً.اُه، -

 به  او كند. پروازورآ  وهم سرعتي با توانست مي خواست مي كه وقتي اوپريد.  آسمان داخل به سرعتبه جك بلك
 : كشيد اي شيههجك  بلك بود.سوار  پشتش روي بر فلزي هرمس حاال كه رفت، خوكجلوي

   مياي! نظر به مزه بي خوك يهمثل تو -
  دنبال را ما و زد جيغ عصبانيتبا  خوك زد. تند ايشيرجه و  زد، خوك ي پوزه به اي ضربه اش عقبي هايسم با او

 ي  اندازهبه  من پريدن پايينفقط براي جك  بلك رفتيم.كتابخانه  جلويي هاي پله سمت به زياديسرعت با كرد.
  زدم: فرياد داد. ادامه اصلي درهاي سمت به پروازبه،  بعد و كرد كم را سرعتشكافي

 شين!  فعال بكشيد! را پرنده هاي خوك.23  دايدالوس داده شده: فرمانشيرها! -
 دوباره:  بعد اندازم. مي دستشاندارم  كردند مي فكر احتماالً. كردند نگاه منبه  و شدندبلند شيرها

 خررررررررررررررررررر! -
  زدند، زل اوبه  شيرها برداشت. ترك روو پياده  آمد،د فرو اي خفه صداي باهيوالي   الجثهيمظ عصورتي خوك

بر روي سر خوك  زن  مشت هرمس ي مجسمه يك وقت، همان در برداشتند. خيز و كردند، نمي باوررا شانسشان
  را ريپتايد داشتند. خوفناك هايي پنجه شيرها آن.كرد  خوكزدن به  شروع اش چوپاني چماق با رحمانه بي وپريد

 برايش  تقريباً شد.نابود  چشمانم جلويدرست  خوك دهم. انجام تا بود نمانده باقي برايم زيادي كار اماكشيدم،
   بيابد. تارتاروس در را نر روياهايش خوك كه بودم اميدوار كردم. مي تاسفاحساس

   كردند.نگاه  اطرافبه ي گيج حالت ي هرمس بامجسمه  و شيرها شد، تبديل غبار به كامالًهيوال وقتي
 گفتم: به آنها



  كنيد. دفاع مانهاتان از تونيد ميحاال شما -
   باشند. شنيده آنها رسيد نمي نظربه اما

  به همچنان نكرد، غيرفعال را آنها كسي كه زمانيتا  كنم مي تصور و رفتند، پارك خيابان سمت به كنانحمله آنها
  بودند. پرنده هاي خوكدنبال
 گفت: جك بلك

  باشيم؟ داشته دوناتي تفريح زنگ يه تونيم مي ما رئيس،هي، -
   كردم. پاك ام پيشاني روي ازرا عرق

 داره.  ادامه هنوز جنگ اما گنده، رفيقكاش، اي -
  به همبا  و پريدم، جك بلك روي بر داشتند. الزمكمك  دوستانم شود. مي نزديكتر كه بشنوم تونستم ميحقيقت، در

 كرديم.  پرواز انفجار صداهايسمت
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پانزدهم

 اندازد.  مي راه به مهمانييك كايرون
  كاترينا و سعيدي زهرا فصل:اين مترجم

 
  هاي پري كه وقتي يك غول، كرديم. پرواز جا همه در كوچك هاي كشمش رويبر  ما بود. جنگي يمنطقه ميدتون
215F بريانت پارك در را ها، درخت كردند مي پرت بلوط و فندق پي در پيش سمت بهدرختي

  بيرون. آورد مي در ريشه از1
216F آسترياوالدارف

 تا  سه زد. مي كتك شده لوله ي روزنامه با را جهنمي سگيك  داشت فرانكلين بنجامين ي مجسمه،2
217F سنتر راكرفلري  ميانه در دراكاناها از گروهي با هفاستوس كابيناز

  كمك و بايستم كهشدم  وسوسه جنگيدند. مي3
  مي فرو داشت دفاعمان بود. جنوب، در دورتر جايي در واقعي اكشن كه بگويم توانستم مي هياهو و دود از اماكنم،

   شدند. مي نزديك استيت امپاير ساختمان بهداشتند  دشمنانريخت.
  كرده برپا سي وهفتم خيابان در دفاعي خط يكها  شكارچي زديم. شده محاصره ي منطقه سمت به سريع ايشيرجه
  داشتند هفاستوسكمپ  اعضاي ديگر و ميسن جك پارك،خيابان شرق  در المپ. شمال ازتر دور بلوك سه فقطبودند،
  ششمخيابان،  طبيعت ارواح و ديميتر كابين غرب، در كردند. مي فرماندهي دشمن ي عليه بر را ها مجسمه ازارتشي

  اما بود، مانده سالم حاالتا  جنوب بود. شده كرونوس خدايان نيمه از ايدسته مانع  كه بودند كرده تبديل جنگلي بهرا
 لب زير  شديم. مي محاصره كامالً ما بعد، و ديگردقيقه  چند.مي چرخيد  و ور دور آن داشت دشمن ارتش از ايدسته

گفتم: 
   بيايم. فرود دارن احتياج ما به بيشتر كهاونجايي مجبوريم -
 رئيس!  جاست، همهاونجا، كه -

ديدم.    پاركخيابان  تونل در سوم، و خيابان سي در جنگ، ي صحنه شرقي جنوب در اي نقره جغد آشنايپرچم يك
  گفتم: جك بلكهب  راندند. مي عقب را هايپربورين غول يك داشتند برادرهايش و خواهر از تا دوو آنابث

 اونجا! -
   رفت. شيرجه نبرد ي صحنه سمتبه او
 از روي صورتش سر خوردم، در  كرد، نگاه باال بهغول  وقتيمدم.آ  فرود غول سر روي بر پريدم وپايين پشتش از

 حالي كه بيني اش را در مسير راهم صاف مي كردم. 
 اوخخخخخخخخ! -

غول به عقب سكندري خورد، خون آبي از سوراخ هاي بيني اش بيرون چكيد. به سنگ فرش مسير دويدن برخورد 
نقطه اي كه بر روي آن فرود آمده بودم حاال با يخ  كردم. هايپربورين ابري از مه سفيد بيرون فرستاد و دما افت كرد. 

 پوشيده شده بود، و من مثل يك دونات شكري با شبنم يخ زده پوشيده شده بودم. آنابث فرياد زد:
 هي، زشت! -

اميدوار بودم كه در حال صحبت با غول باشد، نه من. پسر آبي غرولند كرد و به سمت او برگشت، و پشت پاهاي بي 
 محافظش را برايم رونمايي كرد. حمله كردم و شمشير را به پشت زانويش فرو بردم. 

                                                 
1  -Bryant 
2 - Waldorf Astoria  
3  -Rockefeller Center 



 هايپربورين خم شد.  
 واييييييييييي! -

جايي كه من شمشيرم را  از منتظر شدم تا او بچرخد، اما او يخ زد. منظورم اين است كه آهسته به يخ جامد تبديل شد.
در آن فرو كرده بودم، ترك هايي بر روي بدنش به وجود آمد. آنها بزرگتر و عميق تر شدند تا وقتي كه غول به كوهي 

 از خرده ريزه هاي آبي منفجر شد. 
 آنابث در حالي كه سعي مي كرد نفسش را حبس كند، پلك زد:

 - ممنون. خوكه چي شد؟
 گفتم:

 - گوشت چرخ شده خوك.
 او شانه اش را مالش داد:

 - خوبه. 
 معلوم بود كه زخم هنوز اذيتش مي كرد، اما او حالت صورتم را ديد و چشمانش را چرخ داد. 

 - خوبم، پرسي. ياال! ما يه عالمه دشمن كنار گذاشته شده داريم. 
حق با او بود. ساعت بعدي ستوه آور بود. آن چنان مي جنگيدم كه قبالً نجنگيده بودم- به هنگي از دراكاناها زدم، در 
حالي كه تعداد زيادي تلخين را با يك ضربه ي شمشير از بين بردم، امپوسايي را نابود كردم، و نيمه خدايان دشمن را 
ناك آوت مي كردم. هيچ اهميتي نداشت چه تعدادي را نابود مي كنم، تعداد بيشتري جاي آنها را مي گرفت. آنابث و 

من از بلوكي به بلوكي ديگر به سرعت حركت مي كرديم، در حالي كه سعي مي كرديم دفاع همديگر را تقويت كنيم.  
تعداد زيادي از دوستانمان، زخمي در خيابان ها دراز كشيده بودند. تعداد زيادي از دست رفته بودند. وقتي كه شب ادامه 
پيدا كرد و ماه باالتر آمد، ما داشتيم سانتي متر به سانتي متر عقب نشيني مي كرديم تا جايي كه تنها يك بلوك از هر 

 طرف با ساختمان امپاير استيت فاصله داشتيم. 
يك لحظه گراور در كنارم بود و داشت با چماق چوبي اش به سر زنهاي ماري مي كوبيد. بعد او در جمعيت ناپديد شد 

و تاليا حاال در كنارم قرار گرفته بود، در حالي كه هيوالها را با قدرت جادويي سپرش عقب مي راند. خانم الري به 
218Fسمت هيچ كجا پارس كرد، و يك غول البستريگنيان را با دهان گرفت، و او را شبيه يك فريزبي

 به داخل هوا پرتاب 1
كرد. آنابث از كاله نامرئي كننده اش استفاده كرد تا دزدكي به خطوط عقبي دشمن برود. وقتي كه يك هيوال با 

 نگاهي متعجب در صورتش بدون دليل آشكار نابود مي شد، مي فهميدم كه آنابث آنجاست.  اما هنوز اين كافي نبود. 
 كيتي گاردنر از جايي در سمت چپ فرياد زد:

 - خطوطتون رو حفظ كنين!
مشكل خيلي كوچك تر از اين بود كه بتوانيم آن را حفظ كنيم. ورودي المپ در بيست فوتي پشت سر ما بود. يك 

حلقه از نيمه خدايان شجاع، شكارچي ها، و ارواح طبيعت از درها محافظت مي كردند. ضربه مي زدم و مي بريدم، در 
حالي كه هر چيزي را در سر راهم نابود مي كردم، اما حتي من هم داشتم خسته مي شدم، و نمي توانستم در يك 

 لحظه همه جا باشم. 
پشت گروه دشمن، چند بلوك به سمت شرق، نوري روشن شروع به درخشش كرد. فكر كردم، طلوع آفتاب است. بعد 
فهميدم كه كرونوس در حال راندن يك ارابه ي طاليي به سمت ماست. تعدادي از غول هاي البستريگنيان قبل از او 

 تيتان مشعل ها را حمل مي كردند. دو هايپربورين پرچم هاي مشكي-ارغواني كرونوس را حمل مي كردند. لرد
                                                 

1  -Frisbeeشود. مي بدل و رد هوا در بازيكن دو بين كه پالستيكي يك ديسك   



  خستگي از رام خود من كه دهد اجازه تا كرد ميرويي  پيش آرامش با داشت او رسيد. مي نظر به نفس تازه وسرحال
   آورم. در پااز

   شد. ظاهركنارم آنابث
   كنيم. حفظ وجودمون تمام با رو اون كنيم و نشيني عقب ها ورودي سمتبه - مجبوريم

  مثل نبرد ي صحنه درصدا آن  شنيدم. را شكاري شيپور صداي كه دادم مي نشيني عقبدستور داشتم  بود. اوبا حق
  كه حاليدر آمدند، در صدا به ما طرف هر در اولي با سرائي هم در ديگرشيپور تعدادي  بود. سوزي آتشيرژ آيك

  مطمئنمرا  او كرد. اخم فقط او و انداختم تاليابه  نگاهي شد. مي خاموش مانهاتان هاي ساختمان ميان درانعكاسشان
 ساخت:

   اينجاييم.همه  ما نيستن.شكارچي - نه
 كيه؟ - پس

  اين مثل صدايش امايد،آ  مي كجا از صدا آن بگويمتوانستم نمي ها  انعكاس خاطر به شدند.بلندتر و بلندتر شيپورها
 اندازه  به كرونوس نيروهاي اما باشد، بيشتر دشمن اش، معنيترسم  مي ست. پيشرويي حال در كاملي ارتش كهبود
  گارد حتي كردند. هيسهيس  دراكاناهاوردند.آ  پايين را هايشان چماق ها غول رسيدند. مي نظر به گيج ماي

 رسيدند.  مي نظر به معذب كرونوسافتخاري
 بهبه سرعت   كرونوس شماليجناح  كل ريختند. بيرون كشانفرياد  هيوال صديك  باره يك، مان چپ سمتدر  بعد

  از دويدند، ما سمت به مستقيم آنها نكردند. حمله آنها اما ايم، شده محكوم مرگ به كهكردم  فكر.جلو يورش آوردند
  هم در را شب سكوت شيپورها از جديدي دسته شدند. شان جنوبي پيمانان همستون هاي  وارد و گذشتند ماكنار

  شده خارج نور سرعت از كه اين مثل ظاهر شدند كامل نظام سواره  يك مبهم،حركتي در  و زد.سوسو  هواشكست.
 زد: جيغ  صداييباشند.
  مهموني!م!ز عزي- آره،
  اما نمود. تبخير را ديو صدها كه حالي در رفت، فرو دشمن داخل به و كرد كمانهمان سر روي از ها پيكاناز بارشي

 مثل ،  كردند مي توليدزيي و كردند صداي مي پرواز وقتي آنها نبودند. معمولي هاي پيكان هااين
ويززززززززززززززززززززززززززز! 

  شده به آنها وصل بوكسپيكان، دستكش  نوك جاي، بهيگرد بعضي بودند.  شدهوصلكره سوزني  از آنها به تعدادي
  بود.

 زد: فرياد آنابث
 - سناتورها!

219F پونيپارتي ارتش

  هاي گيس كاله كرباتي، شده رنگ هاي پيراهن شد: منفجر رنگارنگ بلوايي با ما ارتش دل در1
  شعاري ها بعضي جنگي. ي شده هاي رنگ صورت وسايز بزرگ،  آفتابي هاي عينك كماني، رنگينفريقاييآ

220Fپيروزي هورسز  : مثلداشتند پيراهنشان  روي قورباغهخرچنگ

 كرونوس نفرت انگيز.  يا2
به جاي   اگر دانستممي  اما كند.، پردازش ديد مي كه را توانست آنچهنمي  مغزم كرد. پر را بلوك كل آنها ازنفر صدها
  زد: فرياد وحشي سناتورهاي درياي درون ازكايرون  بودم. كرده فرار بودم،دشمن

                                                 
1  -The Party Pony!با برادران كايرون توي كتاب دوم آشنا شديد  
2  -Horsez PWNهورسز نام يك بازي ويدئويي است و آواي PWN :بعد از پيروزي در يك بازي ويدئويي به كار مي رود. منابع 

http://en.wikipedia.org/wiki/Horsez  و http://en.wiktionary.org/wiki/pwn 



 - پرسي!
   زد. مي خند نيش خوشنودي با داشت و بود، دستش در كمانش بود، پوشيده زره باال به كمراز او

 كرديم!  دير كه- متاسفم
 زد: ديگري فرياد سناتور

  كشيه! هيوالوقت  حاال بزن. حرف بعدًا- رفيق!
  رنگ صورتي دشمن جهنمي سگ به سمت يك و كشيد را ضامنش و كرد پر را پيكر غول لول دو تفنگيك او

  بر كه اين محض به چونبود،  شده تركيب آن مثل چيزي يا و آسمانيبرنز  غبار بااحتماالً  شليك كرد. رنگروشن
    شد. كوچك صورتي مشكي- پودل اندازه ي يك به و زد جيغ هيوال پاشيد، جهنمي سگروي
  زد: فريادسناتور يك

  فلوريدا! جنوبپوني، - پارتي
 زد:  فرياد جواب در تودماغي صدايي نبرد، ميدان رويبر جايي

 ! تگزاسمركزي - بخش
  زد: فريادسومي صدا

 - هاوايي ها خودتون رو نشون بدين!
قشنگ ترين چيزي بود كه ديده بودم. كل ارتش تيتان برگشت و فرار كرد، در حالي كه با سيلي از توپ هاي رنگي، 

پيكان ها، شمشيرها و تصادف با چوب هاي بيسبال، عقب رانده شدند. سناتورها هر چيزي را كه در مسيرشان بود، لگد 
 كوب مي كردند.    
 كرونوس فرياد زد:

 - از فرار كردن دست بردارين، احمقا! بايستين و حمله كُليل!
آخرين قسمت حرفش به اين خاطر اين طوري ادا شد چون كه يك غول هايپربورين ترسان از پشت سكندري خورد و 
بر باالي كرونوس نشست. لرد زمان در زير باسن آبي غول ناپديد شد. ما آنها را چندين بلوك دور كرديم تا وقتي كه 

 كايرون فرياد زد:
  بايستين! قولتون به بنا- بايستين،

  عقب كردن به شروع آنها و شد تقويت ها سناتور هاي رتبه پايين و باال در كايرون دستور سرانجام امانبود، آسان
   كند. فرار دشمن كه دادند اجازه وبرگشتن

 گفت:  زدود، مي اش چهره روي از را عرق كه حاليدر  آنابث
   بشيم. بندي گروه دوباره الزمه شديم. مي پراكنده خيلي داديم، مي ادامه تعقيببه  اگه باهوش.- كايرون

   ...دشمن - اما
 بود: موافق او

 ما يه كمي وقت به دست آورديم.   حداقل  زنه. مي داره سپيده اما نشدند،مغلوب - اونها
آخرين دسته از تلخين ها كه به سمت رودخانه  از عقب كشيدن خوشم نمي آمد، اما مي دانستم حق با آنابث است. به

 ي ايست مي دويدند، نگاه كردم. بعد با اكراه برگشتم و به سمت ساختمان امپاير استيت به راه افتادم. 
ما يك سنگر دو بلوكه با يك چادر فرماندهي در ساختمان امپاير استيت برپا كرديم. كايرون به ما گفت كه انجمن 

221Fپارتي پوني بخش هايي را تقريباً از هر ايالت در امريكا فرستاده است. چهل تا از كاليفرنيا، دو تا از جزيره رهود

، سي تا 1
                                                 

1  -Rhode Island 



از ايلينويز ... تقريباً پانصد تا در مجموع به تماس او جواب داده بودند، اما حتي با آن تعداد زياد، نمي توانستيم بيشتر از 
 چندين بلوك را دفاع كنيم. 

222Fسناتوري به نام الري

  گفت:1
 - رفيق، اين تفريحش خيلي بيشتر از آخرين اجتماعمون توي وگاس بود!

223Fاز روي تي شرتش او را به عنوان ريئس بزرگ مردان آبر

  بخش نيو مكزيكو شناختم. 2
224Fاُون

  از جنوب داكاتا گفت:3
 - آره، كامالً اونها رو نابود كرديم!

 او ژاكت مشكي چرمي با يك كاله ارتشي جنگ جهاني دوم قديمي پوشيده بود. 
 كايرون پشت اُون را نوازش كرد. 

- شماها كارتون رو خوب انجام دادين، دوستان من، اما بي دقت نشين. كرونوس رو نبايد هرگز دست كم گرفت. حاال 
225Fچرا شماها نمي رين كه دينر

226F غربي ببينين و صبحانه اي بخورين؟ شنيدم بخش دالور33 رو در خيابون 4

 يك انبار 5
227Fشراب روت بير

  پيدا كرده. 6
 - روت بير!

 آنها تقريباً وقتي كه چهارنعل به بيرون تاختند همديگر را لگد كوب كردند. 
 كايرون لبخند زد. آنابث او را در آغوش گرفت و خانم الري صورتش را ليس زد. كايرون غرولند كنان گفت:

 - آخ! بس كن، سگ. بله، منم از ديدنت خوشحالم. 
 گفتم:

 - كايرون، ممنون. در مورد قهرماني هات بگو. 
 او شانه اي باال انداخت. 

- متاسفم اون قدر طولش دادم. همون طور كه مي دوني، سناتورها به سرعت سفر مي كنن. وقتي حركت مي كنيم 
مي تونيم فواصل رو كوتاه كنيم. اما هنوز، جمع كردن اين همه سناتور با هم كار آسوني نيست. انجمن پارتي پوني 

 دقيق سازماندهي نشده. 
 آنابث پرسيد:

 - چطوري شما از مانع هاي جادويي دور شهر رد شدين؟
 كايرون تاييد كرد:

- اونها يه كمي ما رو كند كردند، اما من فكر مي كنم اونها اكثراً براي دور نگه داشتن فاني ها برپا شدند. كرونوس 
 نمي خواد يه سري آدم فاني پست و حقير در سر راه پيروزيش جمع بشن. 

 با اميدواري گفتم:
 - خب شايد نيروهاي تقويتي ديگه هم بتونن رد بشن. 

 كايرون بر روي ريشش دست كشيد. 

                                                 
1  -Larry 
2  -UBER  
3 - Owen 
4  -the diner 
5  -Delaware 
6  -Root beerنوعي شراب شيرين  



- شايد، اگر چه زمان خيلي كمه. به محض اين كه كرونوس دوباره گروه بندي كنه، دوباره حمله خواهد كرد. بدون 
 عنصر غافلگيري در طرفمون ... 

منظورش را درك مي كردم. كرونوس شكست نخورده بود. نه براي يك مدت طوالني. به طور نصف نيمه اي اميدوار 
بودم كه كرونوس در زير باسن آن غول هاپيربورين خرد شده باشد، اما بهتر مي دانستم، كه او عقب رفته بود، حداقل 

 تا امشب. 
 پرسيدم:

 - در مورد تيفون چي؟
 صورت كايرون در هم رفت. 

- خدايان دارن از پا در ميان. ديونسيوس ديروز از پا افتاده. تيفون ارابه ي اون رو خرد كرده، و خداي شراب جايي در 
هم از فعاليت خارج شده. اون اونقدر  اون موقع نديده. هفاستوس  از رواون كسي كوههاي آپاالچيان سقوط كرده. هيچ

سخت از صحنه ي نبرد به بيرون پرتاب شده كه يك درياچه ي جديد در وست ويرجينيا درست كرده. اون سالمتيش 
رو به دست مياره، اما نه به اون زودي كه بتونه كمك كنه. بقيه هنوز دارن مي جنگن. اونها سعي دارن پيشرويي 

تيفون رو كند كنند. اما هيوال متوقف نمي شه. اون درست فردا همين وقتا به نيويورك مي رسه. وقتي اون و كرونوس 
 نيروهاشون رو روي هم بريزن ... 

 گفتم:
 - اون وقت ما شانس انجام چه كاري رو داريم؟ ما نمي توانيم يه روز ديگه رو دووم بياريم. 

 تاليا گفت:
 - ما مجبوريم. من يه چند تايي تله جديد به دور سنگر خواهم گذاشت. 

او بسيار خسته به نظر مي رسيد. ژاكتش به دوده و غبار هيوالها آغشته شده بود، اما او سعي داشت بر روي پاهايش 
 بماند و تلوتلو خوران فرو نيفتد. 

 كايرون تصميمي گرفت:
  زيادي روي نكنن. روت بير- من بهش كمك مي كنم. بايد مطمئن بشم كه برادرام خيلي تو خوردن 

فكر كردم، « خيلي زيادي روي كردن»، خيلي زياد به دسته ي پارتي پوني ها مي آيد، اما كايرون چهار نعل خارج شد 
 و من و آنابث را تنها گذاشت. 

آنابث لكه هاي هيوالها را از روي چاقويش پاك كرد. او را در حال انجام اين كار هزاران بار ديده بودم، اما هرگز نمي 
 دانستم چرا او اين قدر به اين تيغه اهميت مي دهد. پيشنهاد كردم:

 - حداقل مامانت حالش خوبه. 
 او چشمانش را بر روي من قفل كرد:

 - بله اگه مبارزه كردن با تيفون رو خوب در نظر بگيري. پرسي، حتي با كمك سناتورها دارم فكر مي كنم ... 
احساس بدي داشتم كه ممكن است اين آخرين گفتگوي ما باشد، و من  احساس كردم كه ميليون ها چيز وجود دارد 

 كه به او نگفته ام. 
 - مي دونم. گوش كن، يه چيزايي ... يه تصوراتي هست كه هستيا به من نشون داده. 

 - منظورت در مورد لوكه؟
شايد اين فقط يك حدس دقيق بود، اما احساس كردم آنابث مي داند كه چه چيزي را ناگفته گذاشته ام. شايد او 

 روياهاي خودش را داشت. 



 گفتم:
 - آره، تو و تاليا و لوك. اولين باري كه اونها رو ديدي. و وقتي كه هرمس رو ديدين. 

 آنابث چاقويش را در درون غالفش سراند. 
- لوك قول داد كه هرگز اجازه نمي ده، بهم آسيبي برسه. اون گفت... اون گفت ما يه خونواده ي جديد خواهيم بود و 

 اون بهتر از چيزي كه اون مي خواست از كار در اومد. 
 چشمانش مرا به ياد دختر هفت ساله ي در آن  كوچه مي انداخت- عصباني، ترسيده، و نااميد، در انتظار يك دوست. 

 گفتم:
 - تاليا قبالً با من حرف زده. اون مي ترسه ... 

 آنابث با بيچارگي گفت:
 - كه نتونم با لوك رودر رو بشم. 

 سري به موافقت تكان دادم. 
- اما چيز ديگه اي وجود داره كه بايد بدوني. ايتان به نظر مي رسه ناكامورا فكر مي كنه كه لوك هنوز در بدنش زنده 

 ست، شايد حتي با كرونوس بر سر كنترل بدنش مبارزه مي كنه. 
آنابث سعي كرد آن را پنهان كند، اما مي توانستم تقريباً ببينم كه ذهنش بر روي احتماالت كار مي كرد، شايد شروع 

 به اميدوار شدن كرده بود. تاييد كردم:
 - نمي خواستم بهت بگم. 

 او به باال، به ساختمان امپاير استيت نگاه كرد. 
- پرسي، در همه ي اين مدت براي حفظ جونم، احساس مي كنم خيلي چيزها تغيير كرده. من هيچ كسي رو ندارم كه 

 بهش اعتماد كنم. 
 سري به موافقت تكان دادم. آن موقعيت چيزي بود كه اكثر نيمه خدايان مي توانستند درك كنند. 

 آنابث گفت:
- وقتي هفت ساله بودم از خونه فرار كردم. بعد با لوك و تاليا، فكر كردم يه خونواده پيدا كردم، اما اون تقريباً به 

سرعت تكه پاره شد. چيزي كه مي خوام بگم ... از وقتي كه مردم من رو مايوس مي كنن، از اين كه چيزها موقتي 
 هستن، متنفرم. فكر كنم به خاطر همين مي خوام يه معمار بشم. 

 گفتم:
 - كه يه چيز دائمي بسازي. يه بناي يادبود كه حداقل هزاران سال پا برجا باشه. 

 او چشمان مرا نگاه كرد. 
 - حدس مي زنم كه دوباره اون مثل ضعف مهلكم به نظر مي رسه. 

 فكر كردن در باره –سالها قبل در درياي هيوالها، آنابث به من گفته بود كه بزرگترين ضعف مهلك او، غرورش است 
 ي اين كه او مي تواند هر چيزي را درست كند. 

228Fحتي نگاهي آني از آرزوي عميقش را كه با جادوي سيران ها به او نشان داده شده بود، ديده بودم من

. آنابث تصور 1
كرده بود مادرش و پدرش باهمند، ايستاده در مقابل يك مانهاتان بازسازي شده ي جديد كه توسط آنابث طراحي شده 

 بود. و لوك هم آنجا بود- دوباره خوب شده بود و آنابث به او در خانه اش خوشآمد مي گفت. 
 گفتم:

                                                 
  فصل سيزدهم–- كتاب دوم  1



- حدس مي زنم بدونم چه احساسي داري، اما حق با تالياست. لوك همين حاالشم خيلي زياد به ما خيانت كرده. اون 
 حتي قبل از كرونوس هم يه شيطان بود. نمي خوام اون بيشتر از اين بهت صدمه بزنه. 
 آنابث لب هايش را جمع كرد. مي توانستم بگويم كه دارد سعي مي كند عصباني نشود. 

 - و تو درك خواهي كرد اگه من اميد داشته باشم كه شانسي وجود داره كه تو در اشتباه باشي. 
 اطراف نگاه كردم. احساس كردم كه به بهترين نحو كارم را انجام داده ام، اما آن كار حال مرا هيچ بهتر نكرد.  به

  جيندر خيابان، اعضاي كمپ آپولو يك بيمارستان صحرايي برپا كرده بودند تا در آن از زخمي ها مراقبت كنند ... يك
از اعضاي كمپ و تقريباً تعداد زيادي از شكارچي ها. داشتم به كارهاي پزشكي نگاه مي كردم، و در مورد شانس هاي 

 بسيار كوچك مان براي حفظ كردن كوه المپ فكر مي كردم ... و ناگهان: آنجا نبودم.
در يك بار دودي ايستاده بودم، با ديوارهاي مشكي، عالئم نئوني، و دسته اي از مهماني هاي بزرگساالنه. پرچمي بر 

229Fآرلبابي روي بار مي گفت: تولدت مبارك 

. موسيقي روستايي از اسپيكرها در حال پخش بود. مردان درشت هيكلي 1
در شلوار لي و پيراهن هاي كار دور بار جمع شده بودند. گارسون هاي خانم سيني هاي نوشيدني را حمل مي كردند و 

 به سمت هم فرياد مي زدند. كامالً شبيه آن جاهايي بود كه مادرم هرگز اجازه نخواهد داد بروم. 
در عقب ترين جاي اتاق ايستاده بودم، نزديك توالت ها ( كه بوي خيلي خوبي نداشت) و دسته اي از بازيهاي وئدويي 

230Fسكه اي آنتيك در كنارم بود. مردي در كنار ماشين پيك- من

  گفت:2
 - اُه، خوبه، تو اينجايي. من يه نوشابه ي رژيمي مي خورم. 

او مردي چاق در يك پيراهن هاوايي با طرح ببري بود، با شلوارك ارغواني و كفش هاي قرمز مخصوص دويدن و 
جوراب هاي مشكي كه او را دقيقاً از قاطي شدن در جمعيت حفظ مي كرد. بيني اش قرمز بود. يك بانداژ بر روي 

 موي مشكي فرفري اش بسته شده بود، مثل اين كه او در حال بازيابي سالمتي اش از يك تصادف سخت بود. 
 پلك زدم:

 - آقاي دي؟
 او آهي كشيد، در حالي كه چشمانش را از روي بازي نگرفت. 

231F- واقعاً پيتر جانوسن

 ، چقدر طول ميكشه تا تو بتوني من رو توي يه نگاه تشخيص بدي؟3
 زير لب گفتم:

 - همون قدر كه شما بتونين ياد بگيرين اسم من رو به ياد بيارين. كجاييم؟
 ديونسيوس گفت:

 - چرا، مهموني تولد بابي آرل. جايي در مناطق روستايي امريكاي دوست داشتني. 
- فكر كردم تيفون تو رو با يه ضربه از آسمان به بيرون پرت كرده. اونها گفتن كه شما به سختي به زمين برخورد 

 كردين. 

                                                 
1  -Bobby Earl 
2  -Pac-Man.يك بازي ويديويي داراي ورژن هاي مختلف.  تصويري از اين بازي  

 
3  -Peter Johnson 



- نگرانيت تاثر برانگيزه. من يك تصادف سخت با زمين داشتم. خيلي دردناك. در حقيقت، بخشي از من هنوز در زير 
صدها فوت از قلوه سنگ هاي يك معدن زغال سنگ متروك زير خاكه. بيشتر از چند ساعت طول خواهد كشيد قبل 

 از اين كه قدرت كافي براي بهبودي پيدا كنم. اما توي همين زمان، بخشي از هوشياري من اينجاست. 
 - در يك بار، در حال بازي پيك- من. 

 ديونسيوس گفت:
- زمان مهموني. مطمئناً در موردش شنيدي. هر جايي كه يه مهموني باشه، حضورم اون جا احضار ميشه. به خاطر 

اونه كه مي تونم در يك زمان در جاهاي متفاوت زيادي باشم. تنها مشكل، پيدا كردن يك مهمونيه. نمي دونم آيا مي 
 دوني كه چقدر چيزهاي جدي بيرون از حباب كوچولوي امن نيويورك تو وجود داره...

 - حباب كوچولوي امن؟
- ...اما من باور دارم، فاني هاي اين بيرون، اينجا، در هارت لند ترسيدن. تيفون اونها رو وحشت زده كرده. تعداد خيلي 

خيلي كمي مهموني برپا ميشه. ظاهراً بابي آرل و دوستاش، كه تبركشون مي كنم، خيلي كندن. اونها هنوز متوجه 
 نشدن كه دنيا داره به پايانش نزديك مي شه. 

 - خب... من واقعاً اينجا نيستم؟
 - نه. توي يه لحظه من تو رو به زندگي ناچيز معموليت برمي گردونم، و مثل اين مي مونه كه اتفاقي نيافتاده. 

 - و چرا من رو به اينجا آوردي؟
 ديونسيوس خرناسي كشيد. 

 - اُه، به طور خاصي تو رو نمي خواستم. هر كدوم از شما قهرمانهاي احمق كه مي شد. اون دختره آني...
 - آنابث. 
 او گفت:

 - نكته اينه كه تو رو به زمون مهموني كشيدم تا يه هشدار رو تحويلت بدم. ما توي خطريم. 
 گفتم:

 - واي، هرگز متوجهش نمي شديم. ممنون. 
 او به من نگاهي انداخت و در يك لحظه بازيش را فراموش كرد. پيك- من توسط يك روح قرمز خورده شد. 

 ديونسيوس فحش داد:
232F- برو به جهنم

233F، بلينكي1

 ، من روحت رو مي گيرم!2
 گفتم:

 - ام، اون يه شخصيت بازي وئديوييه. 
234F- هيچ عذري قابل قبول نيست! و تو داري بازي من رو خراب مي كني، جورجنسن

3 . 
 - جكسون. 

- هرچي! حاال گوش كن، موقعيت خطرناكتر از چيزيه كه تو تصور مي كني. اگه المپ سقوط كنه، نه تنها خدايان 
محو ميشن، هر چي كه به افسانه هاي ما مربوطه هم شروع به نابود شدن مي كنه. هر تكه از تمدن كوچولوي بي 

 ارزشتون ... 
                                                 

1  -Erre es korakas:در زبان يونان باستان به معني برو به جهنم است! منبع  
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_Greek_'Erre_es_korakas'_in_English 

2  -Blinky.يكي از شخصيت هاي بازي پيك من است  
3  -Jorgenson 



  وارد شد. 254آهنگ بازي نواخته شد و آقاي دي به مرحله ي 
 او فرياد زد:

 - ها! اون رو بگير، دوستاي پيكسليت رو!
 به سرعت گفتم:

 - ام، هر تكه از تمدن. 
- آره، آره، كل اجتماعتون حل و ناپديد ميشه. شايد درست در همون لحظه نه، اما حرفهاي من رو آويزه ي گوشت 
كن، بي نظمي تيتان ها معني اش پايان تمدن غرب خواهد بود. هنر، قانون، مزه هاي شراب، موسيقي، بازي هاي 

ويديويي، پيراهن هاي ابريشمي، نقاشي هاي مخملي مشكي- هر چيزي كه زندگي رو با ارزش مي كنه ناپديد خواهد 
 شد!

 گفتم:
- خب، پس چرا خدايان به سرعت برنمي گردند تا به ما كمك كنن؟ ما بايد نيروهامون رو در المپ يكي كنيم. تيفون 

 رو فراموش كنيم. 
 او با بي صبري بند انگشتانش را به صدا در آورد. 

 - تو نوشابه ي رژيمي من رو يادت رفت. 
 - خدايان، تو چقدر آزاردهنده هستي. 

گارسون را صدا زدم و دستور نوشابه ي احمقانه را دادم. آن را به حساب بابي آرل گذاشتم. آقاي دي يك جرعه ي 
 خيلي طوالني نوشيد. چشمانش هرگز بازي ويدئويي را ترك نكرد. 

235F- حقيقت اينه كه پيير

1 ... 
 - پرسي. 

- ... خدايان ديگه اين موضوع رو تاييد نمي كنن. اما ما واقعاً نياز داريم كه شما فاني ها المپ رو حفظ كنين. تو مي 
دوني كه ما ظهور فرهنگ شما هستيم. اگه شما به اندازه ي كافي به اين موضوع اهميت ندين كه المپ رو خودتون 

 حفظ كنين ... 
 گفتم:

 - مثل پن، به ستيرها بستگي داره كه طبيعت وحش رو حفظ كنن. 
- بله، كامالً. البته من كامالً انكار مي كنم كه اين رو گفتم، اما خدايان به قهرمانها نياز دارن. اونها هميشه نياز داشتن. 

 در غير اين صورت الزم نبود كه شما رنجش آورهاي كوچولوي تخس رو دور و ورمون نگه داريم. 
 - حاال خيلي احساس خواستني بودن مي كنم. ممنون. 

 - از همون آموزش هايي استفاده كن كه توي كمپ بهت دادم. 
 - كدوم آموزشها؟

 - مي دوني. همه ي اون تكنيك هاي قهرمان ها ... نه! 
 آقاي دي بر روي ميز فرمان بازي مشت كوبيد. 

236F- لعنتي

 ! آخرين مرحله. 2
 او به من نگاه كرد و آتش ارغواني در ميان چشمانش سوسو مي زد. 

                                                 
1  -Pierre 
2  -Na parii eychi !به معني لعنت بهت يا مرده شورت رو ببرن در حالتي عشقوالنه  

http://wiki.answers.com/Q/What_does_Na_Pari_you_eychi_mean 



- همين طور كه داشتم مي گفتم، يه بار من پيشگويي كردم تو به خودخواهي همه ي قهرمان هاي انساني ديگه 
 خواهي شد. خب، اينجا جاييه كه بهم ثابت كني در اشتباه بودم. 

 - آره، باعث افتخار تو شدن توي ليستم واقعاً جاي خيلي بااليي داره. 
237F- تو بايد المپ رو نجات بدي، پدرو

! تيفون رو به عهده ي خدايان بزار و صندلي هاي قدرت ما رو نجات بده. اون 1
 بايد انجام بشه!

 - عاليه. گفتگوي كوچولوي خوبي بود. حاال، اگه ناراحت نمي شي، دوستام نگران مي شن كه ... 
 آقاي دي هشدار داد:

 - چيزاي بيشتري هست، كرونوس هنوز قدرت كاملش رو به دست نياورده. بدن يه فاني فقط يه ظرف موقتي ست. 
 - يه جورايي اون رو حدس زديم. 

- و شماها همونطور حدس زدين كه حداكثر تا يه روز ديگه كرونوس بدن فاني رو دور مي ندازه و به فرم حقيقي يك 
 تيتان در مياد؟

 - و اون معنيش اينه كه ... 
 ديونسيوس كوآتر ديگري را شروع كرد. 

 - تو يه چيزايي در مورد فرم حقيقي خدايان مي دوني. 
 - آره، نمي توني بدون سوختن و خاكستر شدن به اون نگاه كني. 

- كرونوس ده برابر قدرتمندتره. حضورش به يكباره خاكسترتون مي كنه. و وقتي اون رو بدست بياره، اون صاحب 
اختيار ديگر تيتان ها خواهد بود. اونها حاال در مقايسه با اون چيزي كه قراره به زودي بشن، ضعيفن، مگه اين كه 

شماها بتونين اونها رو متوقف كنين. دنيا سقوط مي كنه، خدايان مي ميرن، و من هرگز نخواهم تونست كه يه امتياز 
 كامل و عالي از اين ماشين احمق بگيرم. 

 شايد بايد مرا مي ترساند، اما در حقيقت، تا جايي كه ظرفيتم بود، همكنون ترسيده بود. پرسيدم:
 - حاال مي تونم برم؟

 - آخرين چيز. پسرم، پولكس، اون زنده ست؟
 پلك زدم.

 - آره، از آخرين باري كه ديدمش. 
 - چقدر خوب ميشه اگه تو بتوني اون رو همون طوري نگه داري. اون برادرش كاستر رو سال قبل از دست داده ... 
به او خيره شدم در حالي كه سعي مي كردم ذهنم به دور اين ايده كه ديونسيوس مي توانست يك پدر نگران باشد، 

 نگه دارم. 
 - يادم مياد. 

 كنجكاو بودم كه چند تا از خدايان ديگر همين حاال داشتن در مورد بچه هاي نيمه خدايانشان فكر مي كردند. 
 - هر كاري از دستم بر بياد، مي كنم. 

 ديونسيوس زير لب گفت:
- هرچي كه از دستت بربياد، خب، چيز قوت قلب دهنده اي نيست. حاال برو. تو يه تعداد سوپرايز نامطبوع داري كه 

 بايد بهشون برسي، و من بايد بلينكي رو شكست بدم! 
 - سوپرايزهاي نا مطبوع؟

                                                 
1  -Pedro 



او دستش را تكان داد و بار ناپديد شد. به خيابان پنجم برگشتم. آنابث حركت نكرده بود. او هيچ نشانه اي از اين كه 
 من رفته بودم بروز نداد. او به من زل زد و اخم كرد. 

 - چي شده؟
 - ام، .. حدس مي زنم هيچي. 

به پايين خيابان نگاهي كردم، كنجكاو بودم كه بدانم منظور آقاي دي از سوپرايزهاي نامطبوع چيست. چقدر آنها بد 
 خواهند بود؟

چشمانم بر روي يك ماشين آبي ضربه خورده ايستاد. كاپوتش به صورت بدي تورفته بود، مثل اين كه كسي سعي 
كرده بود با چكش كاري حفره هاي بزرگي را ايجاد كند. پوستم به خارش افتاد. چرا اين ماشين اين قدر آشنا به نظر 

 مي رسيد؟ بعد متوجه شدم كه ماشين يك پريوس است، پريوس پل. 
 به سرعت به سمت پايين خيابان دويدم. آنابث فرياد زد:

 - پرسي! داري چي كار مي كني؟
پل در صندلي راننده بيهوش شده بود. مادرم در كنارش در حال خرناس كشيدن بود. ذهنم احساسي شبيه خمير 

داشت. چطور قبالً آنها را نديده بودم؟ آنها تمام روز را اين جا در ترافيك نشسته بودند، جنگ در اطراف آنها مي غريد، 
 و من حتي متوجه شان نشده بودم. 

 - اونها بايد اون نورهاي آبي رو توي آسمون ديده باشن.
 سعي كردم درها را باز كنم، اما آنها قفل بودند. 

 - بايد اونها رو بيرون بيارم. 
 آنابث به آرامي گفت:

 - پرسي. 
 - نمي تونم اونها رو اينجا رها كنم!

 كمي ديوانه به نظر مي رسيدم. بر روي شيشه ي جلو مشت كوبيدم. 
 - بايد اونها رو حركت بدم. بايد ... 

 - پرسي فقط ... فقط صبر كن. 
 آنابث براي كايرون، كه داشت در بلوك پاييني با چند سناتور صحبت مي كرد، دست تكان داد. 

 - مي تونيم ماشين رو به كنار خيابون هل بديم، خيلي خب؟ اونها حالشون خوب ميشه. 
دستانم مي لرزيد. بعد از همه ي آن چيزها كه اين چند روز آخر پشت سر گذاشته بودم، احساس حماقت و ضعف مي 

 كردم، اما ديدن والدينم، طوري بود كه مي خواستم فرو بريزم. كايرون چهار نعل به سمت ما تاخت. 
 - چي ... اه، عزيزم. مي فهمم. 

 گفتم:
 - اونها داشتن مي اومدن من رو پيدا كنن. مادرم حتماً حس كرده چيزي درست نيست. 

 كايرون گفت:
- احتماالً، اما پرسي، اونها خوب ميشن. بهترين چيزي كه ما مي تونيم براي اونها انجام بديم اينه كه روي كارمون 

 تمركز كنيم. 



بعد متوجه چيزي شدم كه بر روي صندلي عقب پريوس بود، و قلبم يك لحظه ايستاد. چيزي كه پشت سر مادرم به 
كمربند ايمني بسته شده، يك ظرف سفيد و سياه يوناني به بزرگي حدود سه فوت بود. درش با يك بند چرمي پيچيده 

 شده بود. 
 زير لب گفتم:

 - امكان نداره. 
 آنابث دستش را بر روي شيشه فشار داد. 

 - غير ممكنه! فكر كردم تو اون رو توي هتل پالزا گذاشتي. 
 موافق بودم:

 - توي يه سرداب محبوسش كردم. 
 كايرون ظرف را ديد و چشمانش گشاد شد. 

 - اون نيست ...
 - ظرف پاندورا. 

 به او همه چيز را در مورد مالقاتم با پرومتئوس گفتم. 
 كايرون با حالتي شوم گفت:

- پس ظرف مال توه. اين ظرف دنبالت مي كنه و سعي مي كنه تو رو مجبور كنه كه بازش كني، اهميتي نداره كه 
 كجا مي گذاريش. اون وقتي در ضعيفترين حالتت هستي، ظاهر ميشه. 

فكر كردم، مثل حاال. در حالي كه به صورت نااميد والدينم نگاه مي كردم. لبخند زدن پرومتئوس را تصور كردم، چقدر 
 مشتاق بود كه به ما فاني هاي بيچاره كمك كند.

اميد رو تسليم كن و من خواهم فهميد كه تو داري تسليم مي شي. قول مي دم كرونوس رئوف خواهد  
 بود.

عصبانيت در درونم موج برداشت. ريپتايد را كشيدم . آن را در شيشه ي طرف راننده فرو بردم، مثل اين كه از  
 پالستيك فشرده ساخته شده باشد. گفتم:

 - ماشين رو از بنزين خالي مي كنيم، اونها رو از سر راه كنار مي بريم و اون ظرف احمقانه رو به المپ مي بريم. 
 كايرون سري به موافقت تكان داد. 

 - نقشه ي خوبيه. اما، پرسي....
هر چه قصد داشت بگويد، در موردش ترديد كرد. صداي يك ضربه ي برش مكانيكي از فاصله ي دور بلند شد- پت 

 پت پت يك هليكوپتر. 
در يك صبح دوشنبه ي معمولي در نيويورك مشكل خيلي بزرگي به نظر نمي رسيد، اما بعد از دو روز سكوت مطلق، 
يك هليكوپتر فاني، غيرمعمولي ترين چيزي بود كه تا حاال شنيده بودم. چند بلوك آن طرفتر در شرق، ارتش هيوالها 

وقتي كه هليكوپتر به درون ديدمان آمد، داد كشيدند و هو كردند. يك مدل غير نظامي با رنگ قرمز تيره و يك 
بود كه بتوانم بخوانمشان، اما مي تر از آن  در كناره اش بود. كلمات در زير لوگو كوچك DEلوگوي سبز روشن 

  تشكيالت دير.دانستم آنها چه مي گويند. 
راه گلويم بند آمد. به آنابث نگاه كردم. و مي توانستم بگويم كه او هم لوگو را شناخته است. صورتش به قرمزي 

 هليكوپتر بود. آنابث پرسيد:
 - اون اينجا چي كار مي كنه؟ اون چطور از موانع عبور كرده؟



 كايرون گيج به نظر مي رسيد:
 - كي؟ كدوم فاني اون قدر احمقه كه ... 
 ناگهان هليكوپتر با شيبي تند به جلو آمد. 

 كايرون گفت:
 - جادوي مورفيوس! خلبان احمق فاني خوابش برده. 

وقتي هليكوپتر به يك طرف كج شد، با وحشت تماشايش كردم، داشت به سمت يك رديف از ساختمان هاي اداري 
سقوط مي كرد. حتي اگر به آنها برخورد نمي كرد، خدايان هوا احتماالً به خاطر نزديك شدنش به ساختمان امپاير 

استيت آن را از آسمان به بيرون جاروب مي كردند. چنان فلج شده بودم كه نميتوانستم تكان بخورم، اما آنابث سوت 
 زد و گايدو اسب بالدار از ناكجا آباد شاهين وار فرود آمد. 

 او پرسيد:
 - شما براي يه اسب خوش تيپ تماس گرفتين؟

 آنابث خرناسي كشيد:
 رو نجات بديم.دوستت - ياال، پرسي، ما بايد 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شانزدهم

 .ما از يك دزد كمك دريافت مي كنيم
  جليليان شايان فصل:اين مترجم

 
اين تعريف من از خوشحال نبودنه. پرواز با يك اسب بالدار به سمت يك هليكوپتر از كنترل خارج شده. اگه گايدو 

 شبيه يكي از اون ماشين هاي پرنده ي تجملي بود، ما مثل كاغذ رنگي هاي جشن ريز ريز مي شديم.
مي توانستم صداي ريچل را بشنوم كه در داخل هلي كوپتر جيغ مي زد. به داليلي او نخوابيده بود، ولي مي توانستم 

يك ساختمان اداري   ي كناره سمت بهخورانتلو هليكوپتر تلو كهخلبان را ببينم كه روي كنترل ها افتاده بود و وقتي
  به عقب و جلو مي افتاد.وپتر ك هلي كنترل هاي روي بر او، رفتمي

 از آنابث پرسيدم:
 - نقشه اي داري؟

 - تو بايد گايدو رو بگيري و بيرون ببريش.
 - تو چيكار مي كني؟

 اون در جواب گفت:
 - هش.

 و گايدو به سمت پايين يك شيرجه ي ناگهاني رفت.
  بدزد! روفرياد زد: سرت

  ما خيلي داد. برش را موهايم هاچنان نزديك از كنار  پره هاي هليكوپتر رد شديم كه من احساس كردم نيروي تيغه
 ، و آنابث در را گرفت. درست همان وقت، همه چيز بهم ريخت. كرديم هليكوپتر حركت ي در كنارهنزديك

پايين سقوط كرد،   به سمت راستروي پشتش بودم، يك هليكوپتر برخورد كرد. او با من، كه بر بال گايدو به شدت به
وحشت كرده بودم كه نمي   چنان آنهليكوپتر آويزان بود، ترك مي كرديم.  درحالي كه آنابث را، كه از كناره ي

  حال ريچل در كهدر يك نظر ديدم  چرخيد، مي خودش دوربه ي وار حلزون گايدو كه حالي درتوانستم فكر كنم، اما 
 آنابث به داخل هليكوپتر است. كشيدن

 : زدمگايدو فرياد بر سر
 باش! - آروم

  كشيد. ايشيهه او
 - بالم، اون شكسته.

 - تو مي توني انجامش بدي.
 گفت، به ياد بياورم. ما مي به  بالدار اسب با پرواز درسهاي  كالسسيلنا در كه نا اميدانه سعي كردم آنچه را

 بپر.  سبك و كن بازرو . بالهات دار نگه آروم رو بالت- فقط
مثل يك صخره سقوط كرديم - مستقيم به سمت خياباني كه سيصد فوت پايين تر قرار داشت. در آخرين لحظه گايدو 

  را. بعد، خودمان بودند شده خيره ما به باز دهانسانتور هايي را ببينم كه با بال هايش را باز كرد. مي توانستم صورت
- مديمآ  فرود روروي پياده  بر خورانسكندري ، و بعد بوديم معلق هوا كشيديم و پانزده فوتي در باال شيرجه حالتاز

  بر روي نيمه خدا. بالداراسب



 گايدو گفت:
 - آي! پاهام. سرم. باالم.

 . بالداركايرون با كيف وسايل پزشكي اش چهار نعل به سمتمان آمد و شروع كرد به كار كردن بر روي اسب
روي پاهايم بلند شدم. وقتي سرم را بلند كردم، قلبم به گلويم آمد. هليكوپتر فقط چند ثانيه با برخورد به ساختمان  بر

روي هوا شناور ماند. خيلي  چرخيد، و بر اي دايره  در كرد. راست رافاصله داشت. سپس به طور معجزه آسايي خودش
در   كنان تپهليكوپتر تپ كشيد، اما سرانجام  خواهد طولابد   تا رسيد مينظر آرام، شروع كرد به فرود آمدن. به

ديدم، باور كنم.   آن نگاه كردم، و نتوانستم چيزي را كه مي داخلجلويش به  از شيشه ي آمد.وسط خيابان پنجم فرود
 آنابث پشت كنترل ها بود.

  را و خلبان كرد باز را كوپتر هلي دويدم. ريچل درِ كنار جلو به بايستند، تا چرخيدند مي كوپتر هلي هايپره وقتي
 بيرون كشيد.
طوري لباس پوشيده بود كه انگار در تعطيالت بود، شورت ساحلي، تي شرت، و صندل. موهايش درهم و  ريچل هنوز

 برهم بود و صورتش به خاطر حركت هليكوپتر سبز شده بود.
  زدم.  زل او به ترس واحترام  شد. با پيادهكوپتر هلي از همهآنابث، آخر از

 - نمي دونستم مي توني يه هليكوپترو بروني.
 مورد ماشين هاي  در. پدر من ديوونه ي هوانورديه. به عالوه، دايدالوس چند تا يادداشت دونستم نمي هم- خودم

 . زدم كنترلي كليدهاي مورد در رو ها حدس بهترينفقط پرنده داشت. من
 ريچل گفت:

 - تو جون منو نجات دادي.
  را باال انداخت.  اش زخمي يآنابث شانه

  بلد جنگي يقهط من داخل به پرواز  از بهتري. اينجا چيكار مي كني، دير؟ كار نكني عادت بهش- آره، خوبه... بهتره
  نيستي؟

 من.... -
 انداخت.  من بهريچل نگاهي

 . خطرهدونستم پرسي در  - من بايد اينجا مي بودم. مي
  - كار درستي كردي. خب، اگه منو ببخشيد، من چندتا دوست مجروح دارم كه بايد ازشون مراقبت كنم. خوشحال

 ، ريچل. اومدي مالقاتمون برايشدم
 صدايش كردم:

 - آنابث .... 
 شد.  دور آنجا از وارطوفان اما او

  بين دستانش گرفت. را پياده رو نشست و سرش يروي لبه ريچل با صداي تلپي بر
  كنم. مي- متاسفم، پرسي. منظوري نداشتم ... من هميشه همه چيز رو خراب

  رفته آنابث كه خوشحال بودم كه او سالم است. به مسيري چهش بحث كني، اگر اكار سختي بود كه بخواهي درباره
 . بودبود نگاهي كردم، ولي او در ميان جمعيت ناپديد شده

  ترك راجات زندگي ريچل، فرود آوردن يك هليكوپتر، و طوري صحنه ن باور كنم. - بود، داده انجامنتوانستم آنچه را
 انگار كار بزرگي انجام نداده بود.  بودكرده



 به ريچل گفتم:
 . راهه- همه چي روبه

  بودند. معني بي و پوچ كلماتمچه اگر
  بدي؟ منمي خواستي به - خب چه پيامي رو

 اون گفت:
 ؟ دوني- از كجا دربارش مي

 - يك رويا.
 چيز غير عادي براي ، كه بود شده پوشيده هايي نقاشيبا ا كشيد. كه رش اريچل شگفت زده نشد. اون شرت ساحلي

: حروف يوناني، تصاوير مهره هاي كمپ، طرح هايي از هيوالها و چهره  شناختم نبود، ولي آن عالمت ها راريچل
 آنها بفهمد. او هرگز در المپ يا كمپ  ازبعضي  مورد در چگونه ريچل توانسته بود چيزهايي فهميدمهاي خدايان . نمي

 دورگه ها نبود.
 او گفت: 

 كشم. خطوط من تصاوير رو مي فرق داره. داخل مه. اون   نه فقط از كهاينه - من يك چيزهايي هم ديدم. منظورم
  نويسم... ميرو

 گفتم:
  يونان باستان. تو ميدوني اونا چي ميگن؟ زبان- به

- اين چيزيه كه مي خواستم باهات دربارش حرف بزنم. اميدوار بودم....خب، اگه باهامون به تعطيالت اومده بودي، 
 بفهمم.  چيزايي رو كه برام اتفاق مي افته، اوناميدوار بودم بتوني بهم كمك كني كه معني

او با حالت التماس به من نگاه كرد. چهره اش به خاطر آفتاب ساحل سوخته بود. بيني اش پوست انداخته بود. نمي 
توانستم از اين شوك دربيايم كه او شخصاً اينجا بود. او خانواده اش را مجبور كرده بود كه تعطيالتشان را كوتاه كنند، 

قبول كرده بود كه به يك مدرسه وحشتناك برود، و يك هليكوپتر را به سمت صحنه ي جنگ هيوالها رانده بود، فقط 
 به خاطر اينكه من را ببيند. به روش خودش،  او به شجاعي آنابث بود.

ولي آنچه براي او با اين تصورات اتفاق افتاده بود، واقعاً مرا گيج كرده بود. شايد اين چيزي بود كه براي همه ي 
كساني كه مي توانستند از ميان مه ببينند، اتفاق مي افتاد. ولي مادرم هيچ وقت درباره ي چيزي مثل اين با من حرف 

 كرد سعي مي كستالن خيلي دور رفت. او   كرد: خطور ذهنم بهدوباره  لوك مادرمورد در حرف هاي هستيا نزده بود: و
. ه ببين بيشترخيلي

 - ريچل، اي كاش ميدونستم. شايد بهتر باشه از كايرون سوال كنيم....

 او به خودش پيچيد انگار كه يك شوك الكتريكي به او وارد شده باشد.
  ميشه. ختم مرگ به- پرسي، يه چيزي مي خواد اتفاق بيوفته. يك حقه كه

 - منظورت چيه؟ مرگ كي؟
 - من نميدونم.

  به دور و برش نگاه كرد.  عصبي طوربه او
 - تو حسش نمي كني؟

 - اين همون پيغاميه كه مي خواستي به من بدي؟
 - نه.



 او تامل كرد.
 مياد. پيغامي كه من روي ساحل نوشتم فرق  ذهنم به دفعه، اما اون فكر فقط يه آرم نمي در- من متاسفم. من سر

  شد. مي تو اسمشامل مي كرد. اون
 به ياد آوردم:

 زبان يونان باستان. - پرسيوس. به
 ريچل گفت:

 قهرمان نيستي. پرسيوس، تو اون- نميدونم معنيش چيه. اما مي دونم كه مهمه. تو بايد اونو بشنوي. اون ميگه: 
 باشد.  زده سيلي من به كه اين مثل شدم خيره اوطوري به

 - تو هزاران مايل رو اومدي تا به من بگي كه  من اون قهرمان نيستم؟
  كرد:اصرار او

 كارايي كه انجام ميدي، تاثير ميذاره. اون - اون مهمه، اون روي
 قهرماني كه كرونوس رو شكست ميده؟ منظورت چيه؟  پيشگويي؟ نبودن قهرمان- نبودن

- من ... من متاسفم، پرسي. اين همه ي اون چيزيه كه من مي دونم. من بايد به تو مي گفتم چون كه... كايرون 
 چهار نعل به سمتمان آمد.

 - خب! ايشون بايد خانم دير باشند.
مي خواستم بر سر كايرون فرياد زنم كه از آنجا برود، ولي البته كه نمي توانستم. سعي كردم كنترل احساساتم را به 

 دست بگيرم. احساس مي كردم كه طوفان شخصي ديگري دارد به دورم مي چرخد.
 - كايرون، ريچل دير. ريچل، اين مربي من كايرونه.

 ريچل با افسردگي گفت:
 - سالم.

 اينكه كايرون يك سانتور است، تعجب كرده باشد.  رسيد اصالً از ديدن نمينظر به
 كرد: تاكيد كايرون

 - شما نخوابيديد، خانم دير، و در حال حاضر شما فاني هستيد؟
 بود: موافق او

 - من فاني هستم.
  بود. كنندهناراحت  مطلب يك اين كهاين مثل

 گذشتيم، خوابش برد. نميدونم چرا براي من اتفاق نيفتاد. فقط مي دونم كه بايد خانه از رود كه اين محض- خلبان به
 به اينجا ميومدم، تا به پرسي هشدار بدم.

 - هشدار به پرسي؟
 - اون چيز هايي رو مي بينه، خطوطي رو مينويسه و تصويرهايي رو نقاشي مي كنه.

  برد. باال را ابرويشيك كايرون
  بهم بگو. موردشون- واقعاً؟ در

  براي كايرون تكرار كرد. بود،چيزهايي را كه به من گفته همان ريچل
 كايرون به ريشش دستي كشيد.

 حرف بزنيم.  باشه باهم بهتر- خانم دير....شايد



 - كايرون...
  مي بيرون شيرواني زير از و جيغِ مي كستالن كه1990يك تصوير ناگهاني و وحشتناك از كمپ دورگه ها در سال 

 داشتم. آمد،
 باشه.  تصوراتش- تو.....تو به ريچل كمك مي كني، درسته؟ منظورم اينه كه، تو به اون هشدار ميدي كه مراقب اين

 خيلي دور نره.
 داد.  مي انجام بود، دلواپس وقتي كهدمش را تكان خورد، مثل كاري

- بله، پرسي. من همه ي تالشم رو خواهم كرد تا به اون بفهمونم كه چه چيزي در حال رخ دادنه و اونو نصيحت 
 برديم. به نظر   امني محلخواهم كرد، اما اين زمان خواهد برد. ضمناً، تو بايد استراحت كني. ما ماشين والدينتو به

مياد دشمن همچنان مي خواد در قرارگاهش بمونه. ما رختخواب هايي رو در ساختمان امپاير استيت قرار داديم. برو و 
 يكمي بخواب.
 غرولند كردم:

ندارم. يدن  خواب نيازي به من بخواب. برو گن مي من بهدائم - همه
 كايرون لبخندي زد.

 - اخيراً به خودت نگاه كردي، پرسي؟
به لباس هايم نگاهي انداختم، آنها بو مي دادند، سوخته بودند، بريده شده بودند و به خاطر جنگ هاي ثابت شبانه ام 

 پاره شده بودند. 
 تاييد كردم:

 - من مثل مرده ها مي مونم. ولي تو فكر مي كني بعد از چيزي كه اتفاق افتاده مي تونم بخوابم؟ 
 كايرون سرزنشم كرد:

 خسته كنه. آشيل رو به ياد ميارم. هر وقت اون  تر- شايد توي جنگ شكست ناپذير باشي، ولي اون فقط بدنتو سريع
 بار در  روز چرت كوتاهي مي زد. تو، پرسي، به استراحت نياز 20پسر بچه در حال جنيدن نبود، خواب بود. اون بايد 

 داري. تو شايد تنها اميد ما باشي.
مي خواستم شكايت كنم كه من تنها اميدواري آنها نيستم، بر طبق گفته هاي ريچل، من حتي اون قهرمان نبودم. اما 

 يك  نگاه به چشمان كايرون، اين موضوع را برايم روشن كرد كه او قصد ندارد جوابي دريافت كند. 
 غر غر كنان گفتم:

 - حتماً، مذاكره.
به زحمت به سمت ساختمان امپاير استيت رفتم. وقتي به پشت سرم نگاهي كردم، ريچل و كايرون در ميانه ي يك 

 گفتگوي صميمانه در كنار هم راه مي رفتند، انگار داشتند درباره ي مراسم كفن و دفن بحث مي كردند.
داخل البي، من يك جاي خواب خالي پيدا كردم و در آن فرو افتادم، و مطمئن بودم كه هرگز نمي توانم بخوابم. يك 

 ثانيه بعد، چشمانم بسته شد.
 رفت، و در حالي كه  ميپايين و به باال آهسته گام هايي در روياهايم، به باغ هيديز برگشته بودم. پادشاه مردگان با

 تكان مي داد. را  گرفته بود و بازوهايش رانيكو دنبالش مي كرد، گوش هايش
 نيكو گفت:

 - تو مجبوري.



 رسيدند. ديميتر  ميبه نظر دو الهه كسل كنار ميز صبحانه نشسته بودند. هر آنها، در سر ديميتر و پرسيفوني پشت
. پرسيفوني با جادو جاي گلهاي روي ميز را عوض مي  ريخت بزرگ مي ي كاسه4  داخل در شده پودر گندمداشت

 كرد، گل ها را از رنگ قرمز به رنگ زرد تغيير مي داد و مي رقصاند.
 - من مجبور نيستم هيچ كاري رو انجام بدم.

 چشم هاي هيديز درخشيد.
 - من يك خدا هستم.

 ، شما هم محو خواهيد شد. نداره اهميتي كاختون- پدر، اگه المپ سقوط كنه، امنيت
 - من يك المپي نيستم. خانواده ام، كامالً واضح بيانش كردند.

  نياد. خوشت، چه بيادخوشت - تو هستي. چه
- تو ديدي كه اونا با مادرت چكار كردند. زئوس اونو كشت. و حاال تو از من مي خواي كه به اونا كمك كنم؟ اونا 

 سزاوار اون چيزي كه دريافت ميكنن، هستن.
را در عرض ميز حركت داد،  و با پريشان خاطري، ظروف نقره اي را به گل هاي  پرسيفوني آهي كشيد. او انگشتانش

 . كردرز تبديل
 - ميشه لطف كنيم و درباره ي اون زن حرف نزنيم؟

 گفت: متفكرانه ديميتر
  مزرعه. درمي تونه به اين پسر كمك كنه؟ كار - مي دوني چي

 پرسيفوني چشمانش را چرخ داد.
 - مادر...

عالي. ِ ساز . يه شخصيت بودن بيل يهشش ماه پشت -
 او رودر رو شود. نيكو جلوي پدرش ايستاد، هيديز را مجبور كرد كه با

 رو ترك كنه. تو نمي توني خونواده ات رو به  نمي خواست ما همينخاطر - مادرم درباره ي خانواده مي دونست. به
  انجام دادي. حقشون اونا كارهاي وحشتناكي انجام دادن، ترك كني. تو هم چيزاي وحشتناكي در كه اينخاطر

 هيديز يادآوري كرد:
 - ماريا مرده.

 - تو نمي توني خودتو از ديگر خدايان جدا كني.
  انجام دادم.  خوبي به دارم هزاران ساله كه رو كار اين- من

 نيكو پرسيد:
  عيب يه ورزيكمكي بهت كرد؟ كينه  احساس بهتري پيدا كني؟ اون طلسم روي پيشگو اصالً شده- و اون باعث

  بود. اون با حقو مهلكه. بيانكا دربارش به من هشدار داده
 هم بيفتن، بهشون كمك نمي  پام خدايان به ي- واسه نيمه خداها! من جاودانه ام، كامالً قدرتمند! حتي اگه بقيه

  ... كنه زاري وكنم، اگه خود پرسي جكسون البه
كار مفيدي   شده كه بارم يه فراموش كن و براي رو موضوع اون مورد در- تو حتي از منم مطرودتري. عصباني بودن

 انجام بده. اون تنها راهيه كه اونا بهت احترام خواهند گذاشت.
 دست هيديز با آتش سياه پر شد. 

 نيكو گفت:



 - بيا جلو، منو خاكستر كن. اين همون چيزيه كه خدايان ديگه ازت انتظار دارند. بهشون ثابت كن كه حق باهاشونه.
  ديميتر ناليد:

 - بله، لطفاً. خفش كن.
 پرسيفوني آهي كشيد.

. اين خسته  بخورم. حبوبات ديگه ي كاسهجنگ باشم تا اينكه يك   توي ميدون دممي - اوه، من نمي دونم. ترجيح
 كننده است.

  از استخري به درخت آندرخت نقره اي در كنار نيكو برخورد كرد، و هيديز با عصبانيت غريد. گلوله آتشين او به يك
  و رويايم عوض شد.  شد. تبديل مايعفلز

بيرون سازمان ملل ايستاده بودم، در يك مايلي شمال شرقي ساختمان امپاير استيت. ارتش تيتان ها اطراف سازمان 
 هاي اعضاي  زره كالهخود ها و تكه از–پرچم ها غنايم ترسناكي آويزان شده بودند  ملل اردو زده بودند. به ميله ي
  را در هاطول خيابان اول، غول ها داشتند تبر هايشان را تيز مي كردند. تلخين ها زره كمپ شكست خورده. در تمام

 تعمير مي كردند.   موقتيهنگريآ  هايكوره
 راهش  سر از دراكانايش نگهبان هاي همين  قدم مي زد، داسش رو مي چرخاند و براي كاخكرونوس داشت بر باالي

  بيقراري ي برش. ايتان با محدودهكنار كشيده بودند. ايتان ناكامورا و پرومتئوس نزديكش ايستاده بودند، بيرون از
  مي نظر به اش هميشگي متيني و آرامي به شلوارش و كترفت، اما پرومتئوس در سپرش ور مي داشت با بندهاي

رسيد. 
 - از اين مكان متنفرم.

 كرونوس غرغر كنان ادامه داد:
 اينكه المپ  از متحد بشن. به من يادآوري كنين كه اين ساختمونو بعد تونن انسان ها مي كهاين - سازمان ملل. مثل

 رو نابود كرديم، نابود كنم.
 - بله، لرد.

 پرومتئوس لبخند زد مثل اينكه خشم اربابش برايش جذاب بود. 
 - بهتر نيست ما اصطبل هاي پارك مركزي رو هم نابود كنيم؟ مي دونم كه اسب ها چقدر شما رو عصباني مي كنند. 
- منو مسخره نكن، پرومتئوس! اون سانتور هاي نفرين شده از اينكه دخالت كردند پشيمون خواهند شد. من اونها رو 

  كنم... از اون كايرون ضعيف. مي شروع هم پسرم باغذاي سگهاي جهنمي خواهم كرد، و
  پرومتئوس شانه اي باال انداخت.

 - اوني كه بهش مي گيد ضعيف، سپاهي از تلخين ها رو با تيرهاش نابود كرد. 
  روي بر و شد واژگون برزيل مليهاي كرونوس داسش را چرخاند و و يك ميله پرچم را از وسط نصف كرد. رنگ

  كرد. له راناا دراك يك كه حالي در ريخت، فروارتش
 كرونوس غريد:

238F- ما اونا رو نابود خواهيم كرد. اآلن وقتشه كه دراكون

  رو آزاد كنيم. ناكامورا، تو اين كارو انجام مي دي.1
 - ب......بله لرد. در غروب آفتاب؟

طرفي، ما مي دونيم كه اونها  - نه. فورًا. محافظان المپ شديداً زخمي ان. اون ها انتظار يك حمله سريع رو ندارن. از
 نمي تونن اين دراكون رو نابود كنن.

                                                 
1  -Drakon  .در ادامه در مورد اين موجود افسانه اي اطالعات كاملي داده خواهد شد  



 ايتان مثل اينكه گيج شده بود.
 - سرورم؟
 ناكامورا. فقط اوامرم رو اجرا كن. من مي خوام المپ وقتي كه تيفون به نيويورك رسيد، خراب شده  نداره،- اهميتي

 باشه. ما كامالً خدايان رو در هم خواهيم شكست.
 - اما سرورم، بازيابي شما.

 كرونوس به ايتان اشاره كرد، و نيمه خدا يخ زد. كرونوس هيس هيس كرد:
 - به نظر مياد كه من به بازيابي نياز دارم؟

 . بزنين حرف، شدين حركتايتان تكون نخورد. يه جورايي سخته وقتي كه در زمان بي
 . افتادكرونوس بشكني زد و ايتان فرو

 تيتان غرغري كرد:
 بزودي، اين فرم غير ضروري خواهد بود. من خيلي به پيروزي تكيه نخواهم كرد. حاال، برو. -

 ايتان تقال كنان دور شد.
 پرومتئوس هشدار داد:

 - اين خطرناكه، سرورم، خيلي عجول نباشيد.
- عجول؟ بعد از سه هزار سال موندن و گنديدن در تارتاروس، تو به من مي گي عجول؟ من پرسي جكسون رو هزار 

 قطعه خواهم كرد.
  يكبخواد با  شكوه يك تيتانه كه و جالل مغايرشما هميشه مي گيد كه اين  - شما سه بار باهاش جنگيدين، و هنوز

  كرده. ضعيف روهاتون  قضاوت كهاره،د  نفوذي شما رويتون  فاني ميزبانياآ كه  بجنگه. كنجكاوم محضفاني
 كرونوس چشمان طاليي اش را به سمت تيتان چرخاند. 

 - تو به من گفتي ضعيف؟
 - نه سرورم. منظورم....

 . نمي خواي به اونا بپيوندي؟ شدهدوستان قديميت، خدايان، تنگ  برايلتد - آيا وفاداري تو تقسيم شده؟ شايد
 رنگ پرومتئوس پريد.

 - از دهنم پريد، سرورم. دستورات شما انجام خواهد شد. 
 او رو به ارتش كرد و فرياد زد:
 - براي جنگ آماده بشيد!

  شهر را لرزاند. -صداي بيدار عصبانيپراكنده به حركت در آمدند. از جايي پشت محوطه سازمان ملل، غرشي نيروهاي
 كه دارم صدا را از يك مايل آنطرف تر مي  شدم دراكون. صدا چنان ترسناك بود كه مرا بيدار كرد، و متوجهشدن
 شنوم.

 گراور كنارم ايستاد، به نظر دستپاچه مي رسيد. 
 - اون چي بود؟

 - اونا دارن ميان، و ما در خطريم.
مي   تقال هاجمع آوري پيكان كابين هفاستوس ديگر آتش يوناني نداشت. كابين آپولو و شكارچي ها داشتند براي

 ما شانزده عضو كمپ،  بخوريم. بيشتري مقدار نداشتيم جرات كه بوديم آمبروسيا و نكتار خورده آنقدرما كردند. اكثر
  پناه المپ به افرادي ، را در اختيار داشتيم. بقيهبودند  ماندهباقي  جنگي فرمپانزده شكارچي، و دوازده ستيري كه در



 همگي  و خنديدند مي ريز ريز و خوردند مي تلوتلو اما كنند، بنديگروه  دوباره داشتند سعي هاپوني پارتي  بودند.برده
ي ميسوري داشتند با  . شاخه زدند مي كله ها كلورادويي  تگزاسي ها به دادند. مي بير شراب شبيه بوييشان

دست از   دشمن، با جنگيدن جايكل ارتش به  اگرورديمآ  مي زياديخيلي  بحث مي كردند. شانس هاايلينويزي
 . داشتندجنگ با همديگر برمي

 كايرون  چون كردم، احساس درونم درآزاردهنده  درديآمد.مي  ي پشتش، داشت يورتمه كنان روكايرون با ريچل بر
 گفت: كمتر كسي سواري مي داد، چه برسد به يك فاني. او به

 مفيدي داره، پرسي. هاي - دوستت كه اينجاست، بينش
 ريچل سرخ شد.

 چيزايي كه تو سرم ديدم. - فقط يه
 كايرون گفت:

239F- يك دراكون ليديايي

 ونه. قديمي ترين و خطرناك ترين از نوع خودش. ا، دقيقا1ً
 . شدمبه ريچل خيره

 - تو چطوري اونو فهميدي؟
 . شد- مطمئن نيستم، ولي اين دراكون سرنوشت خاصي داره. اون به وسيله يكي از فرزندان اريز كشته خواهد

 آنابث دست به سينه شد.
  بدوني؟ رو اون تونيچطور مي - تو اصالً

 - من فقط ديدمش. نمي تونم توضيح بدم.
 گفتم:

  در اريز هاي بچه موجودي نظر از كمي يك ما كه اينخاطر - خب، بيا اميدوار باشيم كه تو اشتباه مي كني. به
  ايم....مضيقه

 . دادم يونان باستان فحش زبان خطور كرد و من با ذهنمفكري ترسناك به
 آنابث پرسيد:

 - چيه؟
 او گفتم: به

  خبراي به رو.» جاسوس اونامي دونيم كه اونا نمي تونن اين دراكون رو شكست بدن. كرونوس گفت: « - جاسوسه
. كرونوس مي دونه كه كابين اريز همراه ما نيست. اون عمداً هيواليي رو انتخاب كرده كه ما  كرده روزرساني بهجديد

 نمي تونيم بكشيمش.  
 تاليا اخم كرد.

 متاسف ميشه. شايد بتونيم يك پيغام رسان ديگه  خيلي كاراش خاطر- اگه من يه روزي جاسوستون رو بگيرم، اون به
 به كمپ بفرستيم...

 كايرون گفت:
- من قبالً اينكارو كردم، بلك جك تو راهه. اما اگه سيلنا نتونسته كالريس رو متقاعد كنه، من شك دارم كه بلك 

 جك بتونه ...
  رسيد. مي نظر بهرا لرزاند. خيلي نزديك غرشي زمين

                                                 
1  -Lydian.فردي كه اهل ليده از پادشاهي هاي باستاني آسياي صغير بوده  



 گفتم:
 - ريچل، برو توي ساختمان.

 - من مي خوام بمونم.
سايه اي خورشيد را پنهان كرد. در عرض خيابان، دراكون از يك آسمان خراش به پايين سريد. اون غريد، و هزارتا 

 پنجره خرد شدند. 
 ريچل با صدايي ضعيف گفت:  دوباره، فكرياز بعد

  داخل. رم- من مي
 

***** 
 

 دراكون ها وجود دارند. بزاريد توضيح بدم: اژدهاها وجود دارند، و پس،
.  هستندمارهاي غول پيكر دراكون ها چندين ميليون سال بزرگتر از اژدهاها هستند، و خيلي بزرگتر، اونها شبيه

شان به  شان سمي اند. همه ). همه دارن هاشون بعضي(اگرچه . بيشترشان نفس آتشين ندارند، ندارندبال اكثرشان
  فلجمثلچشمانشان مي توانند شما را فلج كنند، نه   از تيتانيوم. با تر سخت هاييطور بي اندازه اي قوي اند، با فلس

 - بزرگ مار-–  اون-ندايا اوه-خ كردن:فلج مدل  اين مثل، بلكه  سنگ به تون كردن، تبديل مدوسايي مدلكردن
   ست. بدي همان به كه، بخوره رو- من خواد-مي

 خودتون در برابر يك  كردنما كالس هاي آموزشي جنگيدن با دراكون ها در كمپ داشتيم، اما هيچ راهي براي آماده
  سره، يه ساختمان به پايين مي ي و داره از كناره ست يه اتوبوس مدرسهي  اندازهبه مار دويست فوتي كه قطر بدنش

  هستند، وجود قويفيل  تيغه كه براي جويدن يه تيزيچشمان زردش مثل نورافكنه و دهانش پر از دندان هاي به
  كردم. را بالدارخوكرويارويي با  آرزوي  تقريباًنداره.

 بودند. ما همه ي تالشمان را كرده بوديم تا  كرده خيابان پنجم پيشرويي پاييندر همين زمان، نيروهاي دشمن تا
 بود.  پيشروي دشمن را راحت تر كرده كار باشند، اما اين امان تا فاني ها دريمش بك كنار راهماشين ها از سر

  مي پايين و ها، دم هايشان را به طور عصبي تكان مي دادند. كايرون چهارنعل در ميان صف هايشان باال پونيپارتي
 هر  دانستم، ولي من مي كنند فكر بيرمحكم بايستند و درباره ي پيروزي و شراب  كه كرد آنها را تشويق مي وتاخت،

 لحظه ممكن است آنها وحشت كرده و فرار كنند.
 . من- دراكون با

  آمد. بلندتر فرياد زدم: بيرون ترسان جيغيشبيه صدايم
  من! بقيه، خط مقابل دشمن رو نگه دارند! با- دراكون

، ولي مي توانستم بگويم  بودگرفته صورتش را روي  تا كه بود پوشيده را اشآنابث كنارم ايستاد. اون كالهخود جغدي
 كه چشمانش قرمز بودند.

 پرسيدم:
 - مي خواي كمكم كني؟
 اون با ناراحتي جواب داد:

 - اين كاريه كه من مي كنم، من به دوستام كمك مي كنم.



  برايم اينجا در ريچل كنار بكشم و برايش توضيح بدهم كه بودن رااحساس مي كردم يك احمق كاملم. خواستم او
 نبوده، اما وقتي نداشتيم. گفتم:  من ي ايده اينجا در ريچلبودن  ندارد، كهمفهومي

 - تا وقتي اونو مشغول مي كنم، دنبال نقطه ضعف ها توي زرهش بگرد. فقط مراقب باش.
 سوت زدم.

 - خانم الري، بشين!
 - هاپ!

 او از روي صفي از سانتور ها پريد و بوسه اي تحويلم داد كه به طور مشكوكي بوي پيتزاي پپروني مي داد.
 شمشيرم را كشيدم و ما به هيوال حمله كرديم.

 بود، او بر روي كناره هاي ساختمان مي سريد، در حالي كه نيروهاي ما را برانداز  ما سر باالي اي طبقهدراكون سه
 مي كرد. هر جا كه نگاه مي كرد، سانتور ها از ترس خشكشان مي زد.

از شمال، ارتش دشمن به پارتي پوني ها حمله برد، و خطوط ما در هم شكست. دراكون ضربه اي زد، و سه تا سانتور 
 كاليفرنيايي را به يك باره قورت داد،  قبل از اين كه حتي به او نزديك شده باشم. 

خانم الري خودش را به داخل هوا پرت كرد... يك سايه ي سياه مرگبار با دندان ها و پنجه ها. در حالت عادي، حمله 
ي يك سگ جهنمي منظره ايست وحشتناك، اما در مقايسه با دراكون، خانم الري مثل يك عروسك خيمه شب بازي 

 بود. 
پنجه هايش بدون هيچ آسيبي فلس هاي داركون را خراشيد. او گلوي هيوال را گاز گرفت، اما حتي نتوانست يك 

تورفتگي ايجاد كند. اگر چه، وزن خانم الري در حدي بود كه بتواند دراكون را از كناره ي ساختمان پايين بيندازد. به 
طور ناشيانه اي ضربه مي زد و بر روي پياده رو برخورد كرد، سگ جهنمي و مار بزرگ در هم مي پيچيدند و ضربه 
مي زدند. دراكون سعي كرد خانم الري را نيش بزند، اما خانم الري خيلي به دهان مار نزديك بود. زهر به همه جا 

ريخت، سانتور ها را به همراه چندتا غول ديگر تبديل به غبار كرد، اما خانم الري به دور سر مار مي چرخيد، مي 
 خراشيد و گاز مي گرفت.

 - آآآآآآاه ه ه ه ه. 
من با شيرجه اي ريپتايد را  خيلي عميق به داخل چشم چپ هيوال فرو بردم. نورافكن خاموش شد. دراكون هيس 

 هيسي كرد و عقب كشيد تا دوباره حمله كند، اما من به كناري غلت زدم. 
 بزرگي از پياده رو به اندازه ي يك استخر شنا را نيش زد. با چشم سالمش به سمتم چرخيد و من بر روي  ياو  تكه

دندان هايش تمركز كردم، براي همين فلج نشدم. خانم الري تمام سعيش را كرد تا حواس او را پرت كند. بر روي سر 
 مار پريد و خراشيد و شبيه يك كاله گيس واقعيِ سياه عصباني خرناس كشيد.

بقيه جاها، اوضاع جنگ اصالً خوب نبود. سانتور ها به خاطر حمله ي غول ها و ديوها ترسيده بودند. يك تي شرت 
نارنجي كمپ وسط درياي جنگ ظاهر شد، اما به سرعت ناپديد شد. پيكان ها جيغ مي كشيدند. آتش ها وسط دو 

ارتش منفجر مي شد. اما مبارزه داشت از عرض خيابان مي گذشت و  به سمت ورودي ساختمان امپاير استيت حركت 
 مي كرد. داشتيم محدوده يمان را از دست مي داديم. 

ناگهان آنابث پشت سر مار ظاهر شد. كاله نامرئيش، وقتي چاقوي برنزي اش را وسط يكي از سوراخ هاي روي فلس 
 هاي مار فرو كرد، از سرش افتاد.



دراكون غريد. اون حلزون وار به دور خودش چنبره زد و با ضربه اي آنابث را از پشتش كنار زد.  درست وقتي كه به 
زمين برخورد كرد به او رسيدم. او را از سر راه كنار كشيدم، درست وقتي كه مار چرخيد و تير چراغ برقي را، دقيقاً در 

 جايي كه آنابث بود، خرد كرد. 
 - ممنون.

 - بهت گفتم مراقب باش.
 - آره، خوبه، سرت رو بدزد!

اين بار نوبت او بود كه مرا نجات دهد. او من را كنار كشيد درحالي كه دندان هاي هيوال، ناگهاني باالي سرم را گاز 
گرفتند. بدن خانم الري ضربه محكمي به صورت دراكون زد تا توجه او را جلب كند، و ما غلت زنان از سر راهش كنار 

 رفتيم.
در همين هنگام ارتش مان، به سمت درهاي امپاير استيت عقب نشيني كرده بودند. كل ارتش دشمن آنها را محاصره 

 كرده بود.
راه چاره اي نداشتيم. هيچ كمك ديگري در راه نبود. من و آنابث هم بايد عقب نشيني مي كرديم، قبل از اينكه از كوه 

 المپ جدا بيفتيم.
ناگهان صداي غرشي را از شمال شنيدم. از آن صداهايي كه زياد در نيويورك مي شنويد، نبود، ولي آن را  فوراً 

 تشخيص دادم: چرخ هاي يك ارابه.
 صداي دخترانه اي فرياد زد:

 - اريز!
و دوازده تا ارابه جنگي به داخل صحنه ي نبرد هجوم آوردند. بر فراز هر كدام يك پرچم با نشانه ي سر خرس وحشي 

 تا جنگجوي 30در اهتزاز بود. هر كدام به وسيله ي اسب هاي اسكلتي با يال هاي آتشين كشيده مي شدند. در كل 
تازه نفس بودند، با زره هاي درخشان و چشم هايي پر از نفرت،  نيزه هايشان را به يكباره  رو به جلو پايين آوردند و 

 ديوار تيز مرگباري ساختند.
 آنابث با حيرت گفت:

 - بچه هاي اريز! ريچل چطوري مي دونست؟
جوابي نداشتم. اما رهبر آنها يك دختر در يك زره قرمز آشنا بود، صورتش با يك كاله خود سر خرسي پوشيده شده 
بود. اون نيزه اي را در هوا نگه داشته بود كه با الكتريسيته ترق ترق مي كرد. كالريس خودش براي نجات ما آمده 

بود. در حالي كه نصف ارابه ي جنگجوهايش به ارتش هيوالها حمله مي كردند، كالريس شش تاي ديگر  را مستقيم 
 به سمت دراكون رهبري كرد. 

هيوال عقب كشيد و خانم الري را به كناري پرت كرد. حيوان بيچاره ي من، جيغ زنان به كناره ي يك ساختمان 
 برخورد كرد. دويدم تا كمكش كنم، اما مار رو به تهديد جديد زوم كرده بود. 

حتي يك چشم، درخشندگي اش كافي بود تا راننده دو تا از ارابه ها را فلج كند. آنها به سمت رديفي از ماشين ها تغيير 
جهت دادند. چهار تا ارابه ديگر به پيشروي ادامه دادند. هيوال نيش هايش را براي حمله آشكار كرد، و دهاني پر از نيزه 

 هاي برنز آسماني دريافت كرد.
 او جيغ كشيد:

 - ايسسسسس!
 كه احتماالً براي يك دراكون به جاي آخخخخخخخ! به كار مي رفت.



 كالريس جيغ زد:
  من! سر- اريز، پشت

  آنرويارويي با چيزي كه داشت با  شوك خاطر صدا به تغييرصدايش تيزتر از حالت معمول بود، ولي فكر نكنم اين
 مي جنگيد، بود. 

 ارابه به پارتي پوني ها اميد دوباره اي داد. آنها دوباره جلوي درهاي ساختمان امپاير استيت 6در عرض خيابان، ورود 
صف آرايي كردند، و ارتش دشمن لحظه به لحظه دست پاچه تر مي شد. در همين زمان، ارابه هاي كالريس به دور 

سر دراكون دور مي زدند. نيزه ها با برخورد به پوست هيوال شكسته شدند. اسب هاي اسكلتي نفس آتشين بيرون 
 دادند و شيهه كشيدند.

دو تا ارابه ديگر هم سرنگون شد، اما جنگجوهاي روي سوار بر آنها به سادگي بيرون پريدند و بر روي پاهايشان 
ايستادند، شمشيرهايشان را كشيدند، و مشغول شدند. آنها بر روي شكاف هاي فلس هاي جانور ضربه مي زدند. طوري 
از سم هايي كه پاشيده مي شد، جاخالي مي دادند كه انگار يه عمر براي اين كار تعليم داده شده بودند، البته كه تعليم 

 ديده بودند.
كسي نمي تواند بگويد كه اعضاي كمپ اريز شجاع نبودند. كالريس درست آنجا در جلوي دراكون ايستاده بود، در 

حال فرو كردن نيزه اش توي صورت دراكون بود، و در حالي كه سعي مي كرد چشم ديگر دراكون را بيرون بكشد. اما 
وقتي نگاه كردم، چيزهايي شروع كرد به خراب شدن. دراكون يكي از اعضاي كمپ اريز را درسته قورت داد. يكي 
ديگر را به كناري كوبيد و بر روي سومين نفر سم پاشيد، كه با ترس عقب نشيني كرد، در حالي كه زره اش داشت 

 ذوب مي شد.
 آنابث گفت:

 - ما بايد كمك كنيم.
حق با او بود. من در حالي كه با حيرت خشكم زده بود، فقط آنجا ايستاده بودم. خانم الري سعي كرد بلند شود، اما 

 دوباره ناليد. يكي از پنجه هايش داشت خونريزي مي كرد.
 بهش گفتم:

 - عقب وايستا، دختر، تو هر كاري تونستي انجام دادي.
 من و آنابث بر روي پشت هيوال پريديم و به سمت سرش دويديم، سعي كرديم توجهش را از كالريس دور كنيم.

هم كابيني هاي او نيزه پرتاب كردند، اكثرشان شكستند، اما بعضي بر روي دندان هاي هيوال جاخوش كردند. دراكون، 
آرواره هايش را بر هم گذاشت تا وقتي كه دهانش پر از خون سبز رنگ، زهر كف آلود زرد رنگ، و قطعه هاي از 

 اسلحه هاي شكسته بود.
 من به سمت كالريس جيغ كشيدم:

 - تو مي توني انجامش بدي! مقدر شده يكي از فرزندان اريز اون رو بكشه!
از داخل كالهخودش، فقط توانستم چشمانش را ببينم.... اما مي توانم بگويم كه چيزي درست نبود. چشمان آبي اش 

 از ترس مي درخشيد. كالريس هيچ وقت نگاهي اينگونه نداشت. و چشمانش اصالً آبي نبود.
 او با آن صداي ناآشنا و تيزش داد زد:

 - اريز!
 نيزه اش را نشانه گرفت و به دراكون حمله كرد.

  گفتم: كنانمن من



 - نه، صبر كن!
 اما هيوال نگاهش به او افتاد- همراه با تحقير- و زهر را مستقيم به صورتش پاشيد. كالريس جيغ كشيد و افتاد.

 - كالريس!
آنابث از پشت هيوال پايين پريد و براي كمك دويد، در حالي كه اعضاي ديگر كابين اريز سعي مي كردند از مشاور 
سقوط كرده يشان دفاع كنند. ريپتايد را به ميان دوتا از فلس هاي جانور فرو كردم و سعي كردم كه توجهش را به 

 خودم جلب كنم. از روي پشتش پايين افتادم، ولي بر روي پايم فرود آمدم.
 - هي، تو كرم احمق، به من نگاه كن!

چند دقيقه بعد، هرچي كه مي ديدم دندان بود. عقب نشيني كردم و از زهر جاخالي دادم، ولي نمي توانستم آسيبي به 
 او بزنم.

 از كناره ي چشمم، يك ارابه ي پرنده را ديدم كه در خيابان پنجم فرود آمد.  
 بعد، يك نفر به سمتمان دويد. صداي يك دختر، كه با غم و اندوه مي لرزيد، فرياد زد:

 - نه! لعنت بهت، چرا؟
جرات كردم و نگاهي به آنجا انداختم، اما چيزي كه ديدم مفهومي نداشت. كالريس همان جايي كه سقوط كرده بود، 
دراز كشيده بود. زره اش به خاطر زهر دود مي كرد. آنابث و اعضاي كمپ اريز سعي داشتند كه بندهاي كالهخودش 

را باز كنند. و كسي كه كنارشان زانو زده بود، و صورتش با اشك لك شده بود، دختري بود در لباس كمپ، او ... 
 كالريس بود.

سرم به دوران افتاد. چرا قبالً متوجه اش نشده بودم؟ دختري كه در زره كالريس بود، خيلي الغرتر بود، به بلندي 
 كالريس نبود. اما چرا كسي مي خواست وانمود كند كه كالريسه؟

خيلي گيج شده بودم، دراكون تقريباً داشت مرا از وسط به دو نيمه مي كرد. جاخالي دادم و جانور سرش را داخل 
 ديواري آجري فرو برد. 

 كالريس واقعي در حالي كه بازو دختر ديگر را نگه داشته بود، پرسيد:
 - چرا؟ 

 در همين حال اعضاي كمپ تقال مي كردند كه كالهخود اسيدي را  از سر دختر در آورند.
كريس ردريگرز از ارابه پرنده پياده شد و دويد. او و كالريس بايد آن ارابه را از كمپ تا اينجا رانده باشند، در حالي كه 

اعضاي كمپ اريز را تعقيب مي كردند كه  اشتباهاً به دنبال دختر ديگري به راه افتاده بودند، به خيال اينكه او 
 كالريس است. ولي باز هم مفهومي نداشت.

 دراكون به سختي سرش را از ميان ديوار آجري در آورد و با عصبانيت جيغ كشيد.
 كريس هشدار داد:

 - مراقب باشين!
به جاي اينكه به سمت من بچرخد، دراكون به سمت صداي كريس چرخيد. او نيش هايش را به سمت گروه نيمه 

 خداها نمايان كرد.
كالريس واقعي به دراكون نگاهي انداخت، چهره اش با تنفر محض پر شده بود. نگاهي چنان شديد وسخت را يك بار 

 قبالً ديده بودم. پدرش، اريز، همان حالت را در صورتش داشت وقتي كه در جنگي تن به تن با او مبارزه كرده بودم. 
 كالريس به سمت دراكون جيغ كشيد:

 - مي خواي بميري؟ باشه، بفرما.



 او نيزه اش را از كنار دختر سقوط كرده قاپيد. بدون هيچ سپر يا زرهي، به دراكون حمله كرد.
خواستم به او نزديك بشوم تا كمك كنم، اما كالريس سريع تر بود. وقتي دراكون حمله كرد و زمين مقابل كالريس را 

پودر كرد، كالريس به سمتي پريد. سپس كالريس بر روي سر جانور پريد. وقتي دراكون بلند شد، كالريس نيزه 
الكتريكي اش را داخل چشم سالم او فرو كرد، با چنان قدرتي كه دسته ي نيزه را خرد كرد، و تمام قدرت جادويي 

 اسلحه اش را رها كرد. 
الكتريسيته به دور سر جانور دويد، و باعث شد كه كل بدنش بلرزد. وقتي كه دودي از دهان دراكون بيرون جوشيد، 

كالريس پرشي كرد، و با امنيت كامل بر روي پياده رو غلت زد. گوشت دراكون ذوب شد، و او مثل يك  تونل خالي 
 زرهي از فلس فرو ريخت. 

بقيه مان با ترس و احترام به كالريس زل زده بوديم. هرگز نديده بودم كه كسي بتواند هيواليي اين چنين بزرگ را 
دست خالي و تنها نابود كند. اما به نظر مي رسيد كالريس اهميتي به ما نمي دهد.  او به سمت دختر زخمي كه زره 

 اش را دزديده بود، دويد.
در نهايت آنابث توانست كالهخود آن دختر را در بياورد. همه ي ما دورش جمع شديم: اعضاي كمپ اريز، كريس، 

كالريس، آنابث و من. جنگ در خيابان پنجم همچنان با شدت ادامه داشت، ولي در آن لحظه، هيچ چيزي به جز دايره 
 ي كوچك ما و دختر سقوط كرده وجود نداشت. 

، به خاطر زهر بدجور سوخته بود. مي توانستم بگويم كه هيچ مقداري از نكتار يا آمبروسيا نمي  زيبا بودچهره اش، كه
 توانست او را نجات دهد.

 چيزهايي قراره اتفاق بيوفته. حقه اي كه به مرگ ختم ميشه.كلمات ريچل در گوشم زنگ زد:  
 حاال منظورش را فهميدم، و فهميدم كه چه كسي كابين اريز را به داخل  صحنه ي جنگ رهبري كرده بود.

 بر روي چهره ي در حال مرگ سيلنا بيورگارد خيره شدم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفدهم

 بر روي صندلي داغ مي نشينم.
  محمد مهدي شهابي فصل:اين مترجم

 

 
 كالريس سر سلينا را در دامنش گذاشت. 

 - داشتي به چي فكر مي كردي؟
 سيلنا سعي كرد آب دهانش را فرو دهد، اما لب هايش خشك و ترك خورده بودند. 

 - گوش ... گوش نمي كردي. كابينت گوش مي كرد ... تنها دنبال رويي تو رو مي كردند. 
 كالريس با ناباوري گفت:

- براي همين زره من رو دزديدي، تو منتظر شدي كه من و كريس به نگهباني بريم؛ تو زره من رو دزديدي و تظاهر 
 كردي كه مني. 

 او نگاهي به خواهر برادرانش كرد:
 - و هيچ كدوم از شماها متوجه نشدين؟

 اعضاي كمپ اريز ناگهان با عالقه اي ناگهاني به چكمه هاي نظامي شان زل زدند.
 سيلنا گفت:

 - اونها رو سرزنش نكن. اونها مي خواستن ... كه باور كنن كه من تو هستم. 
 كالريس هق هقي كرد:

 - تو دختر احمق آفروديت، تو به يه دراكون حمله كردي؟ چرا؟
 سيلنا گفت:

 - همه اش تقصير من بود. 
 اشكي يك طرف صورتش را طي كرد. 

 - دراكون، مرگ چارلي ... به مخاطره انداختن كمپ... 
  كالريس گفت:

 - بس كن! اون حقيقت نداره. 
سيلنا دستش را باز كرد. در مشتش يك دستبند نقره اي با يك طلسم داسي شكل قرار داشت، نشانه ي كرونوس. 

 مشتي سرد به دور قلبم بسته شد. 
 - تو جاسوس بودي. 

 سيلنا سعي كرد سري به موافقت تكان دهد. 
 - قبل از ... قبل از اين كه چارلي رو دوست داشته باشم، لوك با من خوب بود. اون خيلي ... فريبنده بود. خوش تيپ

. بعداً، مي خواستم از كمك كردن بهش دست بردارم، اما اون تهديد كرد كه به همه ميگه. اون قول داد... اون قول بود
داد كه من دارم زندگي ها رو حفظ مي كنم. تعداد افراد كمتري صدمه خواهند ديد. اون بهم گفت كه اون صدمه اي 

 به ... چارلي نمي زنه. اون بهم دروغ گفت.



نگاهم را به چشمان آنابث دوختم. صورتش به سفيدي گچ بود. مثل كسي به نظر مي رسيد كه درست در همان لحظه 
 دنيا را از زير پايش بيرون كشيده باشند. پشت سر ما، جنگ شدت داشت. كالريس به هم كابيني هايش اخم كرد. 

 - برين، به سناتورها كمك كنين. از درها مراقبت كنين، برين!
 آنها تقال كنان خارج شدند تا به صحنه ي مبارزه بپيوندند. سيلنا نفسي طوالني و سنگين كشيد. 

 - من رو ببخشين. 
 كالريس اصرار كرد:

 - تو نمي ميري. 
 - چارلي ... 

 چشمان سيلنا مايل ها دورتر بود. 
 - ديدن چارلي ... 

 او دوباره صحبت نكرد. 
كالريس او را نگه داشت و گريه كرد. كريس يك دستش را بر روي شانه ي او گذاشت. سرانجام آنابث چشمان سيلنا 

 را بست.
 - ما بايد بجنگيم. 

 صداي آنابث شكننده بود. 
 - او زندگيش رو داد كه به ما كمك كنه. بايد بهش احترام بذاريم. 

 كالريس فين فيني كرد و بيني اش را پاك كرد. 
 - اون يه قهرمان بود، مي فهمي؟ يه قهرمان. 

 سري به موافقت تكان دادم. 
 - ياال، كالريس. 

 او شمشيري از يكي از هم كابيني هاي سقوط كرده اش برداشت. 
 - كرونوس بهاش رو مي پردازه. 

 
***** 

 
دوست داشتم بگويم كه دشمن را از ساختمان امپاير استيت بيرون راندم. حقيقت اين است كه كالريس همه ي كارها 

را انجام داد. حتي بدون زره و نيزه اش، او يك ديو بود. او ارابه اش را مستقيم به سمت ارتش تيتان ها راند و هر 
چيزي در مسيرش را نابود كرد. او اينقدر الهام بخش بود كه حتي سناتورهاي ترسان هم شروع به صف آرائي دوباره 

كردند. شكارچي ها از افراد فرو افتاده پيكان ها را جمع آوري كردند و  دسته اي پيكان پشت دسته اي ديگر به سمت 
دشمن پرتاب مي كردند. كابين اريز مي بريدند و ضربه مي زدند، كه كار مورد عالقه شان بود. هيوالها تا خيابان سي 

و پنجم عقب نشيني كردند. كالريس به سمت الشه ي دراكون راند و قالبي را در ميان حفره ي چشمانش فرو برد. او 
اسبهايش را شالق زد و بلند شد،  در حالي كه دراكون را شبيه يك اژدهاي سال نوي چيني پشت ارابه اش مي 

كشاند. او به سمت دشمن حمله برد، در حالي كه توهين مي كرد و رجزخوانانه آنها را به سمت خودش مي خواند. 
 وقتي او ارابه اش را مي راند، فهميدم دارد مي درخشد. تشعشع آتش قرمزي به دورش مي درخشيد. 

 تاليا گفت:



 - تبرك اريز. قبالً، شخصاً آن را نديده بودم. 
براي لحظه اي او به شكست ناپذيري من بود. دشمن نيزه و پيكان پرتاب مي كرد، اما هيچ چيزي به او آسيب نمي 

 رساند.
 او فرياد زد:

 - من كالريسم، قاتل دراكون! من همه تون رو مي كشم! كرونوس كجاست؟ اون رو بيرون بفرستين! اون يه ترسوه؟
 فرياد زدم:

 - كالريس! بس كن، بگرد عقب!
 او فرياد زد:

 - چي شده؟ لرد تيتان. خودت رو نشون بده!
هيچ جوابي از سوي دشمن در كار نبود. به كندي، آنها شروع به عقب كشيدن به پشت ديوارِ سپري دراكاناها كردند، تا 
وقتي كه كالريس دايره اي را بر روي خيابان پنجم راند، و با دالوري هركسي را به سمت خودش مي خواند. الشه ي 

 دويست فوتي دراكون با كشيده شدن بر روي پياده رو، صداي پنجول كشيدن تيزي را ايجاد كرد، مثل هزاران چاقو. 
در همان حال، ما مراقب زخمي هايمان بوديم، آنها را به داخل البي كشيديم. تا وقتي كه دشمن داشت از مقابل 

ديدمان عقب نشيني مي كرد، كالريس با غنميت جنگي وحشتناكش به باال و پايين خيابان مي راند و خواستار مالقات 
 كرونوس در صحنه ي مبارزه مي شد. 

 كريس گفت:
 - من مراقبشم. اون باالخره خسته ميشه. مطمئن ميشم كه اون بياد داخل. 

 پرسيدم:
 - در مورد كمپ چي؟ كسي اونجا مونده؟ 

 كريس سرش را تكان داد. 
 - تنها آرگوس و ارواح طبيعت. پليوس اژدها هنوز داره از درخت محافظت مي كنه. 

 گفتم:
 - اونها خيلي دووم نمي آرن، اما خوشحالم تو اومدي. 

 كريس با ناراحتي سري به موافقت تكان داد. 
- متاسفم خيلي طول كشيد. سعي كردم براي كالريس دليل بيارم. بهش گفتم: وقتي شما بچه ها بميرين، هيچ 

 افتخاري در دفاع از كمپ نيست. همه ي دوستامون اينجان. متاسفم كه اين باعث شد سيلنا ... 
 تاليا گفت:

- شكارچي هاي من بهت كمك مي كنن كه محافظت كني، آنابث و پرسي، شماها بايد به المپ برين. يه احساسي 
 بهم ميگه اونها اون باال به كمك شما نياز دارن- براي برپا كردن دفاع نهايي مون. 

دربان از البي ناپديد شده بود. كتابش به صورت وارونه و باز بر روي ميز بود و صندلي اش خالي بود. اگر چه كل 
البي، با اعضاي كمپ، شكارچي ها و ستيرهاي زخمي پر پر شده بود، كانر و تراويس استول توي آسانسور ما را 

 مالقات كردند. 
 كانر پرسيد:

 - حقيقت داره؟ در مورد سيلنا؟
 سري به موافقت تكان دادم. 



 - اون يه قهرمان مرد. 
 تراويس با ناراحتي اين پا آن پا شد. 

 - ام، من همين طور شنيدم كه...
  اصرار كردم:

 - همش همين بود. پايان داستان. 
 تراويس من من كنان گفت:

- درسته. گوش كنين، ما فهميديم كه ارتش تيتان با باال اومدن از آسانسور دچار مشكل ميشه. اونها مجبورن كه كم 
 كم باال بيان. و غول ها اصالً نمي تونن توي آسانسور جا بشن. 

 گفتم:
 - اين بزرگترين مزيت ماست. راهي براي از كار انداختن آسانسور هست؟

 تراويس گفت:
240F- اون جادوييه. معموالً ما يه كارت كليد

 نياز داريم، اما دربان غيبش زده. اين معنيش اينه كه استحكامات ما دارن 1
 فرو مي ريزن. هركسي حاال مي تونه داخل آسانسور بشه و يه راست بياد باال. 

 گفتم:
 - پس ما مجبوريم كه اونها رو از درها دور نگه داريم. بايد با اونها در البي بجنگيم. 

 تراويس گفت:
 - ما به نيروي كمكي نياز داريم. اونها دارن پيش رويي مي كنن. آخرش ما رو شكست مي دن. 

 كانر ناليد:
 - نيروي كمكي در كار نيست. 

به بيرون به خانم الري نگاه كردم كه داشت بر روي درهاي شيشه اي نفس مي كشيد و آنها را به آب دهان سگ 
 جهنمي آغشته مي كرد. 

 گفتم:
 - شايد اين حقيقت نداشته باشه.  

بيرون رفتم و يك دستم را بر روي پوزه بند خانم الري گذاشتم. كايرون پنجه ي او را بانداژ كرده بود، اما او هنوز 
داشت مي لنگيد. خزش آغشته به گل  و برگ و تكه هاي پيتزا و خون خشك شده ي هيوال بود. سعي كردم صدايم 

 شادمان باشد. 
 - هي، دختر. مي دونم خسته اي، اما مي خوام يه لطف خيلي بزرگ در حقم بكني. 

در كنار او خم شدم و در گوشش پچ پچ كردم. بعد از اين كه خانم الري با سفر سايه اي دورشد، به آنابث در البي 
 ملحق شدم. در راهمان درون آسانسور، گراور را ديديم كه در كنار يك ستير چاق زانو زده است.

 گفتم:
 - لنيوس. 

ستير پير وحشتناك به نظر مي رسيد. لبهايش آبي شده بود. يك نيزه ي شكسته در شكمش بود و پاهاي خزپوش 
بزي اش با زاويه اي دردآور درهم پيچيده بودند. سعي داشت بر روي ما تمركز كند، اما فكر نميكنم ما را مي ديد. او 

 زير لب گفت:
                                                 

1 Key Card .كارت امنيتي  



 - گراور؟
  گراور پلك زد كه اشك ها را عقب براند، علي رغم تمام چيزهاي وحشتناكي كه لنيوس درباره ي او گفته بود. 

 - من اينجام لنيوس. 
 - ما... ما برنده شديم؟ 

 گروار دروغ گفت:
 - ام، ... آره. ازت ممنونم لنيوس. ما دشمن رو عقب رونديم. 

 ستير پير من من كنان گفت:
 - بهت ميگم. رهبر واقعي. واقعي ... 

 بار بست. گراور آب دهانش را فرو برد. او دستش را بر روي پيشاني لنيوس گذاشت و يك  آخرين براي راچشمانش او
دعاي خير باستاني را خواند. بدن ستير پير آب شد، تا وقتي كه تمام چيزي كه از او باقي مانده بود قلمه ي كوچكي در 

 كوپه اي خاك تازه بود. 
 گراور با احترام گفت:

241F- يه درخت بو

 ، اُه، اون بز پير خوش شانس. 1
 او آن را جمع كرد و نهال را در دستش گرفت. 

 - من ... من بايد اون رو بكارم. توي المپ، توي باغها. 
 گفتم:

 - ما ميخوام اون وري بريم. بجنب.
وقتي آسانسور باال مي رفت موسيقي ماليمي در حال پخش بود. در مورد اولين باري كه المپ را ديده بودم، فكركردم، 

وقتي كه دوازده ساله بودم. آنابث و گراور آن وقت دركنارم نبودند. خوشحال بودم كه آنها حاال در كنارم هستند. 
 احساسم به من مي گفت اين آخرين ماجراجويي ما در كنار هم است. 

 آنابث به آرامي گفت:
 -  پرسي، تو در مورد لوك حق داشتي. 

اين اولين بار بود كه او بعد از مرگ سيلنا بيوريگارد صحبت مي كرد. او چشمانش را بر روي شمارنده ي طبقات 
. گراور و 500، 450، 400آسانسور ثابت كرده بود، وقتي كه آنها چشمك زنان اعداد جادويي را نمايش مي دادند: 

 من نگاهي رد و بدل كرديم. 
 گفتم:

 - آنابث متاسفم...
 - تو سعي كردي به من بگي. 

 صدايش مي لرزيد. 
- لوك خوب نيست. حرفت رو باور نكردم تا وقتي كه ... تا وقتي كه شنيدم اون چطوري از سيلنا استفاده مي كرده. 

 حاال مي دونم. اميدوارم خوشحال باشي. 
 - اون من رو خوشحال نمي كنه. 

 او سرش را بر روي ديوار آسانسور گذاشت و به من نگاه نكرد.
 گراور نهال درخت بو را در ميان دستانش جابه جا كرد. 

                                                 
1 - laurel .برگ اين درخت نشانه ي افتخار بوده و در ساخت تاج گل ها به كار مي رفته  



- خب... مطمئنم كه دوباره با هم بودن خوبه. بحث كردن. تا پاي مرگ رفتن. چيزاي ترسناك. اُه، نگاه كن، اين طبقه 
 ي ماست.

 درها با صداي دينگي باز شدند. ما به روي پياده روي هوايي قدم برداشتيم. 
افسردگي معموالً كلمه يي نيست كه كوه المپ را توصيف كند، اما حاال كوهستان آنگونه به نظر مي رسيد. هيچ آتشي 

در منقل ها نمي سوخت. پنجره ها تاريك بودند. خيابان ها خالي بودند و درها بسته. تنها حركت در پارك هايي بود 
  مي سرعت به اطرف آنپولوآ  كمپ اعضاي ديگر وسليس ويل  بوديم. كرده برپا راصحرايي كه در آنها بيمارستان

  از كه حالي در كنند، كمك كردند مي سعي جنگلي هاي پريو  نيادها بودند. ها زخمي از مراقبت حال در وگشتند
مي   را بو نهال گرواركه وقتي  دهند. شفا را ها مسموميت و ها سوختگي تا بردند مي بهره طبيعت جادوي هايآهنگ
  يك كردم، عبور شكسته پاي با ستير يككنار  از كنيم. عيادت را ها زخمي تا رفتيم اطراف به من و آنابثكاشت،

  نمي بود. شده پوشيده آپولو كابين طاليي كفن با كه بدن يك و، بود شده بانداژ پايش نوك تا سر از كه خدانيمه
  افكار تا كرديم سعي ما اما كردم، مي سنگينياحساس  در قلبم بدانم.خواستم نمي  است.نآ  زير در كسي چهدانستم

  يم.ب گفتن بيامثبتي براي
  گفتم: كمپ اعضاي ازيكي به

 باال خواهيم بود و بي وقفه با تيتان ها مي جنگيم.   - ما
  گفت: كمپ اعضاي از ديگر يكيبه آنابث

   رسي. مي نظربه - عالي
 گفت:  ناالن ستيريبه گراور

  شد! تبديل بوته يه-لنيوس به
ديگر اعضاي   اما بود، شكسته بازويش بود. داده تكيه درختك ي روي بر كه كرديم پيدا حالي در راديونسيوس پسر

   بود. سالمبدنش
 ، گفت: سابيد مي هم روي بر راهايش  دندان كه حاليدر او

  بجنگم. ديگم دست با تونم ميهنوز - من
 گفتم:

   كني. كمك ها زخمي به و بموني اينجا خوام مي دادي. انجام خوب كافي اندازه بهرو - نه. كارت
 - اما...
 گفتم:
  شخصيه. لطف يه باشه؟ موني؟ مي امن محل در بدهقول - بهم

  كرده پاچه دست را او كار اين فقط  ديگري. چيز يا بوديم خوبي دوستان ما كه نبود اين مثل كرد. اخممشكوكانه او
  به عقب نشست، مي توانستم بگويم كه او به طريقي تسلي يافته است.  وقتي و داد قول سرانجامبود.

  از كه اين محض به داشت- را قصدش كرونوسكه  جايي داديم.، ادامه كاخ سمتبه،  راهمانبه آنابث، گراور و من
  كرد، خواهد نابود را جلوس اتاق او ديگر- راه يا راه اينمد،آ خواهد  او كه نداشتم شك من و آمد- مي باال هاآسانسور

  كرد. مي انعكاس مرمري كف روي برپايمان  صداي. شدند باز ناله صدايبا  برنزي درهاي را. خدايانقدرت مركز
 كوچك  اي، تيره قرمز نور با آتشدان زدند. مي چشمك بزرگ سرسراي سقف روي بر سردي بهفلكي صورت هاي

  بود.شده



  كره در ناراحتي با افيوتاروس لرزيد. مي و بود كرده قوز آن هاي لبه در اي قهوه رداي در اش دخترانههستيا، در شكل
 شيطانيشبيه سايه هايي  ، سريرهاتشآ نور  در كرد.مرددانه موي مويك او  ديدم، را اووقتي  كرد. مي شنا اشبيآ ي
  ستاره تماشاي حال در و بود ايستاده زئوس سرير جاپايي روي بركه  كسي حريص. دستاني رسيدند، مثل مي نظربه
   بود. داشته نگاه دست در را يوناني سفالين ظرف او بود. دير اليزابت ريچل بود،ها

 گفتم:
  كني؟ مي كار چي داري اون با ام،- ريچل؟

  مد.آ  مي بيرون رويا يك از داشت كه اين مثل كرد تمركز من روي برچنان او
 نه؟  مگه پاندوراست، ظرف اون كردم. پيدارو - اون

  سوخته هايچه كلو و زده كپك هاي ساندويچ به بد بك فلشيك  من و درخشيد، مي معمول ازروشنتر چشمانش
 گفتم: داشتم.

 بزار.  كنار رو- لطفاً ظرف
   ببينم. داخلش رو اميدتونم - مي

   دويد.نآ  سيماني طرحهاي روي برريچل انگشتان
 شكننده. - خيلي

 - ريچل.
  يخي  اندازهبه سفال  گرفتم. را آن من ووردآ  جلو راظرف  او است. برگردانده واقعيت به را او صدايم رسيد مينظر به

   بود.سرد
 گفت:  كنان منمن آنابث

  كنيم. پيدا رو هفاستوس هاي حقهيا  يونانيتيشآ  تا چند بتونيم شايد بزنيم. كاخ دور دوري يه بيا- گراور،
 - اما....

 زد.  اي سقلمه او بهآنابث با آرنج
 زد: جيغ گراور

  هام! تله عاشق من- درسته!
آنابث گراور را به بيرون از اتاق جلوس برد. بر باالي اتاق، كنار آتش، هستيا در ردايش جمع شده بود و به عقب و جلو 

 تلو تلو مي خورد. يه ريچل گفتم:
 - ياال، مي خوام يكي رو ببيني. 

 ما كنار الهه نشستيم. گفتم:
 - بانو هستيا. 

 الهه زمزمه كرد:
 - سالم، پرسي جكسون. سردتر شده. نگه داشتن آتيش ها سخت تر شده. 

 گفتم:
 - مي دونم. تيتان ها نزديكن. 

 هستيا بر روي ريچل تمركز كرد. 
 - سالم، عزيزم. تو هم در نهايت به كنار آتشدان ما اومدي. 

 ريچل پلك زد. 



 - شما منتظر من بودين؟
هستيا دستانش را گشود، و زغالها درخشيدند. تصاويري در ميان آتش ديدم. مادرم، پل و من در حال خوردن شام روز 
شكرگزاري در كنار ميز آشپزخانه بوديم. دوستانم و من در كنار آتش كمپ دورگه ها، در حالي كه آواز مي خوانديم و 

مارشمالو سرخ مي كرديم، ريچل و من در حال راندن پريوس پل، در كنار ساحل. نمي دانستم آيا ريچل هم همان 
تصاوير را مي بيند، اما لرزشي به ميان شانه هايش دويد. گرماي آتش به نظر مي رسيد به دور او پراكنده مي شود. 

 هستيا به او گفت:
- براي ادعا كردن جايگاهت در كنار آتشدان، بايد چيزهايي رو كه گيجت مي كنن كنار بزاري. اين تنها راهه كه 

 نجاتت مي ده. 
 ريچل سري به موافقت تكان داد. 

 - من ... من مي فهمم. 
 گفتم:

 - صبر كن، اون در مورد چي صحبت مي كنه؟ 
 ريچل نفسي لرزان كشيد. 

 - پرسي، وقتي به اينجا ميومدم... فكر مي كردم دارم به خاطر تو مي آم. اما اين نبود. تو و من ... 
 او سرش را تكان داد. 

 - صبر كن. حاال من يه حواس پرتي هستم؟ اين به خاطر اينه كه من اون قهرمان نيستم يا براي چي؟
 او گفت:

- مطمئن نيستم بتونم اون رو توي كلمات بيان كنم، من به سمت تو جذب شدم چون ... چون تو اون در رو به همه 
 ي اينها باز كردي.

 او اشاره اي به اتاق جلوس كرد. 
- الزمه ديد واقعي ام رو درك كنم، اما تو و من، قسمتي از اون نيست. سرنوشت هاي ما در هم پيچيده نشده. فكر 

 كنم تو هميشه اين رو مي دونستي، خيلي خيلي عميق. 
به او خيره شدم. شايد من باهوشترين پسر دنيا در مواقع رويارويي با دختر ها نبودم، اما كامالً مطمئن بودم كه ريچل 
 به دوستي با من پايان داده بود، كه اين موضوع بچگانه به نظر مي رسيد، با توجه به اين كه ما هرگز با هم نبوديم.  

 گفتم:
 - خب،.... حاال چي؟  «ممنون كه من رو به المپ اوردي، بعداً مي بينمت» اين چيزيه كه مي خواي بگي؟ 

 ريچل به آتش زل زد. 
 هستيا گفت:

- پرسي جكسون، ريچل به تو اون چه رو كه مي تونه انجام بده، گفته. زمان اون داره مي رسه، اما زمان تصميم 
 گيري تو سريع تر از اون مي رسه. آيا آماده اي؟ 

 مي خواستم اعتراض كنم كه نه، من حتي نزديك به آماده بودن هم نبودم. 
به ظرف پاندورا نگاه كردم، و براي اولين بار انگيزه اي براي باز كردنش داشتم. اميد كامالً در اين زمان برايم بي فايده 

به نظر مي رسيد. تعداد زيادي از دوستانم مرده بودند. ريچل با من قطع رابطه كرده بود. آنابث از دستم عصباني بود. 
والدينم جايي در خيابان ها به خواب رفته بودند، در حالي كه يك ارتش هيوال ساختمان را محاصره كرده بود. المپ در 
لبه ي ويراني بود، و من چيزهاي ظالمانه ي زيادي ديده بودم كه خدايان انجام داده بودند: زئوس در حال نابود كردن 



ماريا دي آنجلو، هيديز در حال نفرين كردن آخرين پيشگو، هرمس حتي وقتي كه مي دانست پسرش به شيطاني 
 مبدل مي شود به او پشت كرده بود. صداي پرومتئوس در گوشم پچ پچ مي كرد:

 تسليم شو، در غير اين صورت خونه ات نابود خواهد شد. كمپ پر ارزشت خواهد سوخت. 
بعد به هستيا نگاه كردم. چشمان قرمزش به گرمي مي درخشيد. تصاويري را كه در آتشدانش به من نشان داده بود، 
به ياد آوردم. دوستانم و خانواده ام، هركسي كه به او اهميت مي دادم. چيزي را كه كريس رودريگرز گفته بود به ياد 

 و نيكو كه در هيچ افتخاري در دفاع از كمپ نيست اگر شماها مي مردين. همه ي دوستاي ما اينجا هستن.آوردم: 
  اگه المپ سقوط كنه، امنيت كاخ تون اهميتي نداره.مقابل هيديز ايستاده بود، او گفته بود: 

صداي پايي را شنيدم. آنابث و گراور به اتاق جلوس برگشته بودند، و وقتي ما را ديدند توقف كردند. احتماالً من نگاهي 
 عجيب و غريب بر روي صورتم داشتم. 

 -  پرسي؟
 آنابث ديگر عصباني به نظر نمي رسيد- فقط دلواپس بود. 

 - ما بايد ، ام، دوباره اينجا رو ترك كنيم؟
ناگهان احساس كردم كسي مرا با فوالد زخمي كرده است. آن چه را كه بايد انجام مي دادم، فهميدم. به ريچل نگاه 

 كردم. 
 - تو قصد نداري كه كار احمقانه اي انجام بدي، مگه نه؟ منظورم اينه كه ... تو با كايرون صحبت كردي، درسته؟ 

 او لبخند ضعيفي بر صورتش نشاند. 
 - تو نگراني كه من كار احمقانه اي انجام بدم؟

 - اما منظورم اينه كه ... تو حالت خوب خواهد بود؟
 او تاييد كرد:

 - نمي دونم. يه جورايي به اين كه چطوري اين دنيا رو نجات بدي بستگي داره، قهرمان. 
 ظرف پاندورا را برداشتم. روح اميد در داخلش پرپر مي زد. در حالي كه سعي مي كرد ظرف سرد را گرم كند. 

 گفتم:
 -  هستيا، من اين رو به عنوان يه پيشكشي به تو تقديم مي كنم. 

 الهه سرش را كج كرد. 
 - من كوچكترين خدايان هستم. چرا با دادن اين به من بهم اعتماد مي كني؟

 گفتم:
 - تو آخرين المپي هستي، و مهمترين اونها. 

  رو مي كني، پرسي جكسون؟ كار- و چرا اين
 گفتم:

- چون اميد بهتر آتشدان رو حفظ مي كنه، از اون به خاطر من محافظت كن، و من دوباره وسوسه نخواهم شد كه 
 اون رو تسليم كنم. 

الهه لبخند زد. او ظرف را در ميان دستانش گرفت و شروع كرد به درخشيدن. آتش آتشدان كمي روشنتر شد. هستيا 
 گفت:

 - عالي بود، پرسي جكسون. شايد خدايان تبركت كنن. 
 - مي رويم كه بفهميم. 



 به آنابث و گراور نگاه كردم. 
 - ياال، بچه ها. 

 به سمت سرير پدرم رفتم. 
صندلي پوسايدن درست در سمت راست صندلي زئوس قرار داشت، اما از نظر شكوه به آن نزديك هم نبود. صندلي 
چرمي مشكي مدل داده شده اي بود، كه به يك پايه ي گردان وصل شده بود، با چند تا حلقه ي آهني در طرفش 

براي بستن قالب هاي ماهي گيري ( يا يك نيزه ي سه شاخه ). اساساً شبيه يك صندلي بود كه بر روي يك قايق 
درياي عميق قرار دارد، كه شما روي آن مي نشينيد اگر بخواهيد كوسه، يا نيزه ماهي يا هيوالهاي دريايي را شكار 

 كنيد. 
خدايان در فرم طبيعي شان حدود بيست پا بلندي دارند، براي همين اگر بازوهايم را باال مي كشيدم، فقط مي توانستم 

 به لبه ي صندلي برسم. 
 به آنابث و گراور گفتم:

 - كمك كنين باال برم. 
 آنابث پرسيد:

 - ديوونه شدي؟
 گراور گفت:

- پرسي، خدايان واقعاً آدمايي كه روي سريرهاشون مي شينن رو درك نمي كنن. منظورم اينه كه مثل تبديل 
 كردنت- به- كپه اي- از خاكستر- قدرداني مي شي. 

 گفتم:
 - الزم توجهش رو به خودم جلب كنم. اين تنها راهشه. 

 آنها نگاه ناراحتي رد و بدل كردند. 
 آنابث گفت:

 - خب، اين كار توجهش رو جلب مي كنه. 
آنها بازوهايشان را به هم وصل كردند تا پله اي بسازند، بعد مرا تا سرير باال بردند. با پاهايي كه چنان باالي زمين قرار 
گرفته بود احساس مي كردم يك نوزاد هستم. به اطراف، به سريرهاي خالي و غم زده نگاه كردم، و مي توانستم تصور 

 هميشه يازده خداي ديگر كنم كه نشستن در شوراي المپ چه شكلي خواهد بود- آن همه قدرت، اما آن همه بحث.
سعي مي كردند تا راه خودشان را بروند. خيلي راحت مي شد بي اعتماد شوم،  فقط به عاليق خودم توجه داشته باشم، 
به خصوص اگر پوسايدن بودم. با نشستن بر روي سريرش، احساس مي كردم كل دريا تحت فرمان من است- مايلها 

پهنه ي اقيانوس ها، با قدرت و رمز و راز در درونم موج برداشت. چرا بايد پوسايدن به فرد ديگري گوش مي كرد؟ چرا 
  تمركز كن.او در ميان دوزاده نفر قدرتمندترين نبود؟ بعد سرم را تكان دادم. 

  سرير لرزيد. يك موج عصبانيت با نيروي دريا به درون مغزم ضربه زد. 
 - كي جرات كرده....

 كلمه تقريباً مغزم را تكه سه چيز خوبي بود، چون همان صدا به ناگهاني متوقف شد. عصبانيت عقب نشيني كرد، كه
پاره كرد.  

  پرسي.- 
 صداي پدرم هنوز عصباني بود، اما خيلي كنترل شده بود. 



 - تو- دقيقاً- روي سرير من چي كار مي كني؟ 
 گفتم:

 - متاسفم، پدر. الزم بود توجهتون رو جلب كنم. 
- اين چيز خيلي خطرناكي براي انجام دادن بود. حتي براي تو. اگه قبل از اين كه تو رو خاكستر كنم، نگاه نكرده 

 بودم،  تو حاال يه پودل اقيانوسي بودي.
 دوباره گفتم:

 - متاسفم، گوش كنين، اين جا اوضاع ناجور شده. 
 به او آنچه را اتفاق افتاده بود، گفتم. بعد نقشه ام را به او گفتم. براي يك مدت طوالني ساكت بود. 

 - پرسي، اون چي كه مي خواي، غير ممكنه. كاخم....
- بابا، كرونوس به قصد يه ارتش عليه شما شورونده. اون مي خواد شما رو از خدايان ديگه جدا كنه، چون مي دونه 

 شما مي تونين تعادل رو بهم بزنين. 
 - اگه اون هم باشه، اون به خونه ام حمله كرده. 

 گفتم:
 - من توي خونه تون هستم. المپ.

كف اتاق لرزيد. موجي از عصبانيت ذهنم را شستشو داد. فكر كنم خيلي زياده روي كرده بودم، اما بعد لرزش آرام شد. 
در پشت زمينه ي پيوند ذهني ام، انفجارهايي را در زير آب شنيدم و صداي فريادهاي جنگي: غرش سيكالپس ها، داد 

 و فرياد مردماهي ها.
 پرسيدم:

 - حال تايسون خوبه؟
 به نظر مي رسيد كه پدرم به واسطه آن سوال شوكه شده است. 

- اون خوبه. خيلي بهتر از اون چه كه انتظار داشتم داره كارش رو انجام مي ده. اگر چه كره ي بادوم زميني يه فرياد 
 جنگي عجيبه. 

 - شما اجازه دادين اون بجنگه؟
 - از تغيير موضوع دست بردار! تو مي دوني داري چي از من مي خواي؟ كاخم نابود مي شه. 

 - و المپ ممكنه نجات پيدا كنه. 
- آيا مي دوني كه من چقدر روي تغيير مدل و دكوراسيون اين كاخ كار كردم؟ اتاق بازيش به تنهايي ششصد سال 

 طول كشيد.
 - بابا...

 - خيلي خوب! اون همون طوري كه تو مي خواي، ميشه. اما پسرم، براي اين كار دعا بخون. 
 - من دارم دعا مي كنم. من دارم با شما صحبت مي كنم، درسته؟

  وارد شو! –- اُه، ... بله. نكته ي خوبيه. آمفيرتيت 
 صداي انفجار بزرگي ارتباط مان را قطع كرد. از روي سرير پايين سريدم. گراور مرا با حالتي عصبي بررسي كرد. 

 - حالت خوبه؟ رنگ صورتت پريده و داري دود مي كني.
 - نه، دود نمي كنم! 

 بعد به بازوهايم نگاه كردم. بخار از ميان آستين هايم بيرون مي آمد. موي روي بازوهايم سوخته بود.



 آنابث گفت:
 - اگه تو خيلي بيشتر اونجا مي نشستي، خود به خود مي سوختي. اميدوارم كه اون گفتگو ارزشش رو داشته باشه؟ 

 صداي افيوتاروس در كره ي آبي اش گفت:
 - موووو.

 گفتم:
 - به زودي مي فهميم. 

درست همان موقع درهاي اتاق جلوس چرخيد و باز شد. تاليا به داخل آمد. كمانش از وسط نصف شده بود و تيردانش 
 خالي بود. 

 او به ما گفت:
 - شما بايد بياين اون پايين. دشمن داره پيشرويي مي كنه. و كرونوس داره اونها رو رهبري مي كنه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هيجدهم.

 والدينم تكاور مي شوند.
  و كاترينا شهابي محمدمهدي فصل:اين مترجم

 
 

وقتي به خيابان رسيديم، خيلي دير شده بود. اعضاي كمپ و شكارچي ها زخمي بر روي زمين دراز كشيده بودند. 
كالريس احتماالً جنگي را به غول هاي هايپربورين باخته بود، چون او و ارابه اش در يخي سياه رنگ يخ زده بودند. 

 سناتورها هيچ جايي در ديد نبودند. يا ترسيده و فرار كرده بودند يا نابود شده بودند. 
ارتش تيتان به دور ساختمان حلقه زده بود، در حالي كه حدود بيست فوتيِ درها ايستاده بودند. ارتش پيشتاز كرونوس 
در خط مقدم بود: ايتان ناكامورا، ملكه ي دراكاناها در زره سبزش، و دو هايپربورين. پرومتئوس را نمي ديدم. راسوي 
كريه احتماالً در جايي در پشت مركز فرماندهي شان پنهان شده بود. اما كرونوس خودش، داس به دست، درست در 

 مقابل مان ايستاده بود. تنها چيزي كه در سر راهش ايستاده بود ... 
 آنابث گفت:
 - كايرون. 

 صدايش داشت مي لرزيد. 
اگر كايرون صداي ما را شنيد، جواب نداد. او پيكاني در كمانش قرار داده بود، درست صورت كرونوس را هدف گرفته 

 بود. 
به محض اين كه كرونوس مرا ديد، چشمان طاليي اش درخشيد. هر ماهيچه در بدنم خشك شد. بعد لرد تيتان 

 توجهش را دوباره به كايرون برگرداند. 
 - كنار بايست، پسر كوچولويم. 

شنيدن اين كه لوك كايرون را پسرش خطاب مي كند، به اندازه ي كافي عجيب بود، اما تحقيري كه در صداي 
 بدترين كلمه اي بود كه مي توانست به آن فكر كند. پسرم مثل اين بود كه كرونوس بود، 

   رم. نمي كنار- متاسفم،
صداي كايرون پوالدين و آرام بود، همان طوري كه او وقتي عصباني بود، صدايش اين گونه بود. سعي كردم حركت 
كنم، اما در پايم احساسي شبيه سيماني بودن مي كردم. آنابث گراور و تاليا هم داشتند زور مي زدند مثل اين كه آنها 

 هم گير افتاده بودند. 
 آنابث گفت:

 - كايرون! مراقب باش!
ملكه ي دراكانا بي صبر شد و حمله كرد. پيكان كايرون درست بين چشمانش نشست و او را درست در همان نقطه 
تبخير كرد. زره خالي اش بر روي آسفالت تلق تلق كرد. دست كايرون به دنبال پيكان ديگري رفت، ولي تيردانش 
خالي بود. او كمان را به كناري پرت كرد و شمشيرش را كشيد. مي دانستم از مبارزه با شمشير متنفر است. شمشير 

هرگز اسلحه ي مورد عالقه اش نبود. كرونوس با دهان بسته خنديد. او قدمي به پيش آمد، و نيمه ي اسبي كايرون 
 به طور عصبي سر خورد. دمش به عقب و جلو تاب مي خورد. 

 كرونوس مسخره كرد:



 - تو يه معلمي، نه يه قهرمان. 
 كايرون گفت:

 - لوك يه قهرمان بود، اون يكي از اون خوبهاشم بود، تا اين كه تو فاسدش كردي. 
 صداي كرونس شهر را لرزاند. 

 - احمق! تو سرش رو با وعده هاي توخالي پر كرده بودي. تو گفته بودي كه خدايان به من اهميت مي دن!
 كايرون دقت كرد:

 . من، تو گفتي من- 
كرونوس گيج به نظر مي رسيد، و در همان لحظه كايرون حمله كرد. يك مانور خوب بود- يه حقه كه با حمله اي به 

سمت صورت كرونوس دنبال شد. نمي توانستم آن را بهتر از اين انجام دهم، اما كرونوس سريع بود. او همه ي 
 مهارت جنگندگي لوك را در اختيار داشت، كه خيلي بود. او تيغه كايرون را كنار زد و فرياد زد:

ب! رد عق رگ  - ب
 شد پرتاب ساختمان يك ي كناره به نيرويي چنان كايرون با شد. منفجر سناتور و تيتان بين كننده كور و سفيد نوري

  شد. آوار او روي بر و لرزيد ديوارش كه
 زد: جيغ آنابث
 - نه!

  كناري به را آجرها نااميدي با من و تاليا نبود. او از اثري اما دويديم، مان معلم سمت به شكست. كنندهخشك طلسم
 چرخيد:  لوك سمت به آنابث دويد. تيتان ارتش ميان در وارموج  زشت، ي خنده يك كه وقتي تا زديممي

  .... كردم فكر من كه ... من كهكردي فكر - تو!
   كشيد. راچاقويش او

 نه! - آنابث،
  شد. محو كرونوس ي خودبينانه لبخند و كرد حمله كرونوسبه  او زد. كنار مرا او اما، بگيرم را بازويشكردم سعي
  او از داشته عادت بوده،كوچكاو   كهوقتيو   داشته، دوست را دختر ايناهقديمآن ورد آ  خاطر به لوك از قسمتيشايد

  مي فرو اش سينهدر  بايد تيغه اش. ترقوه بين درست برد،فرو كرونوس  زره بند دو بين را چاقويش آنابث كند.مراقبت
  كافيآن نيروي  شد.ال دو انداخت، مي چنگ شكمش رويبر بازويش  كه حاليدر  آنابث، پريد. باال آنجاي  بهرفت.

    ورد.آ  در جا از را اش ديده آسيب ي شانه تابود
  او كه جايي درست كرونوس داس كه حالي در كشيدم،عقبسر   پشت ازرا او  چرخاند، را داسش كرونوس كهوقتي

  . داد مي برش را، هوا بودايستاده
   زد. مي جيغ و جنگيد مي منبا آنابث

  متنفرم! - ازت
  روي غبار گرد و رويبر  هايش اشك كند. مي- صحبت كرونوس يا لوك يا من-  مورددر  او كهنبودم مطمئن

 گفتم: او  به انداخت. لكصورتش
   كنم. مبارزه اون بابايد - من
  پرسي! هست، منم يمبارزه - اين

  خنديد. كرونوس
  نيست. بدبختانه، ممكن بشي. بخشيده تو خواست مي لوك چرا كه بفهمم تونم مي حاال جرات! ودل - چقدر



  ارتش سر پشت جايياز  بزند، ضربه بتواند كرونوس كه اين از قبل اما كنم، دفاع تابودم  آماده كرد. بلند راداسش او
   شكافت. را هوا سگي ي زوزه صدايتيتان

 - اوعوووووووووو!
  زدم: فرياد اما بود،اميدواري خيلي

  الري؟ خانم-
  يك و شدن، جدا به كردند شروع آنها افتاد. اتفاق چيز ترينعجيب  بعددند.ي جنب مي معذب حالتي بادشمن نيروهاي

   كرد.مي  مجبورشان كار اينبه  داشت آنها سر پشت چيزي كه اين، مثل كردند باز خيابان ميان در راراه
  غول، سگ بود ايستاده بلوك انتهاي دركه  كسيمد.آ  وجود به پنجم خيابان مركز سمت به خلوت راه يكزودي به

   مشكي.ي زره در كوچك پيكر يك و بود،مپيكر
 زدم: فرياد

 - نيكو؟
  كرد: پارسم سمتبه خانم الري
 -  هاپ!

   برد. ياد از رااطرافش  هيوالهاي به غريدن كهحالي در
  اين كهالبته  تاباند، مي مرگبار اي اشعه او كه اين، مثل كشيد مي عقب او ازقبل دشمن  ارتش زد. قدم جلوبه نيكو
   كرد. مي راكار
 زد: لبخند  اش، شكل اي جمجمهخود گارد كالهميان از

وندم؟ ي بپ مهموني به كه شده دير خيلي كردم. دريافترو - پيامت
 كرد.  زمين تف رويبر كرونوس

  كني؟ تجربه رو اون خواي مي كه ميادگ خوشت مراز اونقدر هيديز. - پسر
 گفت: نيكو

   عاليه. خيلي من برايتو - مرگ
   زندگي. براي شانسي هيچ و نداري، اينجا كاري هيچ تو كردم. فرار تارتاروس از  ام! جاودانه من- احمق،

   شب. نيمهكابوس  مانند به سياه،شريرانه  تيز استايكسي آهن فوتسه  كشيد- راشمشيرش نيكو
  نيستم. - موافق

  هوا ميان در اسكلتي هاي دست ساختمان. هايكناره  و ها رو پياده،مدآ  وجود به جاده روي برهايي  تركغريد. زمين
  داشت، وجود آنها ازنفر  هزاران زدند. مي چنگ ها زنده دنياي سمت به را راهشان ها مرده كه اين مثل انداخت،چنگ

   رفتن. عقب به كردن شروع از جا پريدند و تيتان هيوالهاي شدند، پديدارنهاآ  وقتيو
 گفت: كرونوس

  نيست. ما با قياس قابلها مرده ظ كنين! حفرو - خطوطتون
  مرده سربازان و آمد، در صدا به آزاري گوشجنگي  شيپور شدند. تر ضخيم ها سايه شد. سردو تاريك آسمان

  جلو غريد. پنجم خيابان پايان در عظيم ي ارابه. يك ها نيزه و شمشيرها و ها تفنگ، با دادند تشكيل راهنگهايشان
 با  ارابه بودند.گرفته  شكل محض تاريكي ازكه  اي بودند زنده هاي سايهها،  اسب ايستاد. نيكو كناردر آمد و
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  هيديز خود دست در افسار بود. شده تزيين دردآور مرگ ازي هاي صحنه با و بود،، جواهركاري شده طال و1
   راندند. مي سرش پشت كه پرسيفوني و ديميتر با ها، مرده لردبود،

  قرار اش تاريكي سكان اش پريده رنگ صورت باالي بر. بود تازه پوشيده خون رنگ به شنل يك و سياهزرهي هيديز
  دايره به اژدها يك سر از يافت- تغيير شكلش كردم تماشايش وقتي تاباند. مي را محض وحشت كه تاج يك:داشت

 به  تاج نبود. وحشتناكش قسمتآن اما  ها تغيير كرد. انسان هاي استخوان از تاجي به بعد و سياه هاي  از شعلهاي
 ي بيابم سوراخخواستم  مي را. ام مخفي هاي ترس بدترين،نمود  روشن را هايم كابوس بدترين و كرد نفوذ ذهنمداخل

  توانمندي وقدرت  تنها داشت. را احساس همان دقيقاً هم دشمن ارتش كه بگويم توانم مي و، شوم پنهان داخلش درو
   كرد. مي حفظ كردن فرار از را هايش هنگسوكرون
   زد. لبخند سرديبه هيديز

   آي. مي نظر به ... جوونپدر، - سالم
  غريد. كرونوس
   بشين. متعهد رو نوكريتون تا باشين اومده بانوها و تو اميدوارم- هيديز،

   كشيد.آهي هيديز
   كنم.بازنويسي  دوباره رو دشمنامليسته  بهتر كه كرد متقاعد رو من اينجاستكه پسرم نه. - متاسفم،

   انداخت. نگاهي من به نفرتبا او
  سقوط المپ كه بدم انجام كاري ندارم دوست متنفرم، نوكيسه و متكبر خدايانبرخي نيمه از  كه اندازههمون - به
  اون روي ما ي همه كه باشه داشته وجود چيزي يه اگه و ميشه.گن ت برادرام خواهر با دعوا و جنگ براي دلمكنه.

   بودي. وحشتناك پدر يه تو كهاينه  باشيم- داشتهتوافق
  گفت: لبزير ديميتر

   نبودي. قائل كشاورزي براي ارزشي هيچ- درسته،
كرد: اعتراض  پرسيفوني

 - مادر!
   بود. شدهآب كاري  نقره، با كه استايكسي ي لبه دو ي تيغه يك كشيد، راشمشيرش هيديز 

   گرفت. خواهد نام المپ، ناجي هيديز ي خانه امروز از بجنگ! منبا - حاال
   رفت. قروچهدندان كرونوس
   ندارم. كار اينبراي - وقتي

  كشيده استيت امپاير ساختمان دور به و آمد، وجود به سمت دو هردر  تركي زد. زمين روي بر داسش با ايضربه او
  و دوستانم همراه به را پيشتازش ارتش وسو كرون كه حاليدر  درخشيد، شكاف خطوط ميان، در نيرو از ديواريشد.
   كرد. جدا ارتش دو عظيم بخش ازمن
 گفتم: لب زير

 كنه؟  مي كارچي - داره
 گفت: تاليا
  ساختمون اين به فقط و ريزه- ميفرو  رو مانهاتاندور يِجادوي  مرزهاي داره اون كرده. موم و مهر داخل اينرو - ما

   كنه. مي محدودش ماو
                                                 

1  -obsidianشود. مي توليد اتشفشاني فرآيند در كه سنگ آتش فشاني سياه رنگ و شفاف   



 با  و شدندبيدار پياده  عابران برگشتند. زندگي به ها ماشين موتور مرز از بيرون، چون بودم مطمئن كافياندازه ي به
  مطمئن اما ديدند، مي چه مه ميان از آنها بگويمتوانم  نمي زدند.زل  هاي اطرافشان زامبي و هيوالها بهسردرگمي

  از مادرم و بلوفيس پل بلوك انتهايدر  و شدند. باز ها ماشين در داشت.دو وج آنجا دري عظيم ترس كهبودم
 گفتم:  آمدند. بيرونپريوسشان

  .... نه، نه-
  است. وخيم اوضاع چقدر كه بود شده متوجه او كه بگويم حالتش ازتوانستم  مي ببيند. مه ميان از توانستمي مادرم

 نهاآ  و گفت پل به چيزي كرد، قفل من روي بر را چشمانشاو  اما باشد. داشته فرار او حسي براي كهبودم اميدوار
  كرونوس كنم كه كاري كه بود اين خواستم مي كه چيز آخرين بزنم. فرياد توانستم نمي دويدند. ما سمت بهمستقيم

  به اشبها ار اما كرد، حمله نيرو ديوار سمتبه  او شد. پرتي حواس يك باعثهيديز  خوشبختانه، كنم. مادرم متوجهرا
  رنگي سياه انرژي با را ديوار و شد، بلند پاهايش روي بر داد مي فحش كهدرحالي  او شد. واژگون و كرد برخوردآن

  غريد: او ماند. برجا پا مرز كرد.منفجر
 -حمله!

 هاي  انسان رفت. فرو واقعي مرج و هرج مياندر پنجم  خيابان كردند. برخورد هم به تيتانا هيوالهاي بمردگان ارتش
  مزرعه به ها غول ستون كل و داد تكان رادستش  ديميتر كردند. مي فرار شدن پنهان براي و كشيدند مي جيغفاني

  در راش مسير و زد ميضربه  نيكو كرد. تبديلفتابگردانآ  گل به را دراكاناهاهاي  نيزه پرسيفوني شد. تبديل گندمي
  والدينم كند. محافظت پياده عابران از تواند مي كه جايي تا كرد مي سعي كه حالي در كرد، مي باز دشمن ارتشميان

  به كمك براي بتوانم كه نبود كاري هيچاما  دويدند، من سمت ميدادند، به خالي جا ها زامبي و هيوالها از كه حليدر
   دهم. انجامآنها

 گفت: كرونوس
   كنن. مي مبارزه اونها باولها غ بيا. مندنبال  به - ناكامورا.

  اي مبارزه انتظار بودم. گيجاي  لحظه براي دويد. البي داخل به سرعت،به  بعد كرد. اشاره دوستانم و من سمتبه او
 كرد.  عصباني مراكار  آن نداشتم. راديده ت يك ارزش كه اين مثل بود گرفتهناديده  كامالًمرا  كرونوس اما، داشتمرا

  فرو پشتش ميان در را ريپتايد و زدم غلت پايش دو ميان از شد. ور حمله من به چماقش با هايپربورينغول  اولين
  قادر سختي به كه فرستاد،نابثآ  سمت به يخي نفسي دوم  غول ريخت. فرو يخ هاي تكه از اي كپه ميان در اوبردم.

 گراور وقتي كه تاليا دست به كار شد، آنابث را از سر راه كنار كشيد. تاليا مثل يك غزال از پشت غول  اما بايستد،بود
باال رفت، چاقوهاي شكارش را در ميان گردن غول پيكر آبيِ هيوال فرو كرد و بزرگترين مجسمه ي يخي بي سر را 

 به وجود آورد. 
نگاهي به بيرون مرز جادويي كردم. نيكو داشت با جنگيدن راهش را به سمت مادرم و پل باز مي كرد، اما آنها براي 
كمك منتظر نمانده بودند. پل از يك قهرمان مرده، شمشيري برداشته بود و داشت كارش را، در مشغول نگه داشتن 

 يك دراكانا، بسيار خوب انجام مي داد. او شمشير را در دل و روده ي زن ماري فرو برد و او خاكستر شد. 
 با شگفتي گفتم:

 - پل؟
 او به سمت من برگشت و نيش خند زد. 

- اميدوارم اون يه هيوال بوده باشه كه من همين حاال كشتمش. من تو كالج يه هنرپيشه ي شكسپيري بودم! يه كمي 
 درس شمشير بازي گرفتم!



از اون حتي بيشتر از قبل خوشم آمد، اما ناگهان غول البستريگنياني به سمت مادرم حمله برد. او دور و بر يك ماشين 
 پليس رها شده كندوكاو مي كرد، شايد داشت دنبال يك راديوي اضطراري مي گشت- و پشتش به ما بود.

 فرياد زدم:
 - مامان! 

او وقتي كه هيوال تقريباً باالي سرش ايستاده بود، چرخيد. فكر كردم چيزي كه در ميان دستانش است، يك چتر 
 به عقب پرت كرد،  را را فشار داد و تفنگ ساچمه اي منفجر شد و غول بيست فوتي آناست، تا وقتي كه او ضامن

 درست به داخل شمشير نيكو. 
 پل گفت:

 - خوب بود!
 پرسيدم:

 - كي شليك با يه تفنگ رو ياد گرفتي؟
 مادرم مويش را از روي صورتش فوت كرد. 

 - حدود دو ثانيه قبل. پرسي ما حالمون خوبه. برو!
 نيكو موافق بود:

 - آره، ما به ارتش مي رسيم. تو بايد كرونوس رو بگيري!
 آنابث گفت:

 - بجنب، مغز جلبكي! 
سري به موافقت تكان دادم. بعد به كپه ي فرو ريخته ي كناره ي ساختمان نگاه كردم. قلبم ايستاد. كايرون را 

 فراموش كرده بودم. چطور توانسته بودم اين كار رو بكنم؟
 گفتم:

 - خانم الري، لطفاً، كايرون اون زيره. اگه كسي بتونه او رو بيرون بكشه، اون تويي. پيداش كن! كمكش كن! 
مطمئن نيستم چقدرش را متوجه شد، اما به سمت كپه ي آجر پارس كرد و و شروع كرد به كندن آن. آنابث، تاليا، 

 گراور و من به سمت آسانسورها دويديم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 نوزدهم فصل

 شهر ابدي را به كثافت مي كشيم.
 Pioneer  فصل:اين مترجم

 
پل المپ داشت محو مي شد. از آسانسور بيرون آمديم و بر روي مرمر سفيد گام برداشتيم، و فوراً ترك هايي به دور 

 پاهايمان به وجود آمد. 
 گراور گفت:

 بپرين! -
كه براي او كار راحتي بود، چون او نصفش يك بز كوهستان بود. او، وقتي كه ماها به طور تهوع آوري كج شديم، به 

 تكه ي بعدي سنگي پريد. تاليا، وقتي كه من و او پريديم، فرياد زد:
 خدايان، من از بلندي متنفرم!  -

 اما آنابث در حالتي نبود كه بپرد. او ناليد و فرياد زد:
 - پرسي! 

وقتي كه سنگ فرو افتاد و به گرد و غبار مبدل شد، دستش را گرفتم. براي يك ثانيه فكر كردم او هر دويمان را به 
پايين خواهد كشيد، پاهايش در هوا معلق بود. دستش شروع كرد به سر خوردن تا جايي كه فقط انگشتانش را گرفته 

 آنابث نبايد سقوط مي كرد. بودم. بعد گراور و تاليا پاهاي مرا گرفتند و من قدرت بيشتري به دست آوردم. 
او را باال كشيدم و ما بر روي سنگ فرش لغزان دراز كشيديم. متوجه نبودم كه بازوهايمان را به دور همديگر پيچيده 

 ايم، تا وقتي كه او با نگاهي خودش را عقب كشيد. او من من كنان گفت:
 ام، ممنون.  -

 ، اما چيزي كه از دهانم خارج شد، اين بود: : حرفش رو نزنسعي كردم بگويم
 آه، شوخي نكن!  -

 گراور شانه ام را كشيد:
 به راهمون ادامه بديم! -

 كردند، بر روي پل  مي سقوط نهايت بي به و شدند مي خرد بيشتري هاي سنگ كه آزاد كرديم و وقتيخودمان را
   رسيديم. كوهستان ي لبه به ريخت فرو قسمت آخرين كه وقتي درست. دويديمآسمان
  ميان دركه  انداخته برق درِ مجموعهيك  بود- دسترس از دور كامالً حاال كه كرد، نگاهسانسورآ ، به عقببه آنابث
  مانهاتان.  از باالتر طبقه ششصد بود، وصل چيز هيچ و به بود، مانده معلقفضا

 گفت: او
 كمكي. هيچ ما گير افتاديم، بدون -

 گراورگفت:
 بره... بين از اون اگه ميره. بين امريكا داره از و بعل...بعله...له! ارتباط بين المپ -

 گفت: تاليا
 بود. پايان نهايي.  خواهد المپ پايان اين كنن. حركت ديگري كشور به نميتونن بار خدايان اين -



  پاركهاي  درخت بودند. شده خردها مجسمه سوختند. مي داشتند بزرگ هاي عمارت دويديم. ها  خياباندر ميان
 غول پيكر به شهر حمله كرده  زن چمن يك با كسي رسيد مي نظر به بودند. شده تبديل چوب ي كپه به ومنفجر

 باشد. گفتم:
 داس كرونوس.  -

  شايد باشد. بوده طوالني قدر اين اش جاده آوردم نميياد به كرديم.  دنبال خدايان كاخ سمت به را پيچ درپيچ مسير
  بود- شده ويران كوه، يقله كل  بود. كرده كند مرا ترس شايد يا بگذرد، كند زمان كه بود كرده كاريكرونوس
  كرده سعي طبيعتارواح  و كوچك خدايان از كمي تعداد بودند. رفته بين از زيباهاي  باغ و ها ساختمان ازتعدادي

 لباس  پاره، پاره هاي زره بود:پال  و پخش جاده روي بر بود مانده باقينهاآ از  آنچه كنند. متوقف را كرونوس كهبودند
   شده. نيم دو به وسط از شمشيرهاي و ها نيزه شده، ريزهاي ريز

   غريد: كرونوس صدايما،  سرباالي جايي
 آجر به آجر نابود مي كنم! داده بودم. اين رو كه قولي بودآجر به آجر! اين -

  ذره ها بيليون بهافتاد و  پايين قوري در يكمثل گنبد  شد. منفجر، ناگهان طالييگنبدي  با مرمريسفيد معبد يك
   ريخت. فرو شهر روي بر ريزهسنگ  باران كه حالي در شد،تبديل

 تاليا غرولند كرد:
 پرداخت مي كنه.  اون معبد آرتميس بود. بهاش رو -

  يك به و ناليد كوهستانكل ، كه كرديم مي عبور هرا و زئوس پيكر غول هاي مجسمه با مرمري طاقزير از داشتيم
   طوفان. يك در قايق حركت مثل كرد، حركتطرف
 زد: فرياد گراور

 باشين! مراقب -
  شد. آوار ما روي بر تني بيست اخمويِ هراي كه ديدم و كردم نگاه باال، به موقع به درست ريخت. فروگنبدي طاق
  ازبيرون  ي منطقه بهموقع  به درست ما و كشيد سرپشت  از را ما تاليا، اما شديم مي دفن آوار آن زير منو آنابث
   افتاديم. فروخطر
 زد: فرياد گراور

 تاليا! -
  زير پاهايش امااست،  زندههنوزاو    كه فهميديم داد، پايان را كردن حركت كوهستان و نشست خاك وگرد وقتي

  نياز سيكالپس چند، به آن دادن حركتبراي اما  دهيم، حركت رانآ  كرديم سعينااميدي  با بود. كرده گيرمجسمه
   كشيد. جيغ درد از او بكشيم، بيروننآ  زير از را تاليا كرديم سعيداشتيم.

 غريد: او
  شدم! مغلوب احمقانه سنگ تكه يه توسط و بردم، در به سالم جون جنگ همه اوناز من -

  گفت: غضببا آنابث
  مناش ، مجسمه بودي نكشيده عقب رومن اگه  داده. انجام من براي اين سالتمام  رو كار اين اونهراست، اون -
   بود. كشتهرو

  ورد.آ  در و اصوليادا تاليا
 برين!  خوبم. من واينستين! اينجاخب، -



،  رسيد خدايان ورودي هال به كه وقتي راسو كرون ي خنده صداي توانستم مي اما كنيم، ترك را اوخواستيم نمي
 دادم: قول  شدند. منفجرتري بيش هاي ساختمانبشنوم.

  گرديم. برمي -
 ناليد: تاليا

   رم. نمي جاييهيچ من -
  كاخ.  ورودي گيتنزديك  درست شد. منفجر المپ ي كناره درتشينآ توپ يك

 گفتم:
 بدويم. بايد -

  گفت: اميدواري با لبگراور زير
   نباشه. كردن فرارمنظورت نكنم فكر -
   بود. سرم پشت درستنابثآ  دويدم، كاخسمت به

 كشيد: آهي گراور
   ترسيدم.همين مي از متاسفانه -
  مد.آ  دنبالمان به كنان تلقتلق و

  آمده در لوالهايشان از آنها اما بگذرد.نآ  ميان از توانست ميتفريحي  كشتي يك كه بودند بزرگ چنانكاخ درهاي
  باال شده له فلزهاي و شده خرد هاي سنگ ي تپه ازبوديم  مجبور نداشتند. وزني گويا بودند، شده خرد طوري وبودند
  سقف به كه حالي در بود، گشوده را بازوهايش و بود ايستاده جلوس اتاق ي ميانهدر  كرونوس شويم. كاخ وارد تارويم
  كه وقتي از بلندتر حتي هايشخنده  صداي كشيد. مي داخل به را آن داشت كه اين، مثل بود شده خيره بارانستاره

 كشيد: جيغ او  كرد. انعكاس بود، تارتاروس گودالدر
  كنم؟ نابود بايد اول رو قدرت هاي صندلي از كدوم قدرت. و غرور چقدر المپ- شوراينهايت! در -

 دانشتآ داخل  آتش. بود ايستادهكناري ، بماند كنار اربابش داس راه سر از كرد مي سعي كه حالي درناكامورا ايتان
  نبود. ديد در جاهيچ  هستيا درخشيدند. مي داشتندها خاكستر زير در ذغالها از كمي تعدادفقط  بود، رفته بين ازتقريباً
  كنم. فكر آن مورد در ترسيدم مي كه بودم ديده خرابينقدرآ اما ، باشد خوب حالشبودم  اميدوار ريچل. طورهمين

  طول خيلي اما آورد، نمي در صدايي هوشيارانه كامالً و كرد مي شنا آبش ي كره در اتاق دور يِ گوشه درافيوتاروس
   ديد. را مان اول ايتا رفتيم، جلو ها مشعل نور سمت به من و گراور آنابث، شد. مي او متوجهسو كرون كه كشيدنمي

 داد: هشدار او
 سرورم. -

  به كه وقتي بود، قبلشسال  چهار شبيه درست او طاليي، چشمان جز به زد. لبخند لوك صورت با وچرخيد كرونوس
 طفل شيرخواره  كه كسي شبيه كرد، ايجاد دردآوري صداي گلويش در آنابث بود. گفته خوشامد هرمس كابين درمن
  باشد. زده مشت را اواي

 پرسيد: كرونوس
  جاي و بميري به بجنگي من با بشه- گرفته بايد كه نيست تو انتخاب اين جكسون؟ كنم،نابود  رو اول توبايد شايد -

   كه. دوني مي ندارن، خوبي پايان هرگز ها پيشگويي كني؟ تعظيم كهاين
 گفتم:

 نداري؟  لوك با شمشير مي جنگه، اما فكر كنم تو اون مهارت رو -



بيتر، با تيغه ي نيمه  اسلحه ي قديمي لوك، بك كرونوس پوزخند زد. داسش شروع كرد به تغيير كردن، تا جايي كه او
حبس كرد، مثل اين كه ناگهاني ايده اي به  دست داشت. كنارم آنابث نفسش را فوالد- نيمه برنز آسماني اش را در

 ذهنش رسيده بود.
 تيغه!  پرسي، -
  ورد.آ  در غالف از راچاقويش او
   آورد. خواهد دست به را آن شده نفرين ي تيغهقهرمان، روح -

  كننده دلگرم كلمات دقيقاًكلمات، آن  آورد. مي يادم به را پيشگويي از خط آن حاال همين دست او چرافهميدم نمي
   آورد. باال را شمشيرش كرونوس بگويم چيزي بتوانم كه اين از قبل اما،ند نبوداي

 كشيد: فرياد آنابث
 كن! صبر -

   آمد.م سمت به گردباد يكشبيه كرونوس
  مردصد يك با مبارزه حال در كه كردم مي احساس اما زدم، غلت و زدمدادم، ضربه  جاخالي افتاد. كار بهام غريزه

  را جلويش آنابث كه وقتيتا  پريد، كناري به بگيرد پشت از مرا كرد مي سعي كه حالي در ايتان هستم.شمشيرزن
 طور  به كنم.، تمركز كرد ميكار چنابثآ  كه اين روي براي توانستم نمي اما كردند، مبارزه بهگرفت. آنها شروع

 است.  اش ني نواختن حال در گراور كه شدم متوجهمبهمي
  ي صحنه از دور جايي آرام، چمنزاري و آبي آسمان و خوشيد نور ي انديشه كرد-صدايش مرا پر از گرمي و جرات

  جنگ.
243F بوي ال-ز هاي مبلشبيه چيز مكانيكي  يك-  راند عقب هفاستوس به سرير مقابلتا  پشت ازمرا كرونوس

 پوشيده ،1
  پريدم. صندلي روي، بر باال سمت به مستقيم من و،د ز ضربهسو كرون اي. نقره وبرنزي  هايهمهر  وپيچ  ازشده
   دفاعي. حالت دفاعي،حالت داد: هشدار  افتاد. كار به ماشيني مكانيزمي با و كردوزوز سرير
  روي بر، مستقيم كرد پرتاب طرف همه به را الكتريستهي هاجرقه  سرير، كه وقتي درست باشد. خوبتوانست نمي
  و پايين سمت به راشن بد و كرد برخورد كرونوس صورت به الكتريكي هاي جرقه آناز  يكي پريدم. كرونوسسر

   كرد. خم باال سمت به راشمشيرش
   انداخت. رابيتر  بك و شد مچاله زانوهايش رويبر او
 خ! خ خ خ خ خ خ خ خ آخ -

  دويد. كرونوس سمت بهسرعت  به و زد كنار راهش سر از را ايتان او ديد. رويش جلوي راشانس آنابث
 كن! گوش لوك -

  نداشتيم. وقتي اما بياورد، دليل كرونوس براي دارد سعي كه است ديوانه بگويم او به بزنم، فرياد سرش برخواستم مي
  فرو اتاق كف روي بر و كرد برخورد مادرش سرير به، شد پرتاب كناري به آنابث داد. تكان سبك رادستش كرونوس

 زدم: جيغ افتاد.
 آنابث! -

  به كردن پشت بدون توانستم نمي بود. ايستاده آنابث و من بينحاال  او شد. بلند پاهايش روي برناكامورا ايتان
  بجنگم. او باسوكرون
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  سرعت به هم توانست اما نمي، چرخيد آنابث سمت به او گرفت. بردر  را اضطراري خيلي اينغمه گراور، آهنگ
  بين هاي ترك بين از كوچكهاي  ريشه كرد. رشد جلوس اتاق كف بر علفظ كند. حف را آهنگ، هم كندحركت
   خزيدند. بيرون مرمر هايسنگ

  او بود. شده پوشيده برق از حاصل هاي سوختگي با صورتش كرد. ميدود  مويش شد. بلند زانو يك رويبر كرونوس
   نكرد. پرواز دستانش سمت به شمشير بار اين اما رفت، شمشيرش سمتبه
 غريد: او
  جوايزي توبعدش  و بكش،رو  اون دوني. مي رو جكسون ضعفنقطه راز  تو بدي. نشون روخودت وقتشه ناكامورا! -

   كني. مي دريافت اندازه و حدبي
  مرا خودش توانست نمي اواگر  حتي داند. مي او كه بودم مطمئن من و چرخيد، بدنم مياني بخش بهايتان چشمان
 بتوانم  من كه نداشت وجودراهي هيچ  بود. كرونوس به ضعفم نقطه گفتن داد، مي انجام بايد كهنچهآ  ي همهبكشد،

   كنم. دفاع خودم از ابدتا
 گفتم:

  بشه-نابود  چيهمه  خواي مي واقعًا خواي؟ مي كه اي جايزه اون ايندنيا.  پايان ايتان. كن، نگاه ورت ودور به -
 چي؟  همه بد؟ ياخوب
  بلندي فوت يك حاال تقريباًها ساقه  شدند. ترضخيم  اتاق كف روي بر ها علف بود. رسيده آنابث بهتقريباً گراور

   ريش. ته مثلداشتند،
 گفت:  كنان منمن ايتان

   نيست. مادرم براي سريري هيچ نيست، نمسيسبراي سريري -
 درسته! -

  و سوخت مي داشت بلوندش موي از اي، دسته چپش گوش باالي خورد. سكندري اما شود، بلند كردسعي كرونوس
   كرد. ميدود

   هستن. ديدن شكنجه و رنج سزاوار اونها بكش! پايينرو اونها -
 يتان آوردم: اياد به
  نيست. تعادل دنيا كل نابودي اما ايتان، هستن، بهتري چيزرا سزاو كوچك خدايان تعادله. ي الهه مادرتگفتي تو -

   كنه. مي ويرون فقط اون سازه. نميكرونوس
  بود، نوسان درنآ  نواي باايتان  شد، مي نواخته همچنانگراور  آهنگ زد. زل هفاستوس كن هيس هيس سريربه او

  اينجا. جز، به بودن هرجايي زيبا، روزي ديدن آرزوي كرد- مي پر را او ميهن براي دلتنگي با آهنگ، كه اينمثل
   من. به نه اما...  كرد حملهاو بعد  زد. پلكسالمش چشم
 بايد حركت  آنورد.آ  پايين تيتان لرد گردن روي بر را شمشيرش ايتان بود، زانوانش روي بر هنوزكرونوس كه وقتي

  تيغه ازاي  تكه زد. چنگ را شكمش وعقب برگشت، ايتان به  شكست. ايتان ي تيغه اما كشت، مي جا در راكرونوس
   كرد. سوراخ را اش زره و كرد كمانهاش

 رفت:  اي قروچهدندان او  رفت. خدمتكارش سر باالي بر و شد، بلندلرزان كرونوس
 خائن. -

   بود. هم در درد از صورتش زد، زل منبه  ايتان پيچيد. ايتان بدن دور به علف و شد، مي نواخته همچنانگراور آهنگ
 كرد:  حبس رانفسش او



 داشتن....  سرير ... فقط اونهااگه سزاوار بهترن، -
  شكافي داخل به نمسيس پسر ريخت. فرو ناكامورا ايتان دور به اتاق كف و كوبيد، زمين بر محكم راپايش كرونوس

 باز.  هواي داخل به درست رفت- مي المپ كوهستان دل به مستقيم كهرد كسقوط
   برداشت. راشمشيرش كرونوس

   شما. ي بقيه براي حاال و زياده. همسرش از -
  به بود تاكرده  متوقف راشهنگآ  نواختن او بود.نابثآ  كنار درحاال  گراور كنم. دورنابثآ  از را او كه بود اينفكرم تنها

   بخوراند. آمبروسيانابثآ
  متوقف زود خيلي را جادويش گراور اما پيچيدند، مي پاهايش دور به ها ريشه داشت، برمي گامسو كرونكه هرجايي

   دهند. انجام تيتان لرد آزار از بيشتر كاري بتوانند تا نبودند قوي يا ضخيمآنقدر ها ريشه  بود.كرده
  اي ضربهبا  كرونوس فرستاديم. مي هوا به را آتش هاي جرقه و ها زغال كه حالي در جنگيديم، آتشدان دوربه ما

  راند. عقب پدرم سرير باالي تا دوباره به مرا او بعد اما نداشت، مشكلي منرظ ن از كه، كند را اريز ي سريردسته
  گفت:كرونوس

 سازه!  مي جديدم آتشدان براي خوب آتش يه يكي اين آره،اه، -
  را اقيانوسي نيرو اي لحظهبراي ، اما بود من از قويتر او كردند. مي برخورد هم به ها جرقه از بارشي باهايمان تيغه

  اش سينه ي زره ميان به سخت ريپتايد چنان كردم- با حمله دوباره و راندم عقب بهرا او  كردم. احساس بازوانمدر
   كردم. ايجاد آسماني برنز روي برشكافي  كه زدمضربه

244F طبيعي يخچال يك سرعت با اما كنم، حملهكردم سعي  شد. كند زمان و كوبيد زمين بر دوباره را پايشاو

  مي حركت1
  مي تقال رفتن جلو برايمن  كه وقتي او گرفت. مي نفس كه حالي در كرد، نشيني عقبتفريحانه  كرونوسكردم.

  كهرا  استراحتي وقت هر توانستمي او ، اما كرد بازبيني رااش زره  روي برزخمِ  دادم، مي فحش او به صداكردم و بي
  كار آن تاثير كه بود ايناميدم تنها  كند.منجمد  جا يك در لحظه، يكدر  مرا توانست مي او كند.دريافت،  خواستمي

  بكوبم.... زمين به را او توانستم مي اگر مكيد. مي را اش انرژيداشت
 گفت: او
 ببين.   جكسون. پرسيديره، خيلي -
  يك شبيه را تصاويري و تراويد بيرونتشآ  از سفيد دود ازاي ورقه  درخشيدند.ها  زغال و كرد، اشارهتشدانآ به او

  محاصره دشمنان با كه حالي در كه ديدم، پنجم خيابان در پايين، در را والدينمو  نيكو كرد. ايجاد كماني رنگينپيام
  مي سياهش ي ارابه روي ازتصوير، هيديز  ي زمينهپشت  در بودند. نااميدانه جنگ يك در مبارزه حال، در بودندشده

  مي منتها بي نظر به تيتان ارتش نيروهاي اما كرد، مي فراخواني زمين از را ها زامبي از ديگر موج پشت موجيجنگيد،
  مي فرار ترس با داشتند بودند، شده بيدار كامالً حاال ها، فاني شد. مي نابود داشت مانهاتان حال، همين دررسيدند.
   كردند. مي شدند، تصادف ميمنحرف ها  ماشينكردند.
  حالي در رسيد،مي  هادسن ي رودخانه به داشت طوفاناز  ستوني ديدم. راتري  وحشتناك چيز من و كرد تغييرصحنه

  داخل جانوربا  مبارزه رويبر  چرخيدند، مي آن در ها ارابه بود. حركت حال در نيوجرسي سواحل روي بر سرعت بهكه
  هاي موشكشبيه  اي نقره و طالييهاي  پيكان درخشيدند.ها  آذرخش كردند.حمله  خدايان بودند. كردهابرها قفل

  بار اولين براي را تيفون من و شد، پاره تكه ابرآرامي  به شدند. منفجر و، كردند حركت سرعت به ابر داخل به داررادار
   ديدم. وضوحبه

                                                 
   حركتند. در ارامي به جنوب و شمال قطب هاي اقيانوس سطح در كه يخي پيكر غول هاي تكه- 1



  از را تصويرنآ  كه بود نخواهم قادر هرگز نكشد) طول خيلي بود ممكن نظر به كه ( هستم زنده وقتي تادانستم مي
.  كرد ميتغيير پيوسته تيفون  سر برانم. بيرونسرم
  كشاند، جنون مرز به مرا صورتش به كردن نگاه قبلي. از تر وحشتناك كدام هر بود، متفاوت هيواليي اولحظه هر

  گوشتي ساندويچياد  به مرا پوستش اما بود، نما انسان او نبود. بهتر خيلي كه كردم، تمركز بدنش روي بر همينبراي
  اندازه بههايي  تاول با بود، رنگ و سبز خاليخال او  انداخت. مي باشد شده نگهداري كسي كمد در سال ي همهكه
  بود، گونهانسان دستانش  بود. مانده جا به فشانتشآ  زير در شدنش زندانياز لكه هاي سياهي كه و  ها، ساختماني
   خنديد.سو كرون بود. وار خزنده ودار فلس  پاهايش بود. عقاب يك هاي چنگال شبيه هايش ناخناما
   انگيز. رقت چقدر ميدن، انجام روونش تالش آخرين دارنها المپي -

  بر جا، اين از حتي توانستم مي كرد. روشن را دنياتمام  انفجارش كرد. پرتاب اش ارابه روي از آذرخشيك زئوس
  با خورد، تلوتلو كمي او بود. سرپا هنوز تيفون نشست، فرو غبار و گرد وقتي اما كنم، احساس را، شوكش المپروي

 اش، اما غريد و به پيشرويي اش ادامه داد.  يك دهانه ي دود كننده بر باالي سر ناقص الخلقه
  نهايي پيروزي و مبارزه روي بر اش توجه باشد. شده متوجه كرونوس رسيد نمينظر به  شدند. سستهايم ماهيچه

  داخل تيفون ماند... مي حرفش سر پدرم اگر و بياورم، دوام بيشتر ثانيه چند توانستم مي اگر بود. شده متمركزاش
 به تصوير  كردن التماس درحال كنم،حاال، فكر . شد مي غرق گوساله يك و مثل گذاشت مي پا هادسن يرودخانه

   بيفته. اتفاق حاالبايد لطفاً،  بودم. دودداخل
 پوسايدن.  فراخواني اقيانوس. فراخوانيمد.آ  در صدا به دودي تصوير داخل از حلزوني، شيپوري معجزهيك شبيه

  تكان و آورد در حركت به فوتي چهل امواج ميان در را او و شد، منفجر هادسن رودخانه تيفون، دور به طرفهمه از
  شد، مي كشيده پيكر غولمپي كا هيپو يك ي وسيله به كه اي ارابه پريد- بيرون آب از جديد ي ارابهيك داد.

  آبي تشعشع يك با كه حاليدر پدرم  كرد. مي شنا هم هوا در كرد، مي شنابآ  در كه راحتي همان به كهموجودي
   زد. غول پاهاي دور به جسورانه اي دايره درخشيد، مي قدرت ازرنگ

  را اش شاخه سه كه وقتي مشكي. ريشي، با قوي و برنزه بود-شد خوشبيه  دوباره نبود. پيرمرد يكديگر پوسايدن
   كرد. ايجاد هيوال دور شكل به مخروطي چرخان ابر يك و داد، را جوابش رودخانه چرخاند،مي
 نه! -

  زد: فرياد گيجي حالت در سكوتاي  لحظه ازبعد كرونوس
 نه! -
 برادارانم! حاال، -

   شهر. طرف همه از يا شنوم مي دودي تصوير از را آن آيا نبودم مطمئن كه بود بلند چنانپوسايدن صداي
  المپ! برايكنيد حمله -

  مي دريايي هاي اسب و اژدهاها و ها كوسه روي بر را ها موج كه حالي در جستند، بيرون رودخانهاز جنگجويان
   كرد.... مي هدايت نبرد ي صحنه داخل به را آنها كه كسي وبود،  آنجا هم ها سيكالپساز  هنگيپيمودند.

 زدم: فرياد
 تايسون! -

  فوتيسي  بايد بود. كرده رشد جادويي طوربه  او زدم. زل او به حيرت با اما بشنود، مرا صداي تواند نمي اودانستم مي
   بود. پوشيده جنگي كامل ي زره او بار اولين براي و، هايشعموزاده  از كدام هر بلندي به بود، مي اشبلندي
   دستي. صدموجود  بود، بريارز راند، مي سرش پشتكه كسي



  يك توانست مي كه بلند آنقدر داشتند- دست در را بلندي بسيار رنگ مشكي آهنيِ زنجيرهايِ ها سيكالپسي همه
  وچرخاندند  كمندمثل  رازنجيرهايشان  آنها انتهايشان. در مانند قالبيي ها چنگك با كشد- لنگر به را جنگيكشتي
  مي كمك مد و جرز جريان، ازد انداختن مي جانور بازوهاي و پاها دوربه را  زنجيرها تيفون. انداختن دامد به كردنشروع

  حالي در خورد، مي تكان زنجيرها در و غريد ولرزيد  بچرخانند، و به آرامي او را به دام انداختند. تيفون را آن تاگرفتند
  گردان يكخالص وزن  بود. كار در بسياري زنجيرهاي اما كشيد، مي پايين سوارشاناز  را ها سيكالپس از تعداديكه

  به گلو ي ناحيه از را هيوال و كرد پرتاب را اشنيزه پوسايدن  كرد. تيفون كشيدن پايين به شروع سيكالپس،رزمي
  يك از بلندتر فواره يك كه حالي در كرد، فوران بيرون زخمش ازن،يا ناميراخون طاليي،  خون كشيد. ميخچهار

   برگشت. پوسايدن دست سمت بهپروازكنان  شاخه سه ساخت. مي خراشآسمان
  با آرتميس كرد. وارد تيفون بيني به اي ضربه و راند داخلبه  اريز كردند. شده حمله تجديد نيروي باخدايان، ديگر
  و كرد پرتابش راشينآت  هاي پيكان از ايدسته  آپولو كرد. شليك هيوال چشمان داخل به اي نقره پيكان دوجينيك
  باال آب آرامي به سرانجام، كه وقتي تا كوبيد. مي را غول آذرخشش همچنان بازئوس  و كشيد. آتش به را هيواللنگ

 با  غريد، عصبانيت با تيفون شدن. غرق به كرد شروع زنجيرها وزن زير او وپيچيد،  تيفون دور به پيله يكشبيه مد،آ
  را طبقه پنج هاي ساختمان كه حالي در رسيد،ي م نيوجرسي سواحل بهنآ  هاي موج، كه زد مي ضربه نيروييچنان

  در برايش خاصينلو ت پدرم كه وقتي اما ريخت- واشينگتن جورج پل روي بر كنان چلوپ چلپ و برد مي فروبآ زير
  جوشش و غليانبا  رفت. چرخه ي بي پايان آب كه او را مستقيم به تارتاروس مي  برد. فرواو   كرد، باز رودخانهكف
بود.    رفته او بعد ورفت، بآ  زير به غول سرآب،

 كشيد. جيغ كرونوس
 اَه! -

   كرد. پاره تكه را تصوير و برد، فرو دود ميان به راشمشير
 گفتم:

  باختي.  تو راهن.تو اونها -
   نكردم. شروعمحتي من -
  يك شبيه را او كرونوس اما، كند حمايت من از كرد سعي - نادان و شجاع ستير گراور-. آمد پيش زياد سرعتيبا او

 بدبختانه،  بود. خوبيي  حقه زدم. خنجرسو كرون گارد زير به و رفتماهر پهلو از  كرد. پرت كناري به كهنهعروسك
  كرد. سالح خلع مرا بود،موختهآ  من به كه حركاتي اولين ازبا يكي و كرد،  دفع را حمله او دانست. ميا ر آنلوك

   كرد. سقوطها  شكاف از يكي داخلبه  مستقيم و خورد سر زمين رويبر شمشيرم
 كن! بس -

 نابثآ  نحوي به اما زد، اي ضربهبيتر  بك با و شود رودررو او با تا چرخيد كرونوس شد. صحنه وارد ناكجااز آنابث
  با، جنگيد مي چاقو با كه جنگجو، تنها يك كه بودحركتي حركت،  آن گرفت. چاقويش ي دسته با را اشضربه

  نزديكتر قدرت بااو  اما يافت، راقدرتش  كجا از نپرسيدمن  از دهد. انجام را آن توانست، مي سرعت و مهارتبيشترين
  كرده حركت بي را كرونوس كه حالي در بود، رو در رو تيتان لرد با لحظه يك براي او و كرد، برخورد هايشان تيغهشد،
بود. 

 گفت:  سابيد، مي هم بر را دندانهايش كه حاليدر آنابث،
   كني. اعتمادبهم  بايد فهمم. مي حااللوك، -

  غريد. غضببا كرونوس



 ! سوختخواهد  گرفتم، بدنش رو ام حقيقي فرم كه وقتي مرده.كستالن لوك -
  مرگ پاي به خستگي از تقريباً و بود خورده ضربه كه آنابث، چطور بود. زده يخ دوباره بدنم اما كنم، حركتكردم سعي
 ؟ بجنگد تيتان لرد با كه باشدداشته  چنيناين  قدرتي توانست مي بود-رفته

داشت، وقتي كه  تحت كنترل  را او آنابث اماكند،  ردنابثآ چاقوي  از را اش تيغه كرد مي سعي داد، هل رااو كرونوس
  .، بازوهاي آنابث لرزيدوردآ  پايين اوكرونوس با نيروي بيشتري شمشيرش را به سمت گردن 

 ناليد. آنابث
   ديد. روت سرنوشت اونمادرت، -

 غريد: تيتان
 . منه سرنوشت اين كرونوس! بهرساني خدمت -

 كرد: اصرار آنابث
 نه! -

   درد. يا است غم خاطر بهتمس دان نمي اما نشست، اشكبه چشمانش
 ! توه ي عهدهبه اين  ديد. رو بدي انجام بايد كه رو اونچهمادرت ، پيشگويي لوك. نيست،آخرش اين -

 زد: جيغ كرونوس
  بچه! كنم، مي تكه تكه روتو من -

 گفت: آنابث
   زني. مي پس رو كرونوسداري هم ين حاال هم حتي دادي.قول  تو كني.نمي تو -
 دورغه! -

  زد ضربهنابثآ  صورت به كرونوسزادش،آ دست  با داد. دست از را تعادلش آنابث بار اين و داد، هلشدوباره كرونوس
  نگه راسمانآ  وزن دوباره كه بود اينمثل  اما شوم، بلندكردم  سعي فراخواندم. را ام اراده تمام لغزيد. عقب به آنابثو

  مد.آ  باال شمشيرش شد، خم آنابث رويبر  كرونوس باشم.داشته
 گفت: غارغاركنان او  كرد. مي چكهنابثآ  دهاني  كنارهاز خون

  دادي. قول تو لوك،خونواده، -
  حركت براي هم او رسيد مي نظر به اماسرير هرا،  روي بر بود، شدهسرپا دوباره  گراور برداشتم. جلو بهدردآور گامي
ي  چاقوبه  او خورد. تلوتلو كرنوس برسد،نابثآ  نزديك جايي به بتواند ما از كدام هر كه اين از قبل تقالست. دركردند

  . زد زل، صورتش روي بر خون بهو دست آنابث در
  دادي. قول -

   بكشد. نفس توانست نمي كه اين، مثل گرفت را نفسشلوك بعد
 آنابث.... -
  را خودش بدن توانست نمي كه اين مثل خورد، سكندريبه جلو او  بود. لوكصداي  نبود. تيتان صداي صدا،آن اما

   كند.كنترل
   .... كني مي خونريزيداري تو -
 چاقوم. -

 به  او بود. شده خمعجيب  اي زاويهبا  بازويش سريد. بيرون دستش از چاقو اما كند، بلند را چاقويش كردسعي آنابث
 كرد.  مي التماس كه حالي در كرد، نگاهمن



 لطفاً.... پرسي، -
   كنم. حركت توانستممي دوباره

  زنان چرخشمشيرش  و كردم. خارج لوك دست از رابيتر  بك قاپيدم. زمين روي از را چاقو و دويدم جلو بهبه سرعت
  و او بين را خودم من اما افتاد، راه به آنابث سمتبه  او كرد. توجهي من به سختيبه  لوك رفت. آتشدان داخلبه
   دادم. قرارنابثآ

 گفتم:
   نزن.دست بهش -

 غريد:  كرونوس صداي دويد. صورتشبه عصبانيت
 جكسون.... -

  شد؟ مي تبديل طال به و درخشيد مي داشت بدنش كل كه اين يا بود منتصور اين
 لوك:  صداي كرد. حبس رانفسش دوباره او
  ....  لطفاً نداره. نياز بدنم به اين از بيشترديگه اون  ست. آماده تقريباً اون ... اون كمك. كنه. مي تغييرداره اون -

 كشيد: جيغ كرونوس
 نه! -
  درخشيد. مي ها زغال ميان در داشت بود، آتشدان در شمشير اما، گشتمي  شمشيرش دنبال، به كرد نگاه اطرافبه او

  كنار كه راند كنار راهش سر از مرا نيرويي چنان با او اما كنم، متوقف را اوكردم  سعي سمتش رفت.به تلوتلوخوران
   خورد. آتنا سريري  پايه بهسرم  ومدمآ فرود آنابث
 گفت:  كنان منمن آنابث

   پرسي.چاقو، -
   بود. عمقكم نفسش

   ... شده نفرين يتيغه ... قهرمان -
  كرد.رها  را آن و كشيد جيغ درداز بعد  گرفت. را شمشيرش كه ديدم راسو كرون رسيد، تمركز به امبينايي وقتي

 قابل  كرونوس داس كه اين مثل يافت، رشد داغ قرمز بهآتشدان  آتش سوخت.مي  و كرد مي دودداشت دستانش
  اخم كرونوس به رضايت عدمبا  و زد، مي سوسو خاكسترها ميان در كهديدم  را هستيا از تصويري نبود. آن باقياس
   بود.كرده
   زد. مي چنگ را اش شده نابودهاي  دست كه حالي در، افتاد فرو وبرگشت لوك

 پرسي.... لطفاً، -
  رسيد مينظر  به بود.اين  نقشه كشتم. مي رااو  بايد كردم. سمتش حركت بها چاقو ب شدم. بلند پايم رويبر تقالكنان

   كرد. تر را لبهايش او كنم. مي فكر چه به داند ميلوك
  مي دفاع خودشاز  اونره.آ  مي دست به رومن  كنترل بدي. خودت انجام رو كار اون توني نمي .. تونينمي تو -

 دارم.  نگه كنترلم تحت رو اون تونم مي ...تونم  مي كجاست.دونم  مي من.دست ، به تنهاكنه.
   كردن. دود به كرد شروع پوستش درخشيد، مي داشتكامالً او

  سعي و بود، داشته نگه بازوانش ميان در را آنابث كه گراور به، كردم نگاهبثانآ به  بعد كنم. حمله تا كردم بلندرا چاقو
 اون تو  بود: گفته ريچل فهميدم. را بگويد من به داشت سعي او كه را آنچه نهايتدر  و كند. مرقبت او از كردمي

   ذاره. مي تاثير كارت روي اين نيستي.قهرمان



 ناليد: لوك
 لطفاً، وقتي نيست.  -

  يك شبيه تيفونكه  كرد ميكاري او  نبود. كار در برايش توقفي هيچ كرد، مينمو  اش واقعي فرم بهكرونوس اگر
   برسد. نظر به بازي اسبابغول

  خواهد دست به را آن شده نفرين ي تيغهقهرمان، روح :د كر انعكاس سرم ميان در بزرگ پيشگويياز خطي
  آورد.

   دادم. لوك به را چاقو و ريخت فرودنيايم كل
 كشيد: فرياد گراور

 ام....  ... توپرسي؟ -
 ديوانه، مجنون، خُل شدي، احتماالً.

   نشستم. تماشا به گرفت،را  چاقوي  دسته لوكاما وقتي
  روي بر كوچكي  نقطه يك از كه حالي در گشود، را زرهش كناري بندهاي او دفاع. بدون بودم- ايستادهمقابلش در

  خودش بهاو دشواري،  با خورد. مي زخم سخت خيلي كه مكاني، كرد رونمايي چپش بازوي زير در درستپوستش،
   زد.چاقو
  بر مرا و لرزيد، جلوس اتاق درخشيد.انيش ف آتشي  گدازه شبيه چشمانش كشيد. فرياد لوك اما نبود، عميقيبرش
 احساس  و بستمرا  چشمانم درخشيد. روشنتر و روشنتر و كرد، محاصره را لوك انرژي تشعشع كرد. پرت زمينروي
   داد.ترك  را لبهايم و سوزاندم را پوست اي هسته انفجار شبيه نيروييكردم

  به اتاق، كف روي برافتاده.  فروتشدانآ  روي بر لوك كه ديدم كردم، باز راچشمانم  وقتيشد.  برقرارطوالني سكوتي
  آتشدان هاي زغال رويبر  و شد ذوب گداخته فلز بهكرونوس  داس بود. شده كشيده سياه خاكستر از اي، دايره اودور

   درخشيد. ميهنگرآ  يك ي كوره شبيه حاال كه،چكيد
  عميقخرخري نفسش  بود. قديمها كه طوري همانبي،آ  چشمان بود- باز چشمانش بود.ودآل  خون لوكچپ سمت

 گفت: غارغاركنان او بود.
 تيغه... خوب... -

   بود. شده جمع، اشك دويشان هر چشمان در لنگيد.مان  سمت به گراور كمك با آنابث زدم. زانواو كنار
   انداخت. نگاهينابثآ به لوك

   ... دونستي ميتو  اما بودمت.كشته  تقريباً دونستي.مي تو -
 هيس. -

   لرزيد. ميآنابث صداي
   رفت. خواهي اليسيومبه  تو لوك.، بودي قهرمان اونتو آخرش -
   داد. تكان را سرش ضعفبا او
   خوشبختي.هاي  جزيره كنم. سعي بارسه  براي بشم. متولد دوبارهكنم... فكر -

   كرد. فينيفين آنابث
  ري.آ  مي فشار خيلي خودتروي هميشه تو -

   كرد. لمس را او انگشتاننوك  آنابث آورد. باال را اش سوختهدست لوك
   ...تو آيا -



   درخشيد. لبهايش روي بر قرمزرنگ  و كردسرفه لوك
 م بودي؟ عاشقتو آيا -

   كرد. پاك رااشكهايش آنابث
   ... كردم مي فكر خب، ... كردم مي فكر كه بودزماني يه -
  من كه شدم متوجه من و كرد. مي هضم رابودم،  آنجا دركه من حقيقت،  اين داشت كه اين مثل شد، خيره منبه او

  كه بود اين داشت اهميت برايم واقعًا كه چيز تنها و شد ميمتالشي داشت دنيا  دهم. مي انجام را كار همان دارمهم
   است. زندهاو
  گفت:راميآ به او
   نبودم. عاشقت اما. لوك بودي، برام برادر يهمثل تو -

   لرزيد. دردبا  او داشت. رانآ  انتظار كه اين مثل داد، تكان موافقت بهسري لوك
 گفت: گراور

   ... تونيم مي. بديم بهش آمبروسيا كمي يهتونيم مي -
   برد. فرو را دهانشآب لوك

  نداره.... وجود دادن شفا براي چيزينه.  اما شناختم. مي كه بودي ستيري شجاعترين توگراور، -
   ديگر.اي سرفه

   كنم. حستشآ  شبيه راي پوستش گرما توانستم مي و گرفت، رامآستين او
   بيفته. اتفاق دوباره نده اجازه ...نده  اجازه ها. نشده ادعا ي من. همهايتان. -

  . التماس حال در طورين هم اما بود،عصباني چشمانش
 گفتم:

   دم.مي  قول دم.نمي اجازه -
   افتاد. فرو دستش و داد تكان موافقت بهسري لوك

  و شدند وارد جلوس اتاق داخل به وار طوفان رسيدند، جنگشان سلطنتي هاي لباس ميان در بعد دقيقهخدايان چند
   داشتند. را جنگ يكانتظار
  گرم و مبهم نور، در دورگهيك  ي شكسته هم در بدن سِر باالي در بود، ايستاده من و گراور آنابث، يافتندآنها آنچه

  .آتشدان
  گفت: صدايش در احتراميبا پدرم

   چيه. اين... اين -
  كردم: اعالن بود، شكسته صدايم كهحالي  در شدم. روبرو يونان خدايان باو برگشتم

 هرمس. كفن براي پسر  الزم داريم. يك كفنيه ما -
 
 
 
 
 
 
 
 



 فصل بيستم

 .بريم  فوق العاده اي ميجوايز
  شبنم امانت فصل:اين مترجم

 

  ديده خودم چشمبا كه  وقتي از، كه بانوهاي پير را نديده بودمبود  سالهاسه بانوي پير خودشان بدن لوك را بردند.
 . آن سالم بود12 بافتند، زماني كه  مي جاده كنار در فروشيميوه  يدكه  يك كنار در را زندگي كالف آنها كهبودم
و  هاي بافتني ميل سه مادر بزرگ وحشتناك با كيف هاي پر از د- ترساندن مي هم حاال و بودند ترسانده مرانهاآ زمان

 نخ. كالف هاي

 20ناگهان  م مو به مو از جلوي چشمانم گذشت. ا زندگي،يكي از آن ها به من نگاه كرد و با وجود اينكه حرفي نزد
بر سر باز ق يك ، قدرت از بدنم خارج شد و سنگ قبرميهمه  سپس پير و پژمرده. بعد يك مرد ميان سال. ساله بودم.

 :همه اين ها در كمتر از يك ثانيه اتفاق افتاد. او گفت.  ديدمرا  رفت، ميفرو زمين دل در تابوتي كه و

   . تموم شد-
  ديده قبل چهارسال كه ست هماني اينكه  فهميدم و كشيد، بيرون را شده ريز ريز آبي كالفسرنوشت مادربزرگ

كه   دانستممي اما االن  است، منزندگي بودم كردهفكر كنند.  ميقيچي  را آن آنها بودم ديده كه زندگي خطبودم،
  لوكبدن  آنها شود. راه روبهاوضاعشد تا   را به من نشان داده بودند كه بايد قرباني مييآن ها زندگي مال لوك بوده.

  اتاق از خارج بهنآ  كردن حمل به كردن شروع و پيچاندند سفيد و سبز كفن يك در را آن و كردند جور و جمعرا
 : هرمس گفتجلوس.

 صبر كنيد. -
 طور كه راه مي همان صندل و كالهخود. ،يونانيرداي سفيد   بود: پوشيده راشكالسيك  هايلباس  ، خداي پيغامبر

 زمزمه ، اش پيچيده بودندچوپانيكه به دور عصاي  جورج و مارتا، مارها، . زدند ميپرپر بال هاي كالهخودش ،رفت
 :كردند مي

 .لوك بيچاره  لوك،-
 در حال پختن كلوچه و درست كردن ساندويچ براي پسري ،تنها در آشپزخانه اش درباره ي مي كستالن فكر كردم.

كلماتي را به زبان يوناني   ش را بوسيد.اهرمس كفن دور صورت لوك را باز كرد و پيشاني  گشت. وقت برنمي كه هيچ
 :خرين دعاي خير. هرمس زمزمه كرد  آه كرد-مباستان زمز

 خداحافظ. -

   پير اجازه داد تا بدن پسرش را ببرند.بانوانسپس سرش را تكان داد و به 
  كردند.  االن براي من معني پيدا ميشخطوط  درباره پيشگويي بزرگ فكر كردم.،كردند در حالي كه آنجا را ترك مي

. ورد آ طلسم شده بدستش خواهديتيغه  روح قهرمان،
طلسم شده براي اينكه لوك  تيغه طلسم شده چاقويي بود كه او خيلي وقت پيش به آنابث داده بود. قهرمان لوك بود. 



قولش را زير پا گذاشته و به دوستانش خيانت كرده بود. 

تواند روزگارش را پايان دهد.  مي يك انتخاب ساده
 توانايي هنوز هم لوك كه - همانطور كه آنابث باور كرده بود-و باور كنم بدهم لوك  كه چاقو را به،انتخاب من 

.  دارد را اوضاع كردندرست

 شود. المپ حفظ يا محو مي
 با قرباني كردن خودش المپ را نجات داد. كول

لوك بود.   قهرمان نبودم،واقعًا من نهايت، در بود. ريچل با حق
 روي چيز مهمي بر  بود مجبوراو ، رفته بودفرو درون رودخانه استيكس بهو يك چيز ديگر هم  فهميدم : وقتي لوك 

  شد. نه حل مي  وگر، تا او را به زندگي فانيش بچسباندكندتمركز 
 هستيا به من نشان   كه بود كردهمجسم  رااو تصويري  داشته.لوك داشتم كه ان حسي را ديده بودم و همامن آنابث ر

 يك خانواده آنها وقتي كه قول داده بود ، با تاليا و آنابث، روزهاي خوب گذشتهآن از خودش در تصويري -داده بود
اين  ورد.آ آن قول را به ياد  بود و باعث شدهبود ضربه سختي به او وارد كرده ، صدمه زدن به آنابث در نبرد.خواهند بود

پاشنه  - نقطه ضعف او به وجدان فاني اش اجازه داده بود تا دوباره كنترل را بدست بگيرد و كرونوس را شكست دهد.
 بود.  داده نجات را ما ي همه اوآشيلش-

  از درد فرياد زد و فهميدم بازوي شكسته اش را گرفته ام.او اما ،من او را گرفتم  زانوهاي آنابث خم شد.، كنارمدر
  :گفتم

 . متاسفم،آنابث  خدايان.، آه-
 خوبم. -
 من بيهوش شد.  بازوان درو اين را گفت او

 :فرياد زدم
 . اون به كمك احتياج داره-

 .آپولو جلو آمد

   رسم. ميبهشن م -
245Fري-بن  دودي عينك و  بود سخت آن به كردن نگاهكه درخشان بود چنانره آتشينش ز

 و لبخند بي عيب اش باعث 1
به نظر بيايد.   جنگيادوات نمايش مدل مرد براي  يك شبيهاوشدند  مي

 . در خدمت شماستپزشكي، خداي -
 ناپديدبريدگي ها و زخم ها   فوراٌ محو شدند.ها  كوفتگي او دستش را باالي صورت آنابث حركت داد و طلسمي خواند.

 آهي كشيد. ، در خواباو راست شد و  بازويششدند.
 :آپولو نيشخند زد

                                                 
1 - matching Ray-Bans-ست. عينك ي زمينه در متنوعي بسيار كاالي داراي كه ست سازي عينك معروف شركت يك بن ري   



 .مون بگم  چند دقيقه ديگه خوب ميشه.به اندازه كافي وقت دارم تا يه شعر درباره پيروزي-

 دادند.آپولو و دوستانش المپ را نجات 
   آره؟  خوبه.-

 :گفتم
   بسرايي. رو شعراون،ام، تو  ذارم تا  مي. آپولو، ممنون-

وقتي خواهش عجيبم را به  وردم.آ به خاطر ارم،  بوددادهبه مادرم   كهيقول بود.  نامشخصو محو ،چند ساعت بعد
 رنگ آبي ا باالي ساختمان امپاير استيت ببر كه حاال گفت بشكني زد و به من   او حتي پلك هم نزد.،زئوس گفتم

من زنده  دانست: مي  اشمعني اما مادرم ،شدند كه اين به چه معناست  ميكنجكاوبيشتر فاني ها فقط   است.روشن
  بود. شدهدادهالمپ نجات  مانده بودم،

 سريع پيش ، وجود فوق العاده قدرتمند12با بودن  خدايان شروع به تعمير تاالر كردند كه به طرز غافلگيركننده اي
سمان دوباره شكل گرفت به دوستاني كه زنده مانده آ ميانمن و گراور از زخمي ها مراقبت كرديم. زماني كه پل  رفت.
 اما ،رفت  با عصا راه مي او افتاده نجات داده بودند.فرو مجسمه زيرسايكالپس ها تاليا را از   خوش آمد گفتيم.،بودند

آن ها حتي مرا  كانر و تراويس استول با زخم هاي كوچكي جان سالم به در برده بودند. جز اين حالش خوب بود.
 آنها اجازه اگرچه است، خوب حالشانآن ها به من گفتند پدر و مادرم  مطمئن كردند كه شهر را خيلي غارت نكرده اند.

استول   و به سرعت به كمپ برده بود.آوردهجر ها بيرون آ پاره زير كايرون را از ،لري  ُاخانم .شتندورود به المپ را ندا
 اما حداقل او زنده بود. ،رسيدند  براي سنتور پير نگران به نظر ميكميها 

 رفته.  ديده كه در پايان جنگ از ساختمان امپاير استيت بيرون ميا داد كه ريچل اليزابت دير رگزارشتي گاردنر يك
داد.  دانست كجا رفته كه مرا آزار مي اما هيچكس نمي ،رسيده ريچل به نظر سالم مي

 پدرش درست پشت سرش بود،  مثل يك قهرمان خوش آمد گفته شد.،شد وقتي وارد المپ مي ،به نيكو دي آنجلو
خداي مرگ وقتي خويشاوندانش با   قرار بود هيديز فقط در انقالب زمستاني وارد المپ شود.كه حقيقت  اين رغمعلي

خوش آمد گفت شده   اوبهمشتاقانه  شك دارم تا به حال اينطور  رسيد.  گيج به نظر مي،كوبيدند دست به پشتش مي
باشد. 

 : كشيدنعره زاري لرزيد.  مي،هنوز به خاطر مدتي كه داخل قطعه يخ بود كالريس نظامي وار وارد شد،
 اين دختر منه! -

 در حالي كه او را بهترين جنگجويي كه تا به حال ، و به پشتش كوبيد ريخت همبهخداي جنگ موهاي كالريس را 
زد.   صدا مي،ديده

زنم!   اون چيزيه كه دارم دربارش حرف مي اين سالخي دراكون؟-
 مثل ،توانست انجام بدهد سرتكان دادن و پلك زدن بود تنها كاري كه مي رسيد.  دستپاچه به نظر ميكامالً كالريس 
   زد.لبخند  اما باالخره ،كند  شروع به زدنشزترسيد اري اينكه مي

  فكر مي،ش كمي بدخلق بودسرير روي بر خاطر پرشم ه هفاستوس ب كه اينبا گذشتند، و مهرا و هفاستوس از كنار
   ام. داده انجامعالي اساسًا  را كارم منكرد



 .هرا با تحقير دماغش را باال كشيد
 ببرم. تو و اون دختر كوچولو رو از بين  تونم نميديگهزنم االن   حدس مي-

  : به او گفتم
  . اون لوك رو راضي كرد تا كرونوس رو متوقف كنه. آنابث المپ رو نجات داد-
هممممم...  او -

حداقل براي مدتي.   در امان خواهد بود،جانمان شدم، متوجه اما من ،هرا با اوقات تلخي چرخيد
 : سر تا پاي مرا نگاه كرد و گفت اوسر ديونسيوس هنوز باندپيچي شده بود.

زنم خيلي هم بي عرضه  پس حدس مي  اومده، بيرون زنده جنگازبينم كه پولكس  مي جكسون، پرسي  خب،-
 .فكر كنم همشو مديون آموزش هاي مني نيستي.
 . قربان،بله -اممم،

  .آقاي دي سري به نشانه موافقت تكان داد

 100حاال به جاي  زئوس دوره ي تنبيهم توي اون كمپ مالل آور رو نصف كرده.  به عنوان تشكر براي شجاعتم،-
 . سال باقي مونده50سال فقط 

 ، نه؟ سال50-

 مي قدر زنده  آن فرض اينكه  به را تصور كنم،،شدم  تا وقتي يك پيرمرد مي،مدن با ديونسيوسآسعي كردم كنار 
  ماندم.

 :او گفت
 . جكسون، خيلي هيجان زده نشو-

كرد.  و من متوجه شدم داشت اسمم را درست تلفظ مي

  . فالكت بار كنمن من هنوزم خيال دارم زندگيتو-
  . بگيرم را زدنملبخندتوانستم جلوي  نمي

 . طبيعتاً-

  .فهميم همو مي  همينراي بدقيقاً،-

 سوخته بود.  با آتش سطحي طوربه و كه به شكل درخت تاك بود ،شسرير كردن تعميربه كرد او برگشت و شروع 
 .بار اشك هايش فرو مي ريختند هر چند وقت يك  ايستاد.مگراور كنار

 . خيلي -خيلي از ارواح طبيعت مردند پرسي،
 دستم را دور شانه هايش حلقه كردم و تكه پارچه اي براي فين كردن به او دادم.

 پارك ها رو تميز مي كاريم، درخت هاي جديد مي .ما از اين وضعيت درميايم من.-  جي،كارت فوق العاده بود- 
كنند.  دوستانت در دنيايي بهتر در بدن هاي تازه حلول پيدا مي كنيم.



 :با افسردگي فين فين كرد
 سختي تونستم هب من هنوز يه طرد شده ام. ولي جمع كردن اونا قبالً به اندازه كافي سخت بود. كنم.  من... فكر مي-

من باعث قتل عام اون ها  هرگز ديگه به من گوش ميدن؟ حاال، كسايي رو پيدا كنم كه درباره پن به من گوش بدن.
  شدم.

 :قول دادم
 . وحش اهميت ميديدنيايتو بيشتر از هر كس ديگه اي به  چون تو بهشون اهميت ميدي..  اونا گوش خواهند داد-

   بزند. لبخندكرد سعي

كنم كه دوستت هستم.  اميدوارم...اميدوارم بدوني من واقعاً افتخار مي  پرسي،، ممنون-
 . نوازش كردمرا بازويش

تو شجاع ترين ستيري هستي كه تا به حال ديدم.  من.-جي  لوك در يه مورد حق داشت،-

 ،ارتش پوسايدون با آرايش نظامي  اما قبل از اينكه بتواند چيز ديگري بگويد شيپور حلزوني به صدا در آمد.،او سرخ شد
وارد اتاق جلوس شدند. 

 :تايسون فرياد زد
 پرسي!  -
 براي همين بغل كردنش مثل ،خوشبختانه به اندازه ي عادي اش كوچك شده بود  سمتم حمله كرد. به بازآغوشي با

 :او گفت تصادف با يك تراكتور بود نه كل مزرعه.
 تو نمردي! -

 بودم:موافق 
 نه؟  مگهعاليه،  آره،-

 .دستانش را به هم كوبيد و با خوشحالي خنديد
 !خيلي خوش گذشت ديم.شي زنجير كبهما تيفون رو  آره!  منم نمردم.-

 به ان را دستانشكف و  كردند موافقتشانبا تكان دادن سر  و خنديدند، سايكالپس زره پوشِ ديگر50 ،پشت سرش
 : فرياد زدشان يك نفر.نشانه پيروزي به هم كوفتند

 . اون شجاعه. تايسون ما رو هدايت كرد-
 :يك نفر ديگر فرياد زد

 شجاع ترين سايكالپس! -

 :تايسون از خجالت سرخ شد
 چيزي نبود! -

 :گفتم



تو باور نكردني بودي!  .ت من ديدم-
 :اما به خودش جرأت داد و گفت ترسيد. او در حد مرگ از سايكالپس ها مي كند. فكر كردم گراور بيچاره غش مي

تا هورا براي تايسون!  3 ام...  بله،-
  :سايكالپس ها غرش كردند

 هووورررااا! -
 : گراور من من كرد

 ! لطفاٌ منو نخوريد-
  كنم كسي صدايش را شنيده باشد. اما فكر نمي

 شاخه 3سايكالپس ها جدا شدند و پدرم در زره جنگي اش در حالي كه عصاي  مد.آ  در صدابهشيپور حلزوني دوباره 
 :فرياد زد  با گام هاي بلند وارد اتاق جلوس شد.،درخشد اش در دستش مي

 ...آفرين پسرم و پرسي  تايسون،-

  يكباره به مرا باشد داشته قصد كه ترسيدم ميانگشتش را به سمت من تكان داد. براي يك ثانيه  شد.عبوسصورتش 
   كند. حذف روزگاري  صحنهاز
تو المپ رو نجات داده اي!  بخشم.  ميسريرم روي بر من حتي تو رو براي نشستن -

او  .سترا بغل نكرده ام هيچوقت واقعاً پدرم ، متوجه شدم قبالً،با خجالت . كشيدغوشآ در گشود و مرا رااو دستانش 
  داد. و هواي تازه دريا را مي  دريانمكي ساحل و بوي معمولي، مثل يك انسان ،گرم بود

 حدس مي .كنم كمي گريه كردم اقرار مي  كه، احساس خوبي بود آنقدروقتي عقب رفت با مهرباني به من لبخند زد.
 روز اخير ترسيده بودم.  چند ايندرزنم تا آن لحظه به خودم اجازه نداده بودم  تا درك كنم چقدر واقعاً 

  ...پدر -
 :او گفت

  حتي ،باالتر از همه قهرمان ها صعود كردي  جايگاهيبه و تو ،پرسي  از ترس نيستفارغهيچ قهرماني هيس.  -
   ... هركولجايگاه

 غريد:صدايي 

 پوسايدون!  -
 از آن سوي اتاق به پدر من خيره ،كردند درحالي كه بقيه خدايان جاهايشان را اشغال مي زئوس سرجايش نشسته بود.

 آتشدان نشسته ي كنارهيك صندلي ساده سنگي مهمان بر   بر كه حالي در بود،حاضرحتي هيديز هم  كرد. نگاه مي
 بود.  ه كنار پاهاي پدرش نشستدر زمين روينيكو چهارزانو بر  بود.

 :زئوس با ترشرويي گفت

 برادر؟ ،آيا تو مغرورتر از اوني كه به ما در شورا ملحق بشي، پوسايدون  خب،-
 اما او فقط به من نگاه كرد و چشمك زد. ،فكر كردم پوسايدون عصباني خواهد شد



 لرد زئوس.  ،-باعث افتخار منه
د. ن اتفاق مي افت ها معجزهزدمحدس 

 هنگامي كه زئوس داشت پوسايدون به سوي صندلي ماهيگيري اش قدم برداشت و شوراي المپي ها تشكيل شد.
 چيزها- آنابث وارد شد و كنارم  بقيهاي درباره شجاعت و دالوري خدايان و  سخنراني طوالني كرد- ميصحبت
 :زمزمه كرد رسيد.  خوب به نظر مي، براي كسي كه تازه بيهوش شده او،ايستاد.

  ؟ چيزي رو از دست دادم-
  گفتم: كنانپچ پچدر جواب 

  .مونت هنوز كسي قصد نداره بكش-

 .امروز اولين باره -
كرد.    زيرا هرا داشت نگاه بدي به ما مي،ه اي نثارم كردلم اما گراور سق،من زدم زير خنده

 :زئوس گفت

 سپاسگزاريم ...ما ،  اما برادرانم- و 
 انگار بيرون دادن كلمات سخت بود.  كرد، صافرا گلويش

 . كمك هيديزاز  سپاسگزاريم ام،-
او شانه  . بود كرده دريافت را حقش شدممتوجه اما ،چهره اش از خود راضي بود فقت سري تكان داد.ا لرد مرگ به مو

رسيد.   زماني كه تا به حال ديده بودمش به نظر مي  نيكو را نوازش كرد و نيكو خوشحال تر از هر،هاي پسرش
 .رسيد انگار كه شلوارش در حال سوختن باشد  هرچند قيافه اش طوري به نظر مي،زئوس ادامه داد

تشكر كنيم.    از پوسايدون... ام ... ما بايد. البته  و،-
 :پوسايدون گفت

   به خاطر چي؟ برادر.،متأسفم- 
  كرد:غرولندزئوس 

 ...كسي كه بدون وجودش شكست دادن تيفون سخت ،  ما بايد از پوسايدون تشكر كنيم-

 :پوسايدون با بي گناهي پرسيد
 سخت؟ -

 :زئوس گفت

 .شكست دادن تيفون غير ممكن بود  غير ممكن،-

خدايان با زمزمه موافقت كردند و اسلحه هايشان را به نشانه موافقت به هم كوبيدند. 
 :زئوس گفت

كساني كه خيلي خوب از المپ دفاع  مون باقي ميذاره،  كه فقط ما رو با مسئله تشكر از قهرمانان نيمه خداي جوون-



 هست. سريرمتا جاي فرورفتگي رو   چند اينكه وجودباحتي  كردند-
  او به را ها شكارچي ي رتبه رفتن باال كمكش خاطربه اول او را جلو احضار كرد و ،از آن جا كه تاليا دخترش بود

   داد.وعده
 :آرتميس لبخند زد

تو منو سربلند كردي و همه شكارچي هايي كه براي خدمت به من جان دادند هيچوقت  .م جانشين، تو عالي بودي-
  شوند. مينائلمطمئنم اون ها به اليسيوم  فراموش نخواهند شد.
 شد و هيديز شانه باال انداخت. خيرهاو معني دار به هيديز 

  . احتماالً-
او خيره شد.    بيشتر به كميآرتميس

 :هيديز غرغر كرد

 .كنم  رو آسون مي اعمالشون بهرسيدگي خب. جريان بسيار -

   درخشيد. مي غرور تاليا باصورت
 .بانوي من ، ممنون-

كنار آرتميس بايستد. در سپس لنگان لنگان به سوي ديگر تاالر قدم برداشت تا  حتي هيديز. او به خدايان تعظيم كرد،
 :زئوس صدا زد

 .پسر پوسايدون  تايسون،-

  گفت: لبزير ناليد. اورسيد اما رفت تا وسط شورا بايستد و زئوس  تايسون عصبي به نظر مي
 تو ،براي دالوريت در جنگ و براي رهبريِ سايكالپس ها تايسون، نه؟ ايي رو از دست نميده.ذ خيلي وعده هاي غ-

خدايان الزم  شوي و از اين پس بايد برادرانت رو هر زمان كه بوسيله به عنوان ژنرال در ارتش المپ منصوب مي
تبر؟  شمشير؟ دونسته بشه به جنگ بفرستي و تو بايد يه سالح جديد...ام...چه جور اسلحه اي دوست داري؟

 : گفت،داد  را نشان مياشتايسون درحالي كه چماق شكسته 

 چماق!  -
 :زئوس گفت

 .شه بهترين چماقي كه پيدا مي ديم. چماق جديد مي  ... ار...  ما به تو يه، خيلي خوب-

 :تايسون فرياد زد
  ! هورااا-

شد به پشتش كوبيدند.  همانطور كه دوباره به آنها ملحق مي و همه سايكالپس ها تشويقش كردند و

 :ديونسيوس صدا زد
 . گراور آندروود ستير-



 گراور با نگراني جلو آمد.

 :ديونسيوس با سرزنش گفت

  و   وت،براي شجاعتت و فداكاري . ببرم بينازمن قرار نيست تو رو  صادقانه بگم، جويدن پيراهنت رو تموم كن.  اوه.-
 خدايان مناسب ديدند كه تو رو يكي از اعضاي شوراي بزرگان سم ،داريم  تاسف باعثبراي اينكه يه جاي خاليِو  ،و

 .دار بناميم
گراور در جا غش كرد.  

 . آه كشيد،ديونسيوس همانطور كه چند نياد جلو آمدند تا به گراور كمك كنند

نيادها و  وقتي بيدار شد يه نفر بهش بگه اون ديگه يه طرد شده نخواهد بود و همه ستيرها، خُب، فوق العادست.  ه،آ -
 ،افتخارات امتيازات،  با همه حقوق،،ديگر ارواح طبيعت از اين پس با اون مثل يك لرد دنياي وحش رفتار خواهند كرد

 . كنه تحقير روخودشحاال لطفاً ببرينش قبل از اينكه بلند بشه و  و. و و
 : ناله كرد بردند، مي بيرون رااوگراور در حالي كه ارواح طبيعت 

. . غذاااا..-
 ، وحش با يك عالمه نياد زيبا كه در حال مراقبت از او هستنددنياياو به عنوان يك لرد  شود.  او خوب ميدانستم مي

. دنست بدتر باشاتو زندگي مي بيدار خواهد شد.
 :آتنا صدا زد

 .دختر خودم  آنابث چيس،-
آتنا لبخند زد:  برابر مادرش به زانو درآمد.  سپس به جلو قدم برداشت و در،آنابث دستم را فشار داد

قدرت و شجاعتت براي دفاع از اين شهر و جايگاه  تو از هوش، فراتر از همه انتظارها ظاهر شدي. دختر من، تو،- 
 تيتان آسيب زيادي به جا گذاشته كه بايد  لردويران شده. .. ...خب . شديم كه المپمتوجه  ماقدرت ما استفاده كردي.

اما خدايان  تونيم دوباره با جادو بسازيمش و دقيقاً تبديلش كنيم به همون چيزي كه بود. البته ما مي  بشه.تعمير
دختر من، اين  گيريم و تو، ما اين رو به عنوان يك فرصت در نظر مي تونه پيشرفت كنه. كنند شهر مي احساس مي

پيشرفت رو طراحي خواهي كرد. 

 :آنابث با گيجي باال را نگاه كرد
 من؟ بانوي بانوي...-

 :آتنا لبخند كنايه آميزي زد

چه كسي بهتر از تو براي طراحي دوباره  تو تكنيك هاي خود دايدالوس رو مطالعه كردي. مگه نه؟  تو يه معماري.-
المپ و تبديلش به يك اثر تاريخي كه براي ابديتي ديگر باقي بمونه؟ 

تونم هر چيزي كه بخوام طراحي كنم؟   منظورتون اينه كه مي-

  : الهه گفت
 . بساز ها قرنبراي ، يك شهر براي ما، داري رورزوشآ  كه طورهمون -



 :آپولو اضافه كرد
 .تا وقتي كه يه عالمه مجسمه از من بسازي- 

   بود:آفروديت موافق
 و من.  -

 : گفتزاري

 و... شريرانه و مجسمه هاي بزرگ با شمشير هاي بزرگ . و من، هي-
 :آتنا حرفشان را قطع كرد

 .معمار رسمي المپ بلند شو دخترم، اون نكته رو گرفت،  خيلي خب!-
 :با نيشخند گفتم آنابث با منگي بلند شد و به سمت من برگشت.

تبريك!   آفرين!-
براي اولين بار دچار فقدان كلمات براي حرف زدن شده بود. 

 ... ومداد  كاغذ پيش نويس و ام، ... من بايد شروع به برنامه ريزي كنم. ..  من-

پوسايدون اعالم كرد. 
 پرسي جكسون! -

 و تروق آتشِ قاتاق به غير از صداي تر  صحبت ها خاموش شدند. يهمه  سرتاسر تاالر منعكس شد.در ماسم
به سمت وسط  ارواح. سايكالپس ها، نيمه خدايان، همه خدايان، چشم هاي همه روي من بود، آتشدان ساكت بود.

حاال او به شكل يك دختر بود و از نشستن دوباره كنار آتش  هستيا با اطمينان لبخند زد. قدم برداشتم.جلوس اتاق 
م. هلبخندش به من شهامت داد تا به راه رفتن ادامه بد رسيد. به نظر مي  راضيوخوشحال 

 :پوسايدون گفت بعد در مقابل پدرم زانو زدم. اول به زئوس تعظيم كردم.

 . پسرم، بلند شو-
تي بلند شدم. خبه س

ه انكار كنه پسر من مستحق پاداشه؟ كآيا اينجا كسي هست   يك قهرمان بزرگ بايد پاداش داده بشه.-

كردند و خيلي از آن ها هنوز مرا دوست  خدايان هيچوقت روي چيزي توافق نمي منتظر كسي بودم كه حرف بزند.
 ولي حتي يك نفر هم اعتراض نكرد. ،نداشتند

 :زئوس گفت
 .تو يك هديه از طرف خدايان خواهي داشت پرسي جكسون،  شورا مي پذيره.-

 :تآمل كردم

 هر هديه اي؟ -
 :زئوس عبوسانه سر تكان داد



قرن هاست خدايان اين هديه   به تو داده ميشه.،اگه اون رو ميخواي آره. بزرگترين هديه. . خواي دونم چي مي  مي-
  شي.مي تو به يك خدا تبديل -خواي  اگر اين چيزيه كه تو مي- اما پرسي جكسون،رو به يك قهرمان فاني نداده اند

 پدرت تا ابد خدمت كني. نائبتوني به عنوان  تو مي ير.ذفناناپ ناميرا.

 :با گيجي به او خيره شدم
يك خدا؟  .. . ام-

 :زئوس چشمانش را چرخاند
اون وقت مجبورم براي  تونم تو رو جاودانه كنم.  من مي،با رضايت عمومي شورا اما بله. .احمقيك خداي ،  ظاهراٌ-

هميشه تحملت كنم.  
 گفت: متفكرانه زاري

  اونو مثل خمير له كنم و اون فقط به برگشتن ادامه ميده،،تونم هر وقت كه بخوام من مياينكه اين يعني - اوووم، 
 .من اين ايده رو دوست دارم

 : گفت،كرد آتنا با وجود اينكه داشت به آنابث نگاه مي
  . من هم موافقم-

 سال پيش 2به  بود.  پريدهرنگ  صورتشآنابث سعي داشت چشمانش را از من بدزدد.  انداختم.يبه عقب نگاه
من در آستانه ي يك   و يك شكارچي شود.شدهكردم او قرار است به آرتميس متعهد   وقتي كه فكر مي،برگشتم

  به نظر ميي شكلهمان كامالًحاال او  م.هد  از دستش ميدارمكردم  فكر مي  كه حالي در، ترس بودماز قلبيحمله 
  رسيد.

توانستم از همه آن ها دوري  مي  فكر كردم.، در يك لحظه ديده بودمكهزندگيم   ازآنچهو   سرنوشتبانوي 3درباره 
 در بهترين وضعيت، توانستم براي هميشه نوجوان باقي بمونم، مي نه جسدي در قبر. نه مرگ، نه پير شدن، كنم.

نستم زندگي و قدرت ابدي داشته باشم.كي ميتونه اين را رد كنه؟ اتو مي  در حال خدمت به پدرم.،قدرتمند و ناميرا
خيلي  گارد.ريسلينا بيو مايكل يو، ، كندروفيچارلز ب به دوستانم در كمپ فكر كردم؛ سپس دوباره به آنابث نگاه كردم.

  دهم.انجام يكاره نستم بايد چاد تان ناكامورا و لوك فكر كردم و مييدرباره ا هاي ديگه كه االن همگي مرده بودند.
 :گفتم

 . نه-
كردند مثل  اينكه اشتباه شنيده باشند.  خدايان به هم ديگر اخم مي شورا ساكت بود.

 :زئوس گفت
كني؟  تو هديه ي سخاوتمندانه ما رو رد مي  نه؟-

 :مثل يك طوفان در آستانه فوران كردن. گفتم صدايش به حد خطرناكي رسيده بود،
  دارم.كردن زندگي برايمن هنوز يه عالمه وقت  ... فقط  اشتباه برداشت نكنيد. ديگه. چيزايخيليمن مفتخرم و - 

 . باقي بمونم دبيرستان دوم سالموزآ دانشمتنفرم كه 
  جورايي، كه يهدرخشيدند چشمانش مي اما آنابث دستانش را روي دهانش گذاشته بود. خدايان به من زل زده بودند.



 : گفتم  كرد. مي جبران چيزها رانآ تمام
ديد كه آرزوم رو برآورده كنيد؟  قول مي ... اما خوام.  من يك هديه مي-

 : اش فكر كردهزئوس دربار
 . اگر به اندازه قدرتمان باشه-

 :گفتم

 دارم. نياز سوگندتون به رودخانه ي استيكس به اما من ،و حتي خيلي هم سخت نيست  هست.-
 :نسيوس فرياد زدودي

 ؟ تو به ما اعتماد نداري؟ چي-
 : گفتم،كردم درحالي كه به هيديز نگاه مي

 يك بار يه نفر بهم گفت بايد هميشه يه سوگند رسمي بگيري. -
 .هيديز شانه باال انداخت

 . مقصرم-

 :زئوس خرناس كشيد
خوريم كه درخواست منطقي تو را تا وقتي كه در حوزه  به نام شورا ما به رودخانه استيكس قسم مي  خيلي خب!-

قدرتمان باشد برآورده كنيم. 
معامله بسته شده بود.   تندري غرش كرد و اتاق جلوس را لرزاند. خدايان ديگر با زمزمه پذيرفتند.

 :گفتم

 يهمه  ...  بچه هاي همه . بچه هاي خدايان به طرز مناسب شناخته شوندكهخوام   بعد، از شما مي به از اين لحظه-
 .خدايان

المپي ها با ناراحتي جا به جا شدند. 

 :پدرم گفت
دقيقاٌ منظورت چيه؟   پرسي،-

 :گفتم

  كرونوس نمي،كردند نبود ن نيمه خداهايي كه از طرف پدر يا مادرشون احساس رها شدگي ميآ تمام اگر به خاطر -
 كردند و دليل خوبي هم داشتند. مي مهري بي  و  كينه،ت عصبانياحساساون ها  تونست طغيان كنه.

سوراخ هاي بيني سلطنتي زئوس گشاد شدند. 
  .... كني متهم روما تو جرأت ميكني -

 سالگي 13به   كهوقتيخوام قول بديد  من از شما مي  ي ديگه اي نبايد وجود داشته باشه.ادعانشده هيچ بچه ي -
 هيوالها در  شفقت ورحماون ها ديگه به اميد  همه ي بچه هاي دورگتون.  مدعي وجود بچه هاتون بشيد-، رسندمي



 و به كمپ برده بشن تا بتونند درست شدهخوام  اون ها خواسته  من مي دنيا به حال خودشون رها نخواهند شد.
آموزش ببينند و زنده بمونند. 

 : گفتآپولو
 ...فقط يه لحظه صبر كن   حاال،-

ك افتاده بودم. ط اما من روي غل
 اون ها همشون اليق يك عفو عمومي و مكاني در  - هبهوس،ن ژاوس،يمورف هكيت، نمسيس،:  و خدايان كوچك-

كاليپسو و تمام تيتان هاي صلح طلب هم بايد بخشيده  بچه هاي اونا نبايد ناديده گرفته بشن. كمپ دورگه ها هستند.
  ...بشن و هيديز

 : هيديز نعره كشيد

 خوندي؟ تو منو يه خداي كوچيك -
 :سريع گفتم

نيكو اين رو ثابت  اون ها بايد يك كابين در كمپ داشته باشند.  بشن.رها مطروداما بچه هاي شما  نبايد   نه سرورم،-
پرسه پدر و  ديگه هيچ نيمه خداي خواسته نشده اي در كابين هرمس چپونده نميشه در حالي كه از خودش مي كرده.

 بزرگي خداي 3و ديگه هيچ پيمان  براي همه خدايان. اون ها كابين خودشان رو خواهند داشت، مادرش كي هستند.
شما بايد خالص شدن از دست نيمه خدايان قدرتمند رو تموم   نيفتاد.كارگراون به هيچ وجه  وجود نخواهد داشت.

به همه بچه هاي خدايان با احترام خوش آمد گفته و  پذيريمشون. ديم و مي در عوض ما به اون ها آموزش مي كنيد.
اين آرزوي منه.  رفتار ميشه.
 :زئوس گفت

 همش همين بود؟ -
 :پوسايدون گفت

   كردي. طلب زيادتو زياد خواستي،،  پرسي-
 :گفتم

.  رو همه ي شما.دارم  من شما رو سر عهدتون نگه مي-
  :در كمال تعجب اين آتنا بود كه صحبت كرد نگاه هاي سخت زيادي عايدم شد.

اين موضوع يك ضعف استراتژيكي رو در اين  ما نادان بوديم كه بچه هامون رو ناديده گرفتيم.  پسره راست ميگه.-
  ....من شك هاي خودم رو راجع به تو داشتم اما شايد پرسي جكسون، جنگ بوجود آورد و تقريباً سبب نابودي ما شد.

 . مثل اينكه كلمات ترش مزه بودند، انداخت و بعد صحبت كردي به آنابث نگاه

كنم كه نقشه ي اين پسر رو قبول كنيم.  پيشنهاد مي كردم.  شايد من اشتباه مي-
 :زئوس گفت

...  زنم اما حدس مي.  بشيم كوچولو بچه يهكن وشگ اوووهوووم، حرف -



 :هرمس گفت
 با رضايت همه. -

همه خدايان دستانشان را باال بردند. 
  :گفتم

 .ممنون ...  ام-

 : پوسايدون صدا زد،برگشتم اما قبل از اينكه بتوانم بروم
 . گارد احترام-

 يك راهرو براي من كه از ميانش عبور كنم. تشكيل دادند.  درتا صف از تخت ها دو فوراٌ سايكالپس ها جلو آمدند و 
  بودند. توجهسراپا آنها

 :تايسون گفت
و برادر بزرگ من!  .... قهرمان المپ،  درود بر پرسيوس جكسون،-

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فصل بيست و يكم

 بلك جك باال مي پرد. 
  جليليان شايان فصل:اين مترجم

 
 رها فو يك مهآنابث و من وقتي هرمس را در يك سمت حياط كاخ ديديم، از مسيرمان منحرف شديم. هرمس ميان

 داشت يك پيام رنگين كماني مي فرستاد. 
 آنابث كردم. به نگاهي

 . بينمت- توي آسانسور مي
 - مطمئني؟

  كرد. بررسي را امبعدش اون چهره
 - آره، مطمئني.

 پيام هاي رنگين كماني خيلي سريع مي . تصاوير باشدداشته  من شدن نزديك بهبه نظر نمي رسيد هرمس توجهي
 اخبار فاني ها از همه جاي كشور نشان داده ميشد:   بياورم. در سرآنها  از گذشتند و من به سختي مي توانستم

 مانده بود، رئيس جمهور داشت مصاحبه  جامانهاتان به تصاويري از خرابي هاي تيفون، خرابي هاي جنگ ما كه در
  كردند. ميحركت ها امريكايي مطبوعاتي انجام مي داد، شهردار نيويورك، چند تا ماشين ارتشي داشتند در خيابان

 - شگفت انگيزه.
 هرمس به سمت من برگشت.

 . بيارم در سرناداني فاني ها - سه هزار ساله، و من هيچ وقت نتونستم از قدرت مه و ...
 - ممنون، فكر كنم.

  كردي. رد رو جاودانگي- اوه، تو نه. اگرچه، من بايد شگفت زده مي شدم، كه
 - اون انتخاب درستي بود.

 برگرداند  كماني رنگين پيام طرف به راهرمس مرا كنجكاوانه نگاه كرد، بعد توجهش
  ايناشك اي  وحشتناك بوده. طوفاني- بهشون نگاه كن. اونا در حال حاضر فكر مي كنن كه تيفون يك سيستم

 اونا نمي دونن كه چطور همه ي مجسمه هاي پايين مانهاتان از پايه هاشون در آورده شده و شكسته  بود.يطور
246Fآنتوني شدند. اونا در حال نشان دادن صحنه اي از سوزان بي

247F داشت فردريك داگلس كه بودن1

 رو خفه مي كنه. اما 2
  يافت. خواهند يك توضيح منطقي هم اين برايمن فكر كنم كه اونا حتي

 - وضع شهر چقدر بده؟
 هرمس شانه اي باال انداخت.

گروهي از انسان  نيويوركه. من هرگز چنين  اند. اما اين جا شده- به طور تعجب آوري، خيلي بد نيست. فاني ها شوكه
چند هفته اونا به حالت معمولي بر خواهند   در طول كنممي م. تصور بود رو نديده ياب بهبود زود و پذير انعطافيها

 گشت و حتماً من كمك خواهم كرد.

                                                 
1 - Susan B. Anthonyبود. امريكا در نوزدهمقرن  در زنانراي حق  هواداران رهبر كه مشهور زني   
2 - Frederick Douglassمدت دوستانه هم كنار در انتوني سوزان و او ايتدا در امريكا. پوستانه سيا براي زندگي شرايط بهبود و داري برده براندازي هوادار  

   گرفتند. قرار هم با رويارويي در ها آن طوالني دوست يك از بعد1869 سال  در كردند. مي مبارزه اهدافشان به رسيدن برايطوالني



 - شما؟
 باشه،  الزم اگه، و بدمرو انعكاس  كنن مي- من پيغامبر خدايان هستم. كار من اينه كه چيزي كه فاني ها درخواست

دم.   كنن. من بهشون دوباره قوت قلب مي دركوظيفه منه كه بهشون كمك كنم كه اونچه درحال وقوع هستش رو
  بههر چيزي  گذاشت. خواهند خورشيدي انفجار يك يا عجيب ي زلزله يه پاي به رو ماجراها اين تمامكن، اونها باور
 واقعيت.  جز

ماند هرمس  فهمن مي ، اما آنها ساكت بودند، چيزي كه به بودندبود. جورج و مارتا دور عصايش پيچيده صدايش تيزتر
  عصباني ست. احتماالً بايد ساكت مي شدم، اما گفتم: واقعًاواقعًا

 - من بهت يك معذرت خواهي بدهكارم.
 هرمس يك نگاه محتاطانه به من كرد.

 - و اون به خاطر چيه؟
 كردم: تاييد

رو مي دونستي و براي   كردم تو لوك رو ترك كردي چون آينده اش مي تو پدر بدي بودي، فكر كردم- من فكر مي
 متوقف كردنش هيچ كاري انجام ندادي.

 هرمس با ناراحتي گفت:
 - من آينده اونو مي دونستم. 

  اون در  دونستي تو مي  ميشه- مبدل شيطان به اون كه بدش- هاي قسمت از بيشتر دونستي،- اما تو بيشتر مي
 آخر چه كار خواهد كرد. مي دونستي كه اون مي خواست بهترين انتخاب رو بكنه. ولي نتونستي بهش بگي، تونستي؟

 . شدهرمس به فواره خيره
- كسي نمي تونه سرنوشت رو تغيير بده، پرسي، حتي يه خدا. اگه من بهش هشدار مي دادم كه چه چيزي قراره اتفاق 

 حتي اوضاع رو خراب تر كنم. ساكت موندن، دور  بود، ممكن بذارمانتخابهاش تاثير بيفته، يا سعي مي كردم روي
 .شدن از اون... سخت ترين كاري بود كه من انجام داده بودم

  بهش اجازه بدي كه راه خودشو پيدا كنه، و نقششو در نجات دادن المپيوس بازي كنه. بودي- تو مجبور
 هرمس آهي كشيد.

- من نبايد از دست آنابث عصباني مي شدم. وقتي لوك اونو توي سان فرانسيسكو ديد....خب، من مي دونستم كه اون 
 بودم. فكر كردم شايد اون بتونه كاري رو كه من  كرده بيني پيشرو حتماً يه نقشي در سرنوشت لوك داره. اونقدر

 خشم خودمو كنترل  سختي. وقتي اون نخواست با لوك بره، من به بده نجات رونتونستم انجام بدم، انجام بده و اون
 عصباني بودم.  خودم دست. من واقعاً از دونستمكردم. من بايد بهتر مي

 - آنابث اونو نجات داد، لوك مثل يك قهرمان مرد. اون، خودشو قرباني كرد كه كرونوس رو بكشه.
  كنم، پرسي. اما كرونوس نمرده. تو نمي توني يه تيتان رو بكشي. مي قدرداني ازت حرفهات خاطر- به

 - پس......
- من نمي دونم، هيچ كس از ما نمي دونه. به غبار فوت كن. اون در ميان باد پراكنده ميشه. خوش شانس باشي، اون 

  داشته بدني كه برسه په، بيارهدست  به رو بود دوباره هوشياريش نخواهد قادر هرگز ضعيف شده كه وكوچيك اونقدر
 اما درباره مرگش اشتباه نكن، پرسي. باشه.

 يهو دچار دلهره شدم. 
 - تيتان هاي ديگه چي؟



- مخفي شدند، پرومتئوس به زئوس پيامي فرستاده و براي اينكه به كرونوس پيوسته يك عالمه معذرت خواهي كرده. 
باشه، سرش رو براي چند قرني پايين  « من فقط سعي كردم كه خسارت رو كمتر كنم.» و و و. اگه اون باهوش

 كرونوس گم شده، به  شد اي تبديل شده. اوشنوس وقتي كه واضح ويرانهميندازه. كريوس فرار كرده، كوه اثريس به
.  دادم نمي اهميت كرد بهش مي عميق پناه برد. ضمناً، پسر من لوك مرده. اون در حالي مرد كه فكر هاياقيانوس

 هيچ وقت خودمو نمي بخشم.
 اون با عصايش به مه ضربه زد. پيام رنگين كماني ناپديد شد.

 گفتم:
- خيلي وقت پيش، تو به من گفتي كه سخت ترين كار خدا بودن اينه كه نتوني به بچه هات كمك كني. تو همينطور 

  انجام رو كار اين كه كننمي گفتي كه تو نمي توني خوانوادتو رها كني، هيچ اهميتي نداره كه اونا چقدر وسوسه ت
 .بدي

 - و االن فكر مي كني من رياكارم؟
 ، لوك عاشقت بود. در آخر، اون سرنوشتش رو فهميد. فكر كنم كه اون فهميد كه چرا تو نمي بود تو با- نه، حق

  آورد. ياد، به داشت اهميت كه رو چيزيتونستي كمكش كني. او، اون
 - واسه من و او خيلي دير شده.

اونها، به لوك احترام بذار. همه ي خدايان مي تونن اون كارو انجام  - تو بچه هاي ديگه اي هم داري. با شناختن
 بدن. 

 شانه هاي هرمس آويزان شد.
 اوضاع بهتر  مدتيون سعي مي كنيم كه سر قولمون بايستيم. و شايد يه م- اونا سعي خواهند كرد، پرسي. اوه، ما همه

شده به دنيا  به خاطر يه قول شكسته هم بشه. ولي ما خدايان هيچ وقت در نگه داشتن قول هامون خوب نبوديم. تو
  هستيم. طورياومدي، درسته؟ ما باالخره فراموشكار مي شيم. هميشه همين

 - شما مي تونيد تغيير كنيد.
 هرمس خنديد.

 - بعد از سه هزار سال، تو فكر مي كني كه خدايان مي تونن طبيعتشونو عوض كنن؟
  بتونن. كنم- آره، من فكر

   رسيد. مي نظر به شوكه حرف آن خاطرهرمس به
 ؟ بعد از همه ي چيز هايي كه اتفاق افتاد؟ بود من عاشق- تو فكر مي كني....... واقعاً لوك

 - من مطمئنم.
 هرمس به فواره نگاه كرد.

248F- من بهت ليستي از بچه هام ميدم. يك پسر در ويسكانسين

  هم. دوتا دختر در لس آنجلس. يه چندتا ديگه هست1
 ؟ بشن كني كه اونا به كمپ آورده ميهست. آيا تو پيگيري

 نمي كنم.  دم، و فراموش هم مي- من قول
دارند سعي  جورج و مارتا دور عصا چرخيدند. مي دانم كه مارها نمي توانند لبخند بزنند، اما به نظر مي رسيد كه آنها

 مي كنند.
 هرمس گفت:

                                                 
1 - Wisconsinمركزي. شمالي امريكاي در ايالتيك  



 - پرسي جكسون، تو بايد به ما يكي دو تا چيز رو ياد بدي.
 صورتش  روي و نگاه بود وسط جاده ايستاده در سينه بهيك خداي ديگر در راه خروج از المپ منتظرم بود. آتنا دست
  ستيزه كمتر بود، ولي كردهجين و يك بلوز سفيد عوض كاري كرد كه با خودم فكر كنم اوه-اوه. او زرهش را با شلوار

 ش مي درخشيد. ا چشمان خاكستري رسيد. نمي نظر بهجو
 - خب، پرسي، تو فاني خواهي موند.

 - ام، بله، بانو.
 - من مي خوام داليلت رو بدونم.

 ، تجربه يك دبيرستان عادي. كه- من مي خوام يك شخص معمولي باشم. مي خوام رشد كنم. داشتن، مي دونيد
 - و دختر من؟

 كردم: تاييد
 - نمي تونم تركش كنم. 

  كردم: اضافهسرعت گلويم خشك شد. به
 - يا گراور، يا ....

  انداخت. مي خارش به را پوستمتوانستم تششع قدرتش را احساس كنم كه ، و من مي شد نزديك منآتنا به
، من يك بار بهت هشدار دادم، پرسي جكسون، كه براي حفظ دوستت، مي توني دنيا رو نابود  بده ضمانت من- به

  در دقتكني. مثل اينكه من اشتباه مي كردم. به نظر مي رسه كه تو هم دوستات و هم دنيا رو نجات دادي. اما با
  نكن. خرابش دم. مي دوباره شانس يه تويبه  كن. من فكركه چطور از اينجا رفتي  اينمورد

  سوزاند. را، كه جلوي پيراهنم شد ناپديدتشآ  از ستوني ثابت كند، در رابراي اينكه نظرش
 آنابث در آسانسور منتظرم بود.

 - واسه چي بوي دود مي دي؟
 - داستانش طوالنيه.

 وحشتناك آهنگ. نگفتيم چيزي ما از كدام هيچ  داديم.ادامه  همكف، ي، طبقه طبقه ترين پايينتا راهمان  بهباهم ما
249Fدياموند نيل -بود

: آهنگ دادم  ميخدايان جا  ام از هديهقسمتي از درخواست - بايد آن را دراون شبيه چيزي يه يا 1
 بهتري براي آسانسور.

 يافتم كه داشتند با نگهبان كچل، كه سر پستش برگشته بود، بحث مي  حاليوقتي وارد البي شديم، مادرم و پل را در
 كردند.

 مادرم فرياد كشيد:
 - دارم بهت مي گم، ما بايد بريم باال! پسر من.....

 سپس مرا ديد و چشمانش گشاد شد.
 - پرسي!

 توانستم نفس بكشم. طوري مرا بغل كرد كه نمي
 ، اما تو پايين نيومدي. تو ساعت ها پيش باال رفتي. درخشه آبي مي رنگ- ما ديديم كه ساختمون داره با

 پل گفت:
 - اون حسابي دلواپس بود.

                                                 
1 - Neil Diamondامريكا. معروف بسيار نويس آهنگ و خواننده   



 م:  داد كشيد، قولغوشآ  آنابث را در مادرم كه اينضمن در
 . راهه روبه چي خوبه. همه حالم- من

 آنابث گفت:
 . بودشريرانه  شمشير با- آقاي بلوفيس، كارتون
 پل شانه اي باال انداخت.

 اما پرسي، اين واقعيه.....يعني، اين داستان درباره ي  دادم. مي انجام رسيد بايد مي نظركه به  بود كاري همان-اون
 طبقه ششصدم؟

 المپ، آره. -
 پل با حالتي روياگونه به سقف نگاه كرد.

  ببينمش. دارم- دوست
 مامانم غرغري كرد:

 پل، اون براي فاني ها نيست. در هر صورت، مهم اينه كه ما زنده ايم. همه ي ما. -
تقريباً راحت بودم. همه چيز به نظر عالي بود. آنابث و من حالمان خوب بود. مادرم و پل نجات پيدا كرده بودند. المپ 

 نجات پيدا كرده بود.
 نيكو از خيابان به سمت ما دويد، و صورتش به من  وقتهمان اما زندگي يك نيمه خدا اصالً آسان نيست. درست

 گفت كه يك چيزهايي مشكل داره.
 او گفت:

 ريچل، من فقط تونستم تا خيابان سي و دوم دنبالش بدوم. -
 . كردآنابث اخم

 - اينبار ديگه چه كار كرده؟
و  ر. اون بلك جك كرد- مهم جاييه كه داره مي ره، من بهش گفتم كه اگه سعي كنه مي ميره، ولي اون اصرار

 و .... برداشت
 پرسيدم:

  منو برداشت؟ بالدار- اون اسب
 نيكو تصديق كرد.

  مي ره. اون گفت كه بايد به كمپ بره. هااون داره به سمت تپه ي دورگه -
 

 

 

 

 

 



فصل بيست و دوم 
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1.  
  امانت شبنم  فصل:اين مترجم

 
مطمئن نبودم بيشتر عصباني هستم يا متعجب يا نگران.  حتي ريچل.  نمي دزدد. مرا بالداراسبهيچكس 

 آنابث گفت: ، دويديمميهمينطور كه به سمت رودخانه 
اون چي با خودش فكر كرده؟  -

همه  ترافيك وحشتناك بود. كرد.  مملو از وحشت ميا ايده ي خيلي خوب در اين باره داشتم كه مرك ي،بدبختانه
آژيرهاي پليس در هر بلوكي ناله  كردند.  احمقانه به منطقه آسيب ديده از جنگ نگاه ميو ،بيرون در خيابان ها بودند

 هم راضي 1من به چندتا پارتي پوني  بالدار هم دور شده بود.اسببه هيچ وجه امكان گرفتن تاكسي نبود و  كردند. مي
 از ،بنابراين ما دويديم و با هل دادن در ميدتاون ناپديد شده بودند. 2 بير شراب ي ذخيره با بيشترآنها اما ،شدم مي

آنابث گفت:   گذشتيم.،ميان جمعيت گيج فاني ها كه در پياده رو تجمع كرده بودند
پلوس اونو ميخوره.   رد بشه.يدفاع  هايمرزاون هيچوقت نميتونه از  -

 ،توانست بدون هيچ مشكلي كمپ را پيدا كند او مي زد.  مثل بقيه مردم گول نميا ريچل ر،مه به اين فكر نكرده بودم.
اين به ذهنم نرسيده بود كه پلوس  اما من اميدوار بودم مرز جادويي مثل يك ميدان مغناطيسي او را دور نگه دارد.

ممكن است حمله كند. 
ما بايد عجله كنيم.  -

  انداختم. نيكوبه نگاهي
فكر نكنم بتوني چند تا اسب اسكلتي احضار كني.  -

كرد:   دويد، خس خس ميميهمانطور كه 
تونم يه استخوان سگ احضار كنم.   نمي حتي-خيلي خستم...

حتي با   بكنم.امتنفر بودم كه اين كار ر باالخره با تقال از پشته باال و به سمت ساحل رفتيم و من يك سوت بلند زدم.
 نمي آب در اينجا خيلي آلوده بود.  براي تميز كردن جادويي داده بودم، ايست يرودخانهوجود دالر شني اي كه به 

 اما آن ها با فراخوانيِ من آمدند. ، مريض كنماخواستم هيچ جانور دريايي ر
آن ها با ناراحتي   كامپي سطح آب را شكافت.و در آب خاكستري ظاهر شدند و پوسته ي بدن يك هيپ وار كشتيرد 3

با دم ماهي هاي  موجودات زيبايي بودند، دادند.  در حالي كه كثافت رودخانه را از يال هايشان تكان مي،شيهه كشيدند
يك سواري مناسب براي يك  جلو خيلي بزرگتر از بقيه بود- هيپوكامپي  و سر و پاهاي جلوي اسب نر.رنگارنگ

سايكالپس.  
 صدا زدم. 

چطوري رفيق؟   كمان!رنگين- 
گفتم:  با شكايت شيهه كشيد.

الزمه به كمپ بريم.  اما اين يه موقعيت اضطراريه.  متأسفم. - آره،

                                                 
  سمت از شدنرانده يا  دوست دو بين روابط سري يكپايان  غيررسمي صورتبه Dump  فعل امروزه انگليسي در كه بودهI am Dumped  فصل تيتر سر- 1

    باشد. مي دوستيك



  او خرخر كرد.
گفتم: 

اون االن يه ژنرال بزرگ در ارتش سايكالپس هاست.  متأسفم اون اينجا نيست. تايسون حالش خوبه. تايسون؟ -
-نيهههيييي! 

درباره ي اون سواري...  حاال، -آره. مطمئنم اون هنوزم برات سيب مياره.
  با سرعتي بيشتر از جت اسكي بوديم. ايست يرودخانهنيكو و من در حال عبور از  آنابث، در يك چشم به هم زدن،

251Fبا سرعت از زير پل تراگز نك

به نظر آمد يك عمر طول كشيد تا   رد شديم و به سمت النگ آيلند سوند رفتيم.1
 كه ،ما از هيپوكامپي ها تشكر كرديم و كنار ساحل به آب زديم فقط براي اينكه آرگوس را ساحل كمپ را ديديم.

پرسيدم:  چشمش به ما خيره شده بودند. 100 او دست به سينه روي شن ايستاده بود. .ببينيم ،منتظر ما بود
-اون اينجاست؟  

آنابث گفت:  عبوسانه سر تكان داد.
-همه چيز مرتبه؟ 

 ،رسيد دوباره در كمپ بودن غير واقعي به نظر مي او را در كوره راه تا باال دنبال كرديم. آرگوس سرش را تكان داد.
نه جنگجويان زخمي.كابين ها زير نور خورشيد  نه ساختمان هاي در حال سوختني، چون همه چيز خيلي آرام بود:

خالي بود. تقريباً  ن مكاآناما  زدند.  از شبنم برق ميمزارعدرخشان بودند و 
دقيقاً مثل هماني كه در  تابيد. نور سبز از همه ي پنجره ها بيرون مي قطعاً چيزي درست نبود. در خانه بزرگ، باال، 

چرخيد.  مه-از نوع جادوييش- به دور محوطه مي خوابم درباره ي مي كستالن ديده بودم.
 دورش به ها از ستيراي  دسته واليبال دراز كشيده بود.زمين نزديك ، به اندازه يك اسبدكايرون روي يك برانكار

 التماس كرد: ،وقتي مرا ديد رفت. بلك جك با نگراني در چمن ها چهار نعل مي ايستاده بودند.
  دختر عجيبه مجبورم كرد اين كارو بكنم! منو سرزنش نكن رئيس!- 

 باال آمده بودند مثل اينكه منتظر بود كسي از داخل طوريدست هايش  ريچل اليزابت دير پايين پلكان ايوان ايستاد.
آنابث پرسيد:  خانه برايش توپي پرتاب كند.

 كرده؟ عبورها مرز ازكنه؟چه طور  - داره چيكار مي
 گفت: ،كرد يكي از ستيرها در حالي كه با ظن به بلك جك نگاه مي

  درست از وسط مرز.  اژدها،سر درست از باالي .- اون پرواز كرد
صدا زدم: 
- ريچل! 
كايرون هشدار داد:   مرا متوقف كردند.، وقتي كه سعي داشتم نزديك تر بروم،اما ستيرها
. رون - پرسي،

 دو پاي عقبش  بود، شدهبسته گردنش بهدست چپش   از درد به خود پيچيد.، وقتي براي حركت كردن تالش كرداو
در آتل بود و سرش باندپيچي شده بود. 

- تو نميتوني متوقفش كني. 
- فكر كردم تو چيزا رو به اون توضيح دادي! 

 اينجا دعوت كردم. به و من اون رو .- دادم

                                                 
1 - Throgs Neck Bridge 



با ناباوري به او خيره شدم: 
 ...تو گفتي ! - تو گفتي ديگه هيچوقت نميذاري كسي امتحان كنه

اون باور داره كه  ريچل يه تصوير از طلسم هيديز داشته. كردم. اما من اشتباه مي پرسي. دونم چي گفتم، - من مي
من رو راضي كرد كه لياقت داشتن يه شانس رو داره.   طلسم برداشته شده باشه. حاالشايد

 ريچل ديوونه ميشه! باشه،  برنداشته رواوناگه هيديز هنوز  - و اگه طلسم برداشته نشده باشه؟
فرياد زدم:  مثل اينكه در حال فرو رفتن به شوك بود. او لرزيد، مه به دور ريچل پيچيد.

! كن  بس-هي!
 فوتي رسيدم و به چيزي شبيه يك توپ پالستيكي نامرئي 10ستيرها را ناديده گرفتم و به سمت او دويدم. به 

رسيد در  به نظر مي ريچل چشم هايش را باز كرد و چرخيد. به عقب پرت شدم و روي چمن فرود آمدم. برخوردم،
 ولي فقط در رويا. ،توانست مرا ببيند مثل اين كه مي حال خوابگردي است،

- همه چيز مرتبه.  
 .رسيد صدايش از دوردست به گوش مي

 اومدم.  اينجا به خاطر همينبه -
 - تو نابود ميشي! 

او سرش را تكان داد: 
باالخره فهميدم چرا.   پرسي.،جاييه كه بهش تعلق دارم ، جا- اين

 نستم روي پاهايم بلند شوم.ا اما حتي نمي تو،كردم بايد متوقفش مي خيلي شبيه چيزي بود كه مي كستالن گفته بود.
مه حلقه زد و به  بوي گرم پوسيده ي مار را تشخيص دادم. در به سرعت باز شد و نور سبز بيرون پاشيد. خانه غريد.

سپس پيشگو در  .ند و به دور خانه پيچيدندخزيد به باالي ستون هاي ايوان مي  مار بزرگ دودي تبديل شد.100
 او حتي از هميشه بدتر به نظر مي  جلو آمد.به بيقرارموميايي پالسيده در لباس رنگين كماني اش  درگاه ظاهر شد.

 پوست چرمي شكلش داشت ترك مي ريختند. موهايش دسته دسته مي داد. رسيد كه خيلي چيزها را توضيح مي
اما  چشم هاي شيشه ايش با بي حالتي به فضا دوخته شده بودند. مثل صندلي هاي يك اتوبوس فرسوده. خورد،

 او را بازوهايريچل  شد. چندش آورترين حس وقتي به من دست داد كه او داشت مستقيم به سمت ريچل كشيده مي
ريچل گفت:  رسيد ترسيده باشد. به نظر نمي گرفت.

اما حاال من اينجام.  - تو خيلي منتظر بودي.
با عينك  يك مرد بلوند در ردايي سفيد، - در هوا شناور بود يك نفر باالي ايوان ظاهر شد. خورشيد درخشان تر شد.

  آفتابي و لبخندي خودنمايانه.
گفتم: 

- آپولو. 
او گفت:   اما انگشتش را روي لبش گذاشت.،او به من چشمك زد
خواي؟  تو مطمئني كه اين رو مي اما اين يك طلسم هم هست. تو موهبت پيشگويي را داري. - ريچل اليزابت دير،

تكان داد:   موافقتبه را شريچل سر
- اين سرنوشت منه. 

كني؟  - تو خطر ها رو قبول مي
كنم.  - قبول مي



 گفت: خدا
- پس ادامه بده. 

 .ريچل چشم هايش را بست
من چشم هايم را به آينده  كنم. متعهد مي خداي پيشگويان، من خودم را به آپولو، كنم. - من اين نقش رو قبول مي

بيننده ي  سخنگوي ابهامات، صداي خدايان، - كنم من روح دلفي را قبول مي پذيرم. كنم و گذشته را مي باز مي
سرنوشت. 

 شدند.  ميخارج دهانش از كلماتآن   شد، مي ترضخيم اما همانطور كه مه ،دانستم او كلمات را از كجا مي آورد نمي
مهربانانه به   از دهن موميايي به بيرون پيچيد و از پله ها پايين خزيد.، مثل يك افعي غول پيكر،يك ستون سبز از دود

ريخت و از بين رفت تا اينكه چيزي به جز يك كپه خاك در لباسِ  موميايي پيشگو فرو دور پاهاي ريچل حلقه زد.
  رنگ شده ي قديمي باقي نماند.

ريچل افتاد و مثل  بعد دود پاك شد. نستم او را ببينم.اتو براي يك لحظه اصالً نمي مه ريچل را در ستوني احاطه كرد.
 اما آپولو گفت: .نيكو و من به جلو هجوم برديم آنابث، يك جنين دور خودش پيچ خورد.

اين حساس ترين قسمته.  - صبر كنيد!
پرسيدم: 

منظورت چيه؟  - چه اتفاقي داره ميوفته؟
آپولو با نگراني ريچل را بررسي كرد: 

- چه روح جا بگيره يا نه. 
آنابث پرسيد: 

- و اگه نگيره؟ 
  . كلمه5- 

 شمرد: ميدر حالي كه آن ها را با انگشتانش 
خيلي بد ميشه.   وقتاون- 

مه در زمين فرو رفت و نور  بوي اتاق زير شيرواني رفته بود. جلو دويدم و كنار ريچل زانو زدم. با وجود هشدار آپولو،
به  سپس چشمانش با لرزشي باز شدند. كشيد. او به سختي نفس مي اما ريچل هنوز رنگ پريده بود. سبز ناپديد شد.

سختي روي من تمركز كرد. 
- پرسي. 

- تو خوبي؟ 
نيكو گفت:   دستانش را به شقيقه هايش فشار داد.."وخ ُا"او سعي كرد بنشيند.

تونستم ببينم داشتي ميمردي.  مي هاله ي زندگيت تقريباً كامل از بين رفت. - ريچل،
او زمزمه كرد: 
 ان. هاونها يكم گيج كنند الهام ها، . شم بلندنكمكم كني لطفاً، -  من خوبم.

پرسيدم: 
 خوبي؟ ،- مطمئني

آپولو از ايوان به پايين روانه شد: 
كنم.  شما رو به پيشگوي جديد دلفي معرفي مي - خانم ها و آقايان،



آنابث گفت: 
كني.  - شوخي مي

ريچل لبخند ضعيفي زد: 
دونم چرا با  من مي  ديدم.،من اين رو وقتي نيويورك بودم اما اين سرنوشت منه. - براي منم يكم شگفت آوره،

مقدر بوده كه پيشگو بشم.  موهبت بينايي به دنيا اومدم.
چشمك زدم: 

- يعني ميگي االن مي توني آينده رو بگي؟ 
او گفت: 

 ...نه  وقتي يه نفر سوالي ازم ميپرسه ،..اوه، كلماتي تو ذهنم. تصوير ها، اما صحنه هايي هستن؛ - نه هميشه،
آپولو اعالم كرد: 

- داره شروع ميشه. 
بعد او مستقيم ايستاد و چشمانش به رنگ سبزِ ماري  ريچل به سمت ديگر برگشت مثل اينكه كسي او را زده باشد.

 ريچل با هم در حال حرف زدن بودند: سهانگار  رسيد،  گانه به نظر ميسه صدايش ،وقتي حرف زد درخشيد.
 دورگه بايد به فراخواني پاسخ دهند 7- 

  كند. ميسقوطدنيا  با طوفان يا آتش،
 شود. ظ مي حف نفس آخرين تا كهپيمان يك
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او گفت:  پوستش تب دار بود. نيكو و من او را گرفتيم و كمك كرديم به ايوان برود. ريچل با آخرين كلمه غش كرد.

- من خوبم. 
پرسيدم:  صدايش به حالت عادي برگشته بود.

- اون چي بود؟ 
او با گيجي سر تكان داد: 

- چي چي بود؟ 
آپولو گفت: 

 ما همين االن پيشگويي بزرگ بعدي رو شنيديم. ،- معتقدم
پرسيدم: 

- معنيش چيه؟ 
ريچل اخم كرد: 

- من حتي يادم نمياد چي گفتم. 
 گفت: متفكرانهآپولو 
  ريچلِ ما همونجوري كه بوده خواهد بود.،بقيه ي اوقات كنه. چندگاهي از طريق تو صحبت ميحرز روح فقط  - نه.

حتي اگه همين االن پيشگويي بزرگ بعدي براي آينده ي دنيا رو گفته باشه.  سوال پيچ كردن اون فايده اي نداره،

                                                 
 داده  جمله به متفاوتي معني هم كدام هر با كه هستند متفاوت معني چند يا دو داراي كه شوند مي بيان الود رمز كلماتي با ها پيشگويي دانيد مي كه طور- همان 1

  تا شده سعي نيستند، آگاه هستند اساسي بسيار المپ قهرمانان نام به ريوردن ريك بعدي ي مجموعه در كه جمالت اين مفهوم از ويراستار و مترجم چون شود.مي
   باشد. داده رخ اشتباهي برگرداني اين در است ممكن بازهم كه شوند ترجمه ممكن وجه بهترينبه



گفتم: 
 ....اما - چي؟

آپولو گفت: 
  سال طول كشيد تا كامل شد.70آخرين پيشگويي بزرگ درباره ي تو تقريباً  شدم. من خيلي نگران نمي - پرسي،

 نيوفته. هم تو اتفاق  زندگي دوراندراين يكي ممكنه حتي تا 
گفتم:  درباره ي طوفان و آتش و درهاي مرگ.  فكر كردم؛،درباره ي خطوطي كه ريچل با صداي مخوف گفته بود

رسيد.  اما خيلي خوب به نظر نمي - شايد.
آپولو با خوشرويي گفت: 

اون يه پيشگويه فوق العاده ميشه!   نه.،- قطعًا
 گيج به نظر كامالً ريچل و د،كرد كه ريچل نياز به استراحت دار  كنيم، اما آپولو اصرار ميرها اسخت بود كه موضوع ر

 گفت:  اورسيد. مي
 نكردي. درك  كنمفكر اما فراخواني منو ترسوند. همه چيز رو بهت توضيح ندادم.  المپ، تويقبالً  پرسي،،-متأسفم

 كردم: تاييد
 برات خوشحالم. ،زنم اما حدس مي فهمم. - هنوزم نمي
ريچل خنديد: 

فقط اميدوارم   اما اين سرنوشت منه.،ديدن آينده قرار نيست آسون باشه - احتماالً خوشحال كلمه ي درستي نيست.
خانواده ام... 

پرسيدم:   تموم نكرد.اافكارش ر
ن بري؟ ش- هنوزم قراره به آكادمي كالري

 ... سعي كنم كه در دوران مدرسه يه بچه ي عادي باشم اما،زنم حدس مي - يه قولي به پدرم دادم.
 آپولو اوقات تلخي كرد. 

، كنم اتاق زيرشيرواني براي پيشگوي جديدمون جاي مناسبي باشه فكر نمي كايرون،  داري.نياز خواب به- اما االن 
نه؟ مگه 

رسيد.   خيلي بهتر به نظر مي، جادوي درماني برايش به كار برده بودچندكايرون بعد از اينكه آپولو 
تا وقتي كه بيشتر به موضوع  تونه فعالً از يك اتاق مهمان در خانه ي بزرگ استفاده كنه، ريچل مي  نه.،- قطعًا
برسيم. 

 گفت: متفكرانهآپولو 
 واقعاً اسرار آميزه. ...  و يه پرده ي بزرگ ارغواني باالي در وروديها با مشعل  كنم ميفكر به يه غار در تپه ها دارم- 

يه خانه ي كامالً تزيين شده با يه اتاق بازي و يكي از اون سيستم هاي سينماي خانگي.  اما از درون،
آپولو پرسيد:  كايرون با صداي بلند گلويش را صاف كرد.

- چيه؟ 
زمزمه كرد:  ريچل گونه ي مرا بوسيد.

 نه؟ ، مگه چيكار كنيبايد و الزم نيست  آينده رو ببينم تا بهت بگم االن ،- خداحافظ پرسي
من سرخ شدم:  رسيد. چشمانش بيشتر از قبل نافذ به نظر مي

- نه. 



او گفت: 
- خوبه. 

بچه هاي كمپ  بقيه ي روز به اندازه ي شروعش عجيب بود. بعد برگشت و آپولو را تا خانه ي بزرگ دنبال كرد.
براي مرده   گرفتند.قرار مراقبت تحتزخمي ها  شدند.  بالدار و ارابه وارد مي اسبآهسته آهسته از نيويورك با ماشين،

 اما با نيزه اي الكتريكي ،كفن سلينا صورتي تند بود  آتش كمپ برگزار شد.كنارها مراسم تشييع جنازه ي مناسب در 
هيچ   و آفروديت هر دو ادعاي قهرمان بودن او را كردند و كفن را با هم مشتعل كردند.زگلدوزي شده بود.كابين اري

 رفت، تبديل به خاكستر باال به سوي آسمان ديزاينرآن راز هنگامي كه دود عطر  كس كلمه ي جاسوس را ذكر نكرد.
 مجموعه در زير يك ضربدرياز ابريشم مشكي و آرم شمشير هاي  تان ناكامورا هم يك كفن داده شد-يحتي به ا شد.

 تغييري ايجاد نهايتتان بداند كه در ي سوخت، آرزو كردم ا مي و رفت ميفروهمانطور كه كفنش در شعله ها  ترازو.
 اما باالخره خدايان كوچك احترامي را كه اليق اش بودند به دست ،او خيلي بيشتر از يك چشم داد  است.هكرد

خواهند آورد. 
 :جنيفر پري جنگلي بود كه فرياد زد برجسته ترين قسمت،  شد. خوردهراميآ بهشام در عمارت كاله فرنگي 

  گراور!-
آن ها به سمت ساحل پايين   و باعث شد همه هلهله راه بياندازند.، كشيد آغوش بهمحكم  دوست پسرش را و پريد 

كندروف ي با وجود اينكه آن صحنه مرا به ياد سلينا و ب،رفتند تا زير نور ماه قدم بزنند و من براي آن ها خوشحال بودم
كرد.   كه ناراحتم مي،انداخت

نيكو با كايرون و آقاي دي سر ميز  خورد. كرد و ته مانده هاي ميز همه را مي خانم الري با خوشحالي سر و صدا مي
زدند و از  همه آهسته به پشت نيكو مي  فكر كند كه اين اشتباهه.يرسيد هيچ كس اصلي نشسته بود و به نظر نمي

با يه ارتش از جنگجوهاي  هي، كردند اون خيلي باحاله.  فكر ميزحتي بچه هاي اري كردند. جنگيدنش تعريف مي
 ناگهان شما بهترين دوست همه ميشين. بعدش و  كنيد راه روبه رواوضاعمرده ظاهر بشيد تا 

بقيه به تخت خواب  بعضي ها براي يك آواز دسته جمعي به آتش كمپ رفتند.  شدند.پراكنده جمعيت شام ،آرام آرام
 گراور و متوانست مي من به تنهايي  روي ميز پوسايدون نشستم و نور ماه را روي النگ آيلند سوند تماشا كردم. ها.

 بخش بود. آرام  بسيارزدند. دست هاي هم را گرفته بودند و حرف مي جنيفر را در ساحل ببينم،
- هي 

.  نشست كنارم و خورد سر به سمت منمآنابث روي نيمكت
- تولدت مبارك. 

253F كيككاپاو يك 

به او خيره شدم:   بزرگ بدريخت با خامه ي آبي در دست گرفته بود.1
- چي؟ 
او گفت: 
درسته؟  تولدت.  آگوسته.18- امروز 

همان صبحي كه تصميم   ساله شده بودم-16امروز صبح   اما حق با او بود.،حتي به ذهنم هم نرسيده بود گيج بودم.

                                                 
1 - Cupcakeكوچك. كيك نوعي   

 



پيشگويي درست مطابق با برنامه به واقعيت پيوسته بود. من حتي به اين واقعيت كه  گرفتم چاقو را به لوك بدهم.
او گفت:  تولدم بوده فكر نكرده بودم.

- يه آرزو بكن. 
پرسيدم: 

- خودت اينو درست كردي؟ 
- تايسون كمك كرد. 

با سيمان آبي اضافه.   آجر شكالتيه. شبيه كيكاين- خب اين توضيح ميده چرا 
 تقسيم كرديم و با دست مي ما كيك را نصف و براي يك لحظه فكر كردم و شمع را فوت كردم. آنابث خنديد.

،  كردند، اما جز اينميجيرجيرك ها و هيوالها در جنگل صدا  آنابث كنارم نشست و اقيانوس را تماشا كرديم. خورديم.
او گفت:   ساكت بود.همه جا

- تو دنيا رو نجات دادي. 
- ما دنيا رو نجات داديم. 

 اينه كه با كسي قرار نميزاره. ش- و ريچل االن يه پيشگوه كه معني
  گفتم: وكردم توجه

- تو نا اميد به نظر نمياي. 
آنابث شانه باال انداخت: 

دم.  اهميت نمي - اُه،
 ن!- آها

او ابرو باال انداخت: 
 مغز جلبكي؟ ، خواي به من بگي مي- تو يه چيزي داري كه

- احتماالً با لگد منو ميزني. 
- ميدوني كه با لگد ميزنمت. 
كيك را از دستانم پاك كردم: 

 چيزي تمركز كنم كه منو به يهنيكو گفت بايد روي  ... شدم  تن ميرويين- وقتي تو رودخانه ي استيكس بودم و 
كه منو مجبور كنه بخوام فاني بمونم.  دنيا بچسبونه،

 داشت. نگه روي افق رآنابث چشمانش را ب
 خب؟- 

گفتم: 
  مي فكر داشتمهمچنانمن  خواستند منو به يه خدا تبديل كنن و از اين چيزا،  وقتي مي،اون باال تو المپ - بعد،
 ... كردم
  كردي. درخواستزياد خيلي  كردي ميفكرتو  - اُه،

چون چيزا هميشه  خوام چيزا براي هميشه يه جور بمونن.  نشدم، چون فكر كردم نميجاودانهاما  شايد يه كم. - خب،
كردم...  تونن بهتر بشن و من فكر مي مي

آنابث با صداي نرمي پرسيد:   خشك بود.واقعًاگلويم 
- كسِ خاصي تو نظرت بود؟ 



 كردم: اعتراضكند نخندد.  من به آن طرف نگاه كردم و ديدم او دارد سعي مي
خندي.  - تو داري به من مي

خندم!   نمينه،- 
كني.  - تو اصالً اينو واسه من آسون نمي

بعد او واقعاً خنديد و دستانش را دور گردنم حلقه كرد: 
بهش عادت كن.  مغز جلبكي. - من هيچوقت هيچوقت قرار نيست چيزا رو برات آسون كنم،

 گونه آننستم براي هميشه اتو مي . شد ميذوب  داشت بدنم ميان دردرست بوسيد احساس كردم مغزم مراوقتي 
 اما صدايي پشت سر ما خرناس كشيد: ،نمابم

!  وقتشه- خب،
كالريس پيش افتاد وقتي كه استراق سمع   كمپ و چراغ قوه ها شده بود.اعضايناگهان عمارت كاله فرنگي پر از 

كنندگان حمله كردند و هر دويمان را روي شانه هايشان باال بردند. 
 كردم:  اعتراض

بس كن! اينجا هيچ حريم شخصي اي وجود نداره؟  - اُه،
 خوشي گفت: باكالريس 

 بشن! خنك- مرغ هاي عشق بايد 
كانر استول فرياد زد: 

- درياچه ي قايق راني! 
 اما به اندازه  كافي نزديك نگه مان داشتند تا بتوانيم دست هاي ، ما را از تپه پايين بردند،با يك تشويق پر سر و صدا

 با وجود اينكه صورتم كامالً ،توانستم جلوي خنده ام را بگيرم من هم نمي خنديد، آنابث داشت مي هم را بگيريم.
  را خنده اخرين منبعد از آن  دست هاي هم را گرفته بوديم.،درست تا لحظه اي كه ما را در آب رها كردند سرخ بود.

 پسروقتي شما    اما هي -،مان منتظر ما ماندند تا باال برويم دوستان يك حباب هوا كف درياچه درست كردم.كردم. 
 بهترين بوسه ي زير آب تا به حاال بود. كامالً آنو   كنيد.عجله الزم نيست هستيد،پوسايدون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بيست وسوم

  كنيم.    خداحافظي ميجورايي، يه
 Pioneer  فصل:اين مترجم 

 
  من و تحصيلي، جديد سال شروع تا درست آورد، دوام بيشتر هفتهدو تنها  افتاد. راه به دير خيلي تابستانآن كمپ

  چيز اگر كشت خواهد مرا آنابث البته، بودند. ام زندگي ي هفته دو هفته، بهتريندو  آن كه كنم تاييد بودممجبور
  و بود گرفته عهده بر را جستجوگر ستيرهاي مسئوليت گراور بود.افتاده  هم ديگري هاي زياد اتفاق اما بگويم،ديگري

 دورگه  نيمه بودند. ايستاده قولشان سر خداياناينجا،  تا.د بيابن را ناشناخته خدايان نيمه تا بود فرستاده دنيا دور به رانهاآ
  اندازه همين به هم ديگر كشور زيادي تعداد در بلكه امريكا، در فقط نه-دوردنآ  مي بر سر مكاني هر از جديدهاي

  بودند.
 كه:  كرد تاييد بوديم راني قايق ي درياچه در تفريح زنگ يك حال در كهوقتي گراور
  بيشتر ستير تا صد از تونم مي وقت اون من و داريم، نياز بيشتر مسافرتي ي بودجهيه  بهكنيم.مي  تحمل سختي - به

   كنم.استفاده
 گفتم:
   ترسن. مي ازتاونها  كنم فكر كردند، كار هم ها اين از تر سخت خيلي تو ستيرهاي اما- آره،
   شد.سرخ گراور

   نيستم. ترسناك منست. - احمقانه
   ... شوراي اعضاياز  يكي پن. منتخب فرد رفيق. هستي، وحش دنيايلرد تو -

 كرد: اعتراض گراور
   بشم. جمهوري كانديدرياست  بعدي ي دوره براي من خواد مي اون كنم فكر جنيفري. بدي به توكن! بس -
  خيره ساخت حال در هاي كابين از خطوطي به درياچه روي كه از حاليدر  كرد، شروع را حلبي قوطي يكجويدن او

  نيكو پذيرفتند. لذت با را جديديفهظ و واقعًا خداياننيمه  شد. ميتبديل  كامل مستطيليك  به شكل يو- شكلشديم.
  بهعالي كامالً  بود، كابين اين در بچه تنها هنوز اوچه  اگر بود. هيديز كابين روي بر كار حال در مرده بناي تعداديبا

  و بيست تمام سبز آتش با كه هايي مشعل و درش روي بر جمجمه يك، باآبسيدين  جامدديوارهاي  رسيد: مينظر
  از جديد ي دسته يك كردن اضافه مورد در كايرون و آنابث رفت، مي پيشخوب  خيلي درخشيدند. مي ساعتچهار

   باشند. داشته كافي اتاق كه اين براي فقط بودند، كردهصحبت ها كابين
  شان خداگونه والدين از هايي، نشانه نشده ادعا هاي بچه اكثر چون نبود، شلوغ چنانآن  ديگر حاالهرمس كابين

  درون به ستيرها راهنماييبا  خداياننيمه  از بيشتري تعداد شب هر و افتاد، مي اتفاق شبهر  تقريباً كردند.دريافت
  اكثرشان اما كردند، مي شان تعقيب كه كريه هيوالي تعدادي باالبته معموالً  شدند، ميوارد ها  دورگه كمپمحدوده

   رسيدند. مي كمپ داخلبه
 گفتم:

  خواهيم كمپ عضو حاال ازبيشتر  برابردو ما كايرون،  انتظارات طبقبر بود،  خواهد تر متفاوت خيليبعدي تابستان -
  داشت.
 بود: موافق گراور



   بود. خواهد قديمي مكان همون جا اين اماآره، -
   كشيد. آهي رضايتبا او
  پيكر غول هاي سنگ آنها كرد. مي هدايت را بنا سيكالپس تعدادي كه كردم مي تماشا راحال، تايسون همين در

  جادويي اي نوشته باسنگ  هر ست. حساسي شغل اين دانستم مي و دادند، مي حركت وار جرثقيل راهكيت كابين
  مي درخت به، تبديل اش مايلي نيم در كسي هر يا شد مي منفجر يا انداختند، مي رانآ  آنها اگر و بود شدهحكاكي

   آمد. نخواهد خوششنآ  از گراور جز به كسي هيچ دانستم ميشد.
 : دادهشدار گراور

   نبينمتون. زياد شايد ها. دورگه كردن پيدا و طبيعي شده محافظت مناطق بين رفت، خواهم سفر بهزياد من -
 گفتم:

   دوستمي.بهترين هنوزم  تو ده. نمي تغييررو چيزي -
  زد: خندنيش او
  نابث.آ جز به -
   كنه. ميفرق او -

 بود: موافق گراور
   كنه. مي فرق كه مطمئنمآره، -
   شنيدم. را آشنايي صداي كه دادم مي انجام را ساحل طول در زدنم قدم آخرين ظهر، از بعداواخر در
   گيريه. ماهي برايخوبي روز -

 واقعي  پيراهن و دار نقاب كاله اش، هميشگي برمودا شورت كه حالي در، بود ايستاده آب در زانو تا پوسايدن،پدرم،
254F باهاما تامي- سبزصورتي

  داشت، دستش در را عميقمخصوص درياي  ماهيگيري قالبيك او  بود.پوشيده  لطيفي1
   باشد. كرده طي را سوند آيلند النگ از نيمي كه بود اين مثل كرد- پرتاب را آننخ قتي وو

 گفتم:
 كشونده؟  اينجا روشما  چي بابا.سالم، -
 . زدچشمك او
   كنم. تشكرخواستم  مي باشيم. داشته هم با خصوصي صحبت يه المپ توينشد واقعًا -
   اومدي. نجاتمون براي شمامن؟ از -
  كارت من بشه. ساخته دوباره تونه مي كاخ كه- دوني مي اما سپردم، ويروني به رو كاخم عمليات اين انجام با وبله، -

  مجبورش هرا كنم مي فكر چه اگر فرستاده، برام يكياريز حتي  كردم. دريافت خدايان ديگر از زيادي تشكرهاي
   بگيرن. ياد جديدي هاي حقه بتونن خدايان حتيكنم  فكر ممنونم.همين،  براي بودنه. بخش لذتاز  بيشتركرده.
  پريد. بيرون آب از پيكر غول سبزدريايي  مار يك پدرم، قالبنخ انتهاي  در جوشيدن. به كرد شروع سوندآيلند النگ
  داشته نگه دست يك با را اش گيري ماهي ي ميله كهحالي  در كشيد. آهي فقط پدرم اماجنگيد،  مي وزد مي ضربه
   رفت. فرو آب زيربه  هيوال كرد. قطع رانخ  و كشيد بيرون را چاقويشبود،

 كرد: اعتراض او
  در به بازي از رو من بازي، ناظر يا كنم رها موچولو كوچولو تعدادييه  مجبورم نبود. خوردن هاي اندازه وحد در -

   برد.خواهد

                                                 
1 - Tommy Bahama 



 موچولو؟ كوچولو -
   زد. خندنيش او
  ي همه تونم مي من كه باشه اينشنيع مكنم  فكر ديم. مي انجام خوب كابينا اون با رو كارمون داريم ماحال، بهر -

   بفرستم. برادر و خواهر تعدادي يه برات بعدي تابستون و كنم مشخص رو ديگرم دختراي و پسرااون
 هاها. -

   شدم. جا جابه پاهايمروي  بر چرخاند. اش نخ خاليبا  را قالبشقرقره پوسايدن
  درسته؟ كنين، مي شوخيدارين ام، -

  شوخي دارد يا ست جدي او دانستم نمي هنوز من و داد تحويلم را وارش شوخي هاي چشمك آن ازيكي پوسايدن
   كند.مي
 خب؟  بزرگه، كافيي اندازه  نشستن به گل به براي ماهي كدوم كهاين  بيار،ياد به  و پرسي. بينمت، ميزودي به -
 غروب آن  گذاشت. باقي ها شن در را گيري ماهي قالب كه حالي در شد، ناپديد دريا نسيمر د حرف، اونآ گفتن با
 ساختمانمهره،   بودند. كرده طراحي راهفاستوس مهره  كابين امسال گيري. مهره مراسم بود- كمپ در شبخرينآ

  مي تصوير دور به وار حلزونيو  بودند، كرده احاطهرا نآ كه  ريز يونانيحروف  و داد مي نمايشرا  استيتامپاير
   بودند. مرده المپ از دفاع دركه  هايي قهرمان تمامي، اساميچرخيدند

  چهار دادم- قراركمپ  گردنبند در را آن اندازم. مي گردنم به را مهره آن كه كردم مي افتخار اما بود، اسمزيادي تعداد
 ، بودم گرفته قرار كنارش در كه كمپي آتش اولينمورد  در كردم. مي كار كهنه فرديك  شبيه احساسي حاال. تامهره،

  كردم. مي بودن خانه در احساس چقدر كه اين مورددر و  بودم. ساله دوازده كه وقتي بهگشت  برمي كه كردم،فكر
  گفت: مابه كايرون  بود. نكرده تغيير احساس آنحداقل

 نميشه!  فراموش تابستاناين هرگز -
  خيره آتشبه  وقتي رفت. مي يورتمه لنگيدن كمي باتشآ  مقابل در هنوز اما بود، يافته بهبود توجهي قابل طرزبه او

  چشمكي قرمزش درخشان چشمان با او كرد. مي مراقبت ها شعله از كه ديدم اي قهوه لباس در را كوچكي دخترشدم،
  د.ا د مي ترجيحرا  اين او شايد كنم، فكر اما باشد، كرده توجه او به ديگريكس  هيچ رسيد نمي نظر به زد. منبه

 گفت: كايرون
  برنامه كه اين مگر كنين خالي رو كابينتون ظهر از بعد فردا تا بايد كه باشه يادتون برين! رختخواب به زودحاال، و -

  كهفرمن مت من و خورن، مي رو سرگرداني چيز هرچي نظافتهاي هارپي  بمونين. ما با رو سال اين باشين كردهريزي
  بشه! تموم كرده ترش ي معدهيه  مورد در گزارشي با تابستوناين

  مي دور كه كرديم مي تماشا را ها ون و ها اتوبوسيم. بود ايستاده ها دورگه ي تپه باالي در من و آنابثبعدي، صبح
  از تعداديو  كمپهاي  قديم از نفرچند  و گرداندند. برمي واقعي دنياي به را كمپ اعضاي اكثر كه حالي درشدند،

 براي  برگردم- گود دبيرستان به دبيرستان دوم سال براي داشتم قصد من اما بمانند، كمپ در خواستند ميها جديدي
   گذراندم. مي مدرسه يك در را سال دو ام زندگي در باراولين
  گفت: ما به كشيدمي  شانه روي بر را كيفش كهريچل

  خداحافظ. -
  مي حضور نيوهمشاير در كالشن آكادمي در و بود مانده پدرش با قولش سر او اما، مي رسيد نظر بهعصبي كامالً
   برگردد. پيشمان به پيشگويمان تا كشيد مي طول ديگرتابستان  تايافت.
   كرد. بغل رااو آنابث



   دي. مي انجام عاليرو كارت -
   است. شده خوب خيلي ريچل بانابثآ  روزها اين رسيد مي نظر بهبود، مسخره
   گرفت. گاز رالبش ريچل

  من و چيه رياضي بعدي امتحان سواالي بپرسه ازم كسي اگهميشه  چي نگرانم.كمي  يه باشه. تو باحق اميدورام -
  .... بود خواهددوم  ي مسئله فيثاغورت يقضيه  بكنم؟  هندسهكالس  وسط پيشگويي يه كردن بلغور بهشروع

   آوره. خجالت اينخدايان،
   زد. لبخندي ريچل من، دادن خاطر آرامش با وخنديد آنابث

 گفت: او
  .هستين  باهم خوبه دوتا شماخب، -

  بتوانم كه اين از قبل هستم. دردسرساز نوعي من كه اين مثل كردنگاه  منبه  طوريريچل  اما بكن،رو فكرش
   شود. ها ماشين سوار تا دويده پايين تپ از و كرد موفقيت آرزوي برايمان ريچل كنماعتراض

  ي مدرسه در تا بود كرده دريافت والدينش از اي نامه اجازه او بماند. نيويورك در خواست مي شكر، را خدايانآنابث،
   كند. نظارت بازسازي هاي برنامه روي بر و بوده نزديك المپ به بتواند تا شود ساكن شهر در روزيشبانه

 پرسيدم:
  بودن؟ مننزديك و -
   مهمه. خودش كنه مي فكر هركسيخب، -
  چيزي ساختن مورددر  آوردم، ياد به را گفته من بهويوركي ن در او را آنچهبست. ر انگشتانم دو به راانگشتانش اما

   بوديم. خوب شروع يك ابتداي در ما شايد- فقط كردم- فكر ودائمي،
  به بود كرده شروع و بود زدهچمباتمه،  زيرين پشم زيردر  كاج، درخت دور بهخوشنودي  با پلوسنگهبان، اژدهاي

   فرستاد. مي بيرون بخار نفسش هر با كه حالي در كردن،خرخر
 پرسيدم: آنابث از
  كني؟ مي فكر ريچل پيشگويي مورددر داري -
 . كرداخم او
  دوني؟ ميكجا از -
  ميشناسمت. چون -
   زد. منبه  ايضربه  اش شانهبا او
  تابستون ما كين. اونهابدونم م كنجكاو داد. خواهند جواب فراخواني به دورگهتا  هفت طور. همين منمخب، بسيار -

   كرد. خواهيمتا مالق رو جديدي خيلي هاي چهرهديگه
  بودم. موافق

   آتش. و طوفان ميان در جهان سقوط مورد در چيزا اون ي همه وآره، -
   كرد. جمع رالبهايش او
  كه هم تغيير يه براي شايد خب، ... كردم فكر نمياد. خوشمازش  اما پرسي.دونم  نمي مرگ. درهاي دردشمناني و -

   بياريم. بدست آرامش كمي شايدشده
 گفتم:

   بود.رامشآ  و صلح در اگه نبود، ها دورگه كمپجا اين -



   نده. رخ سالها براي پيشگويي شايد يا...  باتوه حقكنم فكر -
  بودم. موافق

   باشيم. خوش وم برگرديم توني مي خب، ما باشه. خدايان نيمه بعدي نسل براي مشكل يهتونه مي -
  كه بود سخت خيلي اما كردم، نمي سرزنشرا او  رسيد. مي نظر به ناراحت هنوز چه اگر داد، تكان موافقت بهسري او
 زمان ما كنم. نمي  خداحافظي واقعًا كه دانستم مي كنارم، در او بودن با باشي، درهم، آنقدر زيبا چنان روز يكدر

   داشتيم.زيادي
 گفتم:

  بديم؟ مسابقهجاده تا -
  بازي. ميداري تو -
   دويدم. دنبالش به سرعت به من و دويد پايين ها دورگه تپهاز او

   نكردم. نگاه سرم پشت به باراولين براي
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