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 1فصل 

  ! جبر مقدماتي ام را اتفاقي تبخير مي كنم معلم     

 

 

 

    .ببينيد ، من نمي خواستم كه يك دورگه باشم     

مي كنيد بايد يكي از آن ها باشيد ، پيشنهاد من اگر شما اين كتاب را مي خوانيد به خاطر اين است كه فكر      

كه پدر يا مادرتان راجع به تولدتان به شما گفته را تمام دروغ هايي   .همين حاال اين كتاب را ببنديد:  اين است كه

 . اند باور كنيد و سعي داشته باشيد كه يك زندگي معمولي را بگذرانيد

اوقات از راه هاي دردناك و ناخوشايندي باعث مرگ شما مي   خيليترسناك است ؛   دورگه بودن خطرناك و     

 . شود

اين   كه مي كنيد   به خواندن ادامه دهيد چون فكر، معمولي هستيد خيلي خوب است ي اگر شما يك بچه      

 .يفتاده اندبه شما حسوديم مي شود كه مي توانيد باور كنيد هيچ كدام از اين وقايع اصالً اتفاق ن.  فقط يك داستانه

از    فوراً  كرديد   احساس   انگيزي اما اگر خودتان را در ميان اين صفحات تشخيص داديد يعني چيز هيجان     

هم     آن ها  مي دانيد ، قبل از اينكه   وقتي اين را  و   ما ها هستيد   از  يكي   حتماً   شما. بكشيد    دست   خواندن

   .  آن ها به دنبال شما مي آيند. احساس كنند تنها زمان كمي طول مي كشد 

   . نگوييد كه به شما هشدار نداده ام     
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  . است 1جكسوناسم من پرسي      

2يانسي«  دانش آموز معمولي در مدرسه شبانه روزي  يك   پيش   ماه   تا چند. دوازده سالمه      
   ،  بودم  »  

 .ركل ايالت نيويوسر شماي خصوصي براي دانش آموزان پر دردمدرسه ا     

 سرم ؟من هم يك بچه پر درد     

 .  بله ، مي توانيد اين را بگوييد     

، اما همه اتفاقات بد از  براي ثابت كردن زندگي كوتاه و بدم مي توانم تعريفم را از هر لحظه اي شروع كنم     

همراه بيست و . ، شروع شدند رفت  » 3هاتانمان « گذشته كه كالس ششممان براي يك سفر علمي به يماه م

   هشت بچه غير قابل تحمل و دو معلم با يك اتوبوس زرد رنگ مدرسه براي ديدن آثار هنري يوناني و رومي به 

 . رفتيم » موزه مركزي هنر« 

 .  همين طور بودند » يانسي« مي دانم كه واقعاً عذاب آور است ، بيشتر سفر هاي علمي      

 .  معلم التينمان اين سفر را هدايت مي كرد ، پس كمي اميد داشتم 4راما آقاي بران     

آقاي برانر يك مرد ميانسال معلول بود كه صندلي چرخدار الكتريكي و مو هاي زبر و ريش ژوليده اي داشت و      

جالبي به حتماً فكر مي كنيد كه آدم .  يك كت راه راه قديمي مي پوشيد كه هميشه بويي مثل بوي قهوه مي داد

يك .  تعريف مي كرد و اجازه مي داد كه با هم بازي كنيم  نظر نمي آيد ، ولي سر كالس برايمان داستان و لطيفه

كلكسيون فوق العاده از سالح ها و زره هاي رومي هم داشت ، به همين دليل او تنها معلمي بود كه در كالسش 

   . خوابم نمي برد

 

1  :Percy Jackson  
2   :Yancy Academy  
3  :Manhattan منطقه اي از شهر نيويورك ،  
4  :Mr. Brunner 
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 نمي   دعا مي كردم كه حداقل براي يك بار هم كه شده توي دردسر. اميد داشتم اين سفر خوب پيش رود      

 .  فتما

  . پسر ، من اشتباه مي كردم     

    مثل كالس پنجمم كه به ميدان نبرد .  فتدا مي ببينيد در همه ي سفر هاي علمي براي من اتفاقات بدي     

،  رفتيم ، آنجا تصادفي با يك توپ جنگي قديمي مربوط به جنگ هاي انقالب آمريكا برخورد كردم » 5ساراتوگا« 

و قبل از آن در  البته واقعاً نمي خواستم با آن به اتوبوس مدرسه شليك كنم ولي باالخره از مدرسه اخراج شدم

هرم ، من يك اَ ، روي راهرو باريك پشتي رمم ، به پشت صحنه استخر كوسه هاي دنياي آبي رفتيمكالس چها

خوب ... اشتباهي را تا وسط كشيدم و همه كالس يك شناي از پيش برنامه ريزي نشده داشتند و يا قبل از آن 

 . فهميده باشيد منظورم چيه... فكر كنم 

 .  بروداما مصمم بودم اين سفر خوب پيش      

دزد را كه با تكه هاي بزرگ  ، دختره جوش جوشي سرقرمزِ 6تمام راه توي شهر مجبور بودم نانسي بوبوفيت     

 . تحمل كنم ور مي زد 7ساندويچ كره بادام زميني و سس گوجه فرنگي به پشت سر بهترين دوستم گراور

احتماالً از گذراندن . فرياد زد ، قتي نااميد شد و.  گراور يك هدف ساده بود كه بدني الغر و استخواني داشت     

چند پايه محرومش كرده بودند چون او تنها سال ششمي بود كه جوش جواني داشت و روي چانه اش هم يكم ته 

پزشكي داشت كه او را به دليل اينكه پاهايش  ي معلول هم بود و يك برگه  از آن ها بگذريم . ريش در آمده بود

  .ماهيچه اي دچار بودند ، از انجام همه فعاليت هاي ورزشي در تمام عمر معاف مي كرد  به نوعي بيماري

  

  

5   :Saratoga  
6  : Nancy Bobofit  
7  :Grover  
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راه رفتنش واقعاً آدم را به خنده مي انداخت ، انگار كه هر قدم به او آسيب مي رساند ، البته نگذاريد اين چيز ها 

 .  كند ، بايد دويدنش را ، وقتي كه در رستوران مدرسه كيك ذرت مي دهند ، ببينيدشما را از او نااميد 

هاي گراور پرتاب مي كرد و مي به طرف مو   به هر حال نانسي بوبوفيت پشت سر هم تكه هاي ساندويچ را     

تهديد    درسه مرامدير م. سرش در بياورم چون در حالت تعليق بودم  ش راا دانست كه من نمي توانم حاال تالفي

كرد كه اگر دردسري درست كنم يا كاري كنم كه باعث خجالت مدرسه بشود يا حتي با كسي شوخي ماليمي هم 

 . داشته باشم ، تا آخر عمر به حالت تعليق در مي آيم

  » شمباالخره اين دخترو مي ُك« : زير لب با صداي آرامي گفتم      

 ».  كره بادوم زميني دوست دارم.  مشكلي نيست« : ام كند گفت گراور كه سعي مي كرد من را آر     

 .  و از يكي ديگه از تكه هاي ناهار نانسي جاخالي داد     

 .  ذاشتگم بلند شوم ولي گراور مرا به سمت صندلي كشيد و نا خواستم از صندلي     

ي اگه اتفاقي بيفته كي مقصر شناخته خودت مي دون.  تو اآلن در حالت تعليقي «: و به من يادآوري كرد      

  » .ميشه

وقتي به وقايعي كه اتفاق افتاده بود فكر مي كردم ، دلم مي خواست نانسي بوبوفيت را همان لحظه و همان      

 .  بودم ، نبود اش رف گرفتاريتوي تعليق مدرسه بودن اصالً قابل مقايسه با اين آشفتگي كه در ُش.  جا ناكار كنم

 . اي برانر گروه را راهنمايي مي كردآق     

صندلي چرخ دارش را جلوتر از همه حركت مي داد و ما را ميان گالري هاي بزرگ و مثل هم ، مجسمه        

 . هاي مرمرين و قاب هاي شيشه اي پر از وسايل سفالي فوق العاده قديمي سياه و نارنجي هدايت مي كرد

  .وسايل دو يا سه هزار سال قدمت دارند فكري در مغزم شكل گرفت كه اين     
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و كرد جمع ، رويش قرار داشت  8آقاي برانر ما را دور يك ستون سنگي سه متري كه مجسمه اي از ابوالهول     

شروع كرد به گفتن اين كه چطور از آن به عنوان عالمت قبر و سنگ يادبود دختري هم سن و سال ما استفاده 

هايي باشد كه عي مي كردم حواسم كامالً پيش چيزس.  اي روي سنگ برايمان توضيح داددرباره حكاكي ه. شده 

زدند  آقاي برانر مي گفت چون واقعاً برايم جالب به نظر مي رسيدند ، ولي همه بچه هاي اطرافم يك ريز حرف مي

، معلم راهنماي  9ز، وقتي اين را مي گفتم خانم داد وندش مجبور مي شدم كه به آن ها بگويم خفه شو من هم

 . ش به من نگاه مي كردا مان بود با چشم هاي اهريمني ديگري كه همراه

و با وجود اين كه پنجاه سالي سن داشت هميشه يك  بود » 10جورجيا« خانم دادز معلم ريز اندام رياضي از      

چرمي مي پوشيد كت  .كلت را درست توي كمدت به نظر مي رسيد كه حتي بتواند يك موتور سي   ستآنقدر پ

 .  شد به مدرسه ما آمد » 11فروپاشي رواني«  مان دچار  وسط سال وقتي كه معلم رياضي قبلي. براند 

.  از اولين روزي كه رسيد عاشق نانسي بوبوفيت شد و من را هم به عنوان بچه شيطان به حساب آورد         

واقعاً شيرين بود ، و من مي دانستم  » عزيزم ، حاال«گفت وقتي انگشت كجش را به طرف من دراز مي كرد و مي 

 .  ما تا يك ماه بعد از مدرسه توقيف

يك بار كه مرا مجبور كرد تا نيمه شب نوشته هاي كتاب كار هاي رياضي قديمي را پاك كنم ، به گراور گفتم      

 ». ته حرفت كامالً درس« : جواب داد و او هم خيلي جدي به من نگاه كرد . فكر نمي كنم خانم دادز آدم باشد 

آقاي برانر هنوز راجع به نقاشي خاك سپاري يوناني صحبت مي كرد ؛ كه باالخره نانسي بوبوفيت با پوزخند      

 »؟  شي  هميشه خف « :گفتم  او د حرفي زد ، و من هم برگشتم و بهدرباره پسر برهنه روي سنگ يادبو

  . استم بلند تر از آب در آمدصدايم از آن چيزي كه مي خو     

  

  . زني سينه  و سر افسانه اى داراى بدن شير و يموجودابوالهول ، :  8
9  :Mrs. Dodds  
10  :Georgia  نام ايالتي در كشور آمريكا ،.  
11  :Nervous Breakdown  نوعي بيماري رواني كه باعث گوشه گيري و نااميدي مي شود ،. 
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 : كرد و گفتآقاي برانر داستانش را قطع همه گروه خنديدند و  

 » ، مي خواستين توضيحي بدين؟ آقاي جكسون« 

 ».  نه قربان« : صورتم كامالً قرمز شد ، گفتم      

ممكنه بگيد اين نقاشي چي رو نشون « : آقاي برانر به يكي از نقاشي هاي روي ستون اشاره كرد و گفت      

 » ميده ؟

: چون دقيقاً مي دانستم چه چيزي را نشان مي دهد ، دم و نوري از اميد درونم شكل گرفت به حكاكي نگاه كر     

 » خوره ، درسته ؟ كه داره بچه هاشو مي 12اون كرونوسه« 

 »...  بله ، و اين كارو مي كنه چون« : آقاي برانر گفت      

 »...  و ي خدايان بودهكرونوس فرمانروا... ب خ« : فشار آوردم كه يادم بيايد  به مغزم     

 خدايان ؟ -     

به همين دليل  . به بچه هاش كه همون خدايان بودن اعتماد نداشت... و  13تيتان ها « : حرفم را اصالح كردم     

ن به كرونوس يه سنگ داد و به جاي او رو در نوزادي پنهان كرد " 14زئوس " ،او  اما همسر. خورده  اونا رو مي

د ها وقتي زئوس بزرگ شد به پدرش كرونوس كلك زد و اونو وادار كرد كه برادر ها و خواهراشو و بع كه بخوره

 »  باال بياره و ـــ

  »... اويي  ...ا  «: يكي از دختر هاي پشت سرم گفت      

 » . خدايان برنده شدن در اون و جنگ بزرگي بين خدايان و تيتان ها رخ داد كه« : حرفم را ادامه دادم      

 .   بعضي از افراد گروه پوزخند مي زدند     

  

12  :Kronos  پدر زئوس . ، يك تيتان  
13   :Titan تيتان خداي خورشيد در افسانه هاي يونان ،  
14  :Zeus رئيس خدايان يوناني در افسانه ها ، 
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ه اگه اين كارو توي ش خيلي جالب مي« : پشت سرم نانسي بوبوفيت زير لبي به يكي از دوستانش گفت      

لطفاً توضيح بدين چرا  -واقعاً جالب ميشه اگه توي استخدامي شغل ها بپرسن . زندگي واقعي هم انجام بدن 

 » كرونوس بچه هاشو خورد ؟

 ، بگين انجام اين كار در  آقاي جكسون در توضيح سؤال فوق العاده دوشيزه بوبوفيت«  : آقاي برانر گفت     

 » ي ايرادي داره ؟زندگي واقع     

 ».  بيچاره شديم« : كنان گفت  من منگراور      

 » ! خفه شو« :  نانسي كه حاال صورتش از سرش هم قرمز تر شده بود ، او را ساكت كرد     

آقاي برانر تنها كسي بود كه اشتباهات نانسي را مي گرفت ، . ش جلب شده بود ا حداقل حاال نانسي هم توجه     

 .  اي او مثل رادار تيز بودندگوش ه

دونم  نمي« :راجع به سؤال آقاي برانر فكركردم ولي چيزي به نظرم نرسيد ، شانه باال انداختم و گفتم      

  ».  قربان

زئوس مخلوطي از خردل و شراب  . آقاي جكسون نصفه و نيمه گفتين. عيبي نداره « : اميد شد  آقاي برانر نا     

ه باعث شد اون پنج تا فرزند ديگه كه البته خدايان فناناپذير بودند و بدون اينكه هضم بشن توي به كرونوس داد ك

خدايان پدرشونو شكست دادن و اونو با داس خودش قطعه قطعه كردن . شكم تيتان رشد كرده بودند رو باال بياره 

و خبر خوب اينه كه وقت . تند جاي دنياي مردگان  پراكنده ساخ ترين و تيكه هاي بدنشو در دوزخ ، تاريك

 » خانم دادز ممكنه ما رو به بيرون هدايت كنين ؟. ناهاره 

دختر ها به شكم هايشان دست مي كشيدند ، پسر ها مثل . همه كالس به سمت در هاي خروجي راه افتادند      

 .  آدم هاي احمق همديگر را اين طرف و آن طرف هل مي دادند

 ».  آقاي جكسون« : ها را دنبال مي كرديم كه آقاي برانر گفت  من و گراور هم آن     

 .  فتدا مي دانستم اين اتفاق مي     
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 » قربان ؟ «به گراور گفتم به رفتن ادامه دهد و خودم به سمت آقاي برانر برگشتم ، 

چيز را ديده بودند نگاهي  آقاي برانر با چشم هاي تيز قهوه ايش كه انگار هزاران سال عمر داشتند و همه     

 .  يوداشت كه به نظر مي آمد هيچ وقت اجازه نمي داد بر

  . تو بايد ياد بگيري به سؤاالتم پاسخ بدي -     

      درباره تيتان ها ؟ -     

 . چطور به اون كمك مي كنن عه هاي تودرباره زندگي واقعي و اينكه مطال -     

 .  اوه -     

فقط .  طور در موردشون بحث كني من انتظار دارم تو همين. من ياد مي گيري فوق العاده مهمه  هرچي از -     

 .  پرسي جكسون ، بهترين ها رو ازت قبول مي كنم

 . ، اين مرد واقعاً سخت مي گرفت ديگر داشتم عصباني مي شدم     

و ما را با نوك » ! هي  « :و فرياد ميزد يكدست مي آمد  منظورم اينه كه روز هاي مسابقه كه در زره روميِ     

كرده اند و اسم  شمشير در مقابل گچ به مبارزه مي طلبيد تا اسم تمام افراد يوناني و رومي كه تا حاال زندگي

اما آقاي برانر با وجود اين . مادرانشان را بگوييم و اينكه كدام يك از خدايان را مي پرستيدند ، خيلي جالب بود 

بودم انتظار داشت كه به خوبي بچه هاي ديگر  حقيقت كه من مبتال به بيماري هاي خوانش پريشي و بيش فعالي

شايد هم نه ، ازم نمي خواست به خوبي بقيه . ه باال تر از ده نگرفتم باشم ، در حالي كه يك بار توي عمرم نمر

من نمي توانستم تمام آن اسم ها را حفظ يا حداقل . باشم ، مي خواست خوب تر از اين چيزي باشم كه هستم 

 . درست تلفظ كنم

ني به سنگ ياد بود زير لب چيزي درباره اين كه بيشتر تالش مي كنم گفتم ، كه آقاي برانر نگاه غمگي     

 .  انداخت ، انگار در مراسم تدفين آن دختر شركت كرده
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 .  به من گفت بيرون بروم و ناهارم را بخورم     

جايي كه مي توانستيم ترافيك سنگين خيابان پنجم را خوب ، روي پله هاي جلويي موزه  بچه هاي همه      

 .  ببينيم جمع شده بودند

. ني بزرگ با سياه ترين ابر هايي كه تا حاال روي شهر ديده ام در حال شكل گيري بود روي سرمان طوفا     

چيزي باشد ، چون از كريسمس به بعد  همچينحدس مي زدم كه سياهي ابر ها به دليل افزايش دماي زمين يا 

و آتش سوزي هاي سنگين ، طغيان رودخانه ها    با برف و بوران. هواي نيويورك واقعاً عجيب و غريب شده بود 

اصالً تعجب نمي كردم اگر اين يكي به گردباد سهمگيني تبديل . زيادي در اثر اصابت صاعقه مواجه شده بوديم 

 .  مي شد

. بعضي ها داشتند به كبوتر ها بيسكويت مي دادند .  هيچ كدام از بچه هاي ديگر به ابر ها توجه نكرده بودند     

كرد كه كيف يك زن را بزند و طبق معمول خانم دادز به او توجهي نمي  نانسي بوبوفيت هم داشت سعي مي

 .  كرد

فهمد ما از بچه  فكر كرديم با اين كار هيچكس نمي.  فواره دور از بقيه بچه ها نشستيمي گراور و من لبه      

 . ند ، هستيمكه نمي توانند به هيج جاي ديگري برو هاي آن مدرسه كه براي بازنده هاي عجيب و غريبي است

  »؟  توقيف شدي« : گراور پرسيد      

 ي  نه ، اميدوار بودم براي يه بار هم شده اون منو توقيف كنه ، منظورم اينه كه من اصالً پسر باهوش -     

 ».  نيستم

كمي بعد وقتي كه فكر مي كردم حاال شروع مي كند به توضيح دادن . گراور براي چند لحظه چيزي نگفت      

 » مي شه سيبتو به من بدي ؟« :  يك نظريه فلسفي تا حالم را بهتر كند ، گفت

 .  من هم كه ميلي به سيب خوردن نداشتم ، اجازه دادم آن را ببرد     
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پنجم پايين مي رفتند نگاه مي كردم و آپارتمان مادرم به يادم آمد كه چند   به تاكسي هايي كه از خيابان     

به شدت دلم مي . را نديده بودم  از كريسمس تا حاال مادرم.  بوديم از اين جايي بود كه نشسته خيابان پايين تر

ال مي شد و مرا بغل مي كرد اما شايد ححتماً از ديدنم خوش. خانه بروم خواست سوار يك تاكسي شوم و به 

رد كه بايد بيشتر تالش كنم ناراحت هم مي شد و خيلي سريع من را به يانسي برمي گرداند و بهم يادآوري مي ك

 .ك از اين جا هم اخراج مي شوم حتي اگر اين ششمين مدرسه اي است كه در ششمين سال آمده ام و بدون َش

  . اصالً دوست نداشتم نگاه هاي غمگينش را ببينم

اندن يك خو مخصوص معلولين موزه پارك كرده بود و همراه با آقاي برانر صندلي چرخ دارش را جلوي شيبِ     

چتري قرمز به پشت صندليش نصب كرده بود كه باعث مي شد .  رمان جلد نرم ، داشت كرفس هم مي خورد

 . سيار بشود ي صندليش مثل يك ميز كافه

حدس  - داشتم ساندويچم را باز مي كردم كه نانسي بوبوفيت با آن دوست هاي بد قيافه اش جلويم ظاهر شد     

 . و ناهار نيمه خورده اش را روي پاهاي گراور انداخت -  ر ها خسته شده بودگزدم از جيب بري گردش مي

جوش هايش نارنجي شده بودند انگار يك نفر با . ش نيشخندي به من زد ابا آن دندان هاي كج و كوله      

 . اسپري آن ها را رنگ كرده بود

تا ده بشمار و خشمتو  «: بهم گفته بود  مشاور مدرسه يك ميليون بار.  سعي كردم خونسرديم را حفظ كنم     

 . موجي از خشم در گوشم غريد. ، ولي واقعاً عصباني بودم ، مغزم داشت پوك مي شد » . كنترل كن 

من حتي يادم نمي آيد اصالً به او دست زده باشم ، اما تنها چيزي كه فهميدم اين بود كه نانسي با زانو توي      

 ».  پرسي جكسون منو هل داد «: زند  ميفواره نشسته بود و فرياد 

 . خانم دادز خودش را كنار ما رساند      

 » ديدي ــ ؟« : بعضي از بچه ها زير لبي چيز هايي مي گفتند      
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 ــ آب ــ  -     

 ــ انگار اونو چنگ زد و كشيد ــ   -     

مي دانستم اين بود كه دوباره توي دردسر  نمي دانستم راجع به چه چيزي حرف مي زدند ، تنها چيزي كه     

 . افتاده ام

خانم دادز به محض اينكه فهميد حال نانسي كوچولوي بيچاره خوب است ، بهش قول داد كه برايش يك      

آتشي از پيروزي در چشم هايش .  بعد به طرف من برگشت. وشگاه موزه بخرد و غيره و غيره پيراهن جديد از فر

 » حاال ، عزيزم ــ«  ري انجام داده ام كه تمام اين نيمسال منتظرش بودهكا بود ، انگار

 ».  ، يك ماه بايد نوشته هاي توي كتاب كار ها رو پاك كنم مي دونم « : كنان گفتم ناله     

 . درست نبود اين حرف را بزنم     

 » .باهام بيا« : خانم دادز گفت 

 » . من هلش دادم. من بودم    ! نيدصبر ك«: گراور با صداي بلندي گفت      

با وجود اينكه خانم دادز او را در حد مرگ مي ترساند ، سعي مي كرد از من . با حيرت به گراور خيره شدم      

 .  حفاظت كند

 .  خانم دادز طوري به گراور خيره شد كه چانه گراور لرزيد     

 » . 15فكر نمي كنم آقاي آندروود « : گفت         

 اما ــ -     

 . تو ـ همين جا ـ مي موني -     

 . گراور با نااميدي به من نگاه كرد     

  ».  از بابت تالشت هم ممنونم.  هيچي نيست ، مرد « : به او گفتم     

  

15  :Mr. Underwood  نام خانوادگي گراور ،.  
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 ».  حاال عزيزم« : سرم فرياد زد  خانم دادز     

 .  بوفيت لبخند مغرورانه اي زدنانسي بو     

و برگشتم كه با خانم دادز روبرو . مي كشم  -  تو رو - بهش خيره شدم و به زيبايي تمام گفتم باالخره          

؛ و با ناشكيبايي به من اشاره مي كرد كه عجله  جلوي ورودي موزه باالي پله ها ايستاده بود. شوم ولي آن جا نبود 

 .  كنم

 !؟اينقدر سريع آن باال رفته بود چطور      

كه مغزم از كار مي افتاد يا چيزي شبيه آن سرش مي آمد ، خيلي برايم اتفاق مي افتاد و ، لحظه هاي آن طور      

دانم اين است كه چيزي را از دست داده ام ، انگار قطعه پازلي از اين جهان خارج شده و من  تنها نكته اي كه مي

م است ، كه مغزم ا مشاور مدرسه مي گفت ، اين قسمتي از بيماري بيش فعالي. اه مي كنم به جاي خالي اش نگ

 .  همه چيز را بد تفسير مي كند

 .  خانم دادز را دنبال كردم     

صورتش كمرنگ شده بود و نگاهش را بين  . نيمي از پله ها را كه باال رفتم ، برگشتم و به گراور نگاه كردم     

رانر قطع مي كرد ، انگار مي خواست به آقاي برانر خبر دهد كه چه حادثه اي در شرف اتفاق است ، من و آقاي ب

   .اما آقاي برانر غرق در رمانش بود

 .  به عقب نگاه كردم ، خانم دادز دوباره غيب شده بود حاال توي ساختمان در انتهاي سرسرا بود     

هد مجبورم كند كه از فروشگاه يك پيراهن جديد براي نانسي مي خوا. با خودم گفتم ، مشكلي نيست      

 .  بوبوفيت بخرم

 .  اما ظاهراً نقشه اش اين نبود     

 . دنبال او داخل موزه مي رفتم و وقتي كه باالخره بهش رسيدم به همان بخش روم و يونان برگشته بوديم     

 . به غير از ما هيچكس ديگري در گالري نبود     
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عجيب مثل صداي خرخر كردن از  يصداي. دست به سينه كنار كتيبه اي تزئيني از خدايان يوناني ايستاد      

 .  گلويش درمي آورد

، خيلي وحشتناك است با يك معلم به خصوص خانم دادز تنها  بدون آن صدا هم عصبي مي شدم     

  ... كند طوري به كتيبه نگاه مي كرد انگار مي خواست آن را پودر   .باشي 

 ».  تو مشكالت زيادي برامون درست كردي عزيزم« : گفت      

 ».  بله خانم« : امنيت را شرط قرار دادم و گفتم     

 » . فكر مي كردي به اين سادگي ها مي توني از دست ما در بري« : ش را باال زد ا آستين هاي كت چرمي     

 .  بودنگاه چشم هايش خيلي عصباني و اهريمني      

 .  با نگراني فكر كردم ، او يك معلم است فكر نمي كنم بخواهد به من صدمه اي بزند     

 .  بيـ ــ بيشتر تالش مي كنم ، خانم -     

 و بايد ي طول كشيد تا تو رو پيدا كنيم تنها زمان كوتاه. ما احمق نيستيم پرسي جكسون  -     

 .  نيو تحمل مي كر اقرار كنم رنج كمتري     

 .   نمي دانستم راجع به چه چيزي حرف مي زند     

به تنها چيزي كه مي توانستم فكر كنم اين بود كه شايد معلم ها جاي آبنبات غير قانوني كه در خوابگاه مي      

ود و كه از اينترنت گرفته ب 16يا شايد فهميده اند تحقيقم را از روي تحقيق تام ساير. فروختم را پيدا كرده اند 

تر ، مي خواهند به پايه قبلي بر گردانند ؛ يا بدداخته بود نوشته ام و مي خواهند مرا يننگاهي هم به كتاب ن   حتي

 .  مجبورم كنند كه كتاب را بخوانم

 »ب ؟ خ« : با حالت درخواست گفتم      

 

  

16  :Tom Sawyer  
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 ...  خانم ، نمي خواستم -     

 .  وقتت تموم شده -     

انگشت . چشم هايش مثل زغال هاي گداخته شروع به شعله ور شدن كردند . و عجيب ترين چيز اتفاق افتاد      

او انسان نبود . كت چرميش تبديل به دو بال بزرگ چرمين شد . هايش كشيده شدند و به صورت چنگال در آمدند 

ش هاي زرد بود كه نزديك بود مرا تيكه تيكه ، بلكه عجوزه اي با بدن چروكين و دو بال خفاشي و دهاني پر از ني

 . كند

 .  و بعد اوضاع عجيب تر هم شد     

آقاي برانر كه تا چند لحظه پيش جلوي موزه بود ، در حالي كه خودكاري به دست داشت صندليش را جلوي       

 .  گالري راند

  . و خودكار را در هوا پرتاب كرد» ! پرسي ، هي « : فرياد زد      

 .  خانم دادز به من حمله ور شد     

خودكار . و صداي چاك برداشتن هوا از چنگ هايش را در كنار گوشم احساس كردم  با فرياد جاي خالي دادم     

يك شمشير . سر پوشش دار را در هوا گرفتم ، ولي وقتي به دستم خورد حتي يك لحظه ديگر هم خودكار نبود 

 .  ي آقاي برانر كه هميشه در مسابقات استفاده مي كردبود ، يعني همان شمشير برنز

  . خانم دادز با نگاهي از نفرت به سمت من برگشت     

 .  دستم به شدت مي لرزيد و شمشير تقريباً از دستم افتاد. زانو هايم سست شدند      

 ». م بمير ، عزيز« : صداي بلندي گفت  با     

 .  كردو مستقيم به طرف من پرواز      

 . شمشير را تكان دادم: تمام بدنم پر از ترس شد ؛ و چيزي را انجام دادم كه غريزه اي به ذهنم آمد      

  : تيغه فلزي به شانه اش خورد و طوري كه انگار از آب درست شده بود ، درست از وسط بدنش رد شد      
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 ! جيززززز     

و سپس به صورت پودر زردي روي  شد منفجر ، نكه قدرت قرار بگيردخانم دادز مثل قلعه شني بود كه جلوي پ    

زمين ريخت و بعد هم به طور كامل تبخير شد ، تنها چيزي كه از او باقي ماند بوي گوگرد ، صداي گوش خراشي 

 .  كه از مرگ در آورد و سرماي اهريمني هوا بود ، انگار هنوز با آن چشم هاي گداخته اش به من نگاه مي كرد

 .  تنها بودم     

 . يك خودكار معمولي روپوش دار هم در دستم بود     

 .   ا نبودآن جهيچكسي غير از من . آقاي برانر آن جا نبود      

    . حتماً ناهارم حاوي قارچ هاي جادويي يا چيزي شبيه آن بوده. دست هايم هنوز مي لرزيدند      

 بودم ؟تمام اين اتفاقات را تصور كرده      

 .  به بيرون از موزه برگشتم     

 .  باران شروع شده بود     

نانسي بوبوفيت هم خيس . گراور يكي از نقشه هاي موزه را روي سرش گرفته و هنوز كنار فواره نشسته بود      

 :را ديد گفت وقتي م. ر كنان با دوست هاي زشتش حرف مي زد ُغرو ُغ هنوز آنجا ايستاده بود، از شناي در فواره 

  ».  حسابتو رسيده باشه 17اميدوارم خانم كر «

 »؟ ي ك« : پرسيدم      

 !! معلممون ديگه -     

از نانسي پرسيدم راجع به چه چيزي حرف مي  . ما كه اصالً معلمي به اسم خانم كر نداشتيم. چشمكي زدم      

 .  زند
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   . اند و برگشتفقط چشم هايش را چرخ       

 .  از گراور پرسيدم خانم دادز كجاست     

 »؟ كي « : گفت      

ولي اول كمي مكث كرد و به چشم هايم هم نگاه نكرد ، به همين دليل مطمئن بودم مي داند من چه مي      

 .  گويم

 .دارم باهات جدي حرف ميزنم. مرد  ، اصالً خنده دار نيست -     

 .  باالي سرمان غريدرعد و برقي      

آقاي برانر را ديدم كه زير چتر قرمزش نشسته بود و داشت كتابش را مي خواند طوري كه انگار يك ذره هم      

 .  از جايش تكان نخورده

 .  به طرفش رفتم

تحرير اون خودكار منه آقاي جكسون ، لطفاً در آينده از لوازم ال« : با كمي گيجي سرش را بلند كرد و گفت      

 ».  خودتون استفاده كنيد

 .خودكار آقاي برانر را پس دادم . نفهميده بودم كه هنوز آن را حمل مي كنم      

 قربان خانم دادز كجاست ؟ -     

 »؟ كي « : مستقيم به من نگاه كرد و گفت      

 .  معلم جبر مقدماتي. راهنماي ديگه اي كه همراهمون بود . خانم دادز  -     

پرسي ، ما هيچ خانم دادزي توي « :  خم كرد و جلو تر تكيه داد و با حالتي تقريباً مضطرب گفتآقاي برانر اَ     

  مطمئني حالت خوبه. و تا جايي كه يادمه تا حاال هيچ خانم دادزي به يانسي نيومده . اين سفر با خودمون نداريم 

  » ؟

 

 


