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  فصل نخست

  !خرد بهترين دوست من يك لباس عروسي مي

 ...گونه آغاز شد كابوس من اين

طوفان شديدي بود و باد و باران  .شب بود نيمه تقريباً .ك ساحلي ايستاده بودمشهر كوچ كي در، نياخياب درمن 

 ،هاشان تخته شده بود كه پنجره حالي هاي گچي زرد و صورتي در ساختمان .باريد ن ميادرختان كنار خياببر 

 پيش از اين من .م من جايي در فلوريدا قرار دارمدانست كه مطمئن نبودم ولي مي درحالي .خيابان را پوشانده بودند

   1رگراوبرگشتم و دوستم  .رو شنيدم از طرف پياده اها و تلق تلقي ر بعد صداي سم، هيچ وقت در فلوريدا نبودم

  .بله من گفتم صداي سم؛ دويد ديدم كه براي نجات جانش مي را

و ريش  هايي از سر غرور جواني معمولي با جوش ن شرّاومثل يه نوج حقيقت او در .هست 2يك ساتير گراور  

كه من پيشنهاد -ديين بكشيپا را كه شلوارش ايناز وقت قبل  اما هيچ ودر عجيب راه مي كمي او .هست بزي

داشت  مخفي نگه مي را راز اوهميشه ، شادگهاي  شلوار .كنيد پيدا نمي غير انساني درمورد او هيچ چيز -كنم نمي

  .م داشتس حقيقت او اما در

تا  دكن اين ماجرا همراهي مي رد اآنابت ر، من و دختري به نام او .الس ششم بهترين دوست من بوداز ك گراور  

؛ نديده بودم، افتاد نآدر اي كه  به خاطر مخمصه به امروزالي گذشته تا از جو را يم اما من اودهنجات  ادنيا ر

  .دگرد مي باز آناي كه كمتر ساتيري از  صهمخم

در دست هم  ار شا يهاي انسان كفش، ش بودا در حال حمل كردن دم بزي گراور، خواب من در، به هرحال  

فروشي  ي كوچك خرده از مغازه .دكن استفاده مي آنهميشه براي سريع حركت كردن از راهي كه ، داشت

  .زمين خوابانده بود روي ااي نخل ره درخت باد تقريباً .سواري رسيد ي آزاد موج گذشت و به منطقه

شن خيس به پشم  .بود آمدهاز سمت دريا  حتماً او .زده بود وحشت، كرد دنبال مي را از چيزي كه او گراور  

خرد شدن صداي  .ودكرد از دست چيزي خالص بش سعي مي او .ش چسبيده و از جايي فرار كرده بوديروي پاها

                                                            
١ Grover 
 .انسان و نصف بز هستبنا بر افسانه اي يوناني جانوري كه نصف  2
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 آن دوري  با هالهرا اي  سايه ،منطقه آندر جايي دور از  ،گراورپشت سر  .آمد استخوان از سوي طوفان مي

  . كردند زدن جرقهو ريختن ، ترتيب شروع به تركيدن ن بهاهاي كنار خياب چراغ. احساس كردم

بايد به اونا م، بشبايد رها « : گفت كنان مي پيش خودش غرغر او .كرد ناله مي با ترس ،گيج شده بود گراور  

  » .اخطار بدم

 زمين .بشنوم ار اش انستم غرغر كردن و نفرين كردنوت كرد اما مي دنبال مي را انستم ببينم چه چيزي اوتو من نمي  

خيابان ادامه داد و گير  ي به راه رفتن در گوشه گراور .لرزيد مي ن داشت،ديك شدگويي كه چيزي قصد نز

اولين در توسط  .برگشت وجود نداشت هيچ راهي براي .بست پر از مغازه شد ن بناك خيابوارد ي او .كرده بود

 .  3برايدال آگوستين خياباني سياهي نمايان شد؛  عالمتي روي پنجره .طوفان باز شده بود

مخلوطي از پشم آور،  بوي تهوع -استشمام كنم اانستم چيزي رتو مي .ي هيوال از جلوي مغازه عبور كرد سايه  

   .ها داشتند ترش كه فقط هيوال يچيزگوسفند و گوشت فاسد و بوي 

صداي  ،سكوت بر محيط حاكم بود و تنها صدا .مي رد شداآر سايه به .لرزيد ميهاي عروس  پشت لباس گراور  

  .به احتمال زياد آن چيز رفته بود .نفس آرامي كشيد گراور. قطرات باران بود

 لِمـــــا« : آسايي فرياد زد جلوي مغازه منفجر شد و صداي غول ي در كسري از ثانيه، منطقه .نوري منعكس شد  

  ». ــــــــــهمنــــــــــــــــ

  .هيچ هيواليي وجود نداشتهيچ طوفاني در كار نبود، . لرزيدمصاف روي تختم نشستم و   

انسان مانند را از  اي اي عبور سايه لحظه .شد اي اتاقم وارد مي هاي كركره گاهي از الي پرده نور زيباي صبح  

پرسي، « : كرد م مييادرم صدام .شنيدم اهاي متوالي در ر و كمي بعد ضربه ي اتاقم حس كردم جلوي پنجره

  .و بعد سايه ناپديد شد » .ديرت شده

آخرين بيا عزيزم، « : مادرم دوباره صدا كرد .ددر بيرون باشانست تو كس نمي هيچ.تر نبود  توهمي بيش حتماً  

  ». يد خوشحال باشي كه ديگه تموم شدهتو باست،  هروز مدرس

  ».دارم ميام« : جواب دادم  

                                                            
٣
 Bridal 
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خوابيدم،  مي آنم كه هميشه با ا هويي  مورد عالقدور خودكار جاد را منانگشتا .زير  بالشم حس كردم اچيزي ر  

 ...يپتايدآناكلوموس، ر :وارسي كردم امربوط به يونان باستان رهاي قديمي  قلم. گره زدم و بيرونش آوردم

 ... مها بود كه از ريپتايد استفاده نكرده بود من مدت! شد ام مي اما چيزي مانع، سرشان را بپوشانمخواستم  مي  

كرده  آندرستي كه از  ي نا هاي كشنده بعد از استفاده م كه از سالحهورم كرده بود قول بد، مامانم مجبالبته  

از روي تخت بيرون  را دما روي تختم گذاشتم و خوآناكلوموس ر .ي منزل استفاده نكنم در محوطه ،بودم

ورد كابوسم يا هيوال يا حتي كردم در م مي سعي .پوشيدمرا  هايم انستم لباسامتو با بيشترين سرعتي كه مي. كشيدم

   .فكر نكنمم گذشته بود، ا هاي كه از كنار پنجر سايه

 .دار بدمبايد بهشون هش. بايد خالص بشم  

 آن را از جاخواست  زد و مي ميانگار كسي با پنجه روي قلبم چنگ  بود؟ هن حرف چاز اي گراورمنظور   

 .مادرم حق داشت .ياي من واقعيت نداشت، رؤدبر كنخ از وجود شياطين با را خواست من مي گراور .بياورد در

بدون هيچ چيز  ابراي اولين بار در عمرم كل سال ر .زده بودم ن روز مدرسه بود و من خيلي هيجانآخري

با غذاي تريا مسموم يا  را هد منا بخواي ودهيچ معلمي كه به هيوال تبديل بش مشكوك يا دعوايي سر كالس يا

در ترين جاي دنيا  داشتني من در راه رفتن به بهترين و دوستفردا  .، نبوددبين ببر هاي شب انفجاري از تكليف

  ! ها رگه كمپ دو؛ عمرم بودم

كه چقدر اشتباه  اي از اين نهامثل هميشه هيچ نش .خراب كنم آن راتم انسوت ده بود و من نمينافقط يك روز م  

  .نبودكردم،  مي

 

                                                                               *** 

 

 روش هم كنم اين ر ميمن فك. هاي آبي درست كرده بود مرغ هاي روغني و تخم نامادرم براي صبحانه ن

براي جشن گرفتن انجام  معموالً را اين كار بامزه. دن بدهاخودش را نش كه خوشحالي هستمادرم صوص مخ

 .دهد مي

 ار راه قرمزش كه دامن براق آبي و بلوز راه حالي مادرم در .خوردم ايده شده روي ميز صبحانه رهاي چ غذا  

هاي  موكه  ، در حاليدا بفروشهاي شيرين آمريكايي ر د تا شكالتعنوان لباس كار به تن داشت، آماده بو به

  .ه بودپشت سرش بستدم اسبي،  ار اي بلندش قهوه

   .ردمب لذت نمي ها آنثل هميشه از خوردن اما من م دها عالي بودن ن روغنيان  
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 حالت خوبه؟... پرسي -  

  .وبمخمن، ... آره -  

  .خشك كرد و كنارم نشست ار شيها دست .فهميد داد، مي آزار مي را ا كه منهميشه هرچيزي ر او  

  ...مدرسه يا -  

 .دزي بپرسچي چهد هاخو نستم كه مياد د، ميا تموم كنر نيازي نبود حرفش  

 او .دادن ايش را تكها لب. براش تعريف كردم ار و بعد تمام خوابم هست در خطر گراوركنم كه  ر ميمن فك  

ديم اما كر ترين نحو ممكن زندگي مي ما به ساده .در زندگي من حرف بزنديگ هاي ي قسمت خواست درباره نمي

  .نستاد مي گراوري  درباره امادرم همه چيز ر

از  ما حتماًاگه مشكلي باشه، . اآلن يك ساتير بالغ شده گراور.نگران نيستم نگراني، قدري كه تو  من اون -  

  . شيم از طرف كمپ باخبر مي ...طرف

 ". كمپ جهاني": گفت ن خورد كه انگار داشت ميااي تك يش، گونهها نهاش  

 »خب اون چيه؟ « : من پرسيدم   

 .گيريم م شدن مدرسه رو جشن ميزماني كه داريم تموگم؛  بعد از ظهر بهت مي .چيزي نيست« : مادرم گفت  

  ». تش داريبورد فروشي كه دوس ي اسكيت به همون مغازه  ،برم مي ايسون رو به مركز خريد راكفلرتو و تمن، 

ند كه خرج ام ينم يمانقت چيزي براهيچ و  ،ي خصوصي من ي مادرم و مدرسه هاي شبانه كالسخرج  از  

  .كرد مي مرا اذيتيش بورد كنيم اما چيزي در صدا هاي جانبي مثل اسكيت چيز

 .شيم ي كمپ آماده ميكردم امشب برا من فكر مي .يه دقيقه صبر كن -  

 .دريافت كردم 4من ديشب پيغامي از چيرون... در اون مورد. اوه، عزيزم -  

ضروري با ما  خاطر چيزي غير وقت به ها بود و هيچ رگه اعضاي فعال كمپ دو يكي ازچيرون،  .قلبم ايستاد  

 »گفت؟  خب، چي مي«: گرفت تماس نمي

ما بايد  .جا جاي امني براي تو نيست مپ زياد فكر خوبي نيست و اونكه رفتن تو به ك... كنه اون فكر مي -  

 .خيرش بندازيمكمي به تأ

                                                            
٤
 Chiron 
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ترين جاي ممكن براي من روي  جا امن اون .من يه دورگم! تونه امن باشه؟ عقب بندازيم؟ مامان، چطور نمي -  

 !زمينه

 ...طوريه عزيزم، اما با اين مشكالت اين معموالً -  

 چه مشكلي؟ -  

رو  تونم همش ينم .مورد باهات بعد از ظهر صحبت كنم كردم كه در اين من دعا مي .متاسفم من واقعاًپرسي،  -

 .همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد .مطمئن نيستم كه چيرون بتونه من دقيقاً .اآلن برات توضيح بدم

ال بپرسم اما ها سؤ واستم ميليونخ من مي م؟ونستم به كمپ نراتو چطور مي .مغزم به طور كامل هنگ كرده بود  

 .هشدار داد كه ساعت از نيم هم گذشته من ساعت آشپزخونه به

 !منتظرته 5نتايسو. هفت و سي دقيقه است، بايد بري -  

 ...اما -  

 .برو مدرسه .يمكن پرسي، بعد از ظهر صحبت مي -  

شد كه نوعي هشدار  ضعفي مشاهده مياما در نگاه مادرم م، هخواستم انجام بد اين آخرين كاري بود كه مي  

مورد دوستم تايسون  رد وا. برد پيش ميرا تا مرز گريه كردن هم  ورد و اوآ فشار مي چيزي كه خيلي به او .بود

از سفرهاي  او .شد كه از دستم عصباني مي يا اين مكرد مي ايستگاه مالقات درموقع  به را بايد او. گفت راست مي

 .رسيدت يزميني م تنهايي زير

 داشته باشه؟ گراوري  ربطي به خواب من درباره... تونه ي كمپ پيش اومده، ميمامان  اين مشكلي كه تو -  

 !كنم زنيم، عزيزم، من تا جايي كه بتونم توجيحت مي بعد از ظهر حرف مي -  

نستم، اما هيچ اد آن اون زمان نميدر . ا پايين پريدمه از پله و برداشتم ار حافظي كردم و وسايلم خدا او باباالخره   

   .ديدم بسيار بسيار طوالني نمي يمدت ينه رو برااخحقيقت، من،  در .گويي در بعد از ظهر در كار نبود و گفت

آن اي  فقط براي لحظه .از خيابان جلب شد اي در گوشهاي براقي  ، نظرم به سنگ قهوههمين كه خارج شدم  

 خيز ناگهانسپس،  . ه متعلق به شخص خاصي نبودكاي  آفتاب ديده بودم، ديدم، سايهكه در طلوع  ار اي هساي

 .برداشت و ناپديد شد

  

                                                            
٥
 Tyson 
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  : اندر كاران دست

  ميمنت نصرتي: مترجم فصل

  نيما كهنداني: ويراستار فصل 

  معين ديهيمي: مدير پروژه 
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  دومفصل 

  !كنم ميهاكي بازي  هيوالهابا من 

 

1تر از هميشه در كالج مري ودر ، معموليمويبگ است شروع شد يا بهتر روزم خيلي معمولي
. 

 هاي هايي كه از چيز صندليروي ، به اين معناست كه ما همهاست، كه  2ي مانهاتان مدرسه در، اين راه ترقي ببينيد  

هاي  شرت تي وشلوار جين با پوشيدن نيم و دبيرها هم ك اي دريافت نمي و هيچ نمره د بنشينيمارزشي ساخته شدن بي

 .كنند جا كار مي در آن كنسرت راك

، به همين رهاي ديگ دارم، مثل خيلي از دورگهمن اختالل و مشكل در خواندن  .ب بودلمن خيلي جا ، برايهمها ه اين  

مشكلي كه تنها  .اخراج كنند را كه من حتي قبل از اين، نشون ندادم را كه بايد خودم طور آنمدارس معمولي  در دليل

هميشه ... خب ...كردند و دانش آموزان ميي مثبت قضيه نگاه  ها هميشه به نقطه اين بود كه دبير داشت ردو مري

 .درخشان نبودند

جايي  ،دش ندن كتاب ارباب اوراق سپري مياي راهنمايي به خو دوره كل .انگليسي: امروز درسراغ اولين كالسم يم وبر  

بدون هيچ  اما ر ندبيرامان،  براي امتحان نهايي .دنوش نه مياديوو  دنور افتاده مي ي دورا جزيره به ها بچه يكه تمام

يم بود كه بين كالس ظعاي  فاجعه، داد چيزي كه رخ مي آن .دهند ه روي ميتا ببينند چ فرستادند تري به حياط بزرگ

 .چندان دوستانهه بازي بسكتبال ن كريزه همراه بود و ي دعوايي كه با سنگ دو .دادا رخ ه ا و كالس هشتميه هفتمي

 .ها بود ، عامل بيشتر اين دعوا3اسلونمت  ،قلدر مدرسه

 يدهزبر و ژول يهاي مو ،بودگاو نر  مانند يكش ياه چشم .داد ن ميانش گونه اين را بزرگ يا قوي نبود ولي خودش اسلون  

ن ابه همه نش تخواس ميطوري كه  ،پوشيد مي اي ن قيمت اما شلختهاهاي گر و هميشه لباسداشت مشكي به رنگ 

 را كه ماشين پدرش ش از زمانيا هاي جلويي نادنديكي از  .است ارزش بي يشش براا هچقدر پولدار بودن خانواد دده

 .، از دست داده بودبرخورد كرده "براي كودكان آرام برانيد لطفاً"محكم به تابلوي بود و  دهني دزدياگذر براي خوش

 .اجرا كرد، تايسون، روي دوست من را اشتباهي كرد و اين كار كه داد تا اين دستور ميلون به همه سا ،به هر حال  

 ،بوده كه خيلي بچه ن زمانيآ، ويدگ طور كه مادرم مي آن .مري ودر بوددر كالج خانماني بود كه  ي بي تنها بچهتايسون 

را  ت اينأچون هيچ وقت جر، رنگي بودش چه هاي مم كه چشويبگ شما بهنم اتو نمي .كنند پدر و مادرش رهايش مي

 ك وهاي كوچ بچه، مثل زد صداي كلفتي داشت اما بامزه حرف مي .بهش نگاه كنم رش به باالتيها نانداشتم كه از دند

 . استي نرفته رديگي  جز مري ودر تاحاال به هيچ مدرسه بهبه اين دليل است كه كنم  مي رمن فك

 
                                                            

١
 Meriwether 
٢
 Manhattan 
٣
 Matt Sloan  
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هايي  شطرنجي كه سوراخ يبلوزو  سايز بيستك جفت كفش مشكي ي ،تن داشتبه  ي رالي درب و داغون شلوارو ا  

، كرد زندگي ميهمان اطراف كه  ، به خاطر اينداد مي اهاي نيويورك ر هميشه بوي كوچه .خورد به چشم مي ي آنرو

 !مو دو كارتون يخچال در خيابان هفتاد كداخل ي

تحمل  اتايسون ر دنستناوت ها نمي اما خيلي از بچه، ه قبول كرده بودنداخو به عنوان فرزند را او ي مري ودر سسهؤم  

ها  آن ،داشت كه ي ترسناكي با وجود قدرت زياد و قيافه ،ست عنصري كه او آدم سست دبار وقتي متوجه شدن كي .دكنن

  .دتنها دوست من بو نيز دم و اين به اين معنا بود كه اوبو تنها دوست اومن . اش لذت بردند اذيت كردنبا 

هاي  گروهبه  او .كنند طور كه بايد به وضع تايسون رسيدگي نمي ها بار به مدرسه اعتراض كرده بود كه آن مادرم ميليون  

ساب به ح اهاي اجتماعي هيچ وقت تايسون ر گروه .اتفاق خاصي نيفتاده بودز هم اجتماعي زنگ زده بود ولي با

چطور  ؛دپيدا نكرده بودن را اما او گشته ،كه ما معرفي كرده بوديم اني راها خياب كه بار ددنخور قسم مي آنان .دآوردن نمي

 !نماد گم كرد، نميد، خواب يخچال ميكارتون  دركه  ان بزرگي رآي به ا بچه دوش مي

، سعي كرد كه او را بترساند و تايسون از هم جايش پريد سپس او را به پانزده پشت تايسون زد، وناسلمت به هر حال   

 » گردي؟ ت برنميا هبه اون جعب راچ !مشنگهي « : اد زدمت د. تر پرتاب كرد فوت آن طرف

  .ش قرار داددست بين دو اسرش ر، ش پيدا بودياه مچش دري زيادي  غصه. روي تاب نشستو  تايسون بغض كرد  

 » .اسلون بزار اون بره« : فرياد زدم

ونستي دوستاي زيادي داشته ت تو مي جكسون؟، بهش اهميت ميدي رقد چرا اين«  :و گفت نيشخندي زد من بهن اسلو  

اون «  :كردم قرمز نشده باشد طور كه احساس مي اميدوارم صورتم آن » .چسبيدي نمي مشنگبه اون  رقد اگه اين، اشيب

 »... اون فقط يه مشنگ نيست، 

مشغول خنديدن ش ا دوستاي زشت و او .داد گوش نمي اسلوناما را براي گفتن، پيدا كنم، درستي  سعي كردم چيز  

من دو يا سه  معموالً ،آمدند به نظر مي بيش از حد معمولد، بودن اسلونبر  و افرادي كه دور كردم من تصور مي .بودند

نديده  ار ها آنوقت مطمئن بودم كه تاحاال هيچ  كامالً .داز مدرسه در كنارش بودن نيميامروز حدود ديدم اما  مي را نفر

  .بودم

 .و مرده حساب كنر خودت .جكسون، فقط تا زنگ ورزش صبر كن -  

شمرده  و بعد شمرده ها را بررسي كند نمرهتا  آمدبيرون  4ميلو آقاي دي، نام ، دبير انگليسيم شدااول تم زنگ كهوقتي   

ت نديم و هيچ وقابا موفقيت گذر ادرس آقاي ميلو ري ما  مهه .متوجه شديما ر راقكتاب ارباب اوي  كه ما همهگفت 

 . زد من ه من اشاره كرد و بعد پوزخندي بهبا سر ب اسلون مت .مييگيري بار بيا هاي سخت نبايد آدم

دوبل بخرم تا دست از هق ي  م زميني با كرهوي باد ش ساندويچ كرهيمن به تايسون قول داده بودم كه براي نهار برا  

 .دهق بردار

 » ؟مشنگممن « :پرسيد نم از او  

 ». مشنگه هن ياسلومت ي، بهت قول ميدم كه نيست«   :اي كردم، گفتم در حالي كه دندان قروچه  

متوجه شدم كه » ... نماگه نتو... ديگه خيلي دلم برات تنگ ميشه اگهسال  .تو دوست خوبي هستي« : كنان گفت ناله  
                                                            

٤
 Mr. de Milo 
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  .شودسسه دعوت ؤهم به م رسال ديگكه مطمئن نيست 

 .همه چي خوب پيش ميره .پسر گنده، ناراحت نباش -  

قول  كسي مثل او نستم بهاتو چطور مي .بزرگم يگوي دروغ احساس كردم كرد كه واقعاً من ايسون نگاه مطبوعي بهت  

 .رود م كه همه چيز خوب پيش ميهبد

موفق  كه تا زماني مبا هم مخلوط كني اهاي شيميايي ر گفت كه محلول ما به 5خانم تلسا .ن علوم بودام ان بعديامتح  

ظرافتي  هاي ريز و با هلول جهت استفاده از نشدستا .من بود گروه آزمايشگاه همتايسون  شويم يك انفجار ايجاد كنيم و

دود نارنجي ايجاد ها خورد و انفجار مهيبي همراه با  سيني محلول اگهان بهن .بزرگ بودخيلي  كرديم كه ما استفاده مي

 .رخ داد

او از من و تايسون به عنوان . زنگ زد ي مبارزه با خطرات ويژهبه گروه  ا ترك كرد تابعد خانم تلسا آزمايشگاه ر  

سي ثانيه به پايان رسانده  را در كمتر از امتحان او كنونما تنها گروهي بوديم كه تا؛ دان هاي واقعي ياد كرد شيمي

  .بوديم

نستم باور كنم اوت هنوز نمي. مرا از فكر كردن به مشكالتم دور ساخته بود چون گذشتن سريع روزحال بودم كه  خوش  

 .فراموش كنم، كه ديده بودمرا نستم كابوسي اتو نمي آن،بدتر از  .دساز شده باش چيزي در كمپ مشكل است كه ممكن

 .داشتم نسبت به در خطر بودن گراور، خيلي بدياحساس 

، آنابت، باز كردم و به عكس دوستم ام را هدفترچ ،ها بوديم هطول و عرض نقش در حال رسموقتي  ،دروس اجتماعي در  

نارنجي كه مربوط به  يشرت تي كُت آن زير، ت پوشيده بودكُو  او شلوار جين. سي زل زدم دي در تعطيالت واشنگتون

دست  6لنلينكُيادبود جلوي  او .روباني بسته شده بود اش پشت سرش با موهاي طاليي .، بر تن داشتبودها  كمپ دورگه

 آنابتببينيد،  .آن بنا را طراحي كرده است خودش طوري كه انگار  ،رسيد بود و خيلي مغرور به نظر ميبه سينه ايستاده 

او  .درس عجيب به نظر ميكمي  .زند يهاي معروف سر م هميشه به جا اويك معمار شود،  بشودوقتي بزرگ  خواهد مي

نم تا به خودم ك نگاه ميآن  بار به چند وقت يك م ايميل كرده بود و من هريبعد از تعطيالت بهار گذشته برا ااين عكس ر

 . ها خياالت من نيست يادآوري كنم كه او وجود داشته و كمپ دورگه

قبول نكردم اما  را من هيچ وقت اين .دتعبير كن را طوري خوابم نست كه چهاد مي او. كردم كه آنابت اينجا بود آرزو مي  

 .داد ، حتي اگر اين ديگران را آزار ميتر بود من باهوشاز  او

  .برداشت ها هاز بين ورق اون با يك حركت عكس راسلم شده بودم كه مت ا هخيلي نزديك به دفترچ من تقريباٌ  

 »! هي« : من داد زدم  

 »... اين دختر ؟هاين كي .جكسون، هيچ راهي نيست«  :به عكس انداخت و چشمانش گشاد شد نگاهي اسلون  

 ». پسش بده«  :م قرمز شده بودنچشما  

 

                                                            
٥
 Mrs. Tesla  
٦
 Lincoln 
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كه روي  دبودن كودنيهاي تازه وارد و  بچه گيهمها،  ، آننداچرخ ان احمقشدست به دست بين دوست ااسلون عكس ر  

 .دنده بودنان چسباش ها شرت روي تي هاي اسمي را و برچسب »... اسم من اينه، سالم«  :دن نوشته بودنشاها شرت تي

 كه دهيچ انساني روي زمين وجود ندار»  !7ل ايتر و جو باباسكامارو ساكر، « : داري داشتند، مثل اسامي مسخره وخنده

 . دمزخرفي داشته باش هاي ين اسمنچ

. ها سال ديگه به اين مدرسه ميان بچهاين « : دنابترس را خواست من كه مي طوري، با صدايي بلند گفت را اين اسلون  

 ». مصرف تو بي تونن شهريه هم بدن نه مثل دوست بندم كه مي شرط مي

  . مصرف نيست اون بي -  

  .به زدن چند مشت اساسي به صورت اسلون نياز داشتم من واقعاٌ  

 .نجات بدمرو از اين بدبختي  خوام تو كه من سال ديگه ميچيز خوب اينه  .جكسون، اي تو يه بازنده -  

 را برسم اما اجازه ي اين كار شان را تك تكحساب  مخواست مي .دچاله كردنم را عكس من دوستان خپل اسلون، آن   

 . داشتم ها نگه مي براي جنگ با هيوال را ما من بايد قدرت جنگيشتم؛ ندا

ن در حال خارج كه من و تايسو زماني .زنگ خورد ...چه كسي هستم نست مناد مي اسلون ركردم اگ اما هنوز فكر مي  

 ». پرسي«  :زدصدا  مرا دختريم، شدن از كالس بودي

ودر حتي موقع  هيچ دختري در مري .حواسش به من نبودهيچ كس . نگاه كردم اها ر ي جلوي كمد هبرگشتم و محوط  

 ...آورد نمي رامرگش هم اسم م

 دور شدن ها به سمت ورزشگاه حمله بچه، گروهي از تصور كردم چه چيزي راشده و من  هم چوكه متوجه بش اينقبل از   

و  هاكي بازي كنيم قول داده بود كه ما مربي ورزش به .زنگ ورزش بود .وارد شديم آنانتايسون هم به همراه  و و من

 ! دبكش را هم قول داده بود كه من اسلون

داخل  مان راها ما تمام ورزش معموالً. رنگي بود هاي شرت هاي آبي و تي ر، شلواركدورزش مري وفورم كالس  يوني  

 .ميوهاي شر يورتمه بر مثل گروهي از بچه 8داديم پس نيازي نبود جلوي تريبكا انجام مي

رك كردن اتاق تدر حال  تقريباً .اتاق باشم كي در اسلوندوست نداشتم با  چونكردم  عوض اكمدم ر، طوري بودهر   

 » پرسي؟« : زدم يكه تايسون صدا، بودم

ميشه «  :در دستش بود شا هاي ورزش اتاق پرو ايستاده بود و لباس ي درِوجل .عوض نكرده بود را يشها هنوز لباس  

 »... اًلطف

  . اوه بله -  

 ». پسر حتماٌ« : مهن ندامايل نش را چندان خودمسعي كردم كه   

نگهباني وي در جلد، هايش بو تي كه در حال تعويض لباسدر مد و من هم وار وارد اتاق پرو شد شيرجهتايسون   

                                                            
٧
 MARROW SUCKER, SKULL EATER, JOE BOB 
٨
 Tribeca  
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ه بكنم اين  رفك .تخواس كمك مي من بيشتر روزها از اين كار احساس بدي داشتم اما او من از انجام دادن .دادم مي

 . ال كنمؤسموردش  رنداشتم كه د را ت اينئوقت جرمن هيچ د، و بودن و زخم عجيب روي پشتش بوخاطر پشمال

ب ضطرم  ،كرد كسي اذيتش مي، ش بوديها لباس بودم وقتي تايسون در حال عوض كردمن ياد گرفته  ،به هر حال

 ! ردها مي ك كمد روي خراشو شروع به ايجاد  شد مي

نانلي  .ي مصور ورزشي بود مجله ي العهروي نيمكت نشسته بود و در حال مط 9نانلي يمرب ،وقتي ما وارد سالن شديم  

در كمپ  10لكُورِياد اُ رام او .ا موهاي مجعد خاكستري و بدون هيچ دندانيب ،ميليون سال عمر كرده بود كحدود ي

ش بيرون ا نيكرد و هيچ وقت هم دود سبز از بي اوت كه مربي نانلي زياد حركت نميبا اين تف ،نداختا ها مي دورگه

 .داد نمي

 »! ؟تان باشميتونم كاپ مربي من مي«  :گفت اسلونمت   

 ». م...م...م ...آره ...هوم«  :گفت، از روي مجله بلند كرده بود ادر حالي كه سرش ر مربي نانلي  

قي ولي هيچ فر. كاپيتان تيم مقابل انتخاب كرد را من او .اش رفت اعضاي تيم براي انتخاب پوزخندي زد و اسلون  

و گروه  درفته بودن اسلونسمت  بههاي معروف  ا و بچهه كار ورزش يانتخاب كنم چون تمام چه كسي را منت، نداش

 .دتشكيل دادن ار 11"ها بازديد كننده"

هايي كه هميشه توسط  و نصف بقيه بچه دار راج مندلي حساب ،ي كامپيوتر خوره، ،كوري بيلرتايسون شاملما  تيم  

ي  اندازه به او .نمابچرخ انستم تيم راتو فقط با داشتن تايسون مي حقيقت من در .، بودشدند مسخره و اذيت مي اسلون

وت با اين تفا د؛ي تايسون بزرگ و قوي بودن اندازه به، دبودن اسلونتيم  دررزيد اما بازديد كننده هايي كه ا نصف تيم مي

 . دبودن نفرشش  ها آنكه 

  ». وي بدي ميدنب... ترسيدم«  :تايسون زير لب گفت .به توپ زد ااولين ضربه ر اسلون  

 شحالي كه با دستر د .نداشتم ،زد ايي كه ميه چون هيچ توجهي به حرف » ؟وي بدي ميدهبچي « : نگاه كردم او به  

 » .بدي ميدنوي ب. ااون« : تگفد، كر اسلون اشاره مي تانسود به

نستم اتو نمي. ن فرا رسيدهام كردند كه انگار زمان مرگ طوري به ما نگاه مي ،دپاره كردن هاشان را ها لباس كننده بازديد  

 .و با تركه تنبيه شدند ها با گوشت خام تغذيه مي جايي كه بچه ؛مده بودندآكجا  از آنان تصور كنم كه

من راج  سمتدر  .گرفتند يي مياني جا در منطقه اسلونتيم  .به صدا درآورد و بازي شروع شد اسوت مربي ر اسلون  

 .و سريع از در خارج شد ». من بايد يه جايي برم« : شد مياين  ش تقريباٌا معنيكه ، آوردزبان به  ا فريادبرا چيزي مندلي 

تيم هم سعي كردند كه مقاومت كنند و از ترس شبيه  ي بقيه .ودها قايم ش يلر هم سعي كرد كه بين ديواركوري ب

 . دا نباشنه احمق

 ...بزن برن، تايسو -  

   .دبر شدن م مقابل از خنده رودهتي. ختانداروي زمين  را محكم به شكمم خورد و من، توپناگهان   

                                                            
٩
 Coach Nunley 
١٠
 Oracle 
١١
 group of visitors 
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 . دمحكمي ضربه بزن آنبه  دنانستم باور كنم كسي بتواتو ينم .ديد نمي م خوبياه چشم  

 ». وشخم ، پرسي«  :تايسون داد زد  

  .توپي از كنار گوشم گذشت، تا به سمت ديگري خم شدم  

 .......وووووووووووو -  

شما  .هي « :داد زدم اسلونمن به سمت تيم  .شد تپر آن به بيرونخورد كرد و كوري بايلر از پشت به ديوار بر  

 »خوايد آدم بكشيد؟  يم

حتي ، رسيد تر به نظر مي خيلي بزرگ .نگاهي شيطاني به من انداخت، ها كه جو باب نام داشت يكي از بازديد كننده  

 ». پرسيوس جكسون، طور باشه اميدوارم كه اين« : بلندتر از تايسون

ي كه جز دوگروه هب، زد پرسيوس صدا نمي را هيچ كس من .باعث شد عرق سرد بر بدنم بنشيندن، گونه نام بردن م نآ  

 »!!! نو دشمنا...دوستاند؛ از هويت اصلي من خبر داشتن

 !!هيوالها دهند؟ بد ميبوي ! ؟گفته بود هتايسون چ  

هيوالهاي هشت ، بلكه دبچه نبودنديگر  نناآ. بودند تغيير سايز در حالكه  دبودنهايي  هيوال، اسلوندورتادور مت   

 ». دهاي پشمالو بودن هاي تيز و دست نا، دندهاي وحشي با چشم 12فوتي

 ».. .شما .ددترويت نيستي شما مال ...واي«  :انداخت را روي زمين توپش اسلونمت   

توپي با طلسم  ،كه اسمش مارو ساكر بود آن پسر بزرگ ،دها شروع به جيغ زدن و فرار از در خروجي كردن ي بچه بقيه  

 . خارج شده بوداز آن د، آمبه سمتش  نس آورد كه بين در بود و وقتي اواما شا منديل فرستادبراي برخورد با راج  مرگبار

 ». نبزار اونا بر«  :ها داد زدم هيوال آنبه سمت   

جي «  :كوبي روي پشتش داشت كه نوشته بودخال كي .ور شد ت من حملهمسبه ، كه اسمش جو باب بود آن هيواليي  

 »! استه عاشق كيك بچه 13بي

از الستيك قرمز درست ها  اين توپ، دجديد روي خط مياني ظاهر شدن توپتعدادي ن داد و اتك يش رااه دست او  

  .برنز داغ و سوزان ،برنز بودند ها آن؛ بودند نشده

 »! يمرب«  :فرياد زدم  

، دممكن نبود بازي ادامه پيدا كن، ديد انداخت اما اگر چيز غير طبيعي در مورد هاكي مي نم هآلود ب نانلي نگاهي خواب  

"ميست"جادويي وجود داشت به نام  .داشتند هاي معمولي دمآاين مشكلي بود كه 
ن انش اكه هويت اصلي هيوالها ر ١٤

ردن در حال اذيت ك ار وناسلشايد بقيه مت  .اي معمولي هشت پوندي رو ديده بوده شايد مربي تعداد كمي بچه .داد نمي

كه ما با چه هيوالهاي وحشتناك  اندد كه هيچ كس نمي حظه مطمئن شدمل كي رد .ديدند دوباره ي مولوتاو كوكتيلز مي

  .و كار داريم خواري سر خوار و آدم خون

 
                                                            

١٢
 اينچ 12مقياس طول انگليسى معادل  
١٣
 JB 
14 Mist  :ويراستار . (اين كلمه به معناي مه نيز هست، بنابراين تناسبي ميان نام اين جادو و معناي آن وجود دارد( 
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تر يل ااكه اسمش اسكواليي هي .ش رفتا هو دوباره سراغ مجل ». كنين خوب بازي مي... درسته« : مربي غرغر كرد  

 :فرياد زدم. جاخالي دادم، آمد م مييها نهاتوپ برنزي كه مثل موشك به سمت ش من از دست .پرت كرد اوپش رت ،بود

« : م گفتميها تيمي به هم .نجاتش دادد، مآ تايسون هلش داد و از دست توپ انفجاري كه به سمتش مي » يكور«

 »! دشيبيكي در خارج  ناز او !دبدوي

   .شوددر هم بسته  آني ديگر جو باب باعث شد كه  اما اشاره دراه افتادن ها به سمت اتاق كمد ها آن  

 ». مرو بخوري وقتي همه خارج ميشن كه ما تو. جا خارج نميشه تا وقتي من بگم كس از اين هيچ -  

 .. .دبه ديوار سالن چسبيده بودن و هاي من مچاله شده تيمي مه .برداشت را توپ آتشي مخصوص خودش او  

در كار  دم و هيچ جيبيزشي پوشيگشتم اما متوجه شدم كه شلوار ور، اشتمذگ جيبم مي درهميشه  تايدي كهدنبال ريپ  

 الًممن كا. بسته شده بود آن ن هم دربود كه اآل اتاق كمدها درونكمدم  درجيب شلوار جينم  درتايد اصل ريپ در .نيست

  . بودمدفاع  بي

 مه ي منش هل داد اما انفجار پشت سرم روهاز سر را را تايسون من .مدآمستقيم به سمتم ، يگردي نشيتوپ آت  

ه رسنخوار گ سوراخ بود و دوتا آدم ، لباس ورزشم سوراخ، ميان دودروي زمين ورزشگاه پيدا كردم را خودم .اثراتي گذاشت

 .دباالي سرم ايستاده بودن

 !رهااگوشت قهرمان براي ن !گوشت -  

 ». پرسي به كمك نياز داره« : ب كردند، به جلوي من پريدها توپ را به سمت من پرتا وقتي كه آن يسون داد زد وتا  

  .خيلي دير شده بود راما ديگ، "تايسون"زدم  فريادمن 

وسايل به و  ،تركيب بود كسي كه بد ،نتايسو ! گرفته بود را دو هر او... اما نه ...ندبرخورد كرد توپ به او دو هر  

كه  ي راتوپ آتشين دو توانسته بود بهم زده بود، ا نيزه بود و چيدمان زمين بازي ركستش ار ها آنگاه خورده و آزمايش

كه  ان هيوالهاييبه سمت هم ار اه توپ او .دبگير ار آمدند مي او و به سمت دحدود زيليون در ساعت سرعت داشتن

 ها آني  هسينتوپ برنز آتشين وسط  » !خوب نيست « : دهم جيغ زدن هيوالهاپرتاپ كرد و ، دش فرستاده بودنيبرا

 . تركيد

فقط به ، دميرن ها نمي هيوال .ندهيوال بودكه  داد ن مياكه اين نش ندتي از خاكستر تبديل شدبه مش بزرگ هاي غول آن 

 . جمع كنيم ار ها آنبايد  كه بعد از جنگ ست دردسر زيادي نكه براي ما قهرمانا دنوش دود و خاكستر تبديل مي

  .نمايان شد "كيك بچه " كوبي خالكه طوري ، كش آورد را عضالتش»  !م ابرادر«  :جو باب داد زد  

 .تخريبگري، پرداز شو ميبها -  

 ». شمراقب با ،تايسون« : من فرياد زدم  

 .رفتم سر مربي نانليباالي من  .ددفع كن آن رانست اتايسون فقط تو .ي ديگري از كنارش رد شد گلوله  

به ديوار  دها داشتن بچهبقيه  .دها فاصله بگيرن كردند از ديوار كشيدند و سعي مي غ ميجي، ندددوي ها به هرطرف مي بچه  

اي  ي كشندهها ين ورزشگاه ايستاده بود و به توپزده وسط زم وحشت ،اسلون .كردند خواست كمك ميكوبيدند و در مي

 . كرد نگاه مي، ندكرد يم حركت و برش كه دور
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كرد اما چشمش هنوز هم  ها اذيتش مي انگار انفجار، گرفته بود را شهاي گوش .ديد نمي امربي نانلي هنوز هم چيزي ر  

 . ميومد االخره كسيب،،پليسمدير .دبشنون اصدا ر دنستناتو كل مدرسه مي مطمئناً. به مجله بود

 »! مگيري هاتون جشن مي ما روي استخوان .ن ماستآ پيروزي از«  :جو باب فرياد زد  

يك  برداشت و اتوپ ديگري ر، نماكه بتو گرفته اما قبل از اين خيلي جدي ام كه بازي هاكي رويبگ او خواستم به مي  

 .دبا هم مهار كن را همه توپ آن نستاتو تايسون نمي .ميريم نستم كه مياد مي. دهم پشتش راه افتا رديگ هيوالي

به سمت  ،فكر عجيبي به ذهنم رسيد ...بدون شمشيرم .شدت سوخته بود هن توپ اولي بابا گرفتن هم ش حتماٌيها دست

 ». از در فاصله بگيريد .حركت كنيد «: م گفتمياه تيمي به هم .رفتم د،بو در آن ها اتاقي كه كمد

ها را تبديل  و آنشان پس فرستاده  كنندگان ت پرتابتوپ ديگر را نيز به سم تايسون دو. انفجاري پشت سرم حس كردم

  .دو هيوال باقي مانده بودكنون ا ،به خاكستر ساخته بود

 ثانيهه، دو ثانيه، سه ثانييك  .بايستمراضي كردم كه  را خودم .گرفته شده بود هنامن نش به سمت سومين توپ درست  

 .مداز در اتاق دور ش با پرشي سريعناگهان  و 

كه انفجاري رخ  شودباعث د ن داشتنااشه كمد، توي اتاق ردا ه سازي كه بيشتر پسر گاز دست هحاال منتظر بودم ك  

 .زياد متعجب نشدم ،همراه بود ـــــــــــوووووووومبــ انفجار و صداي بلندبه همين خاطر وقتي توپ آتشين با ، دبده

به موقع . سرتاسر سالن پخش شد، در ها بود چيزي كه متعلق به بچه و هرها  ، جوراب ها كمد  درِ .تكه شد ديوار تكه  

و منتظر  شليك نكرده ااما جو باب هنوز توپش ر. تر زدل اياصورت اسك بهنستم ببينم تايسون مشتي ارسيدم كه تو

  .عد از يك چرخش به صورت او رسيدبپرتاب كرد كه درست تايسون  آن راوقتي . موقعيت مناسبي بود

 »!!! نه«: فرياد زدم

پشت سر گذاشت و به ديوار برخورد كرد كه  اكل ورزشگاه ر او. تايسون ايجاد كرده بود ي روي سينه اي گردي، توپ  

 كه تايسون چطوري فهميدممن ن .شد ديده ميش ا هروي سين سوراخيراحتي  توپ از بدنش جدا شد به و وقتيخورد شد 

اما از  دبرداررا  سعي كرد كه توپ .كرد اش افتاده بود و دود مييتوپ برنز روي پ. ودولي گيج ب هنوز زنده بماندنست توا

 .پشت روي زمين افتاد

قدري گوشت باقي  اون .من آخرين نفرم كه باقي موندم ،خب« : گفت، كرد ميكه نگاه خشمناكي  جو باب درحالي  

 . هدف قرار داد ابرداشت و تايسون ررا ي رتوپ ديگ او ». مونده كه بتونم كيك بچه درست كنم

 .اوني كه دنبالشي منم .صبر كن -  

جايي همين  كپتايد بايد يري .كردم بايد كاري مي » ، قهرمان كوچولو؟كني كه اول بميري آرزو مي« : پوزخندي زد  

 !برسمجا  به آننستم اتو فقط مي راگ .رفتمد، هاي مخفي در دو لباس ي همهبه سمت شلوار جينم بين . بود مي و بر دور

  . اما تالش كردم است ممكن غيركه نستم اد مي

عوض  تركيب بدهيوالي  ي قيافه در يك لحظه .من براي مردن آماده بودم » .هار من نزديك شدهان« : نديدخ هيوال  

چيزي شبيه شاخ  شرتش پاره شد  ، تيشكمش قرار داشتكه جايي  دقيقاً .ندش از نيشخند به تعجب تغيير كردلبخ .شد

 .ي براق بودا تيغه ،شاخ نبود، هن ،رشد كرد در او
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دود و به  ». اه« : ناله كرد .نگاهي انداخت، اي پيش وارد بدنش شد هيوال به چاقويي كه لحظه .توپ از دستش افتاد  

  .دكن طعم مي خيلي بد ابديل شد كه مطمئن بودم كيك بچه رسبز رنگي ت

 ،دكر ش حمل مييها نهاروي ش ار اي پشتي هكول. صورتش سياه و زخمي بود. دوستم آنابت ايستاده بود، در ميان دود  

ش ا يو نگاه خشمگين و وحشيانه اي كه در چشمان طوس بود ، چاقويي برنزي در دستشبالش درون جيبش كاله بيس

 . داشها توسط ارواح دنبال شده ب كه مايلبود مثل اين . نمايان بود

با  را آنابت زل زده بود و سعي داشت اوبه  او .ن شداباالخره وارد ميد، ستاده بودياجا  آنا ه ، كه مثل احمقاسلونمت   

 ». ، همونهينا... ون دخترسهماين «  :دهد مطابقت ما هعكس داخل دفترچ

 ». ، دست از سر دوستم بردارتوهي «  :گفت او د، سپس بهكر او را نقش زمينرتش زد و صو بهآنابت مشتي   

ير خطر و شلوغي من صداي آژ .دويدند طرف ميآن زنان به اين طرف و  ها جيغ بود و بچه پر از سر و صداباشگاه هنوز   

رزشگاه كه اي و ي شيشه از پنجره .شنيدم د، ميتوسط افراد اسلون در بيرون از سالن ايجاد شده بوكه  را و اغتشاشي

كه در حال  را و انبوهي از دبيران در حال حمل كردن چيز سنگين ار ،يسنوي بآقا ،مدير، روي درب خروجي نصب بود

  .ديدم، دبودن پشت سر او، ل دادنه

 ؟...طور چه... چه مدتي ،آنابت  -  

منتظر موقعيت مناسبي بودم تا  ،امروز صبح تقريباً« : ، گفتكرد غالف مي اداشت چاقوي برنزش ر كه آنابت در حالي  

 ». قت تنها نبوديو بتونم باهات صحبت كنم اما تو هيچ

داخل اتاق ، تو داشتي از پنجره ،اوه خداي من -"شد تر مي صورتم گرم و گرم"-اون ... اي كه امروز صبح ديدم سايه -  

 ؟ديدي منو مي

 »..  خوام ميمن فقط ن ،وقتي براي توضيح دادن ندارم «: كمي سرخ شد  

 من آنابت به. ندموج بزرگي از بزرگساالن به داخل سرازير شد، و بعد از باز شدن در ». جا اون« : خانمي فرياد زد  

 ». بهتره اونم با خودت بياري«: ا دستش به تايسون اشاره كردبو  ». بينيم و بيرون ميره ديگ هم « :گفت

 چي؟ -  

  .عجله كن وقت نداريم، -  

له وقتي كه مدير ، وسط ورزشگاه سوزان راو م د، برداشتاي جادويي از طرف مادرش بو كه هديهرا  بالشسيب الهو ك  

 . تنها گذاشت، ها وارد شد پليس همراه

 »... طورچ... ي؟چپرسي جكسون« : م زديصدا يسنوبآقاي   

 ». كنه سرم درد مي« : دش بلند شيخوران باالخره از سر جا تلو تايسون تلو ،فرو ريختهدر كنار ديوار ، جايي دورتر  

اون  .يسنوب آقاي انجامش داد، پرسي« : نگاهي شيطاني به من انداخت، شد نزديك ميدر حالي كه هم  اسلونمت   

 ». و ديدچيزهمه  ،اون. مربي نانلي بهتون ميگه كه چي شد .ي ساختمون رو آتيش زد همه

: باال آورد ،فقط به اين دليل كه نامش برده شده بود اي براي لحظه اسرش ر، ندن مجله بودانانلي كه در حال خو مربي  
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 ». مممم... اه؟بله« 

نستم اتو مي رحتي اگ، كنند هايم را باور نمي حرفوقت  نستم كه هيچاد مي .دندآم ميها به سمت من  ي بزرگسال همه  

 . ميوبگ را حقيقت

د، داخل ديوار ايجاد شده بودر از سوراخي كه سپس  ». بزن بريم«: آوردم و به تايسون گفتم از توي جيبم در اريپتايد ر 

 .مين پريداساختمبه خارج از 
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  سومفصل 

  ! گوييم ما به تاكسي عذاب ابدي درود مي

  

نشاني آژيركشان از كنارمان  وقتي يك كاميون آتش .ن خيابان چرچ منتظر ما ايستاده بودپايي ي آنابت در كوچه

  .رو كشيد من و تايسون را توي پياده، آنابت مري ودر رفت، ي رد شد و به طرف مدرسه

  » اين رو ديگه از كجا پيدا كردي؟ « :پرسيد كرد، كه به تايسون اشاره مي او در حالي

  

كه  با وجود اين ما تابستان گذشته با هم صلح كرده بوديم، .خوشحال بودم از ديدن او واقعاً ر،نوعي ديگ به حاال،  

  .براي آنابت تنگ شده بود چه كه بخواهم قبول كنم، دلم بيشتر از آن .آمد او آتنا بود و با پدر من كنار نمي درما

هار بار تايسون سه يا چ ،مرار گرفته بودخوار مورد حمله ق آدم هيوالين چند دقيقه پيش توسط چند ولي من همي

اين بود كه طوري به او زل بزند كه انگار ، توانست بكند و تنها كاري كه آنابت مي جان من را نجات داده بود

  .مشكل اصلي اوست

  ».تايسون دوست منه « :به او گفتم  

  خانمانه؟ اون بي-  

  پرسي؟ چرا از خودش نمي .تونه صدات رو بشنوه ون ميا دوني، مي اين موضوع چه ربطي داره به مشكل ما؟ -  

  » تونه حرف بزنه؟ اون مي« : رسيد آنابت متعجب به نظر مي  

   .تايسون تاييد كرد  

  .تو خيلي خوشگلي .زنم من حرف مي -  

  .آنابت از او دور شد  

  !چندش!اه -  

  

مطمئن  كه تقريباً تايسون را معاينه كردم، انمن دست .كند رفتار ميادبانه  قدر بي نآنمي توانستم باور كنم كه او   

با  كثيف و پر از جاي زخم،-ولي سالم بودند ور جهنده بايد حسابي تاول زده باشند، هاي شعله بودم به خاطر توپ

  .كه البته هميشه هم همين ريختي بودند-هاي چركي به سايز چيپس سيب زميني ناخن

  » .اند هات نسوخته دست تايسون،« : با ناباوري گفتم  
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با وجود اينكه تايسون كنار تو  1ها اليستريگونياييكنم كه  من تعجب مي .اند البته كه نسوخته« : آنابت غرغر كرد  

  » .ت كردند بهت حمله كننأجر بود،

اما  او سعي كرد آنها را لمس كند، .خود كرده است تايسون را مجذوب هاي بلوند آنابت، آمد مو به نظر مي  

  .اي دست او را كنار زد آنابت با ضربه

  » چي چي؟ اليستري زني؟ در مورد چي حرف مي آنابت،«: گفتم  

ار هستن كه در شمال هاي آدمخو ها نژادي از غول اون .اون هيوالهاي توي سالن ورزش .ها اليستريگونيايي -  

قدر مثل  نآاونها رو توي جايي كه  ن هيچ وقتاما م اديسه يه بار اونها رو ديده بود، .كنند دور زندگي مي

  .رك نزديك جنوب باشه، نديده بودمنيويو

  گن؟ به انگليسي بهشون چي مي !شون رو تلفظ كنم تونم اسم من حتي نمي ...اليستري -  

  » .بايد از اينجا بريم حاال بجنب، .ها كانادايي«: بعد تصميم گرفت او چند لحظه فكر كرد،  

  .دپليس دنبال من ميا -  

  »ديدي؟ مي ياها روؤتو هم ر .ترين مشكل ماست كاون كوچ« : او گفت  

  در مورد گراور؟ ...ياهاؤر -  

  » در مورد گراور چي ديدي؟ نه، گراور؟«: رنگ صورت آنابت پريد  

  » تو خواب چي رو ديدي؟ چرا؟« : يايم را براي او تعريف كردمؤر  

 .داد ابقه ميسش داشت با سرعت يك ميليون مايل در ساعت مانگار ذهن هايش طوفاني برپا بود، در چشم  

  » .دردسر بزرگ در اردوگاه ...اردوگاه« : سرانجام گفت

  ولي چه جور دردسري؟ !گفت نم هم همين رو ميامام -  

دنبال ويرجينيا تا حاال من رو هيوالها از  .ن به اونجا بريمبايد همين اآل .يه مشكلي وجود داره .دونم دقيق نمي -  

  به تو هم خيلي حمله شد؟ .كردند تا متوقفم كنند مي

  » .البته تا امروز ...هم حمله نشدب در كل سال اصالً« : سرم را تكان دادم  

  ...ولي چطور ؟اصالً -  

  ».اوه«: هايش روي تايسون متوقف شدند چشم  

  ؟"اوه"منظورت چيه كه ميگي  -  

هاي توي سالن ورزش پرسي رو  كانادايي«: دستش را باال برد باشد،تايسون انگار كه هنوز توي كالس درس   

  پسر خداي دريا؟ ...چيزي صدا كردند

  .من و آنابت نگاهي رد و بدل كرديم  

 جانش را از دست داده بود، كه تقريباً دانستم كه تايسون بعد از اين ولي مي دانستم چطور توضيح بدهم، نمي  

                                                            
١
 Laistrygonian  
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  .حق داشت حقيقت را بداند

 مثل زئوس، شنيدي؟يوناني  در مورد خداهايرو قديمي  يها تا حاال اون داستان گنده بك،« : مفتگ  

  » ...پوسايدون،آتنا

  ».بله«: تايسون گفت  

توي كشورهاي  كنند، رايي دارن تمدن غربي رو دنبال ميها يه جو اون .اند اون خدايان هنوز زنده ...خوب -  

 .دار ميشن ها بچه ها با فاني و بعضي وقت االن توي اياالت متحده هستن الًيعني مث كنند، قدرتمند زندگي مي

  .گن دورگه هايي كه بهشون مي چهب

  

  ».بله«: گفت م را بيان كنم،ا من منظور اصلي، تايسون كه انگار هنوز منتظر بود  

و هر  بينن ه دارن تعليم ميهايي هستيم ك قهرمان ...ما يه جورايي .من و آنابت دورگه هستيم خوب، اه، «: گفتم  

توي سالن  هاي غولاين همون چيزيه كه اون  .كنند بهمون حمله مي كنند، ها بوي ما رو حس مي وقت هيوال

  ».هيوالها ...ورزش بودند

  .بله -  

گفتم تعجب كرده يا گيج شده باشد،كه اين نكته باعث  مي او مد از چيزي كه بهآ به نظر نمي .بهش زل زدم  

  .خودم تعجب كنم و گيج بشومشد  مي

  كني؟ حرفم رو باور مي ...پس -  

  پسر خداي دريايي؟ ...ولي تو« : دتكان دا تايسون سرش را به عالمت تاييد،  

  » .بابام پوسايدونه آره،«: اقرار كردم  

  ». ..وقت ولي اون« : مد گيج شده باشدآ حاال بنظر مي .تايسون اخم كرد  

  .ما گذشت ي يك ماشين پليس از كنار كوچه .سيدصداي آژيري به گوش ر  

  ».زنيم توي تاكسي حرف مي ما وقتي براي اين حرفا نداريم،«: تآنابت گف  

  » ...تاكسي بريم؟مي دوني پولش چقدرخواي با  تمام راه تا اردوگاه رو مي«: گفتم  

  .بهم اعتماد كن -  

  » تايسون چي؟« : ممردد بود من  

عادي با  ي اگر او در يك محوطه .برم ها مي ام را دارم به كمپ دورگه الجثه ت عظيمتصور كردم كه دوس  

ها  پليس از طرف ديگر، كرد؟ خدايان چه مي تعليم نيمه ي پس در محوطه شد، دستپاچه مي هاي عادي، قلدر

  .مان بودند دنبال

  » .فتهدردسر مي ياون هم تو .ميجوري ولش كن تونيم همين ما نمي«: تصميم گرفتم  

  » !حاال بيا .صد در صد بايد با خودمون ببريمش .آره«: آمد آنابت پكر به نظر مي  

زرگ بود كه بايد به انگار كه تايسون يك جور مرض ب خوشم نيامد، از لحنش موقع گفتن اين حرف،  
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هاي مركز  انه به خيابانسه تايي با هم مخفي .حال به دنبال آنابت تا پايين كوچه رفتم با اين برديم، بيمارستان مي

  .ستاخ من برمي ي ستون بلندي از دود پشت سرمان از سالن ورزش مدرسه .شهر خزيديم

  

  

  ***  

  

  .رسيديم -

فرو برد و شروع به جست و اش  پشتي دستش را در كوله .آنابت ما را كنار ساختمان توماس و تريمبل نگه داشت  

  ».اشهاميدوارم يه دونه برام مونده ب« : جو كرد

ها و  تركه .چانه اش بريده بود .رسيد وضعش بدتر به نظر مي حتي از آن چيزي كه اول به نظرم رسيده بود،  

 .انگار كه چندين شب در فضاي باز خوابيده بود ته بودند،اش فرو رف هاي علف در موهاي دم اسبي ساقه

  .حيوانات بود ي جهبه طرز مشكوكي شبيه جاي پن شلوار جينش، ي هاي روي كناره بريدگي

  » گردي؟ دنبال چي مي« : پرسيدم  

هاي بيشتري  كشد كه پليس فكر كردم كه خيلي طول نمي .رسيد از همه طرف به گوش مي صداي آژير پليس،  

 تا حاال احتماالً .از اين حوالي رد شوند و دنبال بزهكاران خالفي بگردند كه سالن ورزش را به بمب بسته بودند

طوري پيچانده باشد  ازدم داستان ر حدس مي .ها تحويل داده بود ك گزارش كامل از ما به پليسمت اسلون ي

  .خوار تشنه به خون به نظر برسيم هاي آدم وحشي، من و تايسون هك

  .خدايان رو شكر .يكي پيدا كردم -  

ستان كه پول رايج در هاي يونان با سكه است، دراخمامتوجه شدم كه يك  .طال بيرون كشيد ي آنابت يك سكه  

  .در طرف ديگر آن 2امپاير استيتسيك طرف سكه پيكر زئوس حك شده بود و ساختمان  .لمپ بودندوكوه ا

  ». كنن يورك اين سكه رو ازت قبول نميهاي نيو تاكسي ي راننده آنابت،«: گفتم

  »!او هارما ديابولس !سته هي« :او به زبان يونان باستان فرياد زد  

ارابه  بايست،«  :او گفت .ش را فهميدما  من معني ها حرف زد، نشين لمپوكه او به زبان ا همين ل،طبق معمو  

  !نفرين شده

  

  .به هيجان نياورد هرچه كه بود، اش، نقشه ي اين حرفش خيلي من را درباره  

از ميان آن  شود،كه به آسفالت بخورد و متوقف  ما به جاي اينخالي درو اش را وسط خيابان پرت كرد، او سكه  

                                                            
٢
ي  سال بلندترين سازه 23ساختماني كهن و مشهور كه توسط دانلد ترامپ به اتمام رسيد و  دومين برج بلند كنوني نيويورك، 

 جهان بود
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  .هيچ اتفاقي نيفتاد براي يك لحظه،. رد شد و ناپديد گشت

آسفالت به صورت يك استخر مستطيلي به .آسفالت خيابان تيره شد جايي كه سكه افتاده بود، درست همان بعد،  

ميان  بعد يك ماشين از .زد مايعي قرمز مثل خون روي آن حباب مي ذوب شد، يك جاي پارك ماشين، ي اندازه

  .آهسته بيرون آمد باتالق مواد مذاب،

  

به رنگ خاكستري  .زرد نبود .هاي نيويورك نداشت تاكسي ي اما هيچ شباهتي به بقيه درست، يك تاكسي بود،  

ده روي درش دو كلمه چاپ ش .منظورم اين است كه طوري بود كه انگار از  دود شكل گرفته باشد .دودي بود

گذاشت كه دقيق از آن  نمي اما مشكلم در خواندن انگليسي، .بود »اوهران خاكسرتيخ« ه بود،عبارت چيزي شبي

  .سر در بياورم

  

يك دسته موي خاكستري جلوي  .و يك پيرزن سرش را بيرون آورد پايين آمد سمت مسافرين، ي شيشه  

يك سرنگ  نر كه همين اآلانگا زد، يك جور عجيب و غرغر مانندي حرف مي .چشمانش را پوشانده بودند

  .زده باشند او بيهوشي به

   مسير؟مسير؟ -  

  ».ريم ها مي به اردوگاه دورگه سه نفر، « :آنابت گفت  

  .عادي باشد انگار كه امري كامالً او در عقب تاكسي را باز كرد و با دست به من اشاره كرد كه سوار شوم،  

اش به تايسون  و با انگشت استخواني ».كنيم يمنوع رو سوار ن اونما !ايش«: پيرزن با صدايي گوشخراش،جيغ زد

  .اشاره كرد

  هاي زشت و گنده بود؟ روز ملي گير دادن به بچه جريان چه بود؟  

  ».دم سه دراخماي بيشتر بهت مي وقتي رسيديم، .كنيم اضافي پرداخت مي  ي كرايه« :آنابت قول داد  

  »!قبوله« :زن جيغ كشيد  

داخل تاكسي  .تايسون خودش را وسط چپاند و آنابت آخر از همه سوار شد .شدمميلي سوار تاكسي  من با بي  

درب و  ها، تاكسي ي ها مثل بقيه صندلي .آمد كافي جامد به نظر مي ي اما به اندازه هم خاكستري دودي بود،

فقط  .بر كنص ...كرد پالكسي گلسي هم ما را از پيرزن راننده جدا نمي ي هيچ صفحه .داغان و پاره پاره بودند

هاي وزوزي خاكستري  مو همه شان روي صندلي جلو چپيده بودند، .سه نفر بودند يك پيرزن آن جلو نبود،

  .هايي كرباسي به رنگ زغال به تن داشتند شان استخواني بود و پيراهن ها دست شان داشتند، جلوي چشمان

  »!ها !في خارج از مترو دارهاضا ي كرايه !النگ آيلند« :كرد،گفت كه رانندگي مي پيرزني آن  

يك صداي از پيش ضبط شده  .و باعث شد سر من محكم به پشت صندلي بخورد او پدال گاز را تا ته گرفت،  

رم بيرون تا براي  و وقتي كه مي جام زئوس ي حمل كننده من گانيمد هستم، سالم، .گو به گوش رسيد از بلند
  !ام رو مي بندم هميشه كمربند ايمني ها شراب بخرم، فرمانرواي آسمان
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به اين نتيجه رسيدم كه  .من نگاهي به پايين انداختم و يك زنجير كلفت سياه به جاي كمربند ايمني پيدا كردم  

  !البته هنوز ...ها هم بد نشده اوضاعم آنقدر

مراقب « :جيغ زد بود، اي كه وسط نشسته و خانم خاكستري پيچ خيابان اصلي غربي را دور زد تاكسي با سرعت  

  »!برو سمت چپ !باش

كارو  كه بايد اين ببينمتونستم  خودم مي اگه اون چشم رو بهم داده بودي، ،هيجان خوب،« :راننده شكايت كرد  

  »!بكنم

  اگر چشم را بهش داده باشد؟ .يك دقيقه صبر كن  

 آمد، رو مي به با پيك كاميوني كه از رو برخورد ال بپرسم چون راننده به خاطر جلوگيري ازيوقتي نداشتم كه س  

  .و به سمت بلوك بعدي پرواز كرد رو شد، با يك تكان فك خردكن وارد پياده تاكسي را از مسير منحرف كرد،

  »!خوام گازش بگيرم ببينم واقعيه يا نه مي .ي دختره رو بده به من سكه !زنبور« :خانم سوم به راننده گفت

  »!حاال نوبت منه !خشم قبل تو گازش گرفتي، ي دفعه« :بود،گفت زنبوراسمش  راننده،كه حتماً  

  »!نيست نخير، « :فرياد زد بود، خشمكه اسمش  پيرزني آن  

  »!چراغ قرمز« :شيدكجيغ  ،هيجان وسطي،  

  »!ترمز « :خشم داد زد  

 هاي ماشين دور زد، تيكبا صداي گوشخراش الس رو شد، را تا ته گرفت و باز وارد پياده زنبور گاز به جايش،  

  .جا گذاشت بروممن را هم يك جايي حوالي خيابان  ي دل و روده .و يك صندوق پستي را ضربه فني كرد

  »تونيد ببينيد؟ شما مي ...ببخشيد « :گفتم

  »!نه « :زنبور از پشت فرمان جيغ زد  

  »!نه « :هيجان از وسط جيغ زد  

  »!البته « :خشم از كنار شيشه صندلي جلو جيغ زد  

  » اونا كورند؟« : به آنابت نگاه كردم  

  ». يه چشم دارن .نه كامالً« :آنابت جواب داد  

  يه چشم؟ -  

  .آره -  

  هر نفر؟ -  

  .يه چشم دارن نه،كالً -  

  

  ».حالم خيلي خوب نيست«: ي كرد و شكمش را چسبيدا تايسون كنارم ناله  

  » !نه واي، « :گفتم
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طوري نبود  اصالًو او در آن شرايط  علمي مدرسه ديده بودم كه تايسون ماشين زده بشود،در سفرهاي  چون قبالً

  .كه بخواهي بيشتر از پانزده متر بهش نزديك بشوي

  ره؟آشغال يا يه همچين چيزي ندا ي كسي كيسه.بك تحمل كن،گنده -  

  

به . به من توجهي نشان بدهندسه بانوي خاكستري بيشتر از آن سرشان به جر و بحث گرم بود كه بخواهند   

 چرا اين بال رو سرم آوردي، طرف آنابت كه به خاطر حفظ جانش به صندلي چسبيده بود برگشتم و يك نگاه
  .تحويلش دادم

  .ردوگاه بودترين راه به ا تاكسي خواهران خاكستري سريع هي،« :او گفت  

  ز ويرجينيا تا اينجا سوارش نشدي؟پس چرا ا -  

 اونا .شونه دهي  سرويس ي جا خارج از محوطه چون اون « :ي است،گفتهنگار اين مسئله خيلي بديوري كه اط  

  ».كنند هاي اطرافش كار مي فقط توي خود شهر نيويورك و محله

  »جيسون رو يادتون هست؟ !جيسون .هاي مشهوري توي اين تاكسي داشتيم ما آدم« :خشم اعالم كرد  

چون سه هزار سال پيش  !خفاش پير در ضمن اون موقع هم ما تاكسي نداشتيم،! ازيادم نند« :زنبور شيون كرد  

  »!بود

  !دندون رو بده به من -  

   .اي دست او را كنار زد اما زنبور با ضربه خشم سعي كرد دستش را با زور توي دهان زنبور فرو كند،  

  !ان چشم رو بده به منفقط به شرطي كه هيج -  

  »!ديروز پيش تو بود! نه « :دهيجان جيغ جيغ كر  

  !پير ي اي عجوزه كنم، من دارم رانندگي مي -  

  !مون رو رد كردي پيچ بپيچ، !بهونه مياري -  

راننده  .و باعث شد من بين تايسون و در ماشين له بشوم محكم به سمت خيابان دالنسي پيچيدزنبور ناگهان   

  .به سمت پل ويليامزبرگ شليك شديم مايل در ساعت،فتاد هگاز آورد و ما با سرعت  فشار بيشتري به پدال

طور كه خشم سعي مي كرد صورت زنبور و زنبور  همان كردند، جدي دعوا مي سه خواهر حاال داشتند جدي  

شان  هاي باز شان توي دهان ها طور كه مو همان .زدند سيلي ميديگر  همبه  سعي مي كرد صورت هيجان را بقاپد،

ها به جز زنبور،كه يك دندان  كدام از خواهر متوجه شدم كه هيچ كشيدند، سر همديگر داد ميرفت و  و ميفر

 بجز خشم، پلكهاي بسته و فرو رفته داشتند، به جاي چشم، .يك دندان هم ندارد اي داشت، بسته پيش سبز خزه 

ي براي نگاه كردن انگار كه چيز كاف چرخيد، كه يك چشم خون گرفته سبز داشت كه حريصانه به اطراف مي

  .وجود نداشت

موفق شد دندان را با تكاني ناگهاني از دهان خواهر زنبور بيرون  كه برتري بينايي با او بود، سرانجام خشم،  

 !پسش بده « :پل ميليامزبرگ پيچيد و داد زد ي قدر زنبور را عصباني كرد كه به سمت لبه اين كار آن .بكشد
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  »!پسش بده

  .كمش را چنگ زدتايسون غريد و ش  

  »!ميريم بايد بگم كه ما مي اگه كسي براش جالبه، اه،« :گفتم  

اونا  .كنن دونن كه چيكار مي خواهران خاكستري مي نترس، « :زد،گفت آنابت كه نگراني در صدايش موج مي  

  ».خيلي باهوشند واقعاً

زحمت روي لبه پلي قرار  ما به .نشده بودخيالم راحت  اما من باز هم كامالً اين را دختر آتنا داشت مي گفت،  

  .شرقي قرار داشت ي گرفته بوديم كه چهل متر باالتر از سطح رودخانه

  ».دونيم ما خيلي چيزها مي !باهوش،بله« : بغل نيشخند زد ي خشم توي آينه  

بعالوه  شناسيم، ن رو مياتهاناهاي م خيابون ي همه « :پز داد زد، زنبور كه همچنان داشت خواهرش را كتك مي  

  » !پايتخت نپال

  ».محلي رو كه شما در جستجويش هستين« :هيجان اضافه كرد  

 !ساكت باش« :او را بين خودشان له كردند و جيغ زدند بالفاصله هر دو خواهرش كه دو طرفش نشسته بودند،  

  »!اون پسره هنوز حتي چيزي هم نپرسيده !ساكت باش

  »...بال هيچ جاييما دن چي؟كدوم محل؟ « :گفتم  

  ».چيزي نيست .پسر حق با توئه، !مهم نيست «:هيجان گفت  

  .بهم بگو -  

  »!نه « :شان فرياد زدند همه  

  »!وحشتناك بود آخرين باري كه مابه كسي چيزي گفتيم، « :هيجان گفت  

  »!چشم توي يه درياچه افتاد« : خشم تاييد كرد  

  »!پسش بده حاال كه حرفش شد، راستي، ...دوباره پيداش كرديم ها طول كشيد كه سال « :زنبور ناليد  

  »!نه « :خشم داد زد  

  »!بدش به من !چشم « :زنبور فرياد كشيد  

  

يك صداي پاپ حال به هم زن آمد و چيزي از صورت خشم بيرون  .خشم كوبيد، او محكم پشت خواهرش  

لي فقط موفق شد با پشت دستش به آن ضربه و سعي كرد آن را بگيرد، خشم به طرفش شيرجه رفت، .پريد

  .و درست در بغل من افتاد به طرف صندلي عقب پرواز كرد، او گذشت، ي لزج سبز از باالي شانه ي كره.بزند

  

  .چشم هم قل خورد و به كناري رفت ي من طوري از جايم پريدم كه سرم به سقف برخورد كرد و كره  

  »!نم ببينمتو من نمي « :هر سه خواهر داد زدند

  »!چشم رو بده به من « :زنبور شيون كرد  
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  »!چشم رو بده بهش « :آنابت جيغ زد  

  »!پيش من نيست « :گفتم  

  »!برش دار !لهش نكني .جاست،كنار پات اون« :آنابت گفت  

  !دارم من اون آشغالو بر نمي -  

 كل ماشين لرزيد،.كي به گوش رسيديده شدن وحشتناياي حفاظتي پل كشيده شد و صداي ساه تاكسي به ميله  

  .انگار كه در حال از هم باز شدن باشد و دود خاكستري رنگي از آن بلند شد،

  » !ن باال ميارماآل « :تايسون اخطار داد  

  » !پشتيت استفاده كنه بذار تايسون از كوله !آنابت « :نعره كشيدم  

  !ديوونه شدي؟چشم رو بردار -  

به پايين  ما با سرعتي بيشتر از هر تاكسي آدميزادي، .ها دور شد و تاكسي از نرده چرخاند، زنبور فرمان را محكم  

زدند و  يگر را ميكشيدند و همد خواهران خاكستري جيغ مي .پل و به سمت شهر بروكلين پرت شديم

  .كردند شان را طلب مي چشم كشان، فرياد

دم،كه همين حاال هم ركشرت رنگ و وارنگم را پاره از تي يك تكه بزرگ  .سرانجام بر اعصابم مسلط شدم  

  .چشم را از روي زمين برداشتم ي با آن تكه پارچه كره شد، پاره مي همه جاي سوختگي پاره داشت به خاطر آن

  »!پسش بده !پسر خوب « :جيغ زد اش پيش من است، دانست چشم گمشده نوعي مي ،كه انگار بهخشم

  »اون محلي كه من در جستجويش هستم؟ زدي، داشتي در مورد چي حرف مي !اول توضيح بده « :بهش گفتم  

  »!كنم سرعتو بيشتر مي !وقت نداريم« :هيجان داد زد  

تصوير محو داشتند مثل يك  ها، كل محله ها و ماشين، ها درخت مطمئناً من نگاهي به بيرون از شيشه انداختم،  

و به سمت مركز الينگ آيلند  از بروكلين خارج شده بوديم ال همهمين حا .گذشتند خاكستري از كنارمان مي

  .رفتيم مي

فقط همينجوري سرعت زياد  .تونن مقصدمون رو پيدا كنن اونا بدون چشم نمي پرسي، « :آنابت هشدار داد  

  »!تا اينكه با يه چيزي تصادف كنيم و يه ميليون تيكه بشيم كنيم، مي

  » !كنم وسط ترافيك بعدي كشم و چشم رو پرت مي رو پايين ميمن شيشه  وگرنه اول بايد به من بگن، « :گفتم  

  » !خيلي خطرناكه !نه« :ناله كردند ريخواهران خاكست  

  .كشم دارم شيشه رو پايين مي -  

  » !30،31،75،12 !صبر كن « :خواهران خاكستري داد زدند  

  .پشت هم رديف كردند كند، مشخص مي آنها اين اعداد را به سرعت يك كوارتر بك كه نتيجه بازي را  

  »!ده اي نمي هيچ معني منظورتون چيه؟ « :گفتم

به اردوگاه  تقريباً !حاال چشم رو بهمون پس بده .تونيم بهت بگيم فقط همين رو مي !30،31،7،12« :خشم ناليد

  » !رسيديم
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توانستم  مي .رفتيم پيش مي شمالي، شهر الينگ آيلند ي و با سرعت در حومه حاال از بزرگراه خارج شده بوديم،  

درخت تاليا،كه نيروي زندگي  -شا پيكر در قله هاي كاج غول با درخت مان ببينم، را جلوي روي ها دورگه ي تپه

  .تشايا يك قهرمان سقوط كرده را در بر د

  » !چشم رو همين حاال بهشون پس بده !پرسي« :آنابت با اصرار بيشتر گفت  

  .چشم را در دامن زنبور انداختم .بحث نكنمتصميم گرفتم كه   

چشمش فرو كرد و پلك  ي گذارد،آن را در حدقه طور كه كسي لنز مي همان پيرزن آن را قاپيد و باال گرفت،  

  » !واي«: زد

اي در وسط  و با صداي جيغ مانند كشيده تاكسي چهار يا پنج بار در ابري از دود چرخيد، .روي ترمز كوبيد  

  .ها توقف كرد دورگه ي تپه ي در دامنهيك مزرعه 

  ».بهتر شدم«: تايسون يك آروغ بزرگ زد  

  » .اي دارن حاال بهم بگيد اون اعداد چه معني خيلي خوب،«  :به خواهران خاكستري گفتم  

  »!همين حاال بايد بريم بيرون، !وقت نداريم«: آنابت در سمت خودش را باز كرد  

  

ه يك در نوك تپ .ها افتاد و فهميدم گهدور ي او بپرسم،كه نگاهم به تپه كم مانده بود كه دليل اين كار را از  

  ...ها تحت حمله قرار گرفته بودند آن، دسته از اردونشينان را ديدم
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  هارمچفصل 

  !كند با آتش بازي ميايسون ت

  

  

ها بيشتر بدم بيايد،  ي پير زن ها و افسانه ها، اگر چيزي وجود داشته باشد كه من از جمع سه نفره با توجه به استوره

چيزي كه اين دفعه ديدم از . اي جنگيدم روي تپه 1ودم با يك مينوتورoتابستان گذشته، من . ميش است آن گاو

 ي يك فيل بودند، اما هايي از جنس برنز كه اندازه گاو-هاي معمولي ميش ميش، نه گاو دو گاو: تر بود آن هم بد

  !طبيعتا آتش هم مي دميدند ها ها بد نبود؛ آن قدر اين هم آن حتي

تري، دور زدند و به سمت نيويورك، جايي كه زندگي پياده شديم،خواهران خاكس  به محض اينكه از تاكسي   

آنان فقط ما را كنار جاده . شان هم صبر نكردند اضافي 2ها حتي براي سه دراخماي آن. تر بود، برگشتند امن

رنگ و  هاي ورزشي كن پشتي و خنجرش، تايسون و من كه هنوز گرم گذاشتند و رفتند، آنابت مانده بود و كوله

  .ان را به تن داشتيمم گ و سوختهنوار

  »اوه،پسر«:آنابت در حالي كه به جنگ سهمگين روي تپه نگاه مي كرد، گفت  

ن مسلح بودند و يا ده تا جنگجويي كه تا دندا .نبودند ها گاوخود كرد ميچيزي كه مرا بيشتر از همه نگران   

ها همه جاي  گاوكرد اين بود كه  ميچيزي كه مرا نگران ، آوردند شان را در مي هاي برنزه داشتند صداي چكمه

داد  ها اجازه نمي هيوالجادوي اردوگاه به  .بودممكن ناين  .احاطه كرده بودند،حتي دور و بر  درخت كاج اتپه ر

  .كردند هاي فلزي اين كار را مي گاواما ، كه از درخت تاليا عبور كنند

                                                            

 يك حيوان اسطوره اي يونان كه نيمي از بدنش گاو و نيمي انسان است1

  درهم،پول يونان باستان2
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  .شن و آشناخ-صداي يك دختر بود »!منبه سوي  محافظاي مرزي، « :ها فرياد زد يكي از جنگجو  

  » .اردوگاه كه محافظ مرزي نداشت ؟محافظين مرزي«  :فكر كردم  

  ».بايد بهش كمك كنيم عجله كن، اين صداي كالريسه، « :آنابت گفت  

ترين  او يكي از بزرگ .به طور عادي شتافتن به كمك  كالريس چيز خيلي مهمي در ليست كاري من نبود  

، الت معرفي كندؤسر من را به يك ت اولين باري كه با هم مالقات داشتيم او سعي داشت .ها در اردوگاه بود قلدر

با اين حساب  گذشته يك اختالف نظر اساسي با پدرش داشتم، تابستانمن هم  او يكي از دختران آرس هم بود،

  .مدآ شان مي ش از بيخ و بن از من بديها ن خداي جنگ و تمام بچهاآل

زده  وحشت ها گاوشدند و از ترس  هاي او هم داشتند متفرق مي رزم هم .ن در دردسر بودبه هر حال كالريس اآل  

نگجو جيغي كشيد و يك ج .سوخت هاي بلندي دور و بر درخت كاج مي چمن هم داشت با شعله .دويدند مي

خودش داشت مثل  و مرتب روي كالهموي دم اسبي  .وار در هوا چرخاند دويد دستش را دايره همان طور كه مي

اي شكسته  او داشت با يك دسته نيزه .كالريس هم سوخته بود ي زره .سوخت پوست آتشي مي يك سرخ

  .و البته هيچ اثري نكرده بودي گاو فرو رفته  سر ديگر نيزه در شانه جنگيد، مي

  

كه من  كم بزرگ شد تا اين كمم نور ضعيفي روي آن روشن شد و آرا آرام برداشتم، امن سر خودكارم ر  

  .را در دست داشتمشمشير برنز 

  .از اين در معرض خطر قرار بگيري خوام بيشتر نمي .همين جا بمون تايسون، -  

  ».ما به اون نياز داريم نه، « :آنابت گفت  

ولي اون  آورد،هاي آتشين هم شانس  اون توپ ي سر قضيه ...پذيره اون فنا« :با جديت نگاهش كردم و گفتم  

  » ...تونه نمي

گاوهاي كولشيس،كه توسط خود هفاستوس بوجود  دوني اونايي كه اون باال هستن،چين؟ پرسي تو مي -  

زميني برشته  گرنه مثل يه سيب مديا با اونا بجنگيم و 50000اف  اس پي ضد آفتابتونيم بدون  ما نمي .اومدن

  .شيم مي
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  مديا؟ چي چي -  

نارگيل  ي من يه شيشه از عصاره «: زير لب غرولند كرد ،گشت مي اش را پشتي كه توي كوله ليآنابت در حا  

  »پس چرا نياوردمشون؟ .شتماستوايي دا

  .كرد او فقط داشت من را بيشتر گيج مي .ال كردؤه بودم كه نبايد زياد از آنابت سمن از قبل ياد گرفت  

  .دم تايسون بسوزه ما من اجازه نميا زني، حرف مي دونم تو داري راجع به چي من نمي ببين، -  

  پرسي؟ -  

  ».رممن دارم مي .عقب وايسا تايسون، « :من شمشيرم را بلند كردم و گفتم  

رفتم تا به  من داشتم از تپه باال مي كه اين كار را شروع كند، اما قبل از اين سون سعي كرد اعتراض كند،تاي  

اي كنار هم  تا آنها را به نحو فشرده كرد ميزد و سعي  ظان زيردستش فرياد ميرو به محاف كالريس كه داشت

شان را ها سپر شانه به شانه به صف ايستادند، دادند يتعداد كمي كه گوش م .ي خوبي بود ايده. ، بپيوندمددهقرار 

هاي جوجه تيغي  تيغ شان را مثل ها ديوار برنزي تشكيل بدهند و نيزه به هم قفل كردند تا يك سپر بزرگ و يك

  .باال نگه داشتند

  

شان داشت  خودها تاي بقيه در حالي كه كالهچهار  .سفانه كالريس فقط توانست شش تا محافظ جمع كندأمت  

به خودش  ار ها گاواو توجه يكي از  .آنابت براي كمك به سمت آنها دويد .ندبود فرار در حالسوخت،  مي

گاو ديگر هم به خط  .گيج كرد كامالً اطوري كه هيوال ر عد ناپديد شد،جلب كرد تا او را دنبال كند و ب

  .حفاظتي كالريس يورش برد

  .كالريس هنوز حتي مرا نديده بود .اي كه بتوانم كمكي بكنم اما نه به اندازه من در نيمه راه باالي تپه بودم،  

فلز بدنش در نور خورشيد سوسو  .كردحركت ، چيزي به آن بزرگي خيلي زياد بود گاو با سرعتي كه براي  

هايي از جنس نقره كه جال  شاخ از جنس سنگ داشت، يك دست مشت كرده، ي هايي به اندازه چشم .زد مي

  .داغ و سفيد به بيرون فواره زد ي يك ستون از شعله دارش را باز كرد، وقتي كه دهان لوال .داده شده بودند

  » .حفظ كنيدخط رو  « :هايش دستور داد كالريس به سرباز  
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به نظر  .مثل پدرش هايي خشن بود، او يك دختر بزرگ با چشم .شجاع بود كالريس واقعاً از هر چه بگذريم،  

ي گاو  من حتي نديدم او چطور جلوي حمله اما جنگي يونان را به تن كند، ي به دنيا آمده تا زره مد اوآ مي

  .ايستادگي كرد

 پشت سر كالريس،و  او برگشت .گاو ديگر هم از پيدا كردن آنابت خسته شده بودسفانه در همان لحظه أمت  

  .،چرخي زدهمان جايي كه او محافظ نداشت دقيقاً

  »!مواظب باش !پشت سرت« :من فرياد زدم  

گاو اول به سپر او حمله كرد و  .دزده بشو اين كار تنها باعث شد تا او وحشتگفتم چون  من نبايد چيزي مي  

گاو به  .هاي سوخته فرود آمد كالريس به عقب پرت شد و روي يكه تكه زمين با علف .ط دفاعي شكسته شدخ

شان در جا در سپرها .ش سوزاندا هاي آتشين ها را با نفس وكه باقي جنگج البته بعد از اين كالريس حمله كرد،

  .پا به فرار گذاشتند، شد براي كشتن كالريس به او نزديكشان ذوب شد و وقتي كه گاو دوم  ها دست

  

من او را از مسير  .اش گرفتم و حركت كردم ي زره با تسمه ابه سمت او دويدم و كالريس ر سرعت به من  

زخم بزرگ روي پهلويش  محكم به گاو زدم و يهي  يك موج آب يك ضربهبا  .حركت گاو دوم دور كردم

  .ادامه دادش ا اما او فقط ناله كرد و به حركت، ايجاد كردم

توانست يك  دماي بدنش مي .حس كنم اش را نستم گرماي پوست فلزيااو به من برخورد نكرد ولي مي تو  

  .گوشت يخ زده را كامل بپزد

  ».پرسي، لعنت به تو بذار برم،« :كالريس همين طور كه سعي داشت دستش را از دست من آزاد كند، گفت  

 ي دره ن روي شيب تپه بوديم،ما اآل .برگشتم ها گاوبه سمت  كنار درخت كاج انداختم و، او را روي يك پشته  

همه و همه در خطر  -بزرگ ي آن خانه هاي آموزش، مقر ها، كابين -زير پاي ما بود دقيقاً ها دورگهاردوگاه 

  .توانستند از ما رد شوند مي ها گاو آنبودند اگر 

  .پرت كنند ار ها گاوها دستور داد تا پخش بشوند و حواس  آنابت با فرياد به جنگجو  
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جايي كه  كه از وسط تپه رد شد، به محض اين .گاو اول يك دور بزرگ زد و مسيرش را به سمت من كج كرد  

اما  كرد؛ داشت با يك باد سهمگين مبارزه ميچرا كه  سرعتش كم شد، گرفت، را ميي بايد جلوي او يمرز نامر

در حالي كه از زخمي  به سمت من بيايد، گاو دوم هم برگشت تا .موفق شد و به حركتش به سمت من ادامه داد

او  يا نه، كرد ميتوانستم بگويم كه آيا او دردي احساس  نمي .زد آتش بيرون مي، وارد كرده بودم آن كه من به

  .ي شخصي با من داشت خيره شده بود كه انگار يك مسئله طوري به من

بايد اول  ،كه گاو اول بتواند به ميدان جنگ برگردد قبل از اين. توانستم هم زمان با دوتا گاو مبارزه كنم من نمي  

ها بود كه با شمشير تمرين نكرده  مدت .از همين حاال بازوانم خسته شده بودند .شدم ر گاو دوم خالص مياز ش

  .آمادگي نداشتم اصالً بودم،

 .ادمشد من جا خالي د شدت داغ مي طور كه هوا به همان .من دويدم اما گاو دوم به سوي من شعله شليك كرد  

م يقوزك پا و -درخت ي شايد يه ريشه -م به يه چيزي گير كرديپا .م خارج شده بوديها تمام اكسيژن از ريه

 به او .كندم را ي زشتش از پوزه اي كهتبه هيوال زدم و  اي ديگر ضربهم با شمشيرم ه اما باز، شدت درد گرفت به

سعي كردم  كارم پيدا كنم،نم احساس خوبي نسبت به اكه بتو اما قبل از اين .وحشي و گيج تاخت، گريسمت دي

  .يا حتي شكسته بود ،هوردخپايم پيچ  زكقو .و پاي چپم زير بدنم خم شد موبلند ش

  .هيچ راهي نبود كه بتوانم از سر راهش كنار بخزم .گاو اول مستقيم به سمت من يورش آورد  

  ».كمكش كن تايسون، « :آنابت فرياد زد  

  ».شمب... رد ...ونم نمي  « :گفتكنان  تايسون ناله ،تپه ي از جايي نزديك دامنه  

  .دم كه وارد اردوگاه بشي مي به تو اجازه آنابت چيس، من، -  

، شد سرعت به من نزديك مي در حالي كه به جا بود، ناگهان تايسون آن .ي تپه را لرزاند شديدي كناره ي لرزه  

  ».رسي به كمك احتياج دارهپ « :زد فرياد مي

درست در همان لحظه يك كه  او بين من و گاو ميش پريد، ،بگويم نيازي نيست او كه بتوانم به قبل از اين  

  .آتش ايجاد كرده بود از اي طوفان هسته

  ». تايسون« :فرياد زدم  
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با  .ببينم گردبادسياه بدنش را بين  ي توانستم سايه مي .قرمز شروع به گردش به دور او كرد گردبادي اد مثلب  

  .اكستر تبديل شده استن به يك ستون خدانستم كه دوست من اآل اطمينان هولناكي مي

حتي  .اي ديده باشد كه هيچ صدمه بدون اين جا ايستاده بود، تايسون هنوز آن اما وقتي طوفان خوابيد،  

 دناكه بتو چون قبل از اين من شوكه شده بود، ي زدم گاو هم به اندازه حدس مي .هايش هم نسوخته بود لباس

  »!گاو بد«: زدتايسون مشتش را محكم به صورت گاو ، دومي را روانه كند ي شعله

ده درست كر قرار داشت، اوي  پوزه آتشفشان روي صورت گاو، جايي كه قبالً ي هاي او انگار يك دهانه مشت  

هايش مثل  و برنز زير دست ايسون دوباره او را زدت .هاي گاو بيرون زد دو ستون كوچك آتش از گوش. بود

سگ بود كه محكم بهش مشت زده مثل يك توله  ن دقيقاًگاو اآل .فويل آلومينيومي مچاله شد ي يك ورقه

  .باشي

  »!بشين « :تايسون فرياد زد  

  

خورد و از سرش دود بيرون  جانش در هوا تكان مي پاهاي بي .گاو شوكه شد و روي كمرش به زمين افتاد  

  .زد مي

 اما او به من انگار قوزك پايم در اسيد رفته باشد، .مينان پيدا كندطم اا ت به سمت من دويد تا از سالمتآناب  

 هاي دستم كامالً مو .سرعت آغاز شد بهبودي من بهو  بنوشم، آن اش داد تا از از قمقمه، كمي از نوشيدني المپيان

  .سوخته و از بين رفته بود

  » گاو دوم چي شد؟ « :پرسيدم  

در پاي عقب ا راي خود  افسانه ي او نيزه .دوم را رسيده بودكالريس حساب گاو  .آنابت به پايين تپه اشاره كرد  

ش ياي كه نصفش را از دست داده بود و زخم عميقي كه روي پهلو با پوزه حاال گاو،. فرو برده بود آن گاو

مثل ؛ خورد تلو مي ي تلوا طور در مسيري دايره همين با حركاتي آهسته بدود، كرد ميسعي در حالي كه  داشت،

  .يك چرخ و فلك حيواني
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در حال سوختن هاي چسبناكش  يك رشته از مو .خودش را برداشت و به سمت ما به راه افتاد كالريس كاله  

تونستم از پسش  مي تو همه چي رو خراب كردي، « :سر من فرياد زد. آمد او متوجه شده باشد بود اما به نظر نمي

  » !بر بيام

، بينمت خوشحالم كه مي« :كنان گفت لند و آنابت غر .آن بودم كه بخواهم پاسخي بدهم تر از من شوكه  

  ».كالريس

  » .،سعي نكن منو نجات بديهيچ وقت هيچ وقت، !اه « :خري كرد و به من گفت كالريس خر  

  ».داريم رباز مجروحس چند تا كالريس، « :آنابت گفت  

  .داد هاي تحت فرمانش اهميت مي زحتي كالريس هم به سربا .كالريس را به خودش آورد، اين حرف  

  .ها را ارزيابي كند آرام شروع به حركت كرد تا خسارت بعد ».گردم بر مي « :غر كرد كالريس غر  

  ».تو نمردي « :به تايسون خيره شدم و گفتممن   

  

  .سرش را پايين انداخت، كشد آمد خجالت مي تايسون كه به نظر مي  

  .مكت اومدمسفم كه از فرمانت سرپيچي كردم و به كأمت -  

ز مرز عبور كنه و دادم كه ا بايد به تايسون اجازه مي .تونستم بكنم اي نمي كار ديگه .اشتباه من بود« :آنابت گفت  

  ».مردي وگرنه تو مي، به كمك تو بياد

  »...اما اجازه بدي از مرز عبور كنه؟ « :پرسيدم  

تاري چشمتو وقتي  .صورتشو ...همنظورم اينه ك تا بحال از نزديك به تايسون نگاه كردي؟ پرسي، « :او گفت  

  ».شي ناديده بگير و دقيق بهش نگاه كن بهش نزديك مي

نستم كه اين اد مي ...تواند تحليل كند فقط چيزي را ببينند كه مغزشان ميشود كه انسان ها  تاري چشم باعث مي  

  ...اما تواند نيمه خدايان را هم به اشتباه بيندازد، موضوع مي
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هيچ وقت هم  ه كردن مستقيم به او مشكل داشتم،من هميشه در نگا .آسان نبود .كردمبه صورت تايسون نگاه   

خودم را  .هاي ناصافش بود اشد كه هميشه الي دندانم زميني ببادا ي كردم بخاطر كره فكر مي .نفهميدم چرا

  .ها بعد يك كم باالتر به چشم .اش نگاه كنم دم تا روي بيني بزرگ و كج و كولهمجبور كر

  .نه ها چشم ...نه  

هايي  با مژه ش،ا درست در وسط پيشاني .مثل چشم گاو اي، يك چشم بزرگ و قهوه .يك چشم .يك چشم  

  .ريخت اش به پايين مي هايي بزرگ كه روي گونه ضخيم و اشك

  »... تو يه ... تايسون « :من كنان گفتم من  

به اين دليله كه اون نتونست  احتماالً .با توجه به شكل و شمايلش فقط يه نوزاده .سايكالپسه « :آنابت گفت  

  ».خانمانه هاي بي تايسون يكي از يتيم .ها رد بشه از مرز ها گاوراحتي  به

  يكي از چيا؟ -  

  

هاي  بچه .تن پرسياشتباهي هس ...اونا .هاي بزرگ هستند شهر ي توي همه اونا تقريباً « :آنابت با ناراحتي گفت  

و اونا هميشه سالم به دنيا  ...معموالً يه خداي خاص، تر بخوايم بگيم، اگه دقيق خب، ...ارواح طبيعت و خدايان

ها بزرگ  ا خلق و خويي ددمنشانه در خياباناونا ب .شن اونا دور انداخته مي .خواد هيچ كس اونا رو نمي .نميان

بايد ببريمش پيش  .اون تو رو دوست داره ولي مشخصاً رد،دونم اين يكي چجوري تو رو پيدا ك نمي ...شوند مي

  ».اجازه بديم اون بگه كه چيكار كنيم ،چيرون

  ؟...چطوري اما آتش، -  

اونا  .اون يه سايكالپسه « :آورد،حرفم را قطع كرد و گفت موضوع ناخوشايندي را به خاطر مي آنابت كه انگار  

  ».گمبخواستم بهت  اين چيزيه كه مي .ن باشناونا بايد از آتش مصو .دن كاراي خدايان رو انجام مي

اما وقت نداشتم  چطور ممكن بود من هيچ وقت نفهميده باشم كه تايسون چه بود؟ .شوكه شده بودم من كامالً  

بايد به جنگجوهاي زخمي رسيدگي  .سوخت ي تپه داشت مي تمام كناره .كه آن موقع به موضوع فكر كنم
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كردم در  ه البته من فكر نميك شديم، شان خالص مي ند كه بايد از شربود ميو هنوز دو تا گاو زخ شد مي

  .مان جا شوند هاي بازيافت معمولي سطل

  .ش پاك كردا كالريس برگشت و خاكستر را از پيشاني  

تانتالوس بفهمه چه  ربذا بزرگ برگردونيم، ي رو به خونه ما بايد زخميا .توني وايسي بلند شو مياگه  جكسون،«  

  ».اتفاقي افتاده

  »تانتالوس؟«:دمپرسي  

  ».ها ريز فعاليت برنامه « :حوصلگي گفت كالريس با بي  

  .جا باشه اون بايد اين .اون رئيس امنيتيه آرگوس كجاست؟ ،هاس ريز فعاليت برنامه چيرون -  

  ».كنه اوضاع تغيير مي .تا خيلي وقت نبوديد شما دو .آرگوس اخراج شده « :رويي گفت كالريس با ترش  

تونه به اين  اون نمي .بجنگن ها  هيوالداد تا با  ها رو آموزش مي مدت سه هزار سال بچهبه اون  ...چيروناما  -  

  چه اتفاقي افتاد؟ .راحتي بره

  

  ».اتفاق افتاد اون « :كالريس بشكني زد و گفت  

  .او به درخت تاليا اشاره كرد  

و  آنابت گراور، شش سال پيش، .دانستند يدرخت وجود داشت م ي ها داستاني را كه درباره نشين تمام كمپ  

شدند به كمپ  دنبال مي ها هيوالاز  كريا و لوك در حالي كه توسط يك لشدو نيمه خداي ديگر به نام هاي تال

 ها هيوالبا تمام قدرت جلوي  زئوس، نيكي از دخترا تاليا، ها باالي تپه گير افتادند، وقتي آن .نده بوددورگه آمد

دلش به حال او  زئوس، پدرش، ،هوقتي او در حال جان دادن بود .ند فرار كنندتا دوستانش بتوان هستادگي كرديا

 ها هيوالروح او يك مرز حفاظتي دور كمپ ايجاد كرد كه جلوي  .هو او را به درخت كاجي تبديل كرد هسوخت

  .قدرتمند و سالم آنجا بود،درخت كاج از آن به بعد  .گرفت را مي
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اش پايين درخت را پوشانده  هاي ريخته ي بزرگي از برگ پشته .وداش زرد شده ب هاي سوزني برگ اما اكنون،  

ي سبز رنگي از آن بيرون  د كه شيرهسوراخي بو تر از زمين، حدود يك متر باال ي درخت، در وسط تنه .بود

  .آمد مي

ون چ، رفتند هاي جادويي داشتند از بين مي مرز .فهميدم كه چرا كمپ در خطر بود حاال مي .زد ام يخ انگار سينه  

  .يك نفر آن را مسموم كرده بود، مرد درخت تاليا داشت مي
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  نجمپفصل 

  !شود نصيبم مياتاقي جديد  همك ي

  

  

سعي كرده !) سالم مامان(آدم مفيد كدرست مثل موقعي كه ي تاحاال شده بياي خونه و اتاقتو بهم ريخته ببيني؟

ن حس د، آچيزي هم گم نشده باش رو حتي اگ پيدا كني؟ اني چيزي راتو اما تو نمي دجمع و جور كنآن را كه 

  ؟دده دست مي تو بهد، فضولي كنات  هاي شخصي اباسب يخواسته تو ي كه كسي ميبد

 .، به من دست دادها رو دوباره ديدم وقتي كه من كمپ دورگهكه ن حسي بود ، همااين  

گي هنوز با زار توت فرن كشت .جا بود ناش هما ي بزرگ با سقف آبي نهاخ .در ظاهر، هيچ چيز تغيير نكرده بود  

خانه  كه بين جنگل و گل يپناهگاه. بود زدهدور  اي سفيد كه دهكده ر هناخ ن گلاهم .گرماي خورشيد گرم بود

، نيز هنوز پاي بر جا م جايگاه يكي از خدايان يونان بودان كه هركدابندي دوازده ساختم قرار داشت و طبقه

  . بودند

به جاي  .لنگيد يجايي مدر نستيد بفهميد كه چيزي اتو مي .راحتي حس كنيد به اخطر ر دنستياتو اما حاال مي  

دشت  .ها در انبار بودند در حال جمع آوري سالح ها سانتورها و  مشاور ،بازي كردن توي زمين شنيو  واليبال

ها به  دند و عالمت آتشين دشت كمپ دورگههاي روي زمين همه زرد و خشك شده بو علف ،آور شده بود تنفر

 ...آورده بود و من هم در دنياي من  جاي مورد عالقه تنهاكسي باليي سر  .گذاري شده بود طور عجيبي عالمت

  .خوشحال نبودم.. .خب

هيچ كس نايستاد تا  .شناختم اهاي سال پيش ر من خيلي از بچه ،رفتيم ي بزرگ مي نهاكه به سمت خ درحالي  

اما سنگر گرفتند د، ديدن اوقتي تايسون ر، بعضي»  .خوشحاليم كه بازگشتيد«  :هيچ كس نگفت .دحرف بزن

ها و  مشيرپيغامي در دست داشتند و شحاوي كه كاغذ  درحاليد، شتنن گذام بدون تفاوت از كنار شان بيشتر
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 هدوبار است نستم كه قراراد ي نظامي بود و باور كنيد مي كمپ مثل يك مدرسه .كردند حمل مي را ناهاش سالح

 .ندبيرونم كن

 مدامو  ديد مجذوب هر چيزي شده بود كه مي كامالً او .شتا براي تايسون اهميت نداه م از اين چيزاهيچ كد  

  »؟ اون چيه«  :كرد تكرار مي

  ». دار هاي بال اسب اصطبل« : من جواب دادم  

 اون چي؟ -  

 .اونا دستشويي هستن...ام -  

  اونا چي؟ -  

كابين  .دارن ا نگهت ميج اون ناگه ندونن كه پدر و مادر يونانيت كي هست .كمپن يكابين براي اونايي كه تو -  

بابات  گروه مامان يا يرو تو تو ،بعد وقتي كه فهميدن كه تشخيص بدن جا تا زماني اون، ايه اون قهوه ،هرمس

  .ميزارن

  » تو يه كابين داري؟«  :او به من نگاهي انداخت  

  ». 3ي شماره « :نش دادمانش، هاي دريايي ساخته شده بود كه از سنگرا خاكستري  ينامن ساختم  

  كني؟ تو با دوستات تو كابين زندگي مي -  

  .نه فقط من -  

  .حقيقت سخت بود .مهخواست توضيح بد دلم نمي  

 ،زئوس ،ه خداي بزرگس .ن نبايد زنده باشمكنم چون من اآل ندگي ميكابين ز يمن تنها كسيم كه تو -  

هاي فاني نداشته  وم هيچ توليد مثلي با انساناني داي رو نوشتند كه بعد از جنگ جه عهدنامه ،يدون و هادساپوس

وقتي كه ما عصباني  .تا غير قابل پيشگويي بوديم ما دو هستيم و اي ي ديگه تر از هر دورگه ما خيلي قوي، باشن

خداي بزرگ فقط دو بار شكسته  ي سه عهدنامه .يجاد بشه درست مثل جنگ جهاني دومميشيم ممكنه مشكل ا
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چ هي .يدن من رو به وجود آوردابار هم پوس باعث به وجود اومدن تاليا شد و يك بار وقتي زئوس يك؛ شد

  .شديم دو نفر نبايد به متولد مي كدوم از ما

هامو  خب من آخرين تالش ...من .تبديل كرد يبه درخت صنوبر ، خودش روسالش بود دوازدهتاليا وقتي   

  .يا جلبك درياييون پالنكت؛ تا بشم مثالً كردم كه از اون تقليد نكنم مي

ش كه ا هدر آپارتمانش در حال گوش دادن به آهنگ مورد عالق ار 1كايرون ،ي بزرگ رسيديم نهاوقتي به خ  

از طرف پر  .هست 2سانتورون يك كايركنم بايد به اين اشاره كنم كه  رفك. پيدا كرديمبود،  ِ شصت متعلق به دهه

او  ،ي خالي از نيمه .ست اي و ريش بزي عمولي با موهاي مجعد قهوهم سال تقريباً ميان يكاو ، ليوان نگاه كني

او معلم درس  ،اصل در .كند سير ميا ه دنياي آدم يتو معموالً، با نشستن روي ويلچر او .هست اسب نر سفيد كي

 رسانتوكه به صورت يك  دده ترجيح مي باشدشرايط فراهم  رالبته بيشتر اوقات اگ، كالس ششم بود درالتينم 

  . باشد

  »! اسب كوچولو«: و شروع به چرت و پرت گفتن كرد تايسون خشكش زد، ديديم را تا او  

 » ببخشيد چي گفتي؟«  :به او كرد و گفت يش رارون روكاي  

  » خواي بري؟ تو نمي رون چه اتفاقي افتاده؟كاي« : در آغوش گرفت را آنابت جلو دويد و او  

اين يه  يتو، خداي من، پرسي .سالم دخترم«  :او زد رو بهزيبايي شيد و لبخند دستي به موهاي آنابت ك كايرون  

  ». سال خيلي بزرگ شدي

  »...تو  ...گفت تو كالريس مي« : قورت دادم اآب دهانم ر  

  اخراج شدم  -  

  .ش ديدمنبرق عجيبي در چشما  

دخترش درختي كه از روح  .ناراحت بودلرد زئوس خيلي  .گرفت تقصير رو به گردن ميخب يه نفر بايد  ...اه -  

  .كرد آقاي دي بايد كسي رو تنبيه مي .سمي شده، بود
                                                            

 »و«. هاي گذشته چيرون تلفظ شده بود اما با شنيدن تلفظ صحيح، آن را اصالح كرديم اين نام در فصل 1

انسان و بدن و چهار پاي اسب، به اين شكل كه قسمت انساني از جايي كه گردن  ٔ، با سر و دو دست و باالتنهاسبنيمي سانتور موجودي است نيمي انسان و  2
 »و« .شد به جاي آن قرار دارد اسب بايد شروع مي
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  .كرد عصبي مي را من، آقاي دي ،حتي فكر كردن به مدير كمپ .اي كردم قروچه نامن دند  

به توني حتي  كايرون تو نمي .اما اين ديوونگيه«  :گفت، ي كه اشك در چشمانش حلقه زده بودآنابت درحال  

  .ا فكرم كنيسمي كردن درخت تالي

  هرگز -  

  ». بعد از اين اتفاق اعتماد ندارن ديگه بعضي از خدايان يوناني به من« : آهي كشيد   

 » ي؟اتفاقچه « : من پرسيدم  

تايسون هنوز هم به . همه خرت و پرت برداشت آناز الي  را شا ديكشنري التين او .كايرون سياه شدصورت   

ترسيد كه نزديك تر  اما مي دخواست به او دست بزن دلش مي انگار كرد كه وري رفتار مي، طزده بود كايرون زل

  » اسب كوچولو؟« : شود

  » .مسانتورمن يه  ،عزيز جوان خنگم«  :كايرون داد زد  

  »؟ چي شد ؟سر درخت چه باليي اومد، كايرون«  :من گفتم  

، هچيزي از زير زمين، اي درخت صنوبر تاليا استفاده شدهسمي كه بر«  :ن دادابا حالت ناراحتي تك ااو سرش ر  

اي تارتاروس ه ف هيوالهايي كه در اعماق و گودالاز طر حتماً .احاال چيزي شبيه اونو نديده بودممن ت .پرسي

  ». هاومد، كنن زندگي مي

  ...كرو .دونيم كار كيه خب ما مي -  

  .جا ن و نه ايننه اآل حداقل. پرسي، رو نبر 3تايتاناسم لرد  - 

اون خائن  .فكر اون بوده اينم حتماً .ن راه بندازهاما سال گذشته اون سعي كرد جنگ داخلي ميان خدايا -  

  .كنه تهديد كرده بود كه اين كارو مي

                                                            
٣
كورونوس خوراند كه باعث شد وي فرزنداني را كه خورده بود باال بياورد  هنگامي كه زئوس بزرگ شد داروي تهوع آوري را بهمنظور كرونوس است؛  

ساله ميان تايتانها و فرزندان كورونوس شكل گرفت كه كورونوس شكست خورد و سلطنت ميان زئوس و برادران و خواهرانش  دهكه در اين موقع جنگي 
 »و« .تقسيم گشت
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درخت فقط  .ون نتونستم بشناسمش و درمانش كنمي كافي ماهر نباشم چ اما من ترسيدم كه به اندازه ،شايد -  

  ...كه ه مگر اينكن يمي ديگه عمر  تا سه هفتهدو 

  » چي؟كه  مگر اين« : آنابت پرسيد  

ه منبع فقط ي طوريش در حال نابوديه و مينهكمپ  .تمام دره از اين سم بهت زده شدن .انهيه فكر احمق .نه -  

  .اره و اونم صدها سال پيش گم شدهسم وجود د ينجادويي براي خنثي كردن ا

  » !كنيم ما پيداش مي ؟اون چيه«  :من پرسيدم  

م نم گذاشت و به چشمايها نهاروي ش را دستش، بعد برگشت، پليرش را خاموش كرد، بست ازينش ر كايرون  

اين  يخوام تو من به مادرت گفتم كه نمي .د بهم قول بدي كه سرخود عمل نكنيپرسي تو باي«: خيره شد

 .جا بمون همين ،جايي ولي حاال كه اين، وني كه فكر كني خطرناكهيشتر از ااين خيلي ب .جا باشي تابستون اين

  .جا رو ترك نكن سعي كن جنگيدن رو ياد بگيري ولي اين .سختي تالش كن به

، تمام كمپ .شهبمپ شكسته تونم بزارم كه حريم ك من نمي .خوام كاري انجام بدم من مي چرا؟«  :پرسيدم  

  » ...حتماٌ

اين ممكنه  .ولي تو نبايد خودتو با عجله كردن طعمه كني، ترستم بله من هم مي .شه ميتوسط هيوالها تسخير  -  

  . جونتو گرفته بود اون تقريباً، طر بيارتابستون گذشته رو به خا .ان باشهيتي لرد تا تله

 كاري كنم كه كرونوس تاوانشخواستم  همچنين مي، كمك كنمز خيلي دوست داشتم اين درست بود اما هنو  

 گرفتهخودش ياد  هايش را درس است يتان ممكناكه لرد ت دكني شما فكر مي است كه منظورم ايند، بده ار

هاي كوچك و  تبديل شدن به قطعه كنيد كه شما فكر مي .است رد شدهط روقتي كه توسط خدايان ديگباشد، 

 ،چون اون فاني نبودد اما نه، خواه نمي را كه كسي او دتا او فكر كن داعماق تاريك زمين كافي باش درول شدن 

و از خدايان يونان انتقام  دكشد تا برگرد گرسنگي ميو  برد رنج مياست، در تارتاروس زنده  جا اناو هنوز هم

  . دبگير

تنها چيزي د، كه به درخت تاليا حمله كن دپست باش قدر آننست اتو ي ميرچه كس ديگ .بود كار او سم حتماً  

  ؟دنجات بده را شنن وسيله دوستاآنده بود تا به امقهرمان باقي  ككه از ي
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 .دخترم با پرسي بمون« : دپاك كر او از صورت ااشك ر كايروند، كرد كه گريه نكن شدت سعي مي آنابت به  

  ». يادت باشه ،گويي پيش ازش مراقبت كن و

  .حتماٌ ...من ...من -  

شما رو از گفتنش به ه كه منم توش هستم اما خدايان گويي خطرناك باش اين ممكنه يه پيش ...ام« : من گفتم  

  » من منع كردن؟

   .هيچ كس جوابي نداد  

  ». شمخواستم مطمئن ب فقط مي .باشه«  :غر كردم من غر  

درس دادن كمپ به  يفاني كردن كه تو رو تا زماني غير تو بهم گفته بودي خدايان تو ...كايرون«  :آنابت گفت  

  » ...حاال كه از كمپ بيرونت كردن، اشيبه قهرمانا مشغول ب

  . قسم بخور 4ي استيكس به رودخانه !قسم بخور تمام تالشتو براي محافظت از پرسي در برابر خطر انجام ميدي -  

  ». خورم تيكس قسم ميسا ي به رودخانه« :آنابت گفت  

ممكنه  ،خيلي خب«  :گفت، رسيد يم به نظر ماكمي آر كه در حالي كايرون .برقي از بيرون به گوش رسيد رعد  

اونا  .يكي از خويشاوندانمو مالقات كنم تا اون موقع من به اورگليد ميرم تا .شه و شايد برگردمباسم من پاك 

يه  .مونم تا اين موضوع حل بشه يد ميتبع يمن تو .دونن كه من فراموش كردم راه درمان سم درخت رو مي حتماً

  »  ...راه يا راه ديگه

من بايد  .حاال دخترم، جا اين«  :مالشي داد و گفت را ي او نهاش كايرون .ت صاف با حالتي هوشيارانه ايستادابآن  

اون خب شايد اونا كمپ رو به  ...ما بايد اميدوار باشيم .ها بكنم پيش آقاي دي و مدير جديد برنامه سفارشتونو

  ». كنم از بين نبرن سرعتي كه تصور مي

  » !ت كرده جاي تورو بگيره؟ئچطور جر ؟تانتالوس كيه ،اين طرف«  :سيدممن زير لب پر -  

موقع شام  .ن توجه نكردم كه چقد دير شده بودبه اي .رسيد به گوش مي بيرونصداي شيپور سفيد مخصوص از   

  .بود ساكنان كمپ خوردن

                                                            
٤
 River Styx 
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رسي و بزار بدونه كه پ، گيرم من با مادرت تماس مي .كني چادر مالقات مي ياونو تو، تو ،برو«  :گفت كايرون  

خطر بزرگي  يتو، تو .فقط  اخطار منو به ياد داشته باش .هنگرانخيلي ن هيچ شكي نيست كه اون اآل .تو در اماني

  ». نكن كه لرد تاتيان فراموشت كردهاي فكر  حتي براي لحظه، هستي

اسب «  :كرد مي يشسرش صدا تايسون پشت ،پريد و به سمت هال رفتدر اين حال از آپارتمانش بيرون   

  »! نرو، كوچولو

بهترين معلمي كه من ، ن خيلي دير شده بوداآل .مويدر مورد خوابم بگ كايرونمتوجه شدم كه يادم رفت به   

  !طوري بهتر بود شايد اينبود،  رفتهحاال شناختم  مي

م كه همه چيز درست ويبگ اه آنردم كه به من سعي ك .تر از آنابت تي بد، حتايسون شروع به هق هق كرد  

  .باور كنم را نستم ايناتو اما خودم نمي ودش مي

م اكه به كد دشدن بندي مي ها دسته جايي كه بچه، پشت چادر غذاخوري بود خورشيد درحال غروب كردن در  

 هنوز هم كمي تآناب .مشاهده كرديم ار آنانبندي  هاي مرمري ايستاديم و دسته ما پشت ستون !دنوكمپ بر

 ،بپيوندد آتنا كابينش از هاي اتاقي و بعد رفت تا به هم دكن صحبت ميما  با قول داد كه بعداً ما لرزيد اما به مي

 .رفت ،دطوسي كه درست مثل خودش بودن انين و پسراني با موهاي طاليي و چشميعني گروهي از دخترا

 را اين .ي حضور در كمپ را داشت ري در گروه خود، سابقهترين نبود اما او از هركس ديگ آنابت بزرگ

 .داشت ار ها آنن يك مهره و آنابت شش تا از اتابست هر ،دبا نگاه كردن به گردنبندش بفهمي فقط دنستياتو يم

  !كرد كه چرا سرگروه شده ال نميؤهيچ كس از او س

خم روي در زنجير بود و جاي زيك دستش  او !آرس كابين سرگروه ،كالريس بود، مدآنفر بعدي كه   

نده اه كاغذ پشت او چسبكت كنفر ي كي .ه به خاطر جنگش با گاو برنزي بودخورد ك يش به چشم ميها گونه

  !دن مهم نبود كه اذيتش كننايشابر هايش كابيني از هم كس و هيچ، بود شده نوشته ي آناي بدي روه بود كه چيز

پانزده  بزرگ ،پسرشت سر چارلز بكندورفنفر پشش  .بود هفاستوسكابين  از ،نفر بعدي كه سرگروه بود  

مثل  و معوجش بال بود و صورت كج هاي بيس هاي گيرنده ي دست ش اندازهيها دست .دي آفريقايي بودن ساله

ولي هيچ كس  ست ي خوبي بچه دبشناسي را او هيدبخوا راگ .باشد د كه كل روز به آهن نگاه كردهبو آهنگري

شايعه بود كه او  .دكنن صدا مي دورفبكن را اوافراد  بيشتر، رلز صدا نكردهچارلي يا چاك يا چا را تاحاال او
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را از  تيز و بران و براقي يشمشير كه چطور دو ببيني هيدبد او آهن به ي كهيه تد؛ درست كن اهرچيزي ر واندت مي

  !هيدچيزي كه بخوا هرسازد،  آن مي

از سمت ها ناياد. و دايانيسوس آفروديت ،آپولو ،5رتمد :دشدن بندي مي ها تقسيم ر در  اين كابينهاي ديگ بچه  

  !دنداختنا ور مياگر، ما هياد دوست رنج كشيد را كه من دمدنآ ن ساتير ميزار دوجي سبزه

كه آقاي  را اي هاي اضافه تمام كار ايدب دكمپ بودن در ها آنوقتي كه ت، سوخ ها مي من هميشه دلم براي ساتير  

كمپ گران  جستجو ها ، آندنياي واقعي بود در ها آناما كار اصلي و مهم  .ندداد انجام مي، گفت مي ها آن دي به

 ار آنان د وگردن ها مي هاي نهاني دورگه دنبال استعداد ،شوند مي دنيا هاي مدرسهوارد تمام  با لباس مبدل د،بودن

 من او اولين كسي بود كه به، كردمطوري مالقات  اين اور رامن گر .دكنن تا زمان برگشتن به كمپ همراهي مي

  .من نيمه خدايمكه گفت 

 .دبودن كابينترين  هميشه بزرگ ها ؛ آنبندي شد مس دستهكابين هر ،دبندي شدن ها دسته كه ساتير بعد از اين  

 براي .ها  جنگيد ي كمپ دورگه روي تپه پسري كه با تاليا و آنابت بر ،ن لوك بوداش ن گذشته سرگروهاتابست

كرد و  لوك با من رقابت مي .كابين هرمس بودم يمن تود، شناسايي كن را دون منياكه پوس قبل از اين ،يمدت

   . دبكش را سعي داشت من

من  .زدند نمي دوقلو نبودند اما با هم مو ها آن .تراويس و كانر استول بودند، ن سرگروهاي  كابين هرمساآل  

هاي  با مو، هردو الغر و استخواني بودند آنان .است م يكي بزرگترانستم به خاطر بسپارم كه كداتو هيچ وقت نمي

با ، پوشيده بودند اها ر هاي نارنجي كمپ دورگه شرت تي ها آن .شان ناي و سكوت خاصي در چشما قهوه

و  لبخندي زننده ،هخورد پيچ هاي مژه :هاي هرمس داشتند بچه ي خصوصياتي كه بقيه سايرهاي گشاد و  شلوار

هايي با نام  ها بايد بچه كردم خداوند دزد مي رمن هميشه فك .دكنن نگاه مي تو بهكه  هنگامي شان نبرقي در چشما

 بهها، طوري  احمق مثلدوتا  ، آنبه تراويس و كانر گفتم را كه اين اما اولين باري دداشته باش"دزد "خانوادگي 

  .ده بودندكه انگار متوجه جك نش دزل زدن من

نگاهي آنان  من به. به وسط چادر راهنمايي كردم اتايسون ر، شدند بندي مي ها دسته بچه ي ندهام حالي كه باقيرد  

  . در حال صحبت كردن بود ه چه كسيم كونستم متوجه بشاكردم اما نتو

                                                            
٥
 Demeter 
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صدتاي من كامل  ،ستاگه اين پيتر جانسون ني... خب، خب« : رسيد از سر ميز اولي صداي آشنايي به گوش مي  

  ». شد

  ». آقا ...پرسي جكسون« : اي كردم قروچه نادند  

كه شما مردم جوون اين روزا مثل چيزي خب  .بله« : ديسر كش را شا ي رژيميي اي از نوشابه آقاي دي جرعه  

  » !خيال بي، ميگين

 را شا هاي سياه تنيس ي و كفششلوار راحت ،طرح هاوايي دوخته شده بودبه پلنگي كه  يشرت او مثل هميشه تي  

 يتو وگاس سفر كرده و زياد د كه به السبوهايي  مثل توريست ،و صورت قرمزش بزرگبا شكم  .پوشيده بود

ر در دست داشت و اي انگو خوشه، زده ايستاده بود ساتير وحشت كي، پشت سر او .ده بودندركازينو به سر ب

  .دبه آقاي دي بده آن راخواست  مي

ها قرار داده بود تا  مسئول كمپ دورگه را زئوس او !ها خداوند شراب؛ هست دايانيسوسقعي آقاي دي، اسم وا  

  .هايي دور دريايي  تا مسافتهاي  پريتنبيهي براي دنبال كردن جا بپوسد،  در آنها سال  براي صد

كسي بود كه من  ،ايستاد يم اش سانتوري تم به حالويبگ است نشست يا بهتر مي كايرون جايي كه معموالً ركنا  

 !ها نارنجي مخصوص زنداني يبا لباس، شدن الغر بود كه به پريده رنگ يآدم ،او را نديده بودمهرگزحال  تا به

هاي كثيف و  ناخن. ي آبي رنگ پشت چشماش پنهان بودا سايه .بود 0001ي نوشته شده روي لباسش  شماره

توسط ، ش كوتاه شدهيآخرين باري كه موهاگر اين بود كه  ننشا اش ي خاكستري مرتب كوتاه شده هاي نا مو

زمان خورد شده،  هم او  .نداترس مي را نگاهش من ،به من زل زد .شده بود زني اين كار انجام ماشين چمن كي

  . آمد عصباني و گرسنه به نظر مي

  »... كه يدون مي، دونياپسر پوس، باشهحواست بهش ، اين پسر« : گفت دايانيسوس  

  »! اون يكي !آه«  :زنداني گفت  

« : گفت زنداني .دبودن كرده بحث مدت اين طول در من مورد در دايانيسوس و او كه داد مي ننشا او صداي  

 من جاي به رو اي ديگه كس دايانيسوس، جناب من لرد كه زماني تا مهم موريتمأ يك در .هستم تانتالوس من

  .كنم مي منع مشكلي هرگونه كردن درست از رو تو نم، جكسون پرسيوس تو و، مسئولم بيارن
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  » مشكل؟«  :پرسيدم وار تقاضا من  

 عكس امروز ي روزنامه اول ي صفحه .داد نمنشا ميز رويرا  اي روزنامه. هايش بازي كرد با انگشت دايانيسوس  

 خوبي به نستماتو مي ولي ببينم اصلي تيتر يتو آن را كه بود سخت من براي .بود ودر مري ي ساالنه كتاب از من

  .كشيد شآت به را ورزشي ي موعهديوانه، مج ي سالهسيزده  نوجواناست؛  نوشته چه چيزي كه بزنم حدس

  ». كردي ايجاد مشكل خيلي گذشته تابستون يتو كه دونم مي من .مشكل، بله«  :گفت تانتالوس  

 داخلي جنگ يك دچار خدايان كه بود من هاشتبا انگار .كنم صحبت نستماتو نمي و بودم عصباني خيلي من  

 ليس را لبش ها برنامه جديد مسئول، گذاشت تانتالوس جلوي را كباب از ظرفي زده وحشت ساتيري .دبودن شده

  » !1967 خاص يسهام گياه ي ريشه با معطر شيرين مشروب«  :گفت و زد

 دايانيسوس .كشيد ليوان بودن داغ خاطر به را دستش تانتالوس .شد پر لودآ كف ي نوشابه با خود به خود شيشه  

 كار اين حاضر حال در شايد. برو پيش قديمي دوست، خب«  :گفت، بود چشماش در عجيبي برق كه درحالي

  ». كرد

 مشروب از قطره چند .شد دوربرسد، از وي  به آن اندبتو اينكه از قبل اما زد چنگ ليوان سمت به تانتالوس  

 با را آنها، كرد تالش  بود گرفته قرار شديد ي شكنجه مورد كه تانتالوس و ريخته گياه ي ريشه با معطر شيرين

 به و كرد غرشي .شد دور او  از كند لمس را آن بتواند آنكه از قبل جيوه مثل قطره اما كند، نوازش انگشتانش

 برعكس ظرف اما كرد، گوشت داخل آن به كردن فرو به شروع و برداشت را چنگالي. شد خم ها كباب سمت

  .ريخت آتشين و داغ زغال، روي بود آن داخل هرچي و شد

  »! انفجار«  :كرد غرغر تانتالوس  

 نظرم به كمپ اين يتو كردن كار، قديمي دوست، كن باورم .روزي چند يه شايد .خب اه« : گفت دايانيسوس  

  ». ميره بين از قديميت لعنت و نفرين كه مطمئنم .باشه كافي شكنجه براي

 هيچ آيا نهايت، در« : گفت كنان من من، بود شده خيره دايانيسوس رژيمي ي نوشابه به كه درحالي تانتالوس  

  » داري؟ سال 3000 از بعد گلو شدن خشك چگونگي ي درباره فكري
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 ماا بود، ايستاده ميوه درخت با درياچه داخل  كه اوني .هستي شكنجه ي مزرعه از، روح اون تو«  :گفتم من  

  ». بخوري يا بنوشي  تونستي نمي

  »! ؟نه مگه، هستي واقعي شاگرد يه«  :گفت و زد به من نيشخندي تانتالوس  

  ؟ بود چي اون .بودي زنده وقتي، كردي مي وحشتناكي كاراي نبايد تو -  

 تانتالوس .دبده هشدار من به داشت سعي و لرزيد مي شديداً ساتيري او سر پشت .شد تنگ تانتالوس هاي چشم  

  ». خوام نمي كمپ توي مشكلي هيچ من !جكسون پرسي، هست تو به حواسم من«  :گفت

  . آقا...داره مشكل همينطوريش شما كمپ -  

 كس تاحاال كه جايي، توئه مال جا اون ميز اون كنم فك جانسون،، بشين جا اون برو اوه«  :كشيد آه دايانيسوس  

  ». ننشسته اونجا اي ديگه

 .بود بالغ فردي دايانيسوس .بكشم عقب كه اين است از بهتر نستمدا مي ولي گرفت مي شآت داشت صورتم  

  ». تايسون بيا«  :گفتم من .قدرت پر بالغ فرد يك مرد، نمي وقت هيچ كه يكي

  ». كنيم چي اون با كه بگيريم تصميم بايد ما .جا اين، هيوال يه .نه اوه« : گفت تانتالوس  

  ». تايسونه اسمش !داره اسم اون « :زدم داد من  

 برنز هاي توپ اون .داد نجات رو كمپ تايسون«  :كردم راراص من .برد باال يش راابروها ها برنامه جديد مسئول  

  ». سوزوندن مي رو منطقه اين كل اونا صورت اين درغير .گرفت رو آتشين

  ». اونه حق در دلسوزي  اين و بله«  :كشيد آه تانتالوس  

  .كرد اي سرفه ايانيسوسد  

  ». چيه ريشش بفهمم خوام مي كه مدتي اين يتو، بزارين تنها رو ما«  :داد دستور تانتالوس  

 كه نستمدا مي من ولي كرد نگاه من به، بود گرفته فرا را شبزرگ هاي چشم، وحشت كه حالي در تايسون  

  .كنم سرپيچي كمپ مسئول دستور از وجه هيچ به نماتو نمي



 

 زاده مهدي قلي: طراح كاور 

 تارنماي پارسي نوقلم يمنت نصرتيم: مترجم فصل         ها               ها؛ درياي هيوال نشين پرسي جكسون و اولمپ

١٣ 

 انتخاب خوابتي براي خوب جاي امشب ما .نباش نگران! ما هگند دوست، هستم جا همين نم«: دادم قول من  

  ». كنيم مي

  .دوستمي تو .دارم باور رو تو من -  

  . كارم گناه اه اين از بيشتر خيلي كه داد را حس اين من بهاين جمله   

 پيتزا و زيتون از ظرفي من براي اه كار خدمت از يكي .نشستم نيمكت روي و رفتم يدوناپوس ميز سمت به من  

 با ام را تحصيلي سال روز آخرين، بودم رفته مرگ تا امروز دوبار تقريباً من .نبودم گرسنه من اما، آورد پپروني

 انجام كاري كه بود گفته به من كايرون و بود ناكي خطر وضع يتو ها دورگه كمپ .ندمرسا پايان به افتضاح يك

  . مهند

 قبول منو پيشنهاد، يدوناپوس«  :كردم غر غر. بود عادي خيلي كه  خوردم يم راغذا اما نبودم ممنون اصالً من  

  ». كن

  ». ، لطفاًبفرست كمكي من براي«  :كردم دعا آروم من  

 هاي گل با دريايي جلبك بوي شد، تبديل خوشبويي عطر به آمد مي سوختن حال در پيتزاي از كه دودي  

  .دده مي گوش من به دارد پدرم يعني اين كه نبودم مطمئن كامالً من اما، درونش لوطمخ وحشي

  .شود بدتر هست كه اين چيزي از اوضاع كه كردم نمير فك .برگشتم ميجا سربه   

 يه« : ، گفتكرد مي صحبت من با كه درحالي .يافت خاتمه بحث، زمان آن در تانتالوس، خب گفتن بلهبا   

 متوجه غذا شايد كه طوري ،بگيرد را غذا ظرف تا كرد دراز اينچ يك را دستش و» . ديگه عالي غذايي ي وعده

   .ريخت زمين روي هم باز غذا، رفت جلو اينچ شش كه زماني اما .كند مي كاره چ دارد او كه  نشود

 طول در .چطوريه جا ناي در شدن تنبيه ي نحوه كه بگم خوام مي قدرتم، روز اولين در جا اين و«  :داد ادامه و  

 نظر به خوب خوردن براي همه ها شما .باشه يكي ها بچه شما ي همه براي دادن شكنجه اميدوارم من تابستان

   ». مياين

 تكرار كار را اين او سر پشت هم ها ساتير از گروهي و كرد زدن دست به شروع اي دبانهمؤ حالت با دايانيسوس  

 عقب به تانتالوساي فرار كند؛  گونه خواست مي كه دفعه هر اما بود ايستاده صليا ميز كنار هنوز تايسون .دكردن
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 سواري رابها مسابقات خوايم مي ما !تغيير چند حاال و«  :زد ساكنان كمپ به كجي لبخند تانتالوس .داد مي لشه

  ». بندازيم راه دوباره رو

تانتالوس درحالي  .زد موج مي شانها دي در چشماعتما ترس و بي ،تحرك ،غر كردند ها شروع به غر ي ميز همه  

ها چند سال پيش متوقف شده بود، به  طور فعاليت دونم كه اين من مي« : برد، ادامه داد يش را باال ميصداكه 

  ». خاطر يه سري از مشكالت

  ». سه مرده و بيست و شش تا فلج« : يه نفر از سر ميز آپولو داد زد  

برگ غار طاليي هرماه به  .برين برگشتن به رسوم پيشين كمپ لذت ميدونم كه شماها از  اما من مي .بله، بله -  

اي ما شما رو براساس  كاره .گيره ي اول سه روز وقتمونو مي سابقهم .تيم ها صبح معلوم ميشه .برنده داده ميشه

 كابين تيم برنده براي يك ماه ازو بايد بگم كه كنيم  ميبندي  بتون دستهرابه و اسمعمولي روزانتون براي انتخاب ا

  .انجام دادن كارهاي روزانه معافه

  اي؟ نه هيچ كار روزانه ؟ها همه تركيدند، نه تميز كردن اصطبلي بچه .سر و صدا همه چا پيچيد  

ي  ماده شدن تو مسابقهاگه ما همه چيز رو براي آ پس گشت وظيفه چي؟ ...اما آقا«   :كالريس پرسيد  

  »؟ ...ل كنيمسواري و ارابه

  ». هاي نر رو به خاك زد كسي كه به تنهايي گاو! كالريس شجاع !آه قهرمان روز« : تانتالوس گفت  

  ». طوري نيست اين ...ام«  :كالريس اول پلك زد و بعد قرمز شد  

  » !درسته؟نيه ما اينجاييم كه خوش بگذرونيم، اين كمپ تابستو .اشنگران نب !چقدر متواضع«: تانتالوس ادامه داد  

  ...اما درخت -  

و « : دندنيش نشازور سر جا هب هاي كالريس او را كابيني تا از هم تانتالوس شروع به حرف زدن كرد و چند    

ي  ضوع مختصر  دربارهيه مو ،اندن اقدام كنيمش و شعر خوكه ما براي درست كردن آت ل از اينبحاال ق

    .تايسون اشاره كردو به » ... وردنجا آ آنابت چيس اينو به داليلي اين پرسي جكسون و .سايكالپس

دلم  .كه نزديك من بودند، به من نگاه كردنداز كساني خيلي  .ها ميان ساكنان كمپ شروع شد ها و زمزمه غرغر  

  .خواست تانتالوس را خفه كنم مي
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من تحت شرايط عادي  .خوار با مغز فندقي شهرت داره به يه هيوالي خون  سايكالپس  وحاال حتماً« : بعد گفت  

شايد اين  دونه؟ اما كي ميكنين،  كنم و شما با مشعل و نيزه اون رو شكار مي ين جانور رو داخل جنگل رها ميا

ز به جايي براي نگه ما نيا ،كه اين ادعا ثابت بشه تا زمانيناك نباشه،  ي برادرانش خطر غول يك چشم به اندازه

  .شايد كابين هرمس ؛ترسونهرو ب ها من درمورد اصطبل فكر كردم اما اين ممكنه اسب .داشتنش داريم

 را نانآ من .ندددا قرار بررسي مورد را موضوع  استول كانور و تراويس .گرفت فرا را هرمس ميز ،سكوت  

در آن جاي  را فوتي شش هيوالي يك كه نبود راهي هيچ .بود شلوغ هميشه هرمس كابين .نستمدا نمي مقصر

  !دهند

حاال همچين  خب. بايد انجام بده ،كه بهش بگينرو هر چيزي  .ال بايد به عنوان نوكر باشهويه« : تانتالوس گفت  

  »! ؟ش كجاست هآدم پستي لون

اين بود كه به نور  توانستم انجام دهم تمام كاري كه مي .از تايسون دور شدتانتالوس  .ها قطع شد ناگهان نفس  

  .ومخيره شد، دهام را تغيير  كه باالي سر تايسون بود و  قرار بود زندگي يسبز زيباي

هاي  بچهها  آن ،يي گفته بودازهچيدرمورد آن هيوالي يك چشم  كه آنابت مديادم آ ،خورد ميدلم پيچ   

 نماد سبز رنگ باالي سر تايسون شروع به چرخش كرد و كامالً .خاص يخدا يك طبيعت و خدايان بودند اما

    .شنيد نمي زيچ كس هيچ لحظه هيچ يك .به عنوان فرزندش به من داده بود ني بو كه پوسايدونشبيه هما

ي چه  كه بچه ها براي مشخص شدن اين خيلي از ساكنان كمپ مدت .يم مهم نبودنستم ادعا كنم كه برااتو نمي  

همه بايد به دم، اما اآلن اوضاع فرق داشت، ته شارسال توسط پوسايدون شناخمن پ .دمنتظر شدنهستند،  كسي

  ». هاي فاميلي بنا به رابطه ،م اين هيوال كجا بايد قرار بگيره، فكر كنم كه بدونخب«  :دادند تانتالوس گوش مي

 . مرتايي از دوستاي ديگ جز آنابت و چند هب دهمه خنديدن  

ي كه باالي نماد كرد آن رسد و سعي مي خيال به نظر مي او بيش از حد بي .رسد كه متوجه شده باشد به نظر نمي  

د نستناتو چقدر مردم مي .كنند اش مي مسخرهفهميد چقدر  خيال بود كه نمي قدر بي آن .چرخيد را بگيرد سرش مي

 ...يك هيوال به عنوان يك برادر ناتني منكابيني جديد دارم،  من يه هم .درحم باشن  بي
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  شمشفصل 

  !كنند هاي شيطاني حمله مي بوترك

  

ز همه اين تايسون بود اول ا .براي ما مثل جهنم بود -طور كه تانتالوس مي خواست درست همان-روزهاي بعد 

اي  بار لبخند احمقانه دقيقه يك ههر پانزدآزمايي را برده باشد،  كه بليط بخت كه به كابين پوسايدون آمد، مثل اين

  »  برادر منه؟ پرسي،«  :گفت زد و مي مي

  ».ها هم نيست به اين سادگي! هي تايسون« :مگفت ميو من   

اي كه به  ي عالقه من با همه. آورده بود تايسون از خوشحالي بال در. كرد ي اين به هيچ وجه او را قانع نميول

  .مهمان جا اين را به او گفت. زده نباشم زده يا شرم انستم خجالتتو رفيق غول خودم داشتم، نمي

ه زده شده بود و تايسون هم طبيعي ما و قدرتمند، به خاطر يك حالت كامالً پدر من، پوسايدون بزرگ 

ها اغلب  آوردم كه آن ها  خوانده بودم و به ياد مي هايي  در مورد سايكالپس يعني من افسانه. ي همان بود نتيجه

  .ي من باشند ها عضوي از خانواده آن د كه ل هيچ وقت به فكرم نرسيده بوابا اين ح. پسران پوسايدون بودند

بود ستون خيلي زود من ديگر پرسي جكسون، پسر باحالي كه توانسته  .بعد از آن نوبت نظرات بقيه بود

اي بودم كه يك برادر هيوال  اال پرسي جكسون، پسر احمق بيچارهبلكه ح. نبودمآذرخش را از زئوس بگيرد، 

  .داشت

  ».تايسون برادر من نيست« : گفتم ميد به همه سون اطرافم نبويهر وقت تا

  .يه نيمه برادر از طرف هيواليي خانواده، يه نيمه برادر اخراج شده يا يك همچين چيزي-

  .م ارزشي قائل نبودياه به هر حال هيچ كس براي حرف  



 

 زاده مهدي قلي: طراح كاور 

 تارنماي پارسي نوقلم رش نعمت الهيآ: مترجم فصل     ها              ها؛ درياي هيوال نشين پرسي جكسون و اولمپ

٣ 

ثل يك بودن حاال بيشتر م كردم پسر او احساس مي. يدون خيلي عصباني بودمكنم از پوسا اعتراف مي

راني يك گروه  ي ارابه پيشنهاد كرد براي مسابقه .كرد كمك كند حالم بهتر شود آنابت سعي مي. ست طيفهل

نگران  اگرچه، هر دوي ما از تانتالوس بسيار متنفر  و شديداً. تشكيل دهيم تا بتوانم مشكالتم  را فراموش كنم

خت تاليا ي خوب براي نجات در يك برنامه توانستيم تا وقتي كه مي. ه كار كنيمنستيم چدا اردوگاه بوديم، نمي

ها را  اختراع كرده بود و پدر من هم اسببه هر حال مادر  آنابت، آتنا، ارابه را  .شديم بريزيم، مشغول مسابقه مي

  .توانستيم صاحبان مسابقه باشيم ديگر مي با هم. خلق كرده بود

ل طراحي ارابه بوديم كه چند تا جوكر از كابين يك روز صبح ما كنار در ياچه نشسته بوديم و مشغو

غرغركنان آنابت ابتدا پوزخند مليحي زد و بعد . آفروديت آمدند و بد جوري مرا جلوي آنابت مسخره كردند

  ».اين كه برادرت يه هيوالست، كه تقصير تو نيست! نذار پرسي به اونا محل« : گفت

  ». والاون نه برادر منه، نه يه هي« : من سريع گفتم

  ». اون يه هيوالست بعد هم عمالً! هي، عصباني نشو« : ابت ابروهايش را باال برد و گفتآن

  .يادت رفته؟ خودت بودي كه بهش اجازه دادي داخل اردوگاه بشه-

انتظار نداشتم پوسايدون بگه  اصالً... منظورم اينه كه .خوب اين تنها راهي بود كه جون تو رو نجات بديم-

  ...ترين ها مكارترين، خائن كالپسساي. پسرشهكه تايسون 

  ها چه مشكلي داري؟ تو با سايكالپس اصالً! اون اين طوري نيست-

بعد  .يك چيز خيلي بد. خواهد به من بگويد حس كردم چيزي هست كه نمي. رتي شدهاي آنابت صو گوش

  ». سواري حرف بزنيم حاال بهتره در مورد ارابه. فراموشش كن« : گفت

  ».اون جون منو نجات داد. ترسناكهكني كه انگار يه موجود  تو يه جوري با اون رفتار مي«  :گفتم

  »! و بايد ارابتو با اون درست كنيرسه، ت خوب به نظر مي« : ت مدادش را زمين انداخت و ايستادآناب

  !شايد-

  .ز قبل هم بدتر بشودآنابت از عصبانيت فوران كرد و به طرف كابين خودش رفت، همين باعث شد حال من ا

  .كردم ذهنم را از مشكالت دور كنم سعي مي هاي بعد فقط روز



 

 زاده مهدي قلي: طراح كاور 

 تارنماي پارسي نوقلم رش نعمت الهيآ: مترجم فصل     ها              ها؛ درياي هيوال نشين پرسي جكسون و اولمپ

� 

به من تمرين  دار اسب بالكابين آفروديت، براي اولين بار روي يك  يكي از دخترهاي زيباي 1سيلنا بورگارد

 ها نه در آسمانارد كه هنوز هم آزاداوجود د 2او به من ياد داد كه فقط يك اسب بالدار به نام پگاسوس. داد

ي خود او  ه شده بود كه هيچ كدام به اندازههاي خيلي دور او صاحب بسياري بچ كند، اما در گذشته گردش مي

  .شدند ن صدا زده ميشا اما همگي به نام پدر اي نبودند، سريع و افسانه

يك جور چشم و پدرم  .خواست به آسمان بروم ايي كه پسر خداي درياها بودم، هيچ وقت دلم نميج از آن

وي فرمانروايي خودم را از قلمر كردم تا جايي كه ممكنه س داشت و به همين خاطر من سعي ميهمچشمي با زئو

قع هواپيما قدري كه مو حتي آن. پگاسوس شدن خيلي فرق داشتولي سوار يك  زئوس دور نگه دارم،

دريا خلق كرده بود ها را از كف  پدرم اسبايد به اين دليل بود كه ش .ترسيدم شدم، نمي سوارشدن هيجان زده مي

وقتي دور  مثالً. فهميدم ها را مي خوب آن. ندطرف بود ي بي منطقه مثل يك ...هاي بالدار مثل يك و به نظرم اسب

  .كردم تعجب نمي رفتند، اصالً هاي رديايي درون ابرها مي زدند يا دنبال مرغ درخت هاي بلند چرخ مي

شد  ولي همين كه تايسون نزديك مي. ودهم بش "اسب ها جوجه"خواست سوار  مي مشكل اين بود كه تايسون

حرفم را باور كند اما  نمي را اذيتها آنها بگويم كه تايسون  سعي كردم با تلپاتي به آن. كردند ها فرار مي آن

  .تايسون به خاطر همين به گريه افتاد. كردند نمي

توس، خداي آهنگري، هفاس. دورف از كابين هفاستوس بودتنها كسي كه با تايسون مشكلي نداشت بكن

سازي در زير زمين برد تا  بنابراين بكندورف او را به اسلحه ها كار كرده بود، هايش با سايكالپس هميشه در كوره

بكندورف گفت در كمترين زمان به تايسون ياد خواهد داد مثل يك استاد وسايل . به او فلزكاري ياد بدهد

  .ازدجادويي بس

همه . ي قوت من بوده شمشير بازي هميشه نقطه. رزه كردمكابين آپولو در ميدان مبابعد از ناهار با اعضاي 

دم هميشه مر. زنم شمشير مي -البته به جز لوك-ند من بهتر از هر شمشير زن ديگري در صد سال گذشته گفت مي

  . ندكن من را با لوك مقايسه مي

. سنجيدم خودم را با افراد آرس و آتنا مي ا راحت از پا در مي آوردم ولي بايدمن شمشير زنان كابين آپولو ر

ام با  ادراش جور نبودم و بعد از مشاجرهو خواهر و بر با اين حال با كالريس. را داشتندها  ها بهترين  جنگجو آن

  .خواستم او را ببينم آنابت نمي

                                                            
١
 Silena Beaurgard 

٢
 Pegasus 
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كالس هيچ لطفي  هرچند بدون كايرون .تيراندازي  رفتم تمريناندازي استعداد نداشتم به  با اين كه در تير

بيشتر شبيه سيلوستر  ام مجسمه در كارگاه فن و هنر سعي كردم يك مجسمه از پدرم بسازم اما ديدم. نداشت

باال رفتن از ديوار را در حالت آتشفشان و زلزله امتحان . استالونه  شده تا پوسايدون به خاطر همين خرابش كردم

كيد كرده بود نيازي به مراقبت از با اين كه تانتالوس تأ. دادم نگهباني مي ها هم اطراف اردوگاه  د از ظهربع. كردم

  .كردند ادشان بدون سروصدا اين كار را ميها در وقت آز ، بعضيهاي اردوگاه نيست مرز

در حال مردن بود اجي كه را كه براي درخت ك 3نشسته بودم و رفت و آمد دريادها ها ي دورگه من روي تپه

يك . كردند هاي جادويي طبيعت را اجرا مي هاشان ترانه ساتيرها هم با فلوت. كردم خواندند، تماشا مي ترانه مي

. هاي تپه دلپذيرتر و چمن سبزتر شد ي گل رايحه. سبزتر شدند هاي سوزني كاج سر برگلحظه احساس كردم  

، مثل عفونت به تمام تپه سرايت كرده بود. هوا برگشت ولي همين كه موسيقي قطع شد، بيماري و كسالت به

نشستم  جا مي هرچه بيشتر آن. ي درخت رخنه كرده بود، در حال مردن باشد اينكه از سمي كه درون ريشه

  .شدم تر مي عصباني

 گذاشته بود يجا بر روي صورتشذيانه و اثر زخمي كه يك اژدها ي مو دهخن. لوك اين كار را كرده بود

كرد كه دوست من  كار درجه اول كرونوس بود  تظاهر مي درحالي كه تمام مدت خدمت .آمد بي يادم ميخو به

  .هست

سال گذشته لوك روي دستم  بر جاي گذاشته بود، داشت محو زخمي كه تابستان . كف دستم را باز كردم

  .ببينمبر جاي مانده بود، رب تنفرآورش كه  از  گزش عقرا توانستم اثر ستاره مانندي  هنوز مي اما شد، مي

يك عصر طاليي جديد . خداحافظ، پرسي« : تالشش  براي كشتنم به من گفت  چيزي يادم افتاد كه قبل از

  » .تو بخشي از اون نخواهي بود. داره شروع ميشه

يك بار . شنيدم ي جزئي از او ميهاي بعضي اوقات فقط صدا. ياهاي بيشتري از گراور ديدمشب همان روز رؤ

   » !دوست دارهاون گوسفند : يا شنيدم. جاست اون اين«: گفت مينيدم كه ش

 .ياهايم حرف بزنم ولي بدون شك كار احمقانه اي بودبد نباشد اگر با آنابت در مورد رؤفكر كردم شايد 

  .نه شدمكرد ديوا فكر مي حتماً م كه او گوسفند دوست دارد،گفت مي يعني اگر به او

هاي  تايسون قطعه. اي نديده بودم تا حاال خودم هم همچين ارابه .را تمام كرديم شب پيش از مسابقه ارابه

را به هم وصل  من هم چوب را با ماسه پوشانده و قطعات ارابه .ي اسلحه سازي ساخته بود آهني را در كوره

                                                            

٣
 Dryads -عروس جنگل  
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. در جلو هاي موجي شكل در دو طرف و يك طرح سه گوش ي ارابه آبي و سفيد بود با نقش ديواره. كرده بودم

ها  دانستم اسب گان حمل مي كرد هرچند ميش يك شاتي اين كارها منصفانه بود اگر تايسون با خود بعد از همه

  . كند مان را كم مي ش سرعتلي دوست نخواهند داشت و وزن زيادآن را خي

  »تو عصباني هستي؟« : تايسون گفت رفتيم، مان مي جاي خوابوقتي داشتيم به سمت 

  ». نه، من عصباني نيستم «: .هم رفته يم تويبروهامتوجه شدم ا

بدن درازش خيلي بلند تر از تختش  .تاريكي اتاق باعث شد ساكت شود. تايسون در رختخوابش دراز كشيد

  » من يه هيوالم، مگه نه؟« : ن ماندش پتو كشيد، پاهايش بيرومين خاطر وقتي روي خودبه ه. بود

  چرا اينو ميگي؟-

  .عصباني باشينداري  تو هم ديگه نياز. والي خوبي باشمكنم هي مي من سعي. اشكالي نداره-

آرام  تاليا آرام درخت به سقف نگاه كردم و احساس كردم دارم كنار. مهدانستم چطوري جواب بد نمي

  . ميرم مي

   .هيچ وقت يه نيمه برادر نداشتم من... جريان اينه كه -

من نگران اردوگاه هم  .سعي كن درك كني .ام سختهخوب بر«  :را بگيرمي كردم جلوي لرزش صدايم سع

كنم بايد بهش كمك كنم ولي  احساس مي. شايد توي دردسر افتاده باشه... تازه دوست ديگم ،گراور. هستم

  » ؟دونم چطوري نمي

  . نگفت چيزيتايسون 

منو خجالت د خوا مثل اينكه مي. پوسايدون عصبانيم اين تقصير تو نيست، من از دست .منو ببخش تايسون-

  دونم چرا؟ ، يا يك همچين چيزي، ولي من نميمقايسه كنه با هم د من و تو روخوا زده كنه، يا مي

  .تايسون خوابيده بود. ناگهان صداي غرش مانندي شنيدم

  !شب بخير، گنده بك-

  .هايم را بستم من هم چشم

  .و خواب ديدم گراور لباس عروس پوشيده

اي گراور از ه شانه. ي زيرين لباس لك شده بود بلند بود و به همين خاطر لبه زيادي .نبود اندازه لباس اصالً

  .يك نقاب پاره هم روي صورتش بود. افتاد باالي لباس بيرون مي
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شكافي در يك طرف غار و ماشين . چند مشعل غار سرد و نمناكي را گراور درون آن بود، روشن مي كرد

كه به  گراور مثل اين. شد غار ديده ميصل بود، در طرف ديگر ن متي نيمه دوخته اي به آ بافندگي كه پارچه

  .يوني خيره شده باشد كه خيلي منتظرش بوده به من نگاه مي كردبرنامه ي تلويز

  »توني صداي منو بشنوي؟  مي! خدايان رو شكر« : گراور جيغ زد

ها  به سقف غار كه قنديل. دمكر هنوز داشتم به اطراف عادت مي .دهد ب ميايايم دير جورسيد رؤ به نظرم مي

گ بزرگي از آن آويزان بود، به بوي تعفن گوسفند و بز، صداي خرناس و غرغر و بع بعي كه از پشت تخته سن

  .تري پشت آن باشد ي بزرگ كه حفره مثل اين شد، بست شنيده مي كه تنها خروجي غار را مي

  ».ارتباط بر قرار كنم، بايد صدامو بشنويتونم بهتر از اين  من نمي! پرسيكنم،  اهش ميخو« : فتگراور گ

  جا چه خبره؟ گراور اين. شنوم صداتو مي-

  »كارت تموم شده؟ ! عزيزم« : د كشيدصداي هيوال مانندي فريااز پشت تخته سنگ 

  »! دهچند روز ديگه مون! ، عزيزمنه كامالً« : ش پيچيد  و با صداي نازكي گفتگراور به خود

  ؟مگه االن دو هفته نشده! به-

  .فقط پنج روز، دوازده روز ديگه مونده. نه عزيزم-

هم بدتر بود، چون اما انگار رياضي او از من . كرد حساب كند هيوال ساكت شد، شايد داشت سعي مي

  ».هاه هاه هاه! م پشت اون نقاب رو ببييييييينمخوا من مي! باشه، ولي عجله كن« : برگشت و گفت

روي . افتادممن توي يك غار گير ! وقتي نمونده! بايد به من كمك كني تو« : گراور به طرف من برگشت

  ».دريا يك جزيره توي

  كجا؟-

  .من رفتم طرف فلوريدا و بعد پيچيدم به چپ! دونم نمي دقيقاً-

  ...چي؟ تو چطوري-

سي پر. تيري از جستجو در اينجا بر نگشتهابه همين دليله كه تا حاال هيچ س. ست اين يك تله« : گراور گفت

! ميمونهپن  قدر قويه كه درست مثل خداي بزرگ قدرت طبيعي اون اين! و اون اين رو داره! اون يه چوپانه

  ».ورده ميشني پليفموس محاصره و خ كه پن رو پيدا كردن ولي به وسيلهكنند  ها به اينجا ميان و فكر مي اتيرس

  چي؟-پلي-

  . پسسايكال-  
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  ».رفتم 4ام راه رو تا سنت آگوستينتم تقريباً من« : گراور از جا در رفت

ي لباس عروس به دام  غازهو تو رو توي يك م. دنبال كردولي اون تو رو « : يم افتادميامن ياد اولين رؤ

  ». انداخت

او . پرسي، اين لباس تنها چيزيه كه منو زنده نگه داشته. پس اولين ارتباطم جواب داده! درسته« : گراور گفت

فهمه من چي  زودي مي اما به. ي بزه هش گفتم اين فقط يه عطر با رايحهمن گفت كه بوي خوبي دارم ولي من ببه 

  »! تر ميشه كم حوصلهماده بشم و هر روز داره اون فقط دو هفته به من مهلت داده تا براي عروسي آ. هستم

  -كنه كه تو اون فكر مي. يك دقيقه صبر كن ببينم-

  ». خواد با من ازدواج كنه ام و مي كنه كه من يه سايكالپس ماده آره اون فكر مي «: گفتگراور با درماندگي 

ر بدجور ام را بگيرم ولي صداي گراو توانستم جلوي خنده نميوجه شرايط طور ديگري بود به هيچ  اگر

  .لرزيد جدي بود، داشت از ترس مي

  »ي؟ حاال تو كجا هست« : داداور قول دادم كه نجاتش خواهم به  گر

  !ها درياي هيوالبدون شك،  -

  درياي چي؟ -

بابتش ... ه برقرار كرديماي ك حواست باشه، اين رابطه... گاه كنپرسي، ن! دونم كجا نمي دقيقاً! بهت گفتم-

  ... .اگر من بميرم .ست احساسات ما اآلن به هم پيوسته. اي نداشتم خيلي متأسفم، ولي راه ديگه

  .ميرم منم مي. خواد بهم بگي نمي -

ولي اگه منو از اينجا بياري بيرون خوب، خيلي . ها در يك حالت گياهي زندگي كني ممكنه سال .شايد نه -

  !بهتره

  ». گوسفند خوشمزهگوشت . هوقت شام! عسلم« : هيوال غرش كرد

  » .بايد برم. عجله كن« : گراور با صداي خيلي كوتاه گفت

  چي؟. جاست اين "اون"صبر كن تو گفتي  -

  ».پرسي نذار من بميرم! هاي شيرينيارؤ« : تر مي شد گراور داشت محوصداي 

يره شده بود، تنها چشم بزرگ تايسون از باال به من خ. صبح زود بود. يا از بين رفت و من بيدار شدمرؤ

  .اي تايسون از نگراني موج مي زد قهوه

  »تو خوبي؟ « : پرسيد

                                                            
٤
 St. Augustine 
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  .ميايم ديده بودهيواليي بود كه در رؤ مثل صداي ش باعث شد خيلي بترسم چون دقيقاًيصدا

ها كبوتر را روي  شد ميليون مي. حمام بخار از مه پر شده بود هوا مثل. بودصبح روز مسابقه گرم و مرطوب 

كه مثل كبوترهاي عادي بغ بغو خاكستري به جز اين -و سفيد هاي چاق كبوتر. ها ديد ي درخت شاخه

  .انداخت ير دريايي ميصداي رادار ز را يادن داشتند  كه مو گوشخراشي  كردند، صداي ناهنجار نمي

براي شخم . كابين هفاستوس زمين مسابقه را درون يك زمين چمن بين ميدان تيراندازي و جنگل ساخته بود

   .هاي برنزي استفاده كرده بودند زدن مسير بيضي شكل مسابقه از گاو

ي كساني كه در اردوگاه  ها، چند درياد و همه اتيرتانتالوس، س-هايي از پله هاي سنگي براي تماشاگران رديف

دم، هيچ وقت قبل از ده بيدار دي ولي آقاي دي را نمي. اده شده بودآم-كردند ودند و در مسابقه شركت نميب

  .شد نمي

انطور كه مشغول برايش يك سيني كيك آورد، هم نايادترين پله ايستاده بود و يك  تانتالوس روي باال

همگي قوانين را «  :كرد اي را روي ميز دنبال مي بود با دست راستش يك شيريني خامهصحبت كردن 

هر تيم از . كشد هر ارابه را دو اسب مي. مي كنيد مسير را دو بار طي. كل مسير يك چهارم مايل است.دانيد مي

اجازه داريد هر حقه اي به كار . داشتن سالح مشكلي نداره .يت كننده و يك جنگجو تشكيل شدهيك هدا

، لبخند زد و هاي شريري هستيم ي ما بچه تانتالوس طوري كه انگار همه» ! ولي سعي نكنيد كسي را بكشيد. دببري

  »! ابه را آماده كنيدحاال ار! يك هفته زندان در اردوگاه. هر قتل تنبيه بزرگي خواهد داشت« : گفت

ها كه  حتي اسب. آهن و برنز ساخته بودندي خوبي از ها ارابه آن. كرد رهبري ميبكندورف تيم هفاستوس را 

 قابل تصوري اي هيچ شك نداشتم كه هر تله .هاي جادويي خودكاري فلزي بودند ماشين لچيسامثل گاوهاي ك

  .شان به كار رفته در ارابه

ي  كالريس با تعدادي نيزه. شد ه ميدو اسب اسكلتي وحشتناك كشيد ي قرمز خوني آرس به وسيله ي ارابه

   .دستي، چند توپ ميخ دار و يك مشت اسباب بازي جهنمي روي ارابه پريد

جنگجوي آپولو با . كشيدند دو اسب كوچولوي با مزه آن را مي آراسته و زيبا بود،ي تمام طالي آپولو  ارابه

  .هاي ديگر تير نيندازد هاي گروه چند قول داده بود به هدايت كنندهن مجهز شده بود، هر يك كما

به نظر  اصالً. رسيد يرون نيامده باشد كهنه به نظر ميها از گاراژ ب س مثل اينكه سالي سبز رنگ هرم ارابه

از فكر اين كه در  و من حتي ساخته بودند اما اين ارابه را برادران استول رسيد چيز خاصي داشته باشد، نمي

  .افتادم هايي به كار برده بودند، به لرزه مي ساختنش چه حقه

  .راند و ديگري را من يكي را آنابت مي: ماند باقي مي دو ارابه
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  .يايم با او حرف بزنمنم و در مورد رؤقبل از شروع مسابقه سعي كردم خودم را به آنابت نزديك ك

به او گفتم دوباره شد ولي وقتي چيزي را كه گفته بود، را آوردم ابتدا جذب صحبتم  وقتي اسم گراور

  .مشكوك شد

  ». يكني حواسمو پرت كن تو داري سعي مي« : قاطعانه گفت

  .كنم چي؟ نه من همچين كاري نمي-

  .گاهو نجات بدهوتونه ارد چيزي رو پيدا كرده كه مي هوانگار گراور ي! درسته-

  منظورت چيه؟-

  ».ت هبرگرد به اراب لطفاًپرسي، « : هاي آنابت گرد شد مچش

  .دردسر افتاده ياون تو. آنابت من اين حرفا رو از خودم در نميارم-

جدا از . ماد كند دارد يا نهكرد آيا توانايي اين را كه به من اعت داشت به اين فكر مي. حظه مكث كرديك ل

بدي براي اهد هيچ اتفاق خو دانستم او نمي هم گذرانده بوديم و ميهاي گاه به گاهمان ما زمان زيادي را با  دعوا

  .فتدگراور بي

  .خواب ديدي شايد واقعاً .خيلي سختهبرقراريش  ...ي تلپاتيك پرسي يه رابطه-

  ».تونيم با پيشگو مشورت كنيم مي! پيشگو« :  گفتم

  .آنابت اخم كرد

هايي كرد  ر شيرواني  روحي ديدم كه پيشگوييباري زيمن در ان ها، ي آن جريان از همهتابستان گذشته قبل 

 دانست آنابت مي. ا هنوز هيجان زده بودمتا چند ماه بعد از آن ماجر. كه از خيلي جهات درست از آب در آمد

  .دادم هرگز رفتن پيش او را پيشنهاد نمياگر داستانم جدي نبود، 

  .به صدا در آمدحلزوني  چيزي بگويد، بوقكه آنابت بخواهد  قبل از اين

  ».همگي به طرف خط شروع! ها ران بهارا« : تانتالوس فرياد زد
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  ».كه من بردم بعد از اين. زنيم مي بعداً با هم حرف« : آنابت گفت

كشيدند، باعث  وار جيغ مي بوترها بيشتر شده، ديوانهتعداد كدم چقدر رفتم، متوجه ش وقتي به سمت ارابه مي

داد اما  توجه نشان نمي ها آنكس ديگري به گرچه تقريباً هيچ . برگ خشك بدهدشدند تمام جنگل صداي  مي

هاي  تر از پرنده درخشنده ها آنهاي  درخشيد و چشم هاشان به طرز مرموزي مي منقار. كردند مرا ناراحت مي ها آن

  .معمولي بود

   .شان كرد رامآا بشود كردم ت ها صحبت مي لي با آنبايد ك. ها مشكل داشت در كنترل كردن اسب تايسون

  » !اون يه هيوالست، سرورم« : به من اعتراض كردند

  » .خودم درست مثل... درست مثل. اون پسر پوسايدونه« : و من گفتم

  !نميشه بهشون اعتماد كرد. خورن ها اسب مي سرورم، اون! هيوال! نه-

  »عد از مسابقه بهتون قند بدم چي؟ اگه ب« : گفتم

  قند؟-

  سيب رو هم گفتم؟ .و سيب رگخيلي بز هاي حبه قند-

  .م بزنماگباالخره اجازه دادند بهشون ل

. تي يا ايمنيسازند، نه راح ها را براي سرعت مي ويم كه  آنبايد بگايد،  ي يوناني نديده اگر تا حاال يك ارابه

تمام مسير را  راننده .گيرد كه روي محور بين دو چرخ قرار مي ي چوبي از پشت باز است در واقع آن يك جعبه

 كه اگر دو قدر سبك است چوب ارابه آن. انداز كوچكي را در جاده حس كرد شود هر دست ايستاده و مي

سواري بيشتر  راني حتي از اسكيت به همين خاطر هيجان ارابه. ها پرواز خواهند كرد طرف مسير مستقيم باشد، ارابه

  .هست

اش را  و وظيفه سه متري به تايسون دادم بعد تيركي. بردممن افسار را گرفتم و ارابه را به طرف خط شروع 

  ». فمون انداختن، با همين دورش كناي به ما خيلي نزديك شد يا چيزي به طر اگه ارابه« : برايش شرح دادم

  .ها رو هم نبايد بزنم ديگه اسب-
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فقط چيزايي  .قي نيفتهترجيح ميدم براي هيچ كس اتفا. توني با آدما هم كاري نداشته باش حتي اگه مي. نه-

  .كنه دور كن و كمكم كن روي مسابقه تمركز كنم كه حواسمو پرت مي

  ». ما برنده ميشيم« : خوشحالي گفت تايسون با

من .كردم هر چند بايد سعي خودم را مي. يستبا خودم فكر كردم با اين وضعيت احتمالش خيلي هم زياد ن

اين كه تايسون  .خواهم چه چيزي را به بقيه نشان دهم دانستم دقيقاً مي البته نمي... دادم  بايد به ديگران نشان مي

ي مسخره كردن و  بقيه با همه كه كشيدم؟ يا اين كه من از، با تايسون بودن، خجالت نمي ي بدي نبود؟ اين بچه

  شان نتوانسته بودند من را اذيت كنند؟ ناسزا گفتن

قدر بلند جيغ  اين ها آن. ها جمع شده بودند ي درختهاي بيشتري رو ها به صف شدند كبوتر همين كه ارابه

هايي كه زير وزن  شدند، گاهي زيرچشمي به درخت مي شان اشاگران مسابقه هم داشتند  متوجهكشيدند كه تم مي

كرد، گرچه بايد  نمي ها آنبا اين همه تانتالوس هيچ توجهي به . انداختند نگاه مي د،لرزيدن ها مي زياد پرنده

  .برد تا بقيه بتوانند صدايش را بشنوند االتر ميصدايش را ب

  ».دشروع كني! ها ران ارابه« : فرياد كشيد

ها زمين  ها به حركت در آمدند، اسب ارابه .تانتالوس دستش را در هوا تكان داد و شروع مسابقه را اعالم كرد

  .مردم از هيجان جيغ كشيدند. را شكافتند

ارابه ي . شود ي آپولو دارد واژگون مي برگشتم و ديدم ارابه! دمخيلي زود صداي يك برخورد شديد شني

 زده ي وحشتها سواران ارابه رها شدند ولي اسب. شايد اشتباهي شايد هم نه. به آن اصابت كرده بود سهرم

ه ب تول،اس و كانر، تراويس ستيم هرم. بردند به اين طرف و آن طرف مي آن را هنوز به ارابه متصل بودند و

هم برخورد كرد و واژگون  ها آني آپولو به  اما خيلي طول نكشيد كه ارابه. ندخنديد دشان ميخوش شانسي خو

  . شدند

  .اين ورزشممن عاشق . دو ارابه در ده متر اول

جاي خوبي داشتيم، جلوتر از آرس ولي آنابت خيلي جلوتر از ما داشت براي اولين . دوباره به جلو نگاه كردم

ي هفاستوس هم داشت به ما  ارابه .خنديد داد و مي نابت از دور براي ما دست تكان ميدار آ نيزه. زد دور ميبار 

  .رسيد مي
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  .اي را فشار داد و بخش مستطيلي شكلي به كنار ارابه اضاف شد بكندورف دكمه

هاي ما پرتاب  بعد يكدفعه سه رديف توپ و زنجير به طرف چرخ »! منو ببخش، پرسي« : ورف فرياد زدبكند

بعد تايسون فشار خوبي . را دور نكرده بود، كامالً نابود شده بوديمها آني سريع  اگر تايسون با يك ضربه .كردند

  .رفتيم، به اطراف سر بخورند باعث شد همان موقع كه ما جلو مي داد و ها آني  به ارابه

   !عالي بود، تايسون-

  »! ها پرنده« : تايسون فرياد كشيد

  ؟چي-

ولي تايسون به جنگل اشاره . كرديم كه ديدن يا شنيدن هر چيزي غير ممكن بود قدر سريع حركت مي آن

زدند  ميمثل يك طوفان بزرگ چرخ . بودندها از روي درخت ها بلند شده  كبوتر. كرد و ديدم چرا نگران شده

  .آمدند و به سوي زمين مسابقه مي

  .هر حال فقط پرنده هستند به. دهد به خودم گفتم اتفاق بزرگي رخ نمي

  .سعي كردم روي مسابقه تمركز كنم

حاال فقط سه متر با آنابت . شد مان داشت كج مي كردند، ارابه ها غژغژ مي زديم، چرخ براي اولين بار دور

توانست از آن تيرك استفاده  ، شايد تايسون ميبه آنابت نزديك شوم ي ديگركمتوانستم  گر ميا. فاصله داشتيم

   .. .كند

  .يك نيزه برداشت و به سمت من نشانه رفت كه ناگهان صداي جيغ شنيد. خنديد جنگجوي آنابت ديگر نمي

. حاصره شده بودبكندورف م. زدند پرنده روي سر تماشاگران شيرجه ميهزاران -ها هجوم آورده بودند كبوتر

ميان منحرف شد و به  ها آني  ارابه. توانست چيزي ببيند را دور كند اما نميها  كرد پرنده جنگجوي او سعي مي

  .شد بخار بلند مي ها آنهاي مكانيكي  زمين توت فرنگي رفت، از اسب

ها  پرنده .اي به دور ارابه كشيد يش داد، او هم پوششي شبكهدستوري به جنگجو ي آرس، كالريس در ارابه

كشيدند  ا باال نگه دارد پنجه ميهاي جنگجو كه سعي مي كرد پوشش ر شان حلقه زده بودند و به دست دور ارابه

ها  هاي اسكلتي او نسبت به  پرنده اسب. داد با اين همه كالريس با عزم تمام به مسابقه ادامه مي. زدند و نوك مي
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زدند و روي كمرشان پنجه  نوك مي ها آنهاي آهني  شمها به چ پرنده. رسيدند به نظر ميتفاوت  كامالً بي

  .داد ها به حركتش ادامه مي ي آن كشيدند اما ارابه مي

كردند،  بريدند و زخمي مي بدون حفاظي را ميها هر تكه گوشت  پرنده. خوش شانس نبودند ها اصالً تماشاگر

هاي  چشم. شد فهميد كه كبوتر معمولي نيستند تر شده بودند، مي ها نزديك حاال كه پرنده. زده بودند همه وحشت

شد تشخيص داد كه بايد خيلي تيز  اگران ميهاي تماش الهشان از برنز بود و از ن منقار. ريز، گرد و شيطاني داشتند

  .باشند

 اگر دورشان نكنيم،« : سرعتش را كم كرد و كنار من آمدآنابت ». 5هاي استيمفاليا پرنده« : آنابت فرياد زد

  ». كنند همه را تبديل به اسكلت مي

  ». ر بزنيمبايد دو« : به تايسون گفتم

  »راه رو اشتباه بريم؟ « : پرسيد

  .ولي به سمت جايگاه تماشاگران چرخيدم »... هميشه«: فتمغرغركنان گ

هرچند شك داشتم كسي بتواند صدايش را » ! جنگجو ها آماده بشن« : اد كشيدفري .آنابت به كنار من آمد

  . بين جيغ پرندگان در اين هرج و مرج بشنود

را كنار بزنم كه ناگهان  ها م پرندهكردم با دست ديگر مي ت نگه داشته بودم و سعيها را در يك دس افسار

ي  با شمشيرم ضربه. شيرجه زدندكردند به طرفم  ور كه منقارشان را باز و بسته ميط همين كبوترهايك موج از 

محكم  ها آنيكي از . نده بودها پرنده باقي ما اما هنوز ميليون. شان را ديدم پاره شدن پارهزدم و  ها آنمحكمي به 

  . به پشتم كوبيد و تقريباً به بيرون پرت شدم

ها  ه پرندهاشديم ابر سي تر مي چقدر به جايگاه تماشاگران نزديك شانس آنابت از من خيلي بهتر نبود، هر

  .شد تر ميرقطو

                                                            
٥
 Stymphalian Birds 
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افراد آپولو تير و . بودند افراد كابين آتنا به دنبال زره. كردند از خودشان دفاع كنند بعضي از مردم سعي مي

شد  نزديك بودند و به همين خاطر نمي ها ولي مردم خيلي به پرنده. رف كنندكمان آوردند تا تهديد را  برط

  .كاري كرد

  »شون خالص شي؟  ي از دستخوا چطوري مي! تعداشون خيلي زياده« : به آنابت گفتم

اون با ! هاي برنجي زنگ! كرد ناجور استفاده مي هركول از صداهاي« : بت با خنجر يكي را دريد و گفتآنا

  »... ترسوند اونا رو مي تونست ترين صدايي كه مي مخوف

  » !نكايرو كلكسيونپرسي، « : يش گرد شداه مه چشعدف يك

  »؟ جواب ميدهبه نظرت « :  سريع فهميدم

برو « : ي من پريد بهتوي ارا دهد ترين كار دنيا رو انجام مي ه سادهك ش داد و مثل اينيافسار اسب را به جنگجو

  ». اين تنها شانس ماست. ونه بزرگهطرف خ

بار است كه عمق فاجعه را  رسيد براي اولين ا پشت سر گذاشته بود و به نظر ميتازه خط پايان ر الريسك

  .كند درك مي

 و بعد ».جاست كنيد؟ ترسوها جنگ اين داريد فرار مي« : ر حال دورشدن ديد، فرياد كشيدوقتي ما را د

  .گاه خيز برداشت كشان به طرف جاي شمشيرش را باال برد و زوزه

پايين پريديم و به طرف از روي ارابه . با توقفي ناگهاني جلوي خانه ايستادم. چهار نعل به طرف خانه رفتم

  .يرون رفتيمآپارتمان كا

ي را برداشتم، تنفرآورترين سي د. رون هنوز روي ميز بودندكاي ي هاي مورد عالقه دستگاه پخش و سي دي

  .آنابت هم دستگاه پخش را قاپيد و راه افتاديم

دويدند،  مردم مجروح به هر طرف مي. بودند ها نابود شده ارابه .بيرون از خانه وضع خيلي بدتر از قبل بود

تانتالوس در همين موقع . كشيدند كردند و موهاي مردم را بيرون مي ميها را پاره  شان، لباس ها هم به دنبال پرنده

جاي « : گفت ميبار با صداي بلندي  كرد  و هر چند وقت يك اي صبحانه را دورجايگاه دنبال ميه كيكداشت 

  »! همه چيز تحت كنترله. راني نيستنگ
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  .ها شارژ باشند كردم باتري دعا مي .آنابت دستگاه را آماده كرد ه خط پايان رسانديم وخودمان را ب

 -بهترين ترانه هاي دين مارتين-ون خيلي دوستش داشتيرهنگي كه كاپخش را فشار دادم و آدكمه ي  

  .ن و آواز ايتاليايي فضا را پر كردوخيلي زود نواي ويول. پخش شد

رفتند كه انگار  وار كردند، طوري درون همديگر مي شروع به پروازي دايره. هاي سياه ديوانه شدند كبوتر

  .بعد مسير را عوض كردند و به شكل موج بزرگ و سياهي باال رفتند. ز خودشان را بيرون بريزندخواستند مغ مي

  »! دارا حاال، كمان« : ابت فرياد زدآن

توانستند پنج يا شش تير را  خوبي مي اكثرشان به. انداختند نقص  تير مي داران آپولو بي با هدف مشخص، كمان

ها هم  نجات يافته. ي مرده شده بودبرنز هاي منقار زمين پر از پرنده در عرض چند دقيقه. زمان پرتاب كنند هم

  . شدند ثل يك دود رقيق در افق ناپديد ميداشتند م

همه از  تقريباً. ها كامالً خراب شده بودند اكثر ارابه. هاي آن اصالً زيبا نبود ردوگاه نجات پيدا كرد ولي ويرانها

  . دويدند هاي كابين آفروديت جيغ كشان ميبچه  .بردند چندين جاي بريدگي رنج مي

او به سمت خط » ! ي ما اين هم اولين برنده« : كردنابت نگاه نمي اما به من يا آ» ! براوو« : تانتالوس بلند گفت

  . مبهوت جام طاليي را از تانتالوس تحويل گرفت پايان رفت و كالريس

  » ...كه مسابقه را به هم ريختند كارايي خراب تنبيه حاالو « : اي به من گفت با لبخند موذيانه و بعد برگشت
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 فصل هفتم

 !هدیه ی غریبه ها را قبول می کنم

 

 سا٘ذٖ ثذ ثب ٔٗ ٚ سبیسٖٛ آ٘بثز، اٌش ٚ ثٛد خٛدضبٖ وبس ثٝ سشضبٖ اسشیٕفبِیب دش٘ذٜ ٞبی سب٘شبِٛس، ٘ظش   اص

ٝ ٔبٖ ٓ ضبٖ اساث . ٕ٘ی وشد٘ذ ضّٕٝ ٔب ثٝ ٕ٘ی ضذیٓ ٔضاض

 اص ثؼذ سٕبْ اٚ. ٘ىشد فبیذٜ ضبِص ثٝ زٙذاٖ وٝ ثیبٚسد دٚ٘بر خٛاسشٓ سب٘شبِٛس اص ٔٗ ثٛد، ٘ب ػبدال٘ٝ وبٔالً   ایٗ

ٝ ی دس وٝ وشد ٔطىْٛ سا ٔب ظٟش ً ٞب ٚ ثٕب٘یٓ وٙٙذٜ سٕیض ٞبسدی ٞبی ثب صیشصٔیٗ آضذضخب٘ . ثسبثیٓ سا دیس ٞب ٚ دی

ٝ ای ثٝ سب ٔی وشد٘ذ، اسشفبدٜ ضسشٗ ثشای ٌذاصٜ اص آة خبی ثٝ   ٞبسدی ٞب  ٘ٝ ٚ ٘ٝ ٚ ٘ٛد وٝ ثشسٙذ سٕیضی اص ٘مط

 دسشىص ٞبیی اص دیص ثٙذ ٞب ٚ ضذیٓ ٔدجٛس آ٘بثز ٚ ٔٗ دِیُ ٕٞیٗ ثٝ. ثشٚد ثیٗ اص ٔیىشٚة ٞب اص دسغذ دٞٓ

ٝ ی خٙس اص وٝ وٙیٓ اسشفبدٜ . ثبضٙذ ٘سٛص دٙج

ٝ اش دسشبٖ اٚ ٕ٘ی داد، إٞیز   سبیسٖٛ  آ٘بثز ٚ ٔٗ ِٚی سبثیذٖ، ثٝ وشد ضشٚع ٚ ثشد ظشف دسٖٚ غبف سا ثشٞٙ

ٖ خبیی اص ٔخػٛغبً ٔی وشدیٓ، سطُٕ سا خطش٘بن ٚ ضبد وبس سبػز ٞب ثبیذ  ثطمبة ٞبی صیبدی ٔمبدیش وٝ آ

. ثٛد٘ذ ٞٓ ثضسي

ٝ ی ثٍیشد، سٟٙب خطٗ سا والسیس دیشٚصی سب ثٛد دادٜ سشسیت ٔفػُ ٘بٞبس ٟٕٔب٘ی یه   سب٘شبِٛس  ٔثجز ٘ىش

ٜ ی  اص ثؼذ. صدٖ ضشف ثشای صیبدی ٚلز ٚ وشدیٓ دیذا ٔطششن دضٕٙی آ٘بثز ٚ ٔٗ وٝ ثٛد ایٗ ٔب سٙجیٝ دسثبس

ٜ ی ٔٗ سؤیبی ثٝ دٚثبسٜ دادٖ ٌٛش . وشدٜ اسز ثبٚس سا ضشفٓ وٝ ٔی سسیذ ٘ظش ٌشاٚس، ثٝ دسثبس

 .. «.ثٍیشیٓ دسص ثشٛ٘یٓ ٔب اٌش ٚ ثبضٝ، وشدٜ دیذاش ٚالؼبً اٌش  »:وشد صٔضٔٝ   اٚ

. سٚ ضفظ وٙٝ اسدٌٚبٜ ٔی سٛ٘ٝ وٝ اسز زیضی سٟٙب وشدٜ، دیذا ٌشاٚس وٝ ٞسز وٝ ٞشزیضی. وٗ غجش» :   ٌفشٓ

 «زیٝ؟  اٖٚ

 ٔیبد؟  دسز ثٝ زیضی زٝ لٛذ دٛسز وٙذٖ اص ٔی وٙٓ؛ سإٞٙبییز یٝ ٔٗ  - 
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 وثبفز؟   - 

 «... ثبضٝ داضشٝ طالیی دطٓ لٛذ اٖٚ وٝ ثیبد دیص اٌٝ ٚ دطٓ  ٔی ٌٗ لٛذ دٛسز ثٝ. دطٓ  »:وطیذ   آٞی

 ٔی ٌی؟ خذی طالیی؟ دطٓ   - 

ٖ ٞبی اص دش ثطمبثی   آ٘بثث ٜ ٞب دسٖٚ سا ٔشدٜ دش٘ذٜ ٞبی اسشخٛا  خبوسششی سٚ خٛاٞشاٖ دشسی، »: ا٘ذاخز ٌذاص

َ ضٖٛ سٛ وٝ زیض ٞبیی سٚ خبی ٌفشٗ اٚ٘ب ٔیبد؟ یبدر  ٞضاس سٝ. وشدٖ اضبسٜ خیسٖٛ ثٝ ٚ ٞسشی، ٔی دٚ٘ٗ د٘جب

ٝ ا٘ذ اٖٚ ثٝ دیص، سبَ  «ٔی دٚ٘ی؟  سا آسٌٛ٘بر ٞب ٚ خیسٖٛ داسشبٖ سٛ. وٙٝ دیذا سٚ طالیی دطٓ طٛس زٝ وٝ ٌفش

  «.سسی اسىّز ٞبی ثب لذیٕی فیّٓ اٖٚ ثّٝ،  » :  ٌفشٓ

ٜ ای ٘ب أیذ سٛ! دشسی ٔٗ، خذای  »:ٌشدا٘ذ سا زطٕب٘ص   آ٘بثث  «.وٙٙذ

 «زی؟  »: دشسیذْ   ٔٗ

 دیص وص اٚ٘ب خٛة؟ یٛسٚدب، ٚ وبدٔٛس. داضز ثسٝ دٚ صئٛس: دطٓ ایٙٝ ٚالؼی داسشبٖ. وٗ ٌٛش فمط  - 

ٜ ای لٛذ صئٛس. ثذٜ ٘دبر ضٖٛ سب خٛاسشٗ صئٛس اص دس ثطٗ، لشثب٘ی ا٘سبٖ ثشای سب ثٛد٘ذ ضذٜ  ثب خبدٚیی دش٘ذ

 سٚ وبدٔٛس دس ٚالغ خٛة،. ثجشٜ ٔیب٘ٝ آسیبی دس وُّسیس سب ساٜ سٕبْ یٛ٘بٖ اص سٚ وٝ اٚ٘ب فشسشبد، طالیی دطٓ

  «.٘یسز ٟٔٓ ایٗ ِٚی ٔشد، ٚ افشبد ساٜ دس یٛسٚدب. ثشد

. ثبضٝ ثٛدٜ ٟٔٓ اٖٚ ثشای ضبیذ   - 

 ثٝ سٚ دطٕص ٚ وشد لشثب٘ی خذایبٖ ثشای سٚ طالیی لٛذ سسیذ، وّسیس ثٝ وبدٔٛس ٚلشی وٝ، ایٙٝ ٘ىشٝ  - 

. ٘طذٖ ثیٕبس ضیٛا٘بر، دیٍٝ. آٚسد سشصٔیٗ اٖٚ ثٝ سٚ وبٔیبثی دطٓ. وشد آٚیضاٖ دبدضبٞی ٚسط دس دسخشی

 دِیُ ٕٞیٗ ثٝ. ٕ٘ی ضذٖ ثال ٌشفشبس ٚلز ٞیر. داضشٗ صیبدی ٔطػٛالر وطبٚسصاٖ. وشدٖ سضذ ثٟشش ٌیبٞبٖ

 سٚ ثیٕبسی ٞب. ٔیبسٜ سشصٔیٗ اٖٚ ثٝ سٚ دٚثبسٜ ص٘ذٌی ٚ ثبضٝ، لذسر وٝ خب ٞش اٖٚ. ٔی خٛاسز سٚ دطٓ خیسٖٛ

 ...ٔی وٙٝ دبن سٚ آِٛدٌی ٞب ٔی وٙٝ، سٚ سمٛیز طجیؼز دسٔبٖ ٔی وٙٝ،

 .ٔؼبِدٝ وٙٝ سٚ سبِیب دسخز ٔی سٛ٘ٝ اٖٚ  - 

                                                             
 Jason and the Argonauts 

 Colchis 
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ٝ ی ثٝ سا سشش   آ٘بثز ٝ ٞب اسدٌٚبٜ ٔشص ٔی سٛ٘ٝ اٖٚ خٕؼبٌ ٚ »: داد سىبٖ سأییذ ٘طب٘ ٚ سٌ  ِٚی. وٙٝ سمٛیز سٚ د

ٖ ٞبسز دطٓ دشسی، ٖ ٞبی. ضذٜ ٌٓ وٝ لش   «.ٌطشٗ د٘جبِص ثٝ ضب٘سی ٞیر ثذٖٚ صیبدی لٟشٔب

ٜ ی دٚ ٞش وشد، زٖٛ دیذا سٚ دطٓ خبش ثٝ ٚ سفز دٗ د٘جبَ ثٝ اٖٚ. وشد دیذاش ٌشاٚس ِٚی» : ٌفشٓ   ٔٗ  ثبصسبثٙذ

 !ػبِیٝ ایٗ. وٙیٓ ضفبظز ٞٓ اسدٌٚبٜ اص صٔبٖ ٞٓ ٚ ثذیٓ ٘دبسص ٔی سٛ٘یٓ ٔب. آ٘بثز ٔؼمِٛٝ، ایٗ. طجیؼشٗ خبدٚی

» 

ٗ طٛس ػبِیٝ، وٕی، صیبدی »: ثٛد ٔشدد   آ٘بثز  «زی؟  ثبضٝ سّٝ اٌش ٕ٘ی وٙی؟ فىش ای

 ضشٚع ثشای سب داد فشیت سا ٔب زطٛس ٚ وشد ثبصخٛیی ٔب اص وشٚ٘ٛس زطٛس آٚسدْ، یبد ثٝ سا ٌزضشٝ سبثسشبٖ   ٔٗ

. ٔی ثشد ثیٗ اص سا غشة ٔذ٘یز وٝ وٙیٓ وٕه اٚ ثٝ خٍٙی وشدٖ

ٝ ای ا٘شخبة زٝ »:   دشسیذْ  «٘ٝ؟  یب ثذیٓ ٘دبر سٚ ٌشاٚس سب ٔی وٙی وٕىٓ داسیٓ؟ دیٍ

ٝ ای ٔب ثطث ثٝ وٝ وسی وشد، ثشا٘ذاص سا   اٚ، سبیسٖٛ ٖ ٞب اص خٛش ضبِی ثب ٚ ٘ذاضز ػالل  دسٖٚ لبضك ٞبی ٚ فٙدب

. ٔی سبخز ثبصی اسجبة ٌذاصٜ، لبیك ٞبی

 ٚ سبیىالح ٞب ٚضطشٙبن سشیٗ ،پولیفموس .ثدٍٙیٓ زطٓ یه غَٛ یه ثب ثبیذ ٔب دشسی،» : وشد صٔضٔٝ   اٚ

ٜ ی   «.ٞیٛالٞب دسیبی ثبضٝ؛ ٔی سٛ٘ٝ خب یٝ اٖٚ، سٟٙب خضیش

 ودبسز؟  - 

. ٔی وٙٓ ثبصی دب٘شٛٔیٓ ثٛد وشدٜ فىش اٍ٘بس وٝ ضذ خیشٜ ٔٗ ثٝ طٛسی   اٚ

ٝ ی ٚ خیسٖٛ، ایٙیس ٚ وشد، ضٙب اٖٚ دس ادیسیٛس وٝ دسیبیی ٕٖٞٛ. ٞیٛالٞب دسیبی  -  . اٚ٘ب ثمی

 اسز؟ ٔذیششا٘ٝ دسیبی ٔٙظٛسر  - 

. ٘ٝ ِٚی... خٛة، ثّٝ. ٘ٝ  - 

.  ٕٖٔٙٛ.دیٍٝ سن خٛاة یٝ  - 

                                                             
 Polyphemus 
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 دس ٌزضشٝ دس. وشدٖ ضٙب ٔبخشاخٛیی ٞبضٖٛ سٛی اٖٚ طَٛ دس لٟشٔب٘بٖ سٕبْ وٝ ٞیٛالٞب، دسیبی دشسی، ثجیٗ،  - 

ٝ ی ٔثُ أب. ثّٝ ثٛد، ٔذیششا٘ٝ دسیبی  غشة لذسر ٔشوض وٝ طٛس ٕٖٞٛ. ضذٜ ػٛؼ خبش دیٍٝ، زیضٞبی ٕٞ

. ضذ ػٛؼ

  «.ِس آ٘دّسٝ صیش وٝ ٞبدس ٚ اسشیشٝ  ایٕذبیش سبخشٕبٖ ثبالی وٝ إِٚخ وٜٛ ٔثُ» :   ٌفشٓ

. دسسشٝ   - 

ٝ طٛس- ٞیٛالسز اص دش دسیب سٕبْ ِٚی  -  ٝ ضٖٛ ٔشدْ وشد؟ اٚ٘ٛ ٔخفی ٔثُ زیضی ٔیطٝ ز  ػدیجی زیضٞبی ثٝ سٛخ

ٗ وٝ، ٔثُ- ٕ٘ی ضٝ؟ خّت ٔی افشٝ اسفبق سٛی اٖٚ وٝ  ٔی ضٗ؟ ا٘جبضشٝ ٚ خٛسدٜ وطشی ٞب ای

. داسٜ ٚخٛد الیب٘ٛس اص لسٕز سٛی اٖٚ ػدیجی زیض وٝ ٔی دٚ٘ٗ أب ٕ٘ی فٟٕٗ، اٚ٘ب. ٔی وٙٗ سٛخٝ وٝ اِجشٝ  - 

 .داسٖ اسٓ ثشاش ضشی ٔشدْ. فّٛسیذا ضشلی ضٕبَ اسز، دسٚالغ آٔشیىب سٕز ٔطشق ٞیٛال ٞب دسیبی

 ثشٔٛدا؟ ٔثّث  - 

 .دلیمبً  - 

 اسدٌٚبٜ دس وٖٙٛ سب وٝ زیضٞبیی اص ػدیت سش ٔی ص٘ٓ ضذس. وٙذ سسٛظ رٞٙٓ دس وبٔالً وٝ ٌزاضشٓ   ٔٗ

ٝ ٞب ٚ سٌ ٝ اْ ٘جبضذ یبد د . ٌشفش

ٜ ی یٝ د٘جبَ ثٝ. صیبدیٝ، دشسی ٔسبفز ضبَ ٞش ثٝ   -   ٞیٛالٞب دسیبی فشاٚاٖ آة ٞبی ٔیبٖ دس وٛزیه خضیش

. ٌطشٗ

 ثبضٝ؟ ٔی سٛ٘ٝ سخز لذس زٝ. ٞسشٓ دسیب خذای دسش ٔٗ ٞی،  - 

ٚ خٛ ثشای ٚ وٙیٓ غطجز سب٘شبِٛس ثب ثبیذ »: وطیذ ٞٓ دس سا اثشٚٞبیص   آ٘بثز   «.ثٍیشیٓ ٔدٛص خسز 

. ٘ٝ اٖٚ ٔی ٌٝ  - 

 اٖٚ. ٔیبسٖ فطبس ثٟص  اٚ٘ب.ٔی ضٖٙٛ اسدٌٚبٜ سٕبْ ثٍیٓ، ٕٞٝ خّٛی اسدٌٚبٜ آسص خّٛی أطت اٌٝ ٘ٝ  - 

 .٘ىٙٝ لجَٛ ٕ٘ی سٛ٘ٝ
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ٝ ی ٔیطٝ وٙیٓ، سٕبْ سٚ ظشف ٞب ثٟششٜ ایٗ »: ٔی آٔذ ٌٛش ثٝ آ٘بثز غذای دس أیذ وٕی "ضبیذ"    اسذشی سّٕج

 «ثذی؟  ٔٗ ثٝ سٚ ٌذاصٜ

ٓ خٛا٘ی آدِٛٛ خٛاثٍبٜ اسدٌٚبٜ، آسص خّٛی ضت   آٖ ٖ ٞب. وشد ٞذایز سا ٞ  ٔطشٚة ِیٛاٖ سب وشد٘ذ سؼی آ

ٝ ی اص ثؼذ أب داس٘ذ، ٍ٘ٝ ثبال سا ٕٞٝ ٝ ٞبی سٚی ٕٞٝ ٔب. ثٛد سخشی وبس دش٘ذٜ ٞب ظٟش اص ثؼذ ضّٕ  ضىُ ثٝ سٍٙی دّ

ٓ دایشٜ ٝ ٞبی ثٝ ٚ ٔی خٛا٘ذیٓ ثٛدیٓ، ٘طسشٝ ٘ی  اػضبی وٝ ضبِی ٔی وشدیٓ، دس ٍ٘بٜ ثضسي آسص دسخطبٖ ضؼّ

. ٔی خٛا٘ذ٘ذ آٚاص ٚ ٔی ٘ٛاخشٙذ سا ٌیشبس ٞبضبٖ آدِٛٛ

 ایٗ"، "ٞسشٓ خٛدْ آثبد ٚ خذ ٔٗ" "اطٜ دسیبی دبییٗ سٕز ثٝ "خٛا٘ذیٓ؛  سا اسدٌٚبٜ ٔؼَٕٛ آٚاصٞبی سٕبْ   ٔب

ٝ ٞبیص ثّٙذ سش ٞشزمذس ثٛد، ضذٜ خبدٚ ثضسي آسص. "اسز ٔیٙٛس سشصٔیٗ  ٔی سفز، ثبالسش ٔی خٛا٘ذی، ضؼّ

ً ٞبیص  سٍ٘ص ٚ دب ثیسز ثّٙذی اش ضبِز دسثٟششیٗ. ٔی آٔذ ٞیدبٖ ثٝ خٕؼیز ضبِز ثب ٚ ٔی وشد سغییش س٘

ٖ لذس سٚضٗ ثٙفص ٛ ٞب ٔبسش خّٛی سدیف سٕبْ وٝ ثٛد ٌشْ ٔی ضذ، آ ٝ ٞبی دس ٔبِ  أطت،. ٔی سٛخشٙذ آسص ضؼّ

. ثٙذی صخٓ ثب٘ذ سً٘ ثٝ ٚ ثٛد، ٌشْ ضذٚدی سب ثٛد، دب دٙح سٟٙب ثّٙذی اش

ٗ وٝ اص ثؼذ. سفز صٚد دایب٘یسٛس    ٞٓ وبیشٖٚ ٚ دیٙٛزُ ضشی وٝ ایٗ ثٝ ساخغ زیضٞبیی خٛا٘ذیٓ آًٞٙ زٙذ ای

ٗ ٞب اص ٝ ی سٕز ثٝ ٚ ثشٌشدا٘ذ سا سشش ا٘ذاخز، سب٘شبِٛس ثٝ ٘بخٛضبیٙذ ٍ٘بٞی ثؼذ. وشد صٔضٔٝ خبِت سش٘ذ ای  خب٘

. سفز ثضسي

َ دزیش ثسیبس خٛة، »: ٌفز سب٘شبِٛس ضذ، سٕبْ ٞٓ آًٞٙ آخشیٗ ٚلشی   «!ثٛد د

 اص لجُ أب. ٕٞیطٝ ثیبٚسد، ٔث دسش وشد سؼی ٚ آٔذ خّٛ ثسشٝ یه دسٖٚ سٛخشٝ ٔبِٛی ٔبسش یه ثب   اٚ

ٗ وٝ  اٖٚ أب آٖ سا ثمبدذ وشد سؼی سب٘شبِٛس. وشد دشٚاص ثیشٖٚ ثٝ ثسشٝ دسٖٚ اص ٔبِٛ ٔبسش ثض٘ذ، دسز آٖ ثٝ ای

ٝ ٞب دسٖٚ سا خٛدش ٚ وشد خٛدوطی . ا٘ذاخز ضؼّ

ٖ ثٙذی خذَٚ اػالْ! ضبال» : صد سشدی ِجخٙذ ثشٌطز، ٔب طشف ثٝ   سب٘شبِٛس  «. فشدا صٔب

 «... لشثبٖ» :   ٌفز

ٝ ی دسش » : وطیذ ٞٓ دس سا زطٕب٘ص   سب٘شبِٛس  «داسٜ؟  ٌفشٗ ثشای ضشفی ٔب آضذضخب٘
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 وٙذ ٔدجٛسْ وٝ ثذٞٓ اخبصٜ وس ٞیر ثٝ ٕ٘ی خٛاسشٓ ٔٗ أب. صد٘ذ ٘یطخٙذ آسس اسدٌٚبٜ اػضبی اص   ثؼضی

. ضذ ثّٙذ ٔٗ ثب ٞٓ اٚ ضىش،  خذا سا.وشدْ ٍ٘بٜ آ٘بثٗ ثٝ ٚ ضذْ ثّٙذ. وٙٓ سىٛر

ٜ ای ٔب» :   ٌفشٓ   «.داسیٓ اسدٌٚبٜ اص ضفبظز ثشای ایذ

ٓ فشٔب   سىٛر ٝ ی وٝ ثٍٛیٓ ٔی سٛا٘ٓ أب ضذ، ضى  سً٘ ثٝ اسدٌٚبٜ آسص زٖٛ ثٛدْ، وشدٜ خّت سا ٕٞٝ ػالل

ٝ ٞب ثب وبسی ٔی سٛ٘ٝ اٌٝ» : داد ادأٝ ٔالیٕز ثب  اِجشٝ، سب٘شبِٛس.دس آٔذ سٚضٗ صسد  «... ثىٙٝ اساث

  «.ودبسز وٝ ٔی دٚ٘یٓ ٔب. طالیی دطٓ» :   ٌفشٓ

ٝ ٞب ٜ ی ضٛد، صد٘ٓ ضشف ٔب٘غ ثشٛا٘ذ سب٘شبِٛس ایٙىٝ اص لجُ. ضذ٘ذ ٘بس٘دی   ضؼّ  ٚ ٌشاٚس ثٝ ساخغ سؤیبیٓ دسثبس

ٜ ی  ا٘دبْ ٔی سٛا٘ذ وبسٞبیی زٝ طالیی دطٓ وٝ ٌفز ٕٞٝ ثٝ ٚ ضذ ثطث ٚاسد ٞٓ آ٘بثز. ٌفشٓ دّیفٕٛس خضیش

ٜ سش ٔشمبػذ اٚ صثبٖ اص. دٞذ . ٔی آٔذ ٘ظش ثٝ وٙٙذ

  «.ٔطٕئٙٓ ٔٗ. وٙذ ضفظ سا اسدٌٚبٜ ٔی سٛا٘ذ دطٓ» : ٌفز   اٚ

  «.٘ذاسیٓ اضشیبخی ضفبظز ثٝ ٔب. ٔضخشفٝ »: ٌفز   سب٘شبِٛس

ٝ سشػز.وشد ٘بساضشی اضسبس سب٘شبِٛس وٝ خبیی سب ضذ٘ذ خیشٜ اٚ ثٝ   ٕٞٝ  دسیبی ایٗ، اص خذا» : وشد اضبفٝ  ث

  «.ثٍشدیذ د٘جبِص ثبیذ ودب ٕ٘ی دٚ٘یذ ضشی ضٕب. ٞیٛالٞب خبی دلیمی ٘ذاسٜ

 «. ٔی دٚ٘ٓ ٔٗ أب ثّٝ، »:   ٌفشٓ

 «ٔی دٚ٘ی؟  سٛ »: وشد صٔضٔٝ ٚ ضذ خٓ ٔٗ سٕز ثٝ   آ٘بثز

ٝ ی ثٝ سا سشْ   ٔٗ  زیضی خبوسششی خٛاٞشاٖ ثب سٛاسی ٔبٖ سبوسی یبدآٚسی ثب آ٘بثز زٖٛ دادْ، سىبٖ سأییذ ٘طب٘

ٖ ٞب وٝ اطالػبسی صٔبٖ، آٖ ثٛد، دس آٚسدٜ ٔٗ رٞٗ ثٝ سا ... ضبال أب ثٛد، ثی ٔؼٙی ثشایٓ داد٘ذ ٔب ثٝ آ

 . «12،75،31،30 »:   ٌفشٓ

  «.ٌزاضشی ٔب اخشیبس دس سٚ ثی ٔؼٙب اػذاد آٖ وٝ ٔشطىشْ ٔشسی، اٜٚ، »: ٌفز   سب٘شبِٛس

  «.ٌشفشٓ یبد اخشٕبػی ٔطبِؼبر دس ثٟطٖٛ ساخغ ٔٗ. خغشافیبیی طَٛ ٚ ػشؼ. ٔخشػبسٗ اٚ٘ب »:   ٌفشٓ
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 ثٝ دلیمٝ 12 دسخٝ، 75 ضٕبَ، طشف ثٝ دلیمٝ 31 دسخٝ، 30»: ثٛد ٌشفشٝ لشاس سأثیش سطز ٘ظش ثٝ ٞٓ آ٘بثز   ضشی

  «.غشة طشف

 سٕز ثبضٝ، اطّس الیب٘ٛس دس خبیی ثبیذ. دادٖ ٔب سٚ ثٝ ٔخشػبر ایٗ خٛاٞشاٖ خبوسششی! ٔی ٌٝ دسسز اٚ   - 

ٚ خٛ یه ثٝ ٔب. ٞیٛالٞب دسیبی. فّٛسیذا   .داسیٓ ٘یبص خسز 

  «.وٗ غجش دلیمٝ یٝ فمط» : ٌفز   سب٘شبِٛس

ٚ خٛ ٔب» : ٔی داد٘ذ ضؼبس آٞسشٝ اسدٌٚبٜ اػضبی   أب ٚ خٛ ٔب داسیٓ، ٘یبص خسز    «.داسیٓ ٘یبص خسز 

ٝ ٞب   «.٘یسز ٚاخت زٙذاٖ ایٗ »: وشد دبفطبسی  سب٘شبِٛس.وطیذ٘ذ لذ   ضؼّ

ٚ خٛ ٔب  -  ٚ خٛ ٔب داسیٓ، ٘یبص خسز  . داسیٓ ٘یبص خسز 

ٝ ٞبی ضٕب» : ثٛد ثشآٔذٜ ػػجب٘یز اص زطٕب٘ص  « !خٛة خیّی »: صد فشیبد   سب٘شبِٛس  ٔی خٛایذ ٔٗ اص ِٛس ثس

ٚ خٛ یه ثب وٝ  «وٙٓ؟  ٔٛافمز خسز 

 !ثّٝ  - 

دیذا  سٚ طالیی دطٓ ٚ ثشٜ خطش٘بن سفش ایٗ ثٝ وٝ ٔی دْ اخبصٜ لٟشٔبٖ ایٗ ثٝ  ٔٗ!خٛة خیّی »: وشد سٛافك   اٚ

 «. ثٕیشٜ سالش ضیٗ یب وٙٝ،

 داضشٓ اضشیبج ٔٗ وٝ ثٛد زیضی ایٗ. ثششسب٘ذ ٔشا سب٘شبِٛس وٝ ثٍزاسْ ٘جٛد لشاس. ضذ ٞیدبٖ اص دش ٔٗ   لّت

. ثٍیشد ٔشا خّٛی ٕ٘ی سٛا٘سز زیض ٞیر. دٞٓ ٘دبر سا اسدٌٚبٜ ٚ ٌشاٚس ٔی خٛاسشٓ ٔٗ. ثذٞٓ ا٘دبٔص

 سفشش ثشای ٕٞشاٜ دٚ ٚ! وٙٝ ٔطٛسر دیص ٌٛ ثب وٝ وٝ ٔی دْ اخبصٜ لٟشٔبٖ ثٝ ٔٗ »: وشد اػالْ   سب٘شبِٛس

 «. لٟشٔبٖ، ٔطخع ثبضٝ ا٘شخبة ٔی وٙٓ فىش. وٙٝ ا٘شخبة

ٜ ص٘ذٜ سا دٛسز ٔبٖ ٔی خٛاٞذ اٍ٘بس وٝ وشد ٍ٘بٜ آ٘بثز ٚ ٔٗ ثٝ طٛسی   سب٘شبِٛس  وسی ثبیذ لٟشٔبٖ» : ثىٙذ ص٘ذ

ٝ سا٘ی ٔسبثمبر دس ٚ ثبضذ، وشدٜ وست اضششاْ خٛد ثشای اسدٌٚبٜ دس وٝ ثبضذ  سا لذسسص اسدٌٚبٜ اص دفبع ٚ اساث

ٚ خٛ ایٗ ثبیذ سٛ. ثبضذ وشدٜ ثبثز   «!والسیس... وٙی ٞذایز سا خسز 

  «!والسیس! والسیس »: وشد٘ذ سطٛیك ٚ دبیىٛثی ثٝ ضشٚع آساس خٛاثٍبٜ اػضبی. ضذ سً٘ ٞضاس   آسص
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 »: ٌفز ٚ داد خّٛ افشخبس ثب سا اش سیٙٝ ٚ داد، لٛسر سا ٌّٛیص آة ثؼذ. ایسشبد ٚ ضذ ثّٙذ سشاسیٕٝ   والسیس

ٚ خٛ ٔٗ   «!ٔی وٙٓ لجَٛ سا خسز 

  «.اٚٔذ ٔٗ رٞٗ ثٝ سؤیب ایٗ. ٔٙٝ دٚسز  ٌشاٚس!وٙیذ غجش »: صدْ   فشیبد

 «! داضشی سٚ خٛدر ضب٘س ٌزضشٝ سبثسشٖٛ سٛ. خبر سش ثطیٗ »: صد ٘ؼشٜ آسس اػضبی اص   یىی

  «!ثٍیشٜ لشاس سٛخٝ ٔؼشؼ دس دٚثبسٜ ٔی خٛاد فمط اٖٚ ثّٝ، »: ٌفز   دیٍشی

ٚ خٛ ٔٗ »: وشد سىشاس. ضذ خیشٜ ٔٗ ثٝ   والسیس  اسدٌٚبٜ اص آسس، دخشش والسیس،  ٔٗ،!ٔی وٙٓ لجَٛ سا خسز 

  «!ٔی وٙٓ ضفبظز

 ٞشوس. ضذ٘ذ ٕٞشاٜ اٚ ثب ٞٓ آسٙب اػضبی ی ثمیٝ ٚ وشد، اػششاؼ آ٘بثز. وشد٘ذ سطٛیك ثّٙذسش آسس   اػضبی

 اٌش ٔی وٙٓ فىش. ٔی وشد٘ذ دشسبة ٔبِٛ ٔبسش ٞٓ ثٝ ٚ ٔی وشد٘ذ دػٛا ٚ ٔی صد٘ذ داد- ٌشفز سا یىی طشف

ٝ ٞب ثسٝ سبوز، »: ٔی ٌشفز دش ٚ ثبَ ایٗ اص ثیص سش ثٛد، خًٙ ٘ضدٜ فشیبد سب٘شبِٛس ٙ٘ !» 

. سشسب٘ذ ٞٓ ٔشا ضشی   غذایص

  «.ثٍٓ اسٚاش اص داسشب٘ی ثشاسٖٛ ٔٗ سب! ثطیٙیذ »: داد   دسشٛس

 اص وٝ دّیذی سٚش. ثشٌطشیٓ خبٞبیٕبٖ ثٝ ثی ٔیّی ثب ٍٕٞی ٔب ِٚی وٙذ، وبس زٝ ٔی خٛاٞذ ٕ٘ی دا٘سشٓ   ٔٗ

. ثٛدْ دیذٜ وٝ ثٛد ٞیٛالیی ٞش لذسسٕٙذی ثٝ ٔی ضذ سبطغ سب٘شبِٛس

! ثٛد ٔؼشمذ خذایبٖ ثٝ وٝ ثٛد ٔیشایی دبدضبٜ سٚصٌبسی، سٚصی  - 

ٝ اش سٚی سا دسشص سب٘شبِٛس    ٝ ای ٔٗ ٚ ٌزاضز سیٙ ٜ ی وٝ وشدْ فىش ِطظ . ٔی ص٘ذ ضشف خٛدش دسثبس

 ٔمذاسی وشد سؼی وٝ صٔب٘ی أب. وٙذ دب ثٝ ضیبفز إِٚخ وٜٛ دس وٝ داضز اخبصٜ ضشی دبدضبٜ، آٖ» :   ٌفز

ٖ ٞب. وشد٘ذ سٙجیٟص خذایبٖ وٙذ، دیذا سا دسشٛس ضبٖ سب ثجشد صٔیٗ ثٝ خٛدش ثب غزا ٚ ٘ٛضیذ٘ی  ٕٞیطٝ ثشای سا اٚ آ

ٝ ٞبش. وشدٖ ٔسخشٜ سٚ اٖٚ خٛدش ٔشدِْ. وشدٖ ثیشٖٚ ػٕبسر ٞبضٖٛ اص  اٖٚ ثّٝ، ٚ. وشدٖ سشص٘طص ثس

ٝ ٞبی . وشد اضبسٜ ٔٗ خّٕٝ اص سٕبضبٌشاٖ، اص ٘فش زٙذ ثٝ « .ضٕب ٔثُ دسسز داضز، ثذی ثس
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ٝ ٘شٔی   سب٘شبِٛس ٝ ٞبی ثب ٔی دٚ٘یذ» : ٌفز ث ٝ طٛس ٔی دٚ٘یذ وشد؟ وبس زٝ ٘بضىشش ثس  ثٝ سٚ خذایبٖ خٛاة ز

ٝ ضٖٛ سػٕیٓ خبطش  ایٗ ثٝ فمط وشد، دػٛر خٛدش لػش دس ٟٕٔب٘ی یه ثٝ سٚ إِٚخ ٔشدْ اٖٚ داد؟ ٚضطیب٘

 ضبْ خذایبٖ ثٝ ٚلشی ٚ. ضذٖ ٌٓ فشص٘ذا٘ص وٝ ٘ىشد سٛخٝ وس ٞیر. ٘طىسشٝ دِص اغالً ثذٜ ٘طبٖ وٝ خبطش

ٝ اش ٔی دٚ٘یذ داد،  «ثٛد؟  زی ٘شید

ٝ ٞبی. ٘ذاد دبسخی وس   ٞیر دیذا  ضیطب٘ی ثبصسبثی سب٘شبِٛس ی زٟشٜ ٚ دس آٔذ٘ذ سیشٜ آثی سً٘ ثٝ آسص ضؼّ

. وشد

ً ًٚ٘   سب٘شبِٛس  سٚ وبس ایٗ ثبِٛالغ وشدٖ، اٚ٘ب اٚ٘ٛ سٙجیٝ ثؼذی ص٘ذٌی ٞبی دس خذایبٖ »: ٌفز وٙبٖ ٚ٘

ٝ ای اٖٚ ِٚی. وشدٖ  اخبصٜ اٚ اص ٚ ٘ضدٖ ضشف اٖٚ ثب ٞشٌض دیٍٝ فشص٘ذا٘ص داضز، ٘ذاضز؟ سضبیز ِطظ

ٝ ٞبیی اص وٝ فشغشیٝ ٔٙشظش ٚ ٔی وٙٝ، دٚئُ اسدٌٚبٜ ایٗ سٛی اوٖٙٛ ضبٜ سٚش وٝ دٚ٘ٝ ٔی سأٖٛ. ٘خٛاسشٗ  وٝ ثس

ٗ وٝ اص لجُ ٞسز دیٍشی اػششاؼ... دس  خٛة.ثٍیشٜ ا٘شمبْ ٔی وٙٗ، ضٛسش ٘بضىشا٘ٝ  ثشای سٚ والسیس ای

ٚ خٛش، ثفشسشیٓ؟  « خسز 

.   سىٛر

  «.ثشٚ. ػضیضْ دیطٍٛ،» : وشد سأییذ سا والسیس   سب٘شبِٛس

. ٕ٘ی وٙذ ثٛدٖ، ػٛؼ سب٘شبِٛس دسز آٔٛص ضیٛاٖ ثب سا ضىٛٞی ٞیر اٍ٘بس وٝ طٛسی. داد خٟز سغییش   اٚ

 ...لشثبٖ  - 

ٚ ِٙذ   اٚ  «! ثشٚ »: ٌفز وٙبٖ غش

ٝ ی سٕز ثٝ ػدّٝ ثب ٚ ثٛد ضذٜ خٓ ثذی طشص ثٝ   اٚ . ٔی سفز ثضسي خب٘

 «٘ذاسٜ؟  سٛضیطی ٞیر ظشف ضٛسٖٔٛ خىسٖٛ؟ سٛ زی، دشسی »: دشسیذ   سب٘شبِٛس

. ضٛد ساضی وشد٘ٓ سٙجیٝ دٚثبسٜ اص اٚ ٕ٘ی خٛاسشٓ. ٍ٘فشٓ زیضی   ٔٗ

ٜ ی ثذٖٚ وس ٞیر- وٙٓ آٚسی یبد ثٍزاسیٗ ٚ! خٛثٝ »:   ٌفز  وس ٞش.ٕ٘ی وٙٝ سشن سٚ اسدٌٚبٜ ٔٗ اخبص

ٖ خب ثٝ أب ٔی ضٝ، اخشاج ٕٞیطٝ ثشای ثٕٛ٘ٝ، ص٘ذٜ سالش ایٗ دس خٛة، اٌش... وٙٝ سؼی  اص ٞبسدی ٞب. ٕ٘ی سسٝ اٚ

  «!ثخٛاثیذ خٛة ػضیض، اػضبی خیش ثٝ ضت. ٌشسٙٝ ٞسشٗ ٕٞیطٝ اٚ٘ب ٚ ٔی ٌزاسٖ، اخجبسی خبٔٛضی ثؼذ ثٝ ایٗ
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ٜ ٞبضبٖ سٕز ثٝ سبسیىی دس اػضب ٚ وشد، خبٔٛش سا دسز، آسص ضشوز ثب   سب٘شبِٛس  .وشد٘ذ ضشوز خٛاة ٌب

 ٔی خٛاسشٓ ٔٗ وٝ ٔی دا٘سز اٚ. ٘بساضشٓ ٔٗ وٝ ٔی دا٘سز اٚ. دٞٓ سٛضیص سبیسٖٛ ثشای زیضٞبسا ٕ٘ی سٛا٘سشٓ ٔٗ

. ٘ذاد اخبصٜ ٔٗ ثٝ سب٘شبِٛس ٚ ثشْٚ سفش ثٝ

 «ٔیشی؟  ٞشضبَ ثٝ سٛ» : دشسیذ   اٚ

  «.سخز خیّی سخشٝ،  خیّی.ٕ٘ی دٚ٘ٓ» : وشدْ   اػششاف

 .ٔی وٙٓ وٕىز ٔٗ  - 

 .خطش٘بوٝ خیّی. ثضسي ٔشد ثذی، ا٘دبْ وبسٚ ایٗ وٝ ثخٛاْ سٛ اص ٕ٘ی سٛ٘ٓ  آٜ،-ٔٗ. ٘ٝ   - 

ٝ ٞبی ثٝ   سبیسٖٛ ٓ ٞبی ٚ زشظ د٘ذٜ ٚ ا٘جش- ٔی وشد ٞٓ سش دبیص سٚی وٝ وشد ٍ٘بٜ فّضی سى . ٘بصن سی

 ٌشزٝ. ثٛد سؼٕیشار ٔطغَٛ سا ضت سٕبْ سبیسٖٛ ضبال ٚ ثٛد، دادٜ اضبفٝ ٚسبیُ ٚ اثضاس ٔمذاسی اٚ ثٝ ثىٙذٚسف

ٝ ٞبی آٖ طٛس زٝ اٚ ثضسي دسز ٞبی ٕ٘ی دا٘سشٓ ٔٗ . ٔی ثشد٘ذ وبس ثٝ سا ظشیف لطؼ

 «زی ٔی سبصی؟ » :   دشسیذْ

 سٛ...  ٕ٘یبد خٛضص اص سبیىالح ٞب آ٘بثز »: آٚسد دس ٌّٛیص سٝ اص ٘بِٝ غذای یه دس. ٘ذاد خٛاة   سبیسٖٛ

 «ثبضٓ؟  ٕٞشاٞز ٔٗ ٔی خٛای

ٗ طٛس ٘ٝ، »: ٌفشٓ ًٔٙ ضباِشی ثب   ٔٗ ! ٚالؼبً. داسٜ دٚسشز آ٘بثز. ٘یسز ای

ٝ ی   اص ٖ ٞب اضسبسبر ٔی سٛا٘سز سبسیش ٞب، سٕبْ ٔثُ ٌشاٚس، آٚسدْ، یبد  ثٝ.ضذ سشاصیش اضه زطٕب٘ص ٌٛض  ا٘سب

. ٘ٝ یب داس٘ذ سٛا٘بیی ٕٞسٙیٗ ٞٓ سبیىالح ٞب آیب وشدْ فىش. ثخٛا٘ذ سا

ٜ ی   اٚ ٝ اش ٚ وطیذ دساص سبضٛیص سخز خٛاة سٚی. ٌزاضز ثشص٘شی وبغز یه دسٖٚ سا سؼٕیشاسص دشٚط  سا ثمس

ٓ ٞبی ثشٌطز، سٛا٘سشٓ دیٛاس سٕز ثٝ ٚلشی. ٌشفز آغٛش دس ػشٚسىی خشس ٔثُ  دطشص سٚی سا ٔشٔٛصی صخ

ٗ وٝ ٔثُ ثجیٙٓ،  ضذٜ صخٕی طٛس زٝ وٝ وشدْ فىش ثبس ٞضاسٔیٗ ثشای. ثبضذ ضذٜ سد سٚیص اص سشاوشٛس ثب وسی ای

. اسز

 غَٛ دسش یٝ داضشٗ اص  اٚ...ٔی وٙٓ فىش ضبال. ٔی وشد ٔشالجز ٔٗ اص ٕٞیطٝ ثبثب »: ٌفز دٔبغی سٛ غذایی   ثب

  «.ٔیٛٔذْ د٘یب ثٝ ٘جبیذ ٔٗ. داضشٝ ٔٙظٛس
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ٗ طٛسی  -   «... صیبد... ٔی داد إٞیز سٛ ثٝ اٖٚ... دس ٘ٝ؟ سٛ سٚ ثٝ ػٙٛاٖ دسشش ضٙبخز، دٛسبیذٖٚ! ٍ٘ٛ ای

ٝ ی دس یه سبیسٖٛ. ِشصیذ غذایٓ ٔی وشدْ فىش سٚصٞب آٖ ثٝ   ٚلشی . ٔی وشد ص٘ذٌی ٘یٛیٛسن دس یخسبَ خؼج

ٝ طٛس ٝ طٛس ٔی دادٜ؟ إٞیز اٚ  ثٝ دٛسبیذٖٚ وٝ وٙذ فىش ٔی سٛاسٙز سبیسٖٛ ز  وبسی زٙیٗ ٔی سٛا٘سز دذسی ز

 ثبضذ؟ ٞیٛال یه دسشش اٌش ضشی ثىٙذ؟ دسشش ثب

ٝ ی خٛثی ثشار خٛاٞذ ثٛد اسدٌٚبٜ... سبیسٖٛ  -  . ٔیذْ لَٛ ٔی وٙٗ، ػبدر ثٟز  ثمیٝ.خٛ٘

. خٛاثص ثشدٜ وٝ فٟٕیذْ ثؼذ. ثٍٛیذ زیضی سب ضذْ ٔٙشظش  ٔٗ.وطیذ آٞی   سبیسٖٛ

 ٌشاٚس ثٝ ساخغ دیٍشی خٛاة سشسیذْ. ٘شٛا٘سشٓ فمط أب ثجٙذْ، سا زطٕب٘ٓ وشدْ سؼی ٚ ثشٌطشٓ سخشٓ ثٝ   ٔٗ

 ٔی ضذْ؟ ثیذاس ٞشٌض آیب... ٔی افشبد ٌشاٚس ثشای اسفبلی اٌش... ثٛد ٚالؼی سّمیٗ ایٗ اٌش. ثجیٙٓ

ٜ اْ دطز اص وبُٔ   ٔبٜ  ثٛی ٔی سٛا٘سشٓ. ٔی ضذ ضٙیذٜ دٚس اص دسیب ٔٛج ٞبی غشیذٖ غذای. ٔی ضذ دیذٜ دٙدش

ٜ ی غذای ٔی سٛا٘سشٓ وٙٓ، ضس سا فشٍ٘ی سٛر ٔضاسع خٍُٙ،  دس وٝ دسضبِی ثطْٙٛ سا خٍّٙی دشی ٞبی خٙذ

ٜ ی زیضی أب. ٔی وشد٘ذ د٘جبَ سا خغذ ٞب  ضیبس ٌٛدی دس وٝ سبِیب، دسخز ثیٕبسی- ثٛد ػدیت ضت آٖ دسثبس

. ٔی ضذ دخص

ٝ ٞب ی سذٝ ٔی سٛا٘سز   والسیس  اص وٝ ثٛد ایٗ اص ثٟشش ٔٗ ثشای ٘بثشاثشی وشدْ فىش دٞذ؟ ٘دبر سا دٚسٌ

ٜ ی سب٘شبِٛس . ثٍیشْ سا اسدٌٚبٜ ػضٛ ثٟششیٗ خبیض

ٝ ی یه ٚ صیش ا٘ذاص یه سخشٓ صیش اص. دٛضیذْ ِجبس ٚ آٔذْ ثیشٖٚ سخز   اص . ثشداضشٓ ٘ٛضبثٝ سبیی ضص ثسش

ٝ ٞب  خٛاثٍبٜ دس ٔٙبست آدْ ثب اٌش أب ٘جٛد، ٔدبص ثیشٖٚ اص خٛساوی یب ٘ٛضیذ٘ی ٞیر. ثٛد٘ذ غیش لب٘ٛ٘ی ٘ٛضبث

 ٘ضدیه سشیٗ اص سا زیضی ٞش ٔی سٛا٘سز ٔی دادی، طال دساخٕبی ٔمذاسی اٚ ثٝ ٚ ٔی وشدی، غطجز ٞشٔس

. وٙذ ٚاسد لبزبلی ٔغبصٜ

 ٔی افشبدْ ثضسٌی دسدسش دس یب ٔی افشبدْ ٌیش اٌش. ثٛد ٔمشسار خالف ٞٓ، خبٔٛضی اص ثؼذ ضذٖ خبسج   دصدوی

ٖ خب ٕٞیطٝ. ثجیٙٓ سا الیب٘ٛس ٔی خٛاسشٓ أب ٔی ضذْ، ثّؼیذٜ ٞبسدی ٞب سٛسط یب ٚ  فىش ٞبیٓ. داضشٓ ثٟششی اضسبس آ

. افشبدْ ساٜ سبضُ سٕز ثٝ ٚ وشدْ سشن سا خٛاثٍبٜ ٔٗ. ٔی ضذ ٚاضص سش
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 ٔغض ٕٞیطٝ وبفئیٗ ٚ ضىش دالیّی ثٝ. وشدْ ثبص ٘ٛضبثٝ یه ٚ وشدْ دٟٗ ٔٛج ٞب ٘ضدیه سا صیشا٘ذاصْ   ٔٗ

 رٞٙٓ ثٝ زیضی أب وٙٓ، وبس زٝ اسدٌٚبٜ ٘دبر ثشای وٝ ثٍیشْ سػٕیٓ وشدْ سؼی. ٔی وشد آساْ سا ثیص فؼبِٓ

. ثٍیشْ زیضی یب سإٞٙبیی اٚ وٙٓ، اص غطجز دٛسبیذٖٚ ثب ٔی سٛا٘سشٓ وشدْ آسصٚ. ٘شسیذ

ٖ داس ٔٗ ثٝ آ٘بثز- ٔی وشدْ ٍ٘بٜ سا فّىی غٛسر ٞبی داضشٓ. ثٛد دش سشبسٜ ٚ غبف   آسٕبٖ  سا ٞشوِٛس ٚ وٕب

 «٘ٝ؟  لطٍٙٗ، »: ٌفز ٘فش یه ٚلشی- ثٛد دادٜ یبد

.  سیخشٓ ثیشٖٚ دٞب٘ٓ اص سا سٛدا سمشیجبً   ٔٗ

 ٔٛٞبی ثب ثٛد، خٛش ٞیىُ ٚ الغش اٚ. ثٛد ایسشبدٜ وٙبسْ ٔبساسٖٛ دٚی سی ضشر ٚ ٘بیّٛ٘ی ضّٛاسن ثب   ٔشدی

.  زشا ثفٟٕٓ ٕ٘ی سٛا٘سشٓ أب ٔی آٔذ آضٙب ٘ظش ثٝ. ضیطٙز آٔیض ِجخٙذی ٚ ٕ٘ىی فّفُ

 ایٗ. اسز ضذٜ اسدٌٚبٜ ٔشص ٚاسد اضشجبٞی ٚ آٔذٜ سبضُ دس سٚی دیبدٜ ثشای اسز ٕٔىٗ وٝ وشدْ فىش   اَٚ

ٖ ٞبی. ثیفشذ اسفبق ٘جٛد لشاس  ضذٖ ضؼیف خبطش ثٝ ضبیذ أب ضٛ٘ذ، ضیبس ٌٛدی ٚاسد ٕ٘ی سٛا٘سشٙذ ػبدی ا٘سب

ٝ ضت؟ دس ِٚی. ثٛد سُش خٛسدٜ داخُ ثٝ اٚ دسخز خبدٚی ٗ ٞبی خض ثٝ زیضی اطشاف آٖ ٚ ٘یٕ  ٚ وطبٚسصی صٔی

 ثبضذ؟ آٔذٜ ٔی سٛا٘سز ودب اص اٚ. ٘جٛد٘ذ ضىٛٔشی ٔطبفظبٖ

  «.٘طسشٓ وٝ ٔذیذی ٔذر ٞبی ٔٗ ثطٓ؟ ّٔطك سٛ ثٝ ٔی سٛ٘ٓ» :   ٌفز

ٝ ی دس ػدیت ٔشدی- ٔی دا٘سشٓ   ضبال،  یب وٕه، د٘جبَ ثٝ ٔی وشدْ، فشاس ثبیذ ٔٗ: ٔطششن ضسی. ضت ٘یٕ

ٜ ی ٔشد آٖ أب ثٛد آساْ خیّی ٔشد أب.غیشٜ . ٘ششسیذْ اغالً ٔٗ وٝ وشد سفشبس آساْ زٙبٖ لضیٝ وُ دسثبس

  «.ضشٕبً ثّٝ،»:   ٌفشٓ

ٖ ٘ٛاصی» : صد   ِجخٙذ  «ثشداسْ؟  ٔی سٛ٘ٓ وٛوبوٛال، ٚ اٜٚ،. سٛئٝ اػشجبس سٛ، ٟٕٔب

. ثٛد خیجص دس ٕٞشاٜ سّفٗ   یه

 سً٘ آثی ٘ٛسی ثب زٖٛ ، ضذ ٌشد ٔٗ زطٕبٖ ٚ آٚسد ثیشٖٚ خیجص اص سا سّفٙص اٚ. وطیذ آٞی   دٚ٘ذٜ

 زٙذاٖ ٘ٝ سجض،  ٔبسٞبیی- آٖ دٚس دیسیذٖ ثٝ وشد٘ذ ضشٚع خب٘ٛس دٚ آٚسد، ثبال سا آ٘شٗ ٚلشی. ٔی دسخطیذ

ٝ ٞبی اص ثضسي سش ٖ ٞب صٔیٙی ٌٛ٘ . آ
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 فمط. ثذْ خٛاة ثبیذ ٔٗ »: ثشافشٚخز ٚ وشد ٍ٘بٜ سا ٌٛضی اش دی سی اَ اٚ. وٙذ سٛخٝ دٚ٘ذٜ ٕ٘ی آٔذ ٘ظش   ثٝ

 «اِٛ؟ »: ثشد ٌٛضص سٕز ثٝ سا ٌٛضی ثؼذ «...دلیمٝ یه

. ٌٛضص وٙبس ٔی سفشٙذ؛ دسسز دبییٗ ٚ ثبال آ٘شٗ اص وٛزه ٔبسٞبی. ٔی وشد ٌٛش   اٚ

 ٚ ثبضٝ ضذٜ ثسشٝ غخشٜ یه ثٝ اٌٝ ٕ٘ی دْ إٞیز ٔٗ... أب ٔی دٚ٘ٓ، ٔٗ- وٗ ٌٛش ثّٝ،» : ٌفز   دٚ٘ذٜ

ٝ اش ٕ٘ی سٛ٘یٓ ٔب ٘ذاسٜ، سٚ سٍٞیشی وذ اٖٚ اٌٝ. ثخٛسٖ سٚ خیٍشش وشوسب ٝ ای... وٙیٓ دیذا سٚ ثسش  ثشای ٞذی

ٖ ٞب،  خذٔبر دس آسیس دیص ثجشش فمط وٗ،  ٌٛش.ثی خیبَ- سسٛ٘ذیٓ؟ سٚ سبش زٙذ ٔی دٚ٘ی... ػبِیٝ ا٘سب

  «.ثشْ ثبیذ ٔٗ. ٔطششویٗ

ٖ طٛس  ضبال،.ضذٜ ضّٛؽ خیّی ضجب٘ٝ سطٛیُ أطت. ثجخطیذ »: وشد لطغ   اٚ  «... ٔی ٌفشٓ وٝ ٕٞٛ

 داسی؟  ٔبس ٔٛثبیّز سٚی سٛ  - 

. وٙیذ سالْ ٔبسسب، ٚ خشج. ٕ٘ی ص٘ٗ ٘یص اٚ٘ب آٜ، زی؟  - 

  «.ٔبسسب ٚ خشج سالْ،»: ٌفز رٞٙٓ دس ٌٛش خشاضی   غذای

 «... ٘ضٖ طؼٙٝ» : ٌفز ص٘ب٘ٝ   غذایی

  «.ٔیذْ ا٘دبْ ٔٗ سٚ ٚالؼی وبس سٕبْ ٘ٝ؟ وٝ زشا» : دشسیذ   خشج

. ٘ىٙیٓ سىشاسش دٚثبسٜ ثزاس اٜٚ،  - 

  «.غفب ٚ غّص. ثّٝ آٜ،... ثٛدیٓ؟ ودب ضبال،» : ٌزاضز خیجص دس سا سّفٗ دٚثبسٜ   دٚ٘ذٜ

ٝ ی ٔٛسد فّىی غٛسر. اٚٔذ سٍّشاف وٝ صٔب٘ی اص. ٘ىشدْ اسششاضز وٝ ٚلشٝ خیّی» : ضذ خیشٜ آسٕبٖ   ثٝ  ػالل

 «دشسی؟  وذٚٔٝ، سٛ

 ٔٗ آٜ، »: دادْ خٛاة أب ثٛدْ، ٔشؼدت زذب٘ذ دٚ٘ذٌی اش ضّٛاسن دس اٚ وٝ ٔبسٞبیی آٖ خبطش ثٝ ٞٙٛص   ٔٗ

  «.داسْ دٚسز سٚ ٞشوِٛس

 زشا؟  - 

. وٙٓ دیذا ثٟششی اضسبس ٔیطٝ ثبػث ایٗ. ثذسشٜ ٞٓ ٔٗ ٔبَ  اص.ثذٜ خیّی اٖٚ ضب٘س وٝ  زٖٛ...خٛة  - 
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ٗ وٝ خبطش ثٝ ٘ٝ» : خٙذیذ ثسشٝ دٞبٖ ثب   دٚ٘ذٜ ٗ ٞب؟  سٕبْ ٚ ثٛد ٔطٟٛس ٚ لٛی ای  «ای

 -ٝ٘. 

 زی؟ ضبال دس، خٛة. ٞسشی خبِجی خٛاٖ ٔشد سٛ  - 

ٗ وٝ اص وٙٓ؟ لجُ وبس زٝ دطٓ ثب داضشٓ خیبَ. ٔی دشسذ زٝ فٟٕیذْ   فٛساً ٝ ی غذای دٞٓ، خٛاة ثشٛا٘ٓ ای  خف

  «.داسْ سٚ دیٕیشش دٚ خط سٚی ٔٗ» : آٔذ ثیشٖٚ خیجص اص- ٔبس-ٔبسسب

 «. ثزاسٜ دیبْ ثٍٛ ٘ٝ، اآلٖ» : ٌفز   دٚ٘ذٜ

ٝ ی. ٕ٘یبد خٛضص اٚ  -  ُ ٞب سٕبْ ٘ذادی، سٚ خٛاثص وٝ اخشی دفؼ . ٌُ، دالسیذ سطٛیُ ثخص سٛی ٌ

ٝ اْ وٝ ثٍٛ فمط  -  ... سٛی خّس

  «...ٔی ٌفشی داضشی. دشسی ثجخطیذ، دٚثبسٜ» : ٌشدا٘ذ سا زطٕب٘ص   دٚ٘ذٜ

 ٞسشی؟ وی دلیمبً، سٛ... اْٚ  - 

 سٛ؟ ٔثُ ثبٞٛضی دسش ٘ضدی؟ ضذس ٞٙٛص  - 

ٜ ٞبی دس وٝ ٔذر ٞبسز ٔٗ! ثذٜ ٘طٛ٘ص» : وشد دسخٛاسز   ٔبسسب  «. ٘طذْ ظبٞش خٛدْ ا٘ذاص

 «. وٙٝ خٛدٕ٘بیی ٔی خٛاد فمط! ٘ىٗ ٌٛش ثٟص» : ٌفز   خشج

 «. ِطفبً اغّی، ضىُ» : دسآٚسد خیجص اص سا سّفٗ دٚثبسٜ   ٔشد

ٜ ای فٛق آثی سً٘ ثب   سّفٗ ٜ ی اغّی ضبٖ دسآٔذ٘ذ؛ دٚ .ٔی دسخطیذ اِؼبد  خشج ٚ ٔبسسب ثضسي ضذ٘ذ سب ثٝ ا٘ذاص

 . ٔبس ثضسي ثٝ سً٘ سجض، ایٗ ٕ٘بد وبدسیٛس ثٛد؛ ٕ٘بد وبثیٗ یبصدٜ

 «. سٛ دذس ِٛن ٞسشی، ٞشٔس» :   ٌفشٓ

خذای دصد ٞب، خذای ... ٔؼٕٛالً اٖٚ اِٚیٗ زیضی ٘یسز وٝ ٔشدْ ثبٞبش ٔٗ سٚ ٔؼشفی ٔی وٙٗ... دذس ِٛن  - 

ْ آٚساٖ ٚ ٔسبفشاٖ  .اِجشٝ اٌٝ ثخٛاٖ ٔٗ سٚ ٟٔشثٖٛ خّٜٛ ثذٖ... دیغب

 «... خذای دصد ٞب وبس ٔی وٙٝ» :   خشج ٌفز
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اٖٚ فمط یىٓ سّخٝ زٖٛ . فىشضٓ ٘ىٗ، خشج» :   ٔبسسب دس ضبِی وٝ ٘یص اش سا سٚ ثٝ ٔٗ ثیشٖٚ ٔی داد، ٌفز

 «. ٞشٔس ٔٗ سٚ ثٟششیٗ ٔی دٚ٘ٝ

ٗ طٛس ٘یسز  -   .ای

 .زشا ٞسز  - 

ُ سٖٛ ٔٛثبیُ ٌٛضی ثٝ دٚثبسٜ ٌٚش٘ٝ وٙیذ سفشبس دسسز دٚسب، ضٕب» : داد ٞطذاس   ٞشٔس  ٚ ٔی وٙٓ سجذی

 «وٙی؟  وبس زٝ خسشدٛ ثشای داسی خیبَ. ٘ذادی سٚ خٛاثٓ ٞٙٛصْ سٛ دشسی ضبال،  !ٚیجشٜ سٚی ٔی راسٔشٖٛ

 . ثشْ ٘ذاسْ اخبصٜ ٔٗ ـــ ٔٗ  - 

 ٔیطٝ؟ سٛ ٔب٘غ ایٗ. دسٚالغ ٘ٝ،  - 

 . ثذْ ٘دبر سٚ ٌشاٚس ثبیذ ٔٗ. ثشْ ٔی خٛاْ ٔٗ  - 

  «.ٚالؼبً ثٛد ثسٝ. ثٛد وٛزیه سش سٛ اص خیّی... ٔی ضٙبخشٓ سٚ دسشی یٝ ثبس یه» : صد ِجخٙذ   ٞشٔس

  «.ٔی ص٘ٝ ضشف اٖٚ ثٝ ساخغ ٕٞیطٝ... ضذ ضشٚع دٚثبسٜ» : ٌفز   خشج

 «ثطی؟  ٌزاضشٝ ٚیجشٜ سٚی ٔی خٛای! سبوز» : دشیذ اٚ ضشف ٚسط   ٔبسسب

ٖ ٞب ثٝ   ٞشٔس  غبسضٖٛ اص دصدوی ٘جٛد، اٖٚ ضٛاسص دسش آٖ ٔبدس ٚلشی ضت یه» : داد ادأٝ ٚ ٘ىشد سٛخٟی آ

ٝ ٞبی ٚ اٚٔذ ثیشٖٚ  «. دصدیذ سٚ آدِٛٛ ٌّ

ٝ ٞبی ثٝ ثؼذ» :   دشسیذْ  «ضذ؟  ٔشالضی وٛزیه سى

 یه ــ داد آدِٛٛ ثٝ سٚ اخششاػص دصدیص خجشاٖ ثشای. سفز دیص خٛة زیض ٕٞٝ ٚالغ دس. ٘ٝ... ٕٕٞٓ   - 

ٖ لذس آدِٛٛ. زًٙ . ثٛدٜ ػػجب٘ی دسش دسز اص سفز یبدش وٝ ٌشفز لشاس سأثیش سطز اٚ

ٝ ی خت  -   اخاللیص زیٝ؟ ٘شید

ٝ ی» : دشسیذ   ٞشٔس ٚالؼیز، . ثٛد ٚالؼی ایٗ وشدٖ؟ سؼشیف داسشبٖ ثشار ٍٔش خٛضی، ٚ خٛثی اخاللی؟ ٘شید

ٝ ی  «داسٜ؟  اخاللی ٘شید
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 -  ْٚٚٛٞ... 

ٝ طٛسٜ ایٗ  -   ٘یسز؟ ثذ ٕٞیطٝ دصدی: ز

 .ثبضٝ داضشٝ ایٙٛ دٚسز ٔبٔب٘ٓ ٕ٘ی وٙٓ فىش  - 

ٜ ا٘ذ ٔٛش ٞب» :   خشج دیطٟٙبد وشد  «. خٛضٕض

 «داضز؟  داسشبٖ ثٝ سثطی زٝ ایٗ» : دشسیذ   ٔبسسب

 «. ٌشسٕٙٝ ٔٗ ِٚی ٞیسی،» : ٌفز   خشج

ٖ ٞب فٟٕیذْ،» : ٌفز   ٞشٔس  ادأٝ وبسضٖٛ ثٝ اٌش ِٚی ٕ٘یذٖ، ا٘دبْ ضذٜ ٌفشٝ ثٟطٖٛ وٝ سٚ وبسی ٕٞیطٝ خٛا

 «زطٛسٜ؟ . ٔیطٗ خالظ سٙجیٝ ضش اص ٚلز ٞب ثؼضی ثذٖ، ا٘دبْ اٍ٘یض ضٍفز وبس یٝ ٚ ثذٖ

 «ثبضٓ؟  ٘ذاضشٝ اخبصٜ اٌٝ ثشْ، ضشی غٛسر ٞش دس ثبیذ ٔٗ ٔی ٌی داسی» : ٌفشٓ   ٔٗ

ٓ ٞبی ٝ ی ِطفبً ٔیطٝ ٔبسسب،» :  صد ثشق ٞشٔس   زط  «ثذی؟  ٔٗ ثٝ سٚ اَٚ ثسش

ٖ لذس... وشد ثبص سا دٞب٘ص   ٔبسسب  یه– ضذصً٘ اسشیُ لٛطی یه. ضذ ٔٗ ثبصٚی ػشؼ ٞٓ سب وشد ثبص سا آٖ آ

 ثٝ ثبسشبٖ یٛ٘بٖ سػبٚیش ثب لٕمٕٝ دٚسسبدٚس. ا٘ذاخز ثیشٖٚ صٚس ثٝ سا- سیبٜ دالسشیىی دس ثب لٕمٕٝ ٚ ٘بٞبس ظشف

ً ٞبی  یه لٟشٔبٖ یه ٔی وطز؛ سا ضیش یه داضز لٟشٔبٖ یه ـــ ثٛد ضذٜ وبسی ٔیٙب لشٔض ٚ صسد س٘

. ثٛد وشدٜ ثّٙذ سا سش سٝ سً سشثشٚس،

ٝ طٛسی ِٚی. اسز ٞشوَٛ آٖ» : ٌفشٓ ٔٗ  «... ز

ٝ ی سؤسبی اص وّىسیٛ٘ش یه ثٝ ٔشؼّك ایٗ. ٕ٘ی خٛاْ ٞذیٝ ٚلز ٞیر» : وشد غشغش ٞشٔس  ٚسضىسش

َ ٞبسز  «.اَٚ فػُ. ٞشوٛ

ٝ ی سؤسبی  -  َ ٞب؟ ٚسضىسش  ٞشوٛ

ٝ ی اص دیص ػبِی ایٝ، لجالً ٕ٘بیص» : وطیذ آٜ   ٞشٔس ٝ ی ٞفبسشٛس ثش٘بٔ ٝ ٞب ٕٞ  وُ اٌش اِجشٝ،. ثٛد٘ذ ٚالؼیز ثش٘بٔ

ٝ ی  «... ٔی اسصیذ ٞٓ ثیطشش داضشٓ سٚ غزا خؼج

 «. ٘جٛد ٔبسسب دٞبٖ دس اٌش یب »: وشد اضبفٝ خشج   ٚ
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 «. ٔی سسٓ ضسبثشٛ»  :  ٔبسسب ضشٚع ثٝ د٘جبَ وشدٖ اٚ دٚس ػػب وشد

ٝ سز؟  یه ایٗ وٗ، غجش دلیمٝ یه»  :ٌفشٓ   ٔٗ  «ٞذی

  «.داس ثشش ثشٚ، دٚسب، اص یىی»  :ٌفز   ٞشٔس

ٖ لذس دیٍشش طشف ٚ ثٛد سشد خیـّی طشفص یه زٖٛ ٔی ا٘ذاخشٕص داضشٓ سمشیجبً   ٔٗ  دسشٓ وٝ ثٛد داؽ آ

ٝ ی. سٛخز  ٕٞیطٝ ـــ ضٕبَ ـــ ثٛد الیب٘ٛس سٕز وٝ طشفص آٖ زشخب٘ذْ، سا لٕمٕٝ ٚلشی وٝ، ایٗ ػدیت ٘ىش

... . ثٛد سشد طشف

 «. ٕ٘بسز لطت یه ایٗ» : ٌفشٓ   ٔٗ

ٜ ی ِٚی. ثٛد ٘شسیذٜ فىشْ ثٝ ٚلز ٞیر. ثبٞٛضی خیّی» : وشد ٍ٘بٜ ضٍفز صدٜ   ٞشٔس  سؼییٗ لجُ اص اسشفبد

ٜ اش  ساٜ دس سٚ سشػشز سب ٔی وٙی آصاد خٟبٖ ی ٌٛضٝ زٟبس اص سا ثبدٞب سٛ ٚ ثشداس، سٚ دسش. دسأٝ وٓ یه ضذ

 ٕٞیطٝ ـــ ٞسشٙذ ٔٗ ضجیٝ وٕی ثبدٞب. ثذیسٖٛ سٚ دس وٕی فمط سسیذ، صٔب٘ص ٚلشی ِطفبً، ٚ! ٘ٝ اآلٖ. وٙٙذ صیبد

 «خشج؟ . دٚٔٓ ی ٞذیٝ ضبال ٚ. ٔٛاظجی سٛ ٔطٕئٙٓ ٔٗ ِٚی آٜ،... سٞب ثطٗ ٞٓ ثب سب زٟبس ٞش ثبیذ. ٘ب آساْ

  «.ٔی وٙٝ ِٕس ٔٙٛ داسٜ» : ٌفز خضیذ٘ذ، خشج لطت سٕز ثٝ ٔبسسب ٚ خشج وٝ ٔٛلغ ٕٞبٖ   ٚ

  «!ٔیفشی ٘ىٙی، ٌیش سٕٛٔص اٌٝ ٚ ضذیٗ  سٙیذٜ ٞٓ دس ضٕب ٔی وٙٝ، ِٕس سٚ سٛ ٕٞیطٝ» : ٌفز   ٞشٔس

. ثشداضشٙذ ٌشفشٗ وطشی اص دسز   ٔبسٞب

 ٚ ثشداضز سا ثطشی  ٞشٔس.ا٘ذاخز ثیشٖٚ خٛیذ٘ی ٚیشبٔیٗ اص دش ثطشی یه ػطسٝ ثب ٚ وشد ثبص سا فىص   خشج

ٛ ٞبش ٔی وٙٓ فىش. آسٜ ِیٕٛٞبش، طؼٓ»  :وشد ٚساخی ثٝ ضشٚع  لٛی غٛسر ٞش دس ٞیذسا؟ یب فیٛسی ا٘ذ اٍ٘

 «. ثخٛس یىی داضشی اضشیبج خیّی خیّی ٚلشی فمط. ٞسشٙذ

 داسْ؟ اضشیبج خیّی خیّی ثفٟٕٓ ودب اص  - 

ٜ ی ٚیشبٔیٗ، ٘ٝ. ثبش ٔطٕئٗ ٔی فٟٕی،  -   ضبَ دٚثبسٜ سب داسی ٘یبص وٝ زیضی ٞش اُٜ،... اسیذ آٔیٙٛ ٔؼذ٘ی، ٔبد

 «. وٙی دیذا سٚ اِٚز

 «ٔی وٙی؟  وٕىٓ زشا ٞشٔس، ِشد ِٚی ٔشطىشْ، ْٞٛٚٚ،»  :  ٌفشٓ
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ٓ اٍ٘یضی   ِجخٙذ  ثذی، ٘دبر خسشدٛ ایٗ سٛی سٚ صیبدی ٔشدْ ثشٛ٘ی وٝ أیذٚاسْ زٖٛ ضبیذ»  : داد سطٛیّٓ غ

 «. ٌشاٚس سٚ دٚسشز فمط ٘ٝ. دشسی

 « ٘یسز؟ ِٛن ... وٝ ٔٙظٛسر» : ضذْ خیشٜ اٚ   ثٝ

. ٘ذاد خٛاة   ٞشٔس

ٗ ٞب، ی ٕٞٝ ٚ ٔشطىشْ اصر  یؼٙی، ٞشٔس، ِشد ثجیٗ،» :   ٌفشٓ ٝ ٞبر سٛ٘ی ٔی ِٚی ای  ِٛن. ثٍیشی دس سٚ ٞذی

ٝ سىٝ سٚ إِٚذیٛس ٔی خٛادد وٝ ٌفز ٔٗ ثٝ... وٙٓ دیذاش ثشٛ٘ٓ اٌش ضشی. وٙٝ دیذا ٘دبر ٕ٘ی سٛ٘ٝ  اٖٚ. وٙٝ سى

ٝ ی ثٝ  «. ٔشٙفشٜ سٛ اص ٔخػٛغبً اٖٚ اٖٚ ـــ. وشد خیب٘ز ٔی ضٙبخز وٝ وسب٘ی ٕٞ

ٜ ٞب صَ صد   ٞشٔس ٖ ٞب ثیٗ اص زیض یٝ ٔٗ اٌٝ ػضیضْ، خٛاٖ دسشػٕٛی »: ثٝ سشبس  وٝ ایٙٝ ثبضٓ، فٟٕیذٜ ٔیّیٛ

ٜ ار ثی خیبَ ٕ٘ی سٛ٘ی  وٝ ٕ٘ی وٙٝ فشلی. وٙٗ ٚسٛسٝ وبس ایٗ ثٝ سٚ سٛ زمذس اٚ٘ب وٝ ٕ٘ی وٙٝ فشلی ثطی، خب٘ٛاد

ٜ ار یب ٔشٙفشٖ، سٛ اص اٚ٘ب ٜ سش یب ٔی وٙٙٗ، خدبِز صد  اخششاػز، ایٙشش٘ز خبطش ثٝ سٚ سٛ ٞٛش لذس اٖٚ، اص سبد

 «... ٕ٘ی دٚ٘ٗ

 وشدی؟ اخششاع سٚ ایٙشش٘ز سٛ  - 

ٜ ی» : ٌفز   ٔبسسب   «.ثٛد ٔٗ ایذ

 «. خٛضٕضٖ ٔٛش ٞب»  :ٌفز   خشج

ٜ ی » :ٌفز   ٞشٔس ٜ ی داسْ ٔی فٟٕی دشسی،. ٘یسز ٟٔٓ ایٗ ِٚی. ٔٛش ٞب ٘ٝ ایٙشش٘شٝ، ٔٙظٛسْ! ثٛد ٔٗ ایذ  دسثبس

 «ٔی ٌٓ؟  زٝ خب٘ٛادٜ

. ٘یسشٓ ٔطٕئٗ ٔٗ... ٔٗ  - 

. ٔی فٟٕی سٚص یه   - 

ٗ ٞب ٚ ضذ ثّٙذ   ٞشٔس  «. ثشْ ثبیذ ٔٗ ضٕٗ، دس» : وشد دبن دبٞبیص سٚی اص سا ض

  «.ثشسی اٚ٘ب ثٝ ثبیذ وٝ داضشی سّفٙی سٕبس سب ضػز» : ٌفز   ٔبسسب
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 آ٘الیٗ دسخٛاسز ٞبی ٌشفشٗ ٘ظش دس ثذٖٚ سبصٜ» . وشد اضبفٝ خشج سا ایٗ «. ایٕیُ سب ٞطز ٚ سی ٚ ٞضاس ٚ  » 

  «.آٔجٛسسیب سخفیف ثشای

ٜ سشی ّٟٔز دشسی، سٛ، ٚ» : ٌفز   ٞشٔس  ثیبٖ ثبیذ دٚسشبر. داسی خسشدٛر سىٕیُ ثشای سالش ثشای وٛسب

ٗ خب  «. اآلٖ... ٕٞیٗ ای

ٝ ی سٚی اص وٝ ضٙیذْ سا آ٘بثز   غذای  دٚسسش وٕی اص داضز طٛس، ٕٞیٗ ٞٓ سبیسٖٛ. ٔی صد غذا سا ٔٗ ضٙی سذ

. ٔی صد فشیبد

 «. داسْ سدشثٝ ضذی سب ٔسبفشر دس ٔٗ. ثبضٓ ثسشٝ ثشار وٕبَ ٚ سٕبْ سٚ زیض ٕٞٝ أیذٚاسْ» : ٌفز ٞشٔس

 ثب اٌش. آة ضذ ٔسّٕبً»  :ضذ ظبٞش ٔٗ دبی خّٛی سً٘ صسد ضخیٓ ٚ دطٕی ویف سٝ ٚ صد ثطىٗ یه   اٚ

  «.ثشسی وطشی ثٝ وٙٝ وٕىز ثشٛ٘ٝ ثبیذ دذسر ثذشسی، خٛش سٚیی

 وطشی؟   - 

 سفیذ ٞبی زشاؽ ٚ ٔی وشد ػجٛس آیّٙذ الً٘ ػشؼ اص داضز وٝ ثضسي وشٚص وطشی یه ثٝ اطٕیٙبٖ ثب   ٞشٔس

. وشد ٔی صد، اضبسٜ ثشق سیشٜ آة ٔمبثُ دس طالیی اش ٚ

 «! ثشْ ٘ىشدْ وٝ لجَٛ ٞٙٛص ضشی ٔٗ. ٕ٘ی فٟٕٓ وٗ، غجش» : ٌفشٓ   ٔٗ

ٝ ی دٙح سب ثٛدْ سٛ خبی اٌٝ» : وشد سٛغیٝ   ٞشٔس ٕٖٞٛ ٔٛلؼسز وٝ  ٔی وشدْ، ساضی سٚ خٛدْ دیٍٝ دلیم

 «. ثبضٗ ٕٞشاٞز خذایبٖ ٔی ٌٓ خشئز ثٝ ٚ ػٕٛ، دسش خیش، ثٝ ضت ضبال. ثخٛسٖ سٚ سب سٛ ٔیبٖ ٞبسدی ٞب

. وشد دشٚاص دسشص داخُ ثٝ ػػب ٚ وشد ثبص سا دسشص   اٚ

  «.ثبضی ٔٛفك » : ٌفز ٔٗ ثٝ   ٔبسسب

 «. ثیبس ٔٛش یٝ ٔٗ ثشای » : ٌفز   خشج

 .ثٝ داخُ خیجص سُش داد سا آٖ ٞشٔس ٚ ضذ سجذیُ ٔٛثبیُ ٌٛضی یه ثٝ   ػػب

 یه لٕمٕٝ، یه ثب سا ٔٗ ٚ ضذ، ٘بدذیذ ٚ خبٔٛش ٚ سٚضٗ دٚسسش، لذْ ثیسز. افشبد ساٜ سبضُ دبییٗ طشف ثٝ   اٚ

ٗ ٞبی ثطشی . ٌزاضز سٟٙب غیشٕٔىٗ سػٕیٓ یه ٌشفشٗ ثشای ٚلز دلیمٝ دٙح ٚ خٛیذ٘ی ٚیشبٔی
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 فصل هشتم

 !ما سوار پرنسس آندرومدا می شویم

 

 

 ؽسٜ؟ ؽٙيسْ ذجز چٝ» : پزعيس آ٘بثت. وزز٘س پيسا را ٔٗ تبيغٖٛ ٚ آ٘بثت وٝ ثٛزْ أٛاج ثٝ وززٖ ٍ٘بٜ حبَ زر ٔٗ

 «ٔي ذٛاعتي؟  وٕه وٝ

ٗ عٛ، فزيبزتٛ ٞٓ ٔٗ » :ٌفت   تبيغٖٛ ٝ ٚر ثس  چيشاي:وٝ ٔي ٌفتي ؽٙيسْ ٕٞي  «. ؽسٖ حّٕ

ٝ ٞب، ٔٗ فسا رٚ ؽٕب ٔٗ » :زازْ پبعد   ٔٗ  «. ذٛثٓ ٘ىززْ، ثچ

 ...  وي پظ ذت  - 

ٝ پؾتي  ٔتٛخٝ   آ٘بثت ٝ ي خٙظ اس وٝ وِٛ ٗ ٞبي ثغزي ٚ لٕمٕٝ پؾٕي، عپظ ضريٓ پبرچ  زعتب٘ٓ زر ٔٗ ٚيتبٔي

 .ؽس

 ... چي  - 

 «. ٘ساريٓ ٚلت سيبز وٗ، ٔب ٌٛػ فمظ » :ٌفتٓ   ٔٗ

ٜ ي   ٔٗ  فساي ٔي تٛا٘غتيٓ وززْ آٖ را تٕبْ  سٔب٘ي وٝ.ٌفتٓ آٟ٘ب ثٝ زاؽتٓ ٞزٔظ ثب وٝ ٌفتٍٛيي زرثبر

ٝ اي زر را ٚحؾتٙبوي . ثٛز٘س ٔب وززٖ پيسا ثزاي وؾيسٖ ثٛ حبَ زر ٔزسي  ٌؾت.ثؾٙٛيٓ زٚر تز وٕي فبفّ

 « . ثسيٓ ا٘دبْ رٚ ٔأٔٛريت وٝ ٘يغتيٓ ٔدجٛر ٔب پزعي » :ٌفت   آ٘بثت

  .ؽس٘ٓ اذزاج أز تٛ ٔترقـ  ٔٗ.وٙيٗ اػتٕبز ٔٗ  ثٝ.ثؾيٓ اذزاج ثبيس ٔب  - 

 .ثزٌززيٓ ثٟؼ وٝ ٘سارٜ ٚخٛز وٕپي زيٍٝ ٘ؾيٓ ٔٛفك ذت؟ اٌٝ   - 

... زازي لَٛ وبيزٖٚ ثٝ تٛ أب ثّٝ  - 
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. ثسْ ا٘دبْ وبرٚ ايٗ ٔي تٛ٘ٓ تٛ ثب ؽسٖ ٕٞزاٜ ثب فمظ  ٔٗ.وٙٓ ٔحبفظت ذغز زرثزاثز تٛ اس  وٝ زازْ لَٛ ٔٗ  - 

 ... ثٍٝ اٚ٘ب ثٝ ٚ ٚايغتٝ عز پؾت ٔي تٛ٘ٝ تبيغٖٛ

 «. ثزْ ٔيرٛاْ ٔٙٓ » :ٌفت   تبيغٖٛ

 «. ٘سارٜ أىبٖ ايٗ وٝ ٔي زٚ٘ي ذٛزت تٛ ثي ذيبَ  پزعي...ايٙٝ ٔٙظٛرْ ٘ٝ » :ٔي سز ٔٛج آ٘بثت فساي زر   تزعي

ٝ اي چٝ اٚ وٝ ثٛزْ ٔتؼدت   ٔٗ  ذٛز زاري ٔٗ ثٝ ٌفتٙؼ اس اٚ وٝ ثٛز  چيشي.زارز عبيىالپظ ٞب ٔمبثُ زر ويٙ

. ٔي وزز

 عفز ثٛز لزار وٝ وؾتي حبَ ٕٞيٗ  زر.ثٛز٘س ٔٗ خٛاة ٔٙتظز ٚ وزز٘س ٍ٘بٜ ٔٗ ثٝ ٞززٚ تبيغٖٛ ٚ ( آ٘بثت)   اٚ

. ثٛز ؽسٖ زٚر تز ٚ زٚر تز حبَ زر ثٍيزز، فٛرت آٖ تٛعظ زريبيي

 اٚ ثب ٘شزيه ثغيبر فضبٞبي زر را ٌذؽتٝ رٚس عٝ  ٔٗ.٘جٛز تبيغٖٛ ذٛاعتبر زيٍز وٝ ثٛز ٔٗ اس لغٕتي چيش   آٖ

ٖ ٞب ٚ ٌزفتٝ لزار اٞب٘ت ٔٛرز زيٍز افزاز حبضز زر وٕپ ثٛزْ، تٛعظ ٌذرا٘سٜ . ثٛزْ ؽسٜ ؽزٔٙسٜ ثبر ٔيّيٛ

ٖ ٞب سٔب٘ي وٝ .  زاؽتٓ ٘يبس ثيؾتزي فضبي ثٝ  ٔٗ.اعت ٔزثٛط ٔٗ ثٝ اٚ وٝ ٔي وزز٘س يبز آٚري ٔٗ ثٝ آ

 ثٛز لٛي اٚ  ٔغٕئٙبً.وٙٓ ٔحبفظت اٚ اس ثبيس چٍٛ٘ٝ يب ثىٙس ٔي تٛا٘س وٕىي چٝ اٚ وٝ ٕ٘ي زا٘غتٓ اضبفٝ، ٔٗ   ثٝ

ٝ ي اس وٛچه ي ثچٝ يه تبيغٖٛ أب  ساري ٚ ٌزيٝ ٚ تزط  ٔٗ.عبَ ٞؾت يب ٞفت ثٛز، ؽبيس عبيىالپظ ٞب فزل

ٝ ي  اٚ.ٞغتيٓ، ٔي ثيٙٓ ٞيٛال ٞب وٙبر اس رفتٗ راٜ زسزوي ٚ فزار حبَ زر ٔب سٔب٘ي وٝ را اٚ .   ٔي زاز وؾتٗ ثٝ را ٔب ٕٞ

َ ٞب زيٍز، فساي عٛي   زر ... ٔي ؽس تز ٘شزيه چٍٙب

 «. ٔي وٙٝ تٙجيٝ ٔب رفتٗ ذبعز ثٝ رٚ اٖٚ حتٕبً  تب٘تبِٛط.ثشاريٓ تٟٙب اٚ٘ٛ ٕ٘ي تٛ٘يٓ ذت» : ٌزفتٓ تقٕيٓ   ٔٗ

ٜ ي ثٝ زاريٓ پزعي، ٔب » :وٙس، ٌفت حفظ را ذٛزػ ذٛ٘غززي ٔي وزز عؼي وٝ حبِي زر   آ٘بثت  خشيز

ٝ ي ثٝ پبٞبػ رٚي اٖٚ «... ن.اي.ط....اْ ...ن.عي  يٝ  پّيفٕٛط.ٔيزيٓ پّيفٕٛط   ٞزچمسر.ايغتبز تٕزوش ٘ؾب٘

 وٙيٓ عپزي آ٘دب را ؽت تٕبْ ٕ٘ي تٛا٘غتيٓ  ٔب.زاؽت ٘ٛؽتٗ ٚ ذٛا٘سٖ ٔؾىُ ٞٓ اٚ ثٛز، أب ثبٞٛػ اٚ وٝ ٞٓ

 «. چيٝ ٔٙظٛرْ ٔي زٚ٘ي تٛ» : وٙس تّفظ را عبيىالپظ ٔي وزز عؼي اٚ زرحبِي وٝ

 «. ثرٛايٓ ٔب اٌٝ ثيبز ٔي تٛ٘ٝ تبيغٖٛ » :وززْ پب فؾبري   ٔٗ

ٝ ي ثٝ را زعت ٞبيؼ   تبيغٖٛ  «. ثرٛاٜ »:وزز ٌزٜ ٞٓ زر ذٛاٞؼ ٘ؾب٘
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 ٔٗ أب ؽسْ ثٛز ٔٗ ثٝ فٟٕب٘س٘ؼ زرحبَ وٝ چيشي ٔتٛخٝ ٔٗ أب ا٘ساذت ٔٗ ثٝ ؽيغب٘ي ٍ٘بٞي   آ٘بثت

ٜ اْ وٝ ٕ٘ي ذٛاعتٓ . ٕ٘ب٘سٜ ثبلي ثحث ٚ خز ثزاي ٚلتي وٝ ٔي زا٘غت اٚ ؽبيس زٞٓ، يب تغييز را ػميس

 «ثؾيٓ؟  وؾتي اٖٚ ٚارز ثبيس چغٛري  حبال.ثبؽٝ » :ٌفت   اٚ

 «. ٔي وٙٝ وٕىٕٖٛ پسرْ ٌفت ٞزٔظ  - 

 ٞغتي؟ چي زريبيي ٔٙتظز ذشٜ ثؼسػ، ٔد ذت  - 

 .آٖ را ثٙبٔيس ٔي تٛا٘يس ؽٕب وٝ ٞزچيشي يب پززاذتٗ يب زاؽتٓ، پسرْ وززٖ فسا ثزاي را عرتي اٚلبت ٕٞيؾٝ   ٔٗ

.  ايغتبزْ ٔٛج ٞب ٔيبٖ ٔٗ أب

 «ذجزا؟  پسر؟چٝ...اْ » :سزْ فسا   ٔٗ

 «. وٗ پزعي، ػدّٝ » :وؾيس زازي   آ٘بثت

ٗ وٝ اس لجُ ثزعيٓ وؾتي اٖٚ ثٝ زاريٓ ٘يبس  ٔب.زاريٓ ٘يبس وٕىت ثٝ ٔب »  :سزْ فسا ثّٙستز وٕي   ٔٗ  ذٛرزٜ اي

  «... پظ.ثؾيٓ

ٖ عزف ٚ عزف ايٗ ثٝ ٞٓ ػّيٝ ٚ أٛاج ٔب٘ٙس ٕٞيؾٝ ٘يفتبز اتفبلي ٞيچ   اَٚ  ٌؾت فساي  ثؼس.ٔي رفتٙس آ

 ظبٞز آة عغح ثز رٚي عفيس ذظ فس ٞب حسٚزاً ٞغتٙس، ثؼس عبحُ پؾت زرعت ٔي رعيس وٝ ثٙظز زرحبِي

َ ٞب ي ؽس٘س، ٔب٘ٙس .  ٔي ٔب٘س٘س اليب٘ٛط چٍٙب

ٝ ي ٚ ؽس لغٕت لغٕت رٚيي ٔي ؽس٘س، عغح ٘شزيه زرحبِي وٝ  .ؽس ٔؾبٞسٜ ٔٛج ٞب زرٖٚ اس ٘ز اعت عٝ وّ

ٛ ٞبي اعت » :ٔي وزز، ٌفت عزفٝ زرحبِي وٝ   تبيغٖٛ  «. زريبيي وٛچِٛ

ٝ ٞب ثزٚي را ذٛز وٝ ٔٛخٛزاتي ػٙٛاٖ  ثٝ.ٔي ٌفت زرعت   اٚ  اس أب ثٛز٘س اعت فمظ آٟ٘ب خّٛ ٔي وؾٙس، اس ٔبع

ٜ فبْ ثسٖ پؾت . ٔب٘ٙس وٕبٖ رٍ٘يٗ  ٞبي ثبِٝ ٚ فّظ ٞب ثب زاؽتٙس ؽىُ ٔبٞي ٘مز

 «. لؾٍٙٗ وبٔپي، اٚ٘ب ٞيپٛ » :ٌفت   آ٘بثت

ٝ اي اعت ثب   ٘شزيه تزيٗ  تحغيٗ رٚ اٚ٘ب ثؼساً ذت » :ٌفتٓ ٔٗ .وزز آ٘بثت وززٖ ثٛ ثٝ ؽزٚع ٚ لسرزا٘ي ٘بِ

 «. ثزيٓ وٙيٗ، ثشٖ



 

 مهدی قلی زادٌ: طراح کاير 

میمىت وصرتی : پرسی جکسًن ي ايلمپ وشیه ها؛ دریای هیًال ها                     مترجم فصل   تارومای پارسی وًقلم

5 

ٖ خب » :رعيس ٌٛػ ثٝ پؾت اس ٌٛػ ذزاؽي   فساي ٝ ٞبي اٚ  ثزاي ػقزٚ٘ظ  سٔبٖ.وبثيٙبؽٖٛ اس ثيزٖٚ ثس ثچ

 «. ذٛػ ؽب٘ظ چٍٙبِٛٞبي

ٜ ٞبي-ثٛز٘س زاؽ ٞب ي ريً ثبالي زر سزٖ ثبَ حبَ زر آٟ٘ب اس تب   پٙح ٝ ي ٚ چبق  عبحز  فٛرتي ثب  وٛچه چّ

َ ٞب ثب ٕٞزاٜ ٚ چزٚويسٜ َ ٞبي ٚ چٍٙب ٖ ٞب. ثٛز وٛچه ثزايؾبٖ ثسٖ ثٝ ٘غجت وٝ پز اس پٛؽيسٜ ثب  يبز ثٝ را ٔٗ آ

ٓ ٞبي  أب عپبط را ٘جٛز٘س، ذسايبٖ عزيغ ثٛز٘س، ٔي ا٘ساذتٙس، سيبز تزيب وبفٝ زر وبر ٔؾغَٛ وٝ  ٔيٙيبتٛري اي ذب٘

. ثٛز٘س ؽزٚر ثغيبر ٔي وزز٘س زعتٍيزت آٟ٘ب اٌز

 «. ثٍيز رٚ پؾتي وِٛٝ تبيغٖٛ، » :ٌفتٓ   ٔٗ

ُ ٞب وٝ ثٛز زريبيي ذيزٜ اعت ٞبي ثٝ ثبس زٞب٘ي ثب ٞٙٛس   اٚ  «. تبيغٖٛ»: زاؽتٙس فبفّٝ ٔب ثب ٔبي

 ٞب؟  - 

 .ثسٚ  - 

 ثبيس  پٛعبيسٖٚ.ؽسيٓ اعت ٞب عٛار ٚ وززيٓ خٕغ را ويف ٞب  ٔب.زٞٓ حزوت را اٚ تٛا٘غتٓ آ٘بثت وٕه   ثب

ثٛز؛  ثشري تز زيٍز زٚتبي اس زريبيي اعت ٞبي اس يىي چٖٛ اعت ٔغبفزاٖ اس يىي تبيغٖٛ وٝ ٔي زا٘غت

 . عبيىالپظ يه ثزاي زرعت

عز  پؾت زرعت ٞٓ تبيغٖٛ ٚ  اعجبٖ آ٘بثت.تبذت ٔٛج ٞب زر ٚ چزذيس ٔٗ اعت« .وٙيٗ ػدّٝ » :ٌفتٓ   ٔٗ

. وزز٘س حزوت اعت ٔٗ

ٝ ؽبٖ زعت اس غذاي ثزاي ٚ ٔي فزعتبز ٘فزيٗ ٔب ثٝ   ٌؾت  آة ٞب ثزرٚي زريبيي اعت ٞبي أب ثٛز ٌزفتٝ ٔبتٓ رفت

 اس سٚزتز ؽس، ذيّي ٘بپسيس ٔب عز پؾت زر زاؽتٙس، ٌؾت را خت ٔؼبزَ عزػت ٚ ثٛز٘س زازٖ ٔغبثمٝ حبَ زر

ٝ ٞب وٕپ ٔي رفت را ا٘تظبرػ وٝ آ٘چٝ  ثبس ٔىبٖ آٖ ثٝ زٚثبرٜ اٌز  ٔٗ.ؽس پٟٙبٖ عزٔبٖ پؾت زر زٚرٌ

 ثٝ ٔب زاؽت، عفز لزار ٔب ٔمبثُ زر زرعت  وؾتي.زاؽتٓ زيٍزي ٔؾىُ اوٖٙٛ ٞٓ  أب.ٔي ٌؾتٓ، ٔتؼدت ثٛزْ

. ؽس آغبس ٞيٛال ٞب زريبي ٚ فّٛريسا عٕت

 فٛرت ٔبٖ ثز وٝ ثبز زرحبِي ٔب .ثٛز پٍبعٛط ٞب ثب عٛاري اس راحتز ذيّي زريبيي اعت ثب وززٖ   عٛاري

ٝ ٘سرت  ٔٗ.ٔي ٌذؽتيٓ ٔٛج ٞب ٔيبٖ اس عزػت ثب ٔي ٚسيس  .پيسا ٔي وززْ آٖ افغبر زاؽتٗ ٍ٘ٝ ثٝ ٘يبس ث
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 وززْ احغبط  ٔٗ.اعت ثشري چمسر وٝ ٔي ؽسْ ٔتٛخٝ ٔي ؽسيٓ، ٔٗ ٘شزيه تز وؾتي ثٝ وٝ چمسر   ٞز

ٝ ي.ٞغتٓ ٔبٟ٘بتبٖ زر ثزخي ثٝ وززٖ ٍ٘بٜ زرحبَ ٜ ي ثٝ عفيسػ  ثس٘ ٝ ي 10 ا٘ساس ٝ ي ثّٙس عجم  ثٛز، ػزؽ

ٗ ٞبي زرذؾب٘ؼ ثٝ عٕت ٜ ثب٘ي ثبِى ٜ ي ٚ زيس  حه ٍِٙز خبي ثز سيز زرعت وؾتي وؾتي ٔبيُ ؽسٜ ٚ ٘بْ پٙدز

 .آ٘سرٚٔسا  پز٘غظ:زٞٓ تؾريـ تب وؾيس عَٛ ثب٘يٝ چٙس ٔٗ  ثزاي.ثٛز ؽسٜ

ٝ ي. زاؽت لزار ثشري زوُ وؾتي، يه لٛط ثٝ   چغجيسٜ  ثٝ يٛ٘ب٘ي عفيس ِجبط ٞبي ثب سيجب ٚ ثّٙس لس سٖ ٔدغٕ

 يه ثبيس وغي  چزا.ثٛز سزٜ ٚحؾت چيشي اٍ٘بر اس أب ٔؾىي ٔٛٞبي ثب خٛاٖ ٚ سيجب  اٚ.ثٛز ٔتقُ وؾتي خّٛي

   .٘ساؽتٓ ٔٛرز ايٗ زر ٘ظزي ثرٛاٞس؟ ٞيچ ٔغبفزتي اػ وؾتي خّٛي زر را سزٜ ٚحؾت پز٘غظ

ٝ ي   ٔٗ  عًٙ ثٝ زريبيي ٞيٛالي ثزاي ؽسٖ لزثب٘ي ثزاي ٔبزرػ پسرٚ تٛعظ اٚ چٍٛ٘ٝ وٝ را آ٘سرٚٔسا افغب٘

 زريبيي ٞيٛالٞبي ٚ زاز ٘دبت ثبر يه را اٚ ٔٗ، پزعيٛط ٘بْ ٞزحبَ، ٞٓ  ثٝ.ٔي آٚرزْ ذبعز ثٛز، ثٝ ؽسٜ تجسيُ

 ايٗ.ثٛز ثز٘سٜ ٕٞيؾٝ  پزعيٛط.ايٗ وبر اس عز ٔسٚعب اعتفبزٜ وززٜ ثٛز ثزاي وٝ وزز تجسيُ عًٙ ثٝ را

ٓ ٘بْ را ٔٗ اعٓ ٔبزرْ وٝ زِيّي عت  افّي  پزعيٛط.پٛعبيسٖٚ پغز ٔٗ ٚ اعت سئٛط پغز اٚ اٌز ٟ٘بز، حتي اٚ ٞ

ٖ ٞبي ؽدبع تزيٗ اس يىي  ؽسٜ، ٔغْٕٛ وززٜ، ٘فزيٗ ٔززٜ، ذيب٘ت  ثميٝ.زاؽت ذٛؽي پبيبٖ وٝ ثٛز يٛ٘بٖ لٟزٔب

ٜ ٔٙس پزعيٛط ؽب٘ظ اس ٔٗ وٝ ثٛز أيسٚار ٕٞيؾٝ  ٔبزرْ.ثٛز٘س ؽسٜ ٘فزيٗ ذسايبٖ تٛعظ ٞٓ ا٘سوي ٚ ؽسٜ  ثٟز

 .٘جٛزْ ذٛػ ثيٗ سيبز ٔٗ ثٛز افتبزٜ تبحبال وٝ اتفبلبتي ثب أب ؽْٛ

ٝ ي اس ٌٛيي زريبيي اعت ٞبي ٚ« ثؾيٓ؟  ٚارز چغٛري » :سز فزيبز ٔٛج ٞب فساي ٔيبٖ زر   آ٘بثت  ثب ٔب ذٛاعت

ٖ ٞبيي خّٛي ٚ سز٘س زٚر وؾتي زيٍز عزف ثٝ ذجز٘س . ثٛز، ايغتبز٘س ذسٔبت ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ثزاي وٝ ٘ززثب

 «. اَٚ تٛ » :ٌفتٓ آ٘بثت   ثٝ

ٚ  رفت آة سيز ثٝ ٚ وزز ذساحبفظي زريبيي اػ ؽس، اعت آٚيشاٖ ٘ززثبٖ ثٝ ٚ ا٘ساذت زٚػ ثٝ را ويفؼ   اٚ

ٝ ي چٙس اس رفتٗ ثبال فزفت اٚ ثٝ ٔٗ. وزز رفتٗ ثبال ثٝ ؽزٚع آ٘بثت   .ثبال رفتٓ ثؼس ٚ زازْ را زيٍز پّ

ٝ اي چزذؼ اٚ ثٝ  آثي اػ  اعت.ثٛز آة زر تبيغٖٛ فمظ آذز   زر تبيغٖٛ ثب فساي  ٚ زاز  عيقس ٚ ؽقت زرخ

ٝ راحتي فسايؼ وٝ عٛري ذٙسيس، ثٝ ٌٛػ ذزاؽي . ٔي ؽس ؽٙيسٜ وؾتي ثبالي اس ث

ٜ ثه  ثيب!ٞيؾـــــؼ تبيغٖٛ » :ٌفتٓ   ٔٗ  «. ٌٙس

 ثجزيٓ؟ وٕبٖ رٍ٘يٗ يٝ ٕ٘ي تٛ٘يٓ  - 
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ٜ اػ وٝ حبِي   زر   .ٌفت را ٔي ؽس، ايٗ ٔحٛ ذٙس

 «وٕبٖ؟  رٍ٘يٗ » :ؽسْ ذيزٜ اٚ   ثٝ

ٝ اي زريبيي   اعت   رٍ٘يٗ.ثزيٓ ثبيس ٔب » :ٌفتٓ ٔٗ. راضي عت خسيسػ اعٓ اس وٝ ٔٙظٛر ايٗ ثٝ وؾيس ؽيٟ

  «. ثيبز ثبال ٘ززثٖٛ اس  ٕ٘ي تٛ٘ٝ... اْ...وٕبٖ

 «. وٕبٖ رٍ٘يٗ ٔيؾٝ تًٙ ثزات زِٓ» : چغجب٘س اعت يبَ ثٝ را فٛرتؼ  اٚ.ٔي سز حزف زٔبغي تٛ   تبيغٖٛ

: وززْ ٌفتٓ اٚ ثٝ ٔٗ .اعت ٌزيٝ زرحبَ ثش٘يٓ حسط ٔي تٛا٘غتيٓ وٝ آٚرز زر ذٛزػ اس فسايي زريبيي   اعت

 «. ثجيٙيٓ اٚ٘ٛ ٞٓ ثبس ؽبيس» 

 !ِغفبً، فززا اٜٚ  - 

 ثٝ ٚ ثىٙس ذساحبفظي تب وززْ ٔتمبػس را اٚ زر ٟ٘بيت أب ٘سازْ لِٛي ٔٗ. وزز فبف را عزػ ثالفبفّٝ   تبيغٖٛ

ٜ ٞبي ٚ آٜ آذزيٗ  ثب.ثچغجس ٘ززثبٖ . سز ؽيزخٝ آة وٕبٖ زرٖٚ رٍ٘يٗ اٚ ا٘سٚ

ٖ خب.ٔي ؽس زاؽت،  ٚفُ لزار ٘دبت سرز لبيك ٞبي وٙبرػ زر وٝ   ٘ززثبٖ، ثٝ ػزؽٝ  وٝ ثٛز ؽسٜ لفُ زر زٚ  آ

. وٙس زاؽت،  ثبسؽبٖ ٕٞزاٞؼ وٝ چبلٛيي ثب وزز عؼي آ٘بثت

ٚ ٞب اس چٙس تب وززٖ چه اس ثؼس أب ٔي وززيٓ حزوت اعزاف ثٝ زسزوي ثبيس ٕ٘ي ؽسْ، ٔتٛخٝ   ٔٗ  ٚ راٞز

ٗ ٞبي ٜ ٞبي ٌٛيي وٝ رعيسيٓ خبيي ثٝ ٔؾبثٝ ثبِى  وٝ ثؾْٛ ٔغٕئٗ ٌزفتٓ تقٕيٓ  ٔٗ.ثٛز ثغتٝ ٔزوش فزٚؽٍب

ٗ وٝ  ٔٙظٛرْ.٘يغت اعزاف آٖ زر اٚ اس ؽسٖ پٟٙبٖ ثزاي وغي  ؽت ٞٓ ٘يٕٝ اس تمزيجبً وٝ ثٛزْ ٔغٕئٗ ٔٗ اي

 وبثيٗ تب چُٟ، پٙدبٜ اس  ٔب.ثٛزيٓ ٘سيسٜ را وغي ٚ ثٛزيٓ رفتٝ راٜ را وؾتي ػزك ٘قف تمزيجبً ٔب أب ٌذؽتٝ

 .٘ؾٙيسيٓ آٟ٘ب پؾت اس فسايي ٞيچ أب ٌذؽتيٓ

 «. وؾتي ارٚاح» وززْ  غزغز   ٔٗ

 «. ثس ٘ٝ، ثٛي » :ٔي وزز، ٌفت ثبسي ويفؼ ثٙس ثب حبِي وٝ زر   تبيغٖٛ

 «. ٕ٘ي وٙٓ حظ ثٛيي ٔٗ » :زاز خٛاة   آ٘بثت

 ٕ٘ي ٌٓ، تبيغٖٛ؟ زرعت .وٙٗ حظ رٚ ٞيٛالٞب ٔي تٛ٘ٗ  اٚ٘ب.ٞغتٙس عبتيز ٞب ٔثُ عبيىالپظ ٞب  - 
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ٝ ٞب وٕپ اس ٔب وٝ  حبَ.زاز تىبٖ را عزػ تزط ثب   اٚ . ثٛز ثبسٌؾتٝ اٚ فٛرت ثٝ زٚثبرٜ ثٛزيٓ، غجبر زٚر زٚرٌ

. زاؽت چؾٓ چؾٓ، زٚ يه ثٝ خبي اٚ اٍ٘بر أب ٘ىززْ تٕزوش سيبز ٔٗ

 «ٔي رعٝ؟  ٔؾبٔت ثٝ چٝ ثٛيي تبيغٖٛ  ذت.ثبؽٝ » :ٌفت   آ٘بثت

 «. ثس ثٛي » :زاز خٛاة   تبيغٖٛ

 «. ؽس ٔؾرـ ذٛثٝ، وبٔالً » :غزغزوزز   آ٘بثت

 ثٛز، ٔي تٛا٘غتيٓ ؽسٜ ثغتٝ را وٝ ثبري ٚ ذبِي فٙسِي ٞبي اس  رزيف ٞبيي.ؽسيٓ ذبرج ؽٙب اعترز لغٕت اس   ٔب

 .ٔي ؽس عزاسيز وؾتي اس لغٕتي اس ٚ ثٛز ؽسٜ ٌٙسيسٜ اعترز زرٖٚ  آة.ثجيٙيٓ

ٝ اي ٞيچ أب ٌّف ٚ رعتٛراٖ رفتٗ، سٔيٗ ثبال ثزاي زيٛاري. ثٛز ٔب٘سٜ عجمٝ چٙس ٔب   ثبالي  يبفت حيبت اس ٘ؾب٘

ٗ لسر اٌز وٝ زاؽتٓ حظ را ايٗ  ٔٗ.ذغز٘بن ٚ تزعٙبن ٔي وززْ؛ چيشي حظ را آؽٙبيي چيش  ٔٗ.ٕ٘ي ؽس  اي

 . ٔي وززْ، ثٍذارْ احغبعؼ وٝ چيشي رٚي اعٕي ٘جٛزْ، ٔي تٛا٘غتٓ ؽت تٕبْ زر عفزٔبٖ اس ٔب٘سٜ ٚ ذغتٝ

 «. ذٛاثيسٖ ثزاي أٗ زاريٓ، خبيي ٘يبس ؽسٖ پٟٙبٖ ثزاي خبيي ثٝ ٔب » :ٌفتٓ   ٔٗ

 «! ذٛاثيسٖ »:ٌفت عجيؼي غيز حبِتي ثب   آ٘بثت

ٝ ي زر ذبِي عٛييتي تب ٌؾتيٓ ٞٓ زيٍز را راٞزٚي چٙستب   ٔب  .وززيٓ پيسا اعجبة ٞبيٕبٖ ٌذاؽتٗ ثزاي ٟ٘ٓ عجم

 زار ٚ ٌبس عيت ؽزاة اس عزز ؽىالت، ثغزي اس پز عجسي ٔيش  رٚي.ٔي وزز ٍ٘زاٖ وٕي ٔزا وٝ ثٛز ثبس زر

ٝ اي زعت ثب ثبِؾي رٚي ٘ؼٙبع ثزي  .ثجزيس، ٔٛخٛز ثٛز ِذت زريبيي تبٖ عفز  اس:ثٛز ٘ٛؽتٝ وٝ ٘ٛؽت

اٚ فىز ٕٞٝ چيش را  وٝ ؽسيٓ ٔتٛخٝ ثبر اِٚيٗ ثزاي ٚ وززيٓ ثبس ثٛز، زازٜ ٔب ثٝ ٞزٔظ وٝ پؾتي اي را وِٛٝ   ٔب

ٜ ي اضبفٝ، ِٛاسْ  ِجبط ٞبي.وززٜ ثٛز ٝ ي ٘مس، يه پَٛ اس پز ارزٌٚبٜ، ويفي آرايؼ، خيز َ ٞبي اس پز ويغ  پٛ

ٝ ي حتي  اٚ.ثبعتبٖ يٛ٘بٖ  ؽسٖ ٘بٔزيي والٜ ٔرقٛؿ ٚ ٚعبيّؼ ٚ اثشار تٕبْ ثب تبيغٖٛ ٔرقٛؿ ؽٕؼي پبرچ

 .ثٛز ٘ىززٜ ثبؽٙس، فزأٛػ زاؽتٝ ثٟتزي احغبط ٞززٚ ٔي ؽس ثبػث وٝ را آ٘بثت

ٝ ٞب اتبق ٔٗ » :ٌفت   آ٘بثت  «. ثٙٛؽيس ٘ٝ ثرٛريس چيشي ٘ٝ. ثغّيٓ، ثچ

 ؽسٜ؟ تغريز ٔىبٖ ايٗ ٔي وٙي فىز تٛ  - 
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 «. ثبؽيٗ ٔٛاظت فمظ. ٘يغت زرعت چيشي ٕ٘ي زٚ٘ٓ، يٝ » :زاز خٛاة   اٚ

ٜ ي ثب رفتٗ ٚر ثٝ ؽزٚع ٚ وزز پزت ٘يٕىت رٚي را ذٛزػ تبيغٖٛ. وززيٓ لفُ زرٔبٖ را   ٔب  وٝ فّشي اػ پزٚص

 ٔرقٛؿ وٝ ؽزٚع ثٝ ذٕيبسٜ وؾيسٖ وزز، ِجبط ٍ٘ذؽت وٕي ٕ٘ي زاز، وزز، أب ٘ؾبٖ ٔٗ ثٝ اٚ را ٞٙٛس

 .ؽس ثيٟٛػ ٘بٌٟبٖ ٚ را زرآٚرز آٍٞٙزي اػ

ٜ ي اس ٚ وؾيسْ زراس ترت رٚي   ٔٗ  ٘دٛا ٔثُ ؽٙيسْ؛ فسايي وٝ وززْ  فىز.وززْ ٍ٘بٜ ثيزٖٚ را وؾتي پٙدز

 ٍ٘ٝ ثيسار ٔٗ را فسا ثٛزيٓ، أب ٘سيسٜ را وغي ٞيچ ٌؾتٝ ٚ را وؾتي تٕبْ ٔب. ٘سارز أىبٖ وٝ  ٔي زا٘غتٓ.وززٖ

  .ثٛز ٔرتّف اؽىبَ ثٝ ٔززٜ افزاز فسا ٞبي اس پز وٝ ثٛز؛ راٞي سيز سٔيٗ ز٘يبي ثٝ عفزْ يبزآٚر   اٚ.زاؽت

 ثشري ذٙسق يه عز  ثز.وززْ تدزثٝ وبثٛعٓ را ثستزيٗ ٚ ثزز ثززاؽت، ذٛاثٓ عزْ اس زعت ثسثيٙي   ثبالذزٜ

ٝ ذٛثي را ٔىبٖ ايٗ  ٔٗ.ثٛزْ ايغتبزٜ ٜ ي آٖ ٚ تبرتبرٚط ثٝ ٚرٚزي ٔي ؽٙبذتٓ؛ راٜ ث  اػٕبق اس وٝ را ؽيغب٘ي ذٙس

. ٔي آٔس، ؽٙبذتٓ تبريىي ٞب

 يه عٕت ثٝ اٖٚ ٕٞزاٜ... ٘يغت خٛاٖ لٟزٔبٖ اٖٚ اٌٝ» :   فسا ٔب٘ٙس سٔبٖ وؾيسٖ يه چبلٛ رٚي عًٙ ثٛز

 «. زيٍز ثشري پيزٚسي

 ٚ ٔزتت ٘ب آة خزيبٖ زرٖٚ ثٝ را اٚ ٔي ذٛاعتٓ  ٔٗ.  ٔٗ ٔي ذٛاعتٓ رٚ ثٝ وزٚ٘ٛط زازثش٘ٓ وٝ ٔزا رٞب وٙس

 ثيٗ اس يه ثبر  وٝ چيشي را ٔي تٛا٘غتٓ چغٛر ٔي تٛا٘غتٓ ٞٓ ثرٛرْ، اٌز تىبٖ ٕ٘ي تٛا٘غتٓ ثىؾٓ،  أب ٔؾٛػ

 ثٛز، ثىؾٓ؟ ؽسٜ تىٝ تىٝ ٚ رفتٝ

 ثزعي ٘تيدٝ ايٗ ثٝ ٔي ذٛري ؽىغت وٝ ٚلتي زفؼٝ ايٗ  ؽبيس.وٙٓ ٔتٛلفت وٝ ٘سٜ اخبسٜ ٔٗ ثٝ» : ٌفت تبتيبٖ

  «زازٜ؟  ٘ؾٖٛ ثت ذٛزؽٛ چمسر ٔست ايٗ تٛ پسرت  زليمبً.ٔي ارسٜ ثيؾتز ذسا يٝ ٘ٛوزي وٝ

ٜ اػ  س٘ساٖ زر ٌزاٚر  اتبق.ثٛز ٔتفبٚتي غبر. ؽس ػٛك فحٙٝ ٘بٌٟبٖ ٚ ا٘ساذت ذٙسق زاذُ ثٝ ٔٗ را   ذٙس

ٗ وٝ اس ثٛز، ػقجب٘ي ٘ؾغتٝ ػزٚعي اػ ِجبط زٚذتٗ حبَ زر ذيبعي چزخ پؾت  ٌزاٚر.زرٚغٍٛ عبيىالپظ  اي

 «! ػغّي ويه» : سز فزيبز عٍٙي ترتٝ پؾت اس ٞيٛال. وٙس تٕبْ را آٖ ثٛز ٘تٛا٘غتٝ ٞٙٛس

رفت،  وٙبر عًٙ ترتٝ ٚ ذٛرز تىب٘ي  اتبق.وزز ٞٓ عز پؾت زرس ٞب زٚذتٗ ثٝ ؽزٚع ٚ زاز تىبٖ عزي   ٌزاٚر

ٖ ٞبي  اٚ.ؽس تبيغٖٛ وؾيسٖ چبِؼ ثٝ ثبػث ٍ٘بٞؼ ثب وٝ زاؽت لزار چؾٕي يه غَٛ راٞزٚ اثتساي زر  ز٘سا

ٜ ي ثٛز، تي ؽزت ٔٗ ثسٖ وُ اس ثشري تز حتي زعتبػ اس يىي ٚ زاؽت سرزي ٚ تيش  رٚيؼ وٝ ثٙفؾي ٔغرز
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 ٔٗ را وٝ چيشي ثٛز، ِٚي لسػ فٛت 50 زاؽت، حسالُ تٗ  ثٝ"خٟبٖ 2001 ٞبي عبَ ثش وبؽف" ثٛز ٘ٛؽتٝ

ٓ ٞبي ٔي تزعب٘س ذيّي  أب ٘جٛز وٛر وبٔالً ٞٓ اٌز. ثٛز ؽسٜ وٛر وبتز تٛعظ وٝ ثٛز رٍ٘ؼ ؽيزي وبٔالً چؾ

  .ثجيٙس را آٖ تب ٔي ؽس ٘شزيه چيشي ثٝ ذيّي ثبيس

« زاري چي وبر ٔي وٙي؟ » : ٞيٛال فزيبز سز

ٖ عٛر وٝ ٔي ثيٙي! ٞيچي» :   ٌزاٚر ثب فسايي س٘ب٘ٝ ٌفت « ! فمظ زارْ ِجبط ػزٚعيٕٛ ٔي زٚسْ، ٕٞٛ

ٝ سٚر عتؼ را چؾٓ يه   غَٛ  اسيٗ » :ٌفت ٚ وؾيس ِجبط ثٝ زعتي ٌزفت، ثؼس را ذيبعي چزخ ٚ وزز زاذُ ث

 «ٕ٘ي ؽس؟  ثّٙستز

. ٘ٙساذتٓ خب ايٙچٓ يٝ حتي ٔي ثيٙي، ٔٗ. اٜٚ، حك ثب تٛئٝ، ػشيشتزيٗ  - 

 «! تٛ ثٛي ذٛثي ٔيسي، ٔث يٝ ثش» :   ٞيٛال ٘فغي وؾيس ٚ ثؼس ذز ذز وزز

ٜ چٛرعت، ثٝ ذبعز تٛ پٛؽيسٔؼ. اٜٚ  -   . اس ايٗ ذٛؽت ٔيبز؟ ايٗ ايبز

ٖ ٞبيؼ ٔي وؾيس، ٌفت ٜ ي وبفي ذٛثٝ... ٕٕٔٓ» :   عبيىالپظ زرحبِي وٝ زعتي رٚ ز٘سا  «. ثزاي ذٛرزٖ ثٝ ا٘ساس

 .ٔي پزي اٚ٘ٛر ايٙٛر ذيّي تٛ  - 

! ٘يغت لجَٛ لبثُ زيٍزي تأذيز ٞيچ  - 

 .٘ؾسٜ تْٕٛ وبرْ ٞٙٛس ٔٗ ػشيشْ أب  - 

 .فززا  - 

. زيٍٝ رٚس  زٜ.٘ٝ، ٘ٝ  - 

 .پٙح  - 

 .ٔي وٙي رٚس حبال وٝ افزار ٞفت ذت اٜٚ -  

 پٙدٝ، زرعتٝ؟ اس وٕتز ٞفت، ايٗ   - 

 .ثّٝ حتٕبً، اٜٚ  - 
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 ٌزاٚر. خبيؼ ثزٌؾت ثٝ ٚ وزز َٚ را ٌزاٚر ٘جٛز، أب ذٛؽحبَ ٔؼبّٔٝ اس  ٞٙٛس.وزز غزغزي   ٞيٛال

ٓ ٞبيؼ عزيغ تز، پزعي، ِغفبً،  » :وزز غز غز  اٚ.ثجزز ثيٗ اس را ػقبثب٘يت اػ تب وؾيس ػٕيمي ٘فظ ٚ ثغت را چؾ

 «. ِغفبً، ِغفبً

 * * *

ٝ ي ثب  وغي– ؽسْ ثيسار ٔربثزات زعتٍبٜ ٚ وؾتي عٛت فساي ثب ٔٗ ٝ ؽست وٝ اعتزِيبيي ِٟد  ثٝ ذٛؽحبَ ث

 وٙبر ٟٕٔب٘ي ثزاي ػبِيٝ ثغيبر  ٞٛاي.ثٛز ذٛاٞيٓ زريب رٚي رٚس تٕبْ  ٔب.ثريز، ٔغبفزاٖ فجح» : ٔي رعيس ٘ظز

ٜ ٔبٖ ٟٕٔب٘بٖ يه فزأٛػ ٘ىٙيس، ثزاي عبػت زر الً٘ رٚ وزاوٗ زالر ٔيّيٖٛ يه  ثبسي اعترز ٚ  ٞٓ ٚيض

 «. ٌززؽٍبٜ رٚ زاريٓ زر ؽىٓ زريسٖ آٔٛسػ

 «؟  ٌفت چي اٖٚ » :ؽسْ ثّٙس ترت رٚي اس   ٔٗ

ٝ ي  حبِت ثب   تبيغٖٛ ٝ ذٛاة آِٛزي، زر حبِي وٝ زٔز رٚي ٔجُ ذٛاثيسٜ ثٛز ٚ پبٞبيؼ وٕي زٚرتز ثز رٚي ِج ٘يٕ

 «ثِٛيًٙ؟   تٕزيٗ...ٌفت ذٛؽحبَ ٔزز» : حٕبْ ثٛز٘س، ؽزٚع وزز

ٝ ي يه ثؼس ِٚي ثبؽس اٚ ثب حك وٝ ٔي وززْ آرسٚ   ٔٗ ؽس، آ٘بثت زر حبِي وٝ ٔٛٞبي  سزٜ زر ثٝ ٔحىٕي ضزث

« تٕزيٗ ثِٛيًٙ؟ » : وزز زاذُ را عاليي اػ زيسٜ ٔي ؽس، عزػ

 حيزت سزٜ زيٍز ٔززْ زيسٖ اس آٖ ٚلت ٚ وززيٓ پيسا را وؾتي ثٝ ٌذاؽتٗ پب پٛؽيسيٓ، خزئت ِجبط وٝ   ٚلتي

ٝ ٞبيؼ ثٛز٘س، پسري ذٛرزٖ فجحب٘ٝ ثزاي رفتٗ حبَ زر عبِٕٙس ؽٟزٚ٘س خيٗ  زٚ.ؽسيٓ  ؽٙبي ثزاي را ثچ

 ٔغبفزاٖ ثٝ والٜ ٞبيؾبٖ ثززاؽتٗ ثب ػزؽٝ رٚي وؾتي پٛػ عفيس ٔي ثزز، وبروٙبٖ اعترز ثٝ فجحٍبٞي

.  ٔي وزز٘س احتزاْ ازاي ٔي ٌفتٙس ٚ ذٛػ آٔس

 زر. ٘جٛز زرعت چيشي ٕ٘ي زاز أب إٞيتي ٞيچ ٔب ثٝ وظ ثٛزيٓ، ٞيچ وغي چٝ وٝ ٘پزعيس ٔب اس وظ   ٞيچ

ٜ ي حبِي وٝ ٝ ٞبيؼ ثٝ ٔي ؽس٘س، پسر رز ٔب خّٛي اس ؽٙبٌزاٖ ذب٘ٛاز  ٞغتيٓ ٚ زريبيي تٛي يٝ عفز ٔب » :ٌفت ثچ

 «. ٔي ٌذرٚ٘يٓ ذٛػ زاريٓ

ٝ ي   عٝ تٛي اعترز ؽٙب  ٔي ذٛايٓ  ٔب.ثبؽيٓ زاؽتٝ ا٘فدبر يٝ لزارٜ ثّٝ، ٔب » :وزز٘س ازا اتحبز ثب را وّٕبت ايٗ اٚ ثچ

 «. وٙيٓ
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ٖ ٞب ٝ ي اس يىي .ثٝ راٜ افتبز٘س   آ  ثب ٕٞٝ ثري، ٔب فجح » :ٔي سز، ٌفت ثزق  چؾٕؼ حبِي وٝ زر وؾتي ذسٔ

ٜ ٌيزي  .ؽس ٔٙحزف ٔغيز اس ٚ« . ثبؽيٗ زاؽتٝ ذٛثي ٞغتيٓ، رٚس ذٛػ ٌذرٚ٘ي زرحبَ آ٘سرٚٔسا پز٘غظ اس ثٟز

 «. ثيٟٛؽي ٞغتٗ ٘ٛػي تٛ ٕٞٝ ٔي رعٝ، اٚ٘ب ٘ظز ثٝ ػديت ايٗ پزعي » :وزز سٔشٔٝ آ٘بثت

ٝ ٞبيؼ وٝ عفيس ٚ عيبٜ خٟٕٙي زيسيٓ، ثِٛساي را ٞيٛال اِٚيٗ ٚ ٌذؽتيٓ تزيب وبفٝ اس ٔب   عپظ  را ثٛفٝ رٚي پٙد

ٜ اػ ٚ ثٛز ا٘ساذتٝ ذظ  ثٛز خٛاٖ  لغؼبً.ثٛز، لزار زاؽت ؽسٖ عزخ حبَ زر ٔزؽ ترٓ حبٚي وٝ ظزفي زاذُ پٛس

 زاؽتٓ تمزيجبّ ٌذؽتٝ زر ؽس، چٖٛ وزذت ثس٘ٓ حبَ ايٗ زاؽت، ثب ذزط يه ثب ٔمبيغٝ زر وٛچىي ٞيىُ چٖٛ

ٗ ٞب اس يىي تٛعظ  .ٔي ؽسْ وؾتٝ اي

ٖ عبِي ؽٛٞز ٚ  سٖ:ثٛز ايٗ ػديت   چيش  ٚ زاؽت لزار ؽيغب٘ي عٍي آٟ٘ب عز پؾت ٚ ثٛز٘س  ايغتبزٜ فف زر ٔيب

 غز غز  تبيغٖٛ.ثبؽس غيز ػبزي آٟ٘ب ثزاي چيشي ٕ٘ي رعيس ٘ظز  ثٝ.ثٛز٘س ٔزؽ ٞبيؾبٖ ترٓ ٌزفتٗ ٔٙتظز آرأؼ ثب

 «. ٘يغت ٌؾٙٓ ٚخٝ ٞيچ ثٝ  زيٍٝ » :وزز

ٗ وٝ اس   لجُ ٜ پّٝ پبييٗ اس ٔب٘ٙس ذش٘سٜ ثسٞيٓ، فسايي خٛاة ثتٛا٘يٓ ٔٗ يب آ٘بثت اي  ٘فز ؽؼ» : رعيس ٌٛػ ثٝ را

 «. ؽسٖ ّٔحك زيزٚس تبسٜ

 ٔٛوت رٚي عٙجبزٜ وبغذ ٔب٘ٙس ٚ ذشيس٘س حٕبْ زرة خّٛي اس چيشي زٚ ثٝ ؽجيٝ ثٟتز ثٍٛيٓ  يب چيشي   يه

ٝ سٚزي  اٖٚ.ثّٝ » :ٌفت ذش٘سٜ  زٚٔيٗ.وزز٘س ايدبز فسا « . ؽس ذٛاٞيٓ لسرتٕٙس ٔي وٙٝ، ٔب زعتٍيز رٚ اٚ٘ب ث

ٗ ٞب را ٞيظ ٞيظ وٙبٖ ٌفتٝ ثٛز  .اي

 » :ا٘ساذت ٔٗ ثٝ ٍ٘بٞي آ٘بثت. ذشيس٘س تزيب وبفٝ زر حبِي وٝ ٕٞچٖٛ ٔبر ٞيظ ٞيظ ٔي وزز٘س، زاذُ   چيش ٞب

ٗ خب اس ثبيس ٔب  «. ثؾيٓ ذبرج اي

 «ثبؽٓ؟  زذتزا اعتزاحت اتبق تٛ ٔي ذٛاْ ٔٗ ٔي وٙي فىز تٛ  - 

. ثؾيٓ پيبزٜ وؾتي اس ثبيس  ٔب.وؾتيٝ، پزعي ٔٙظٛرْ  - 

ً ٞب  ٚ!ثس ثٛي » :وزز   تبيغٖٛ ٔٛافمت ٝ ي ع  اتبق ثبيس  ٔب.ٔيٍٝ زرعت  آ٘بثت.ذٛرزٖ رٚ ٔزؽ ٞب ترٓ ٕٞ

 «. وٙيٓ تزن رٚ وؾتي ٚ اعتزاحت
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  ثؼس.وٙٓ ٌٛػ ثٟتز اعت ٔي ؽسْ ٔي رعيس٘س، ٔتٛخٝ تٛافك ثٝ چيشي تٛي تبيغٖٛ ٚ آ٘بثت  اٌز.ِزسيسْ   ٔٗ

. ٔي سز فسا ٞيٛاليي ٞز اس ثستز را ٔٗ وٝ ، چيشي ؽٙيسْ ثيزٖٚ اس زيٍزي فساي

 .٘سٜ، آٌزيٛط  ّٞٓ.سٔب٘ٝ ٔؾىُ فمظ  - 

.  ثٛز، ٞيچ ٚلت فسايؼ را فزأٛػ ٕ٘ي وٙٓ"ِٛن" ثسٖٚ ؽه اٚ 

ٖ لسري ٘يزسٜ. ٕ٘يسْ ّٞت ٔٗ» :   پغز زيٍز ٕٞچٖٛ عٍي ذؾٍٕيٗ ٌفت « ... ٔٗ فمظ ٔيٍٓ اٌٝ ايٗ ٔؼبّٔٝ اٚ

 ثزعيٓ زريبيي ٘يزٚي ٔرقٛؿ ِجبط ثٝ ثبيس ٔب ثيب  حبال.ٔي وٙٗ پيسا رٚ عؼٕٝ  اٚ٘ب.ٔيزسٜ » :ٌفت ٘يؾرٙس ثب ِٛن

 «. وٙيٓ چه رٚ تبثٛت ٚ

ٖ ٞب، زر حبِي وٝ ثٝ پبييٗ راٞزٚ ٔي رفتٙس، زٚر ؽس   فساي  آ٘بثت  ٔيبٖ ٍ٘بٞي« ثزيٓ؟  اآلٖ »:وزز ٘بِٝ تبيغٖٛ. آ

 . ؽس تجسيُ رضبيت ثرؼ عىٛتي ثٝ ثسَ ٚ ٚ رز ٔٗ ٚ

 «. ٕ٘ي تٛ٘يٓ ٔب » :ٌفتٓ تبيغٖٛ ثٝ   ٔٗ

ٝ ي تٛ وٝ ثفٟٕيٓ ثبيس ٔب » :وزز ٔٛافمت   آ٘بثت  ٔتٛلف اٚ٘ٛ ٚ ثزيٓ ٕٔىٗ ثبؽٝ اٌٝ ٚ ٔي ٌذرٜ چي ِٛن وّ

 «. ثجزيٕؼ إِٚپ وٜٛ ثٝ ٚ ثجٙسيٕؼ س٘ديز وٙيٓ، ثب
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 : زعت ا٘سر وبراٖ

 ٔيٕٙت ٘قزتي: ٔتزخٓ فقُ

 ٘يٕب وٟٙسا٘ي: ٚيزاعتبر فقُ 

 ٘يٕب وٟٙسا٘ي: ٔسيز پزٚصٜ 
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 فصل نهم

 !بدترین تجدید دیدار خانوادگی ام را تجربه می کنم

 

 

ٙ خب ٠ً آٛبثز ًالٟ ٛبٗزيي ؽسٙ را ث٠ ١٘زاٟ زاؽز، زاٝعٔت ؽس س٢ٜبيي ثزٝز اٗب ٗشوبػسػ ًززٕ ًبرػ . اس آ

 .يب ١يچ ًظ ٛ٘ي ركز يب ثبيس ١ِ٘ي ثب ١ٖ ٗي ركشيٖ. چوسر ذغزٛبى اعز

 «! ذٞا١ؼ ٗي ًٜٖ. ١يچ ًظ ٛزٟ ث٢شزٟ» : سبيغٞٙ ُلز

ٟ ٗبٙ ثيبيس ٚ ١بي سٗرشؼ را ٗي خٞيس هجّٞ ًزز ١٘زا ٟ ي . سبيغٞٙ ثبالذزٟ زر حبٓي ٠ً ٛبذ زر ًبثيٚ ث٠ اٛساس

ْ ٗبٙ را ثززاريٖ ك٢٘يسٟ ثٞزيٖ چ٠ اسلبهي اكشبزٟ ٝ حشي اُز ثيِٜٞي ٗئيٞٙ . ًبكي صجز ًززيٖ سب ٠٘١ ي ٝعبي

ٙ خب ث٘بٛيٖ ٗغ٘ئٚ ؽسٕ ريذشبيس را سٞي . زالري ١ٖ رٝي ايٚ ًؾشي سلزيحي ساٗجي ١ب ٗي ثٞز حبضز ٛجٞزيٖ آ

ٚ ١ب را ثبالي ًيلٖ ُذاؽش٠ إ ٛ٘ي ذٞاعشٖ سبيغٞٙ ٠٘١ چيش را حْ٘ ًٜس ٝٓي ذٞزػ . خيجٖ ٝ كالعي ٝ ٝيشبٗي

ثزاي سبيغٞٙ حْ٘ ع٠ سب عبى ٝرسؽي دز ث٠ راحشي . ذئي اصزار ٗي ًزز، آٛبثز ١ٖ ٗي ُلز ِٛزاٛؼ ٛجبؽٖ

 .حْ٘ يي ٠ًٓٞ دؾشي ثزاي ٗٚ ثٞز

آٛبثز خٔٞسز حزًز . زسزًي زر را١ز١ٝب ٗي ُؾشيٖ ٝ ٛؾب٠ٛ ١ب را زٛجبّ ٗي ًززيٖ سب ث٠ اسبم زريبعبالر ثزعيٖ

١زٝهز ًغي ـ اًثزاً ١٘بٙ . ٗي ًزز ٝ ٝهشي اس ثي ذغز ثٞزٙ اٝضبع اع٘يٜبٙ ديسا ٗي ًزز ث٠ ٗب ػالٗز ٗي زاز

ٖ ١بي ؽيؾ٠ اي ـ رز ٗي ؽس خبيي هبيٖ ٗي ؽسيٖ  .ساٗجي ١ب ثب چؾ

ٝهشي ث٠ عيشز١٘يٚ ػزؽ٠ ي ًؾشي رعيسيٖ خبيي ٠ً ثبيس اسبم كزٗبٛسٟ ي ًؾشي ٗي ثٞز، آٛبثز ذئي يٞاػ 

 .ٝ ٗب را زرٝٙ ً٘س ثشرُي ١ْ زاز« . هبيٖ ثؾيس» : ُلز

 .ثؼس صساي چٜس ٛلز را ؽٜيسيٖ ٠ً ث٠ عزف ٗب ٗي آٗسٛس

ٙ ١ب ُلز  «اٝٙ اصز١بي حجؾي را ثيٚ ٗح٠ٓٞ٘ ١ب زيسي؟ » : يٌي اس آ
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 «. آرٟ، ذئي سزعٜب٠ً»: زيِزي ثب ذٜسٟ ُلز

ٚ ٠ً ١ٜٞس ٛبٗزيي ثٞز زعشٖ را عرز سٌبٙ زاز، احغبط ًززٕ ثبيس صساي زٝٗي را ثؾٜبعٖ  . آٛبثز ثب اي

حبال چزا ثب ايٚ ػد٠ٔ؟ ١ي ركين، . ؽٜيسٕ زٝ ٛلز زي٠ِ ١ٖ زارٙ ث٢٘ٞٙ اضبف ٗيؾٚ» : صساي آؽٜب ُلز

 «. ٗغبثو٠ ٠ً ٛيغز

 .صسا١ب زر آذز را١زٝ ٗحٞ ؽس

 «. يبزر ٗيبز؟ اس ًبثيٚ يبسزٟ.  ثٞزاٝٙ ًزيظ رٝزريِش» : آٛبثز ًال١ؼ را ثززاؽز ٝ ٗزيي ؽس

ٟ اي ثٞز ٠ً ث٠ ذبعز هجّٞ ٛؾسٙ سٞعظ دسر يب . ً٘ي اس سبثغشبٙ ُذؽش٠ ث٠ ذبعزػ آٝرزٕ اس آٙ اكزاز ثي خزثش

حبال ٠ً كٌز ٗي ًززٕ يبزٕ ٗي آٗس ايٚ سبثغشبٙ اٝ را زر . ٗبزر آ٘ذيبيي اػ زر ًبثيٚ ١زٕ ذب٠ٛ ٛؾيٚ ؽسٟ ثٞز

ٚ خب چيٌبر ٗي ٠ًٜ؟ » . ارزُٝبٟ ٛسيسٟ إ ٝ ر٠ُ ي زي٠ِ اي  «ي٠ ز

 .آٛبثز عٞري ٠ً ًبٗالً ديسا ثٞز ث٠ ٗؾٌْ ثزذٞرزٟ عزػ را سٌبٙ زاز

ٟ ٗبٙ ازا٠ٗ زازيٖ ٚ ٠ً ث٠ ٓٞى ٛشزيي ٗي ؽٞيٖ ٛيبسي ث٠ ٛوؾ٠ ٛساؽشٖ. ث٠ را چيشي ٛبٗغجٞع ٝ . ثزاي ك٢٘يسٙ اي

 .عزز احغبط ٗي ًززٕ؛ حضٞر ؽيغبٙ

 «. دزعي، ِٛبٟ ًٚ» : آٛبثز يي زكؼ٠ ايغشبز

زر . اٝ خٔٞي زيٞاري ؽيؾ٠ اي ايغشبزٟ ثٞز ٝ ث٠ ثبري٠ٌ اي چٜس عجو٠ ٠ً اس ٗيبٙ ًؾشي رز ٗي ؽس ِٛبٟ ٗي ًزز

ٟ  ُززؽِبٟ  .ثبساري دز اس ٗـبسٟ ثٞز، ١ز چٜس چيشي ٠ً سٞخ٠ آٛبثز را خٔت ٗي ًزز، ايٚ ٛجٞز- دبييٚ ايٚ ٜٗظز

ٟ ي آثٜجبر كزٝؽي خ٘غ ثٞزٛس ٙ ١ب -زٝ خيٚ ؿّٞ العشزيِٞٛيبيي: ُز١ٝي اس ١يٞال١ب خٔٞي يي ٗـبس ٗثْ ١٘ب

چٜس - ٠ً هجالً ثب سٞح ١بي خ٢ٜسٟ ث٠ ٗٚ ح٠ٔ٘ ًززٟ ثٞزٛس، زٝ عَ خ٢ٜ٘ي ٝ حشي چٜس ٗٞخٞز ػديت ؿزيت سز

ٙ ٛ٘ب ثب زٕ ١بي ٗبرؽٌْ ث٠ خبي دب ٟ ي اٛغب  .ٗٞخٞز ٗبز

ٙ ذٞار١بي عٌبيي، اصز١بيبٙ سٙ» : آٛبثز سٗش٠ٗ ًزز  «. ذٞ

                                                             

 Chris Rodriguez 
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ٟ ي يٞٛبٛي ٠ً ثب ؽ٘يزػ ث٠ آزٌٗي ًب١ي ضزث٠ ٗي سز، خ٘غ ؽسٟ ثٞزٛس ٝهشي . ١يٞال١ب زٝر يي خٞاٙ ثب سر

ٚ ٠ً ِٛبٟ . زيسٕ آزٗي ٓجبط ٛبرٛدي يي زٝر٠ُ ي ارزُٝبٟ را دٞؽيسٟ، چيشي سٞي ُٔٞيٖ هٜٔج٠ ؽس ١٘ي

١يٞال١ب خيؾ ٝ زاز . ًبٟ ث٠ ٠٘١ عزف دزاًٜسٟ ؽس. ٗي ًززيٖ ؽ٘ؾيزػ را زر ؽٌٖ آزٗي كزٝ ثزز ٝ ثبال ًؾيس

 . ًززٛس

 .رَٛ اس صٞرسؼ دزيسٟ ثٞز. آٛبثز اس ؽيؾ٠ زٝر ؽس

١ز چي سٝزسز ٓٞى . ػد٠ٔ ًٚ» : زر حبٓي ٠ً عؼي ٗي ًززٕ ؽدبع سز اس چيشي ٠ً ١غشٖ خٟٔٞ ًٜٖ، ُلشٖ

 «. رٝ ديسا ًٜيٖ ث٢شزٟ

زٟ ٗشزي ثب زر١ب كبص٠ٔ . زر اٛش٢بي را١زٝ زٝ زر ثٔٞط ثٞز ٠ً ث٠ ٛظز ٗي رعيس ثبيس ٗشؼٔن ث٠ خبي ٢ٗ٘ي ثبؽٜس

 « .ي٠ صسا١بيي ٗي ؽٜٕٞ» : زاؽشيٖ ٠ً سبيغٞٙ ايغشبز

ٚ خب صساؽٞٛٞ ٗي ؽٜٞي؟ » : دزعيسٕ  «سٞ اس اي

ٖ ١بيؼ را ثغز ثؼس صسايؼ زرعز ؽجي٠ صساي ذؾي ٝ ٛيزٜٝٗس . سبيغٞٙ ٗثْ اي٠ٌٜ ؽسيساً س٘زًش ًٜس چؾ

 «. اح٘ن ١ب ٛ٘ي زٝٛٚ ثبيس اس ًسٕٝ راٟ ثزٙ. ديؾِٞيي ذٞزٗٞٙ-» : ٓٞى ؽس

ٚ ٠ً كزصز ًٜٖ ػٌظ آؼ٘ٔي ٛؾبٙ ثس١ٖ صساي سبيغٞٙ زٝثبرٟ سـييز ًزز، صسايي ػ٘ين سز ٝ  هجْ اس اي

سٞ ٝاهؼبً كٌز » : سٗرز سز، ٗثْ صساي ًغي ٠ً ثيزٝٙ اس ًبك٠ سزيب صحجز ًززٛؼ را ثب ٓٞى ؽٜيسٟ ثٞزٕ

 «ٗي ًٜي اٝٙ عٞارًبر ديز، ًبر زرعشي ًززٟ؟ 

ٟ ي ٓٞى سؤيس ًزز ٗرصٞصبً ثب اعٌٔز ١بيي ٠ً سٞي ً٘سػ . ٛ٘ي سٞٛٚ ث٢ؼ اػش٘بز ًٜٚ» : سبيغٞٙ اس ذٜس

 «. ٗغٕ٘ٞ ًززٙ زرذز آذزيٚ ثسثيبري ثٞز. ١غز

 « چغٞري اٝٙ ًبر ؿيز ػبزي رٝ ٗي ًٜي؟! سبيغٞٙ ثظ ًٚ» : آٛبثز ٓزسيس

ٖ ١بيؼ را ثبس ًزز  «! كوظ زارٕ ُٞػ ٗي ًٜٖ» : سبيغٞٙ ٗشؼدجب٠ٛ چؾ

 «زي٠ِ چي ٗيِٚ؟ . ازا٠ٗ ثسٟ» : ث٠ سبيغٞٙ ُلشٖ

ٖ ١بيؼ را ثغز  .سبيغٞٙ زٝثبرٟ چؾ
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 «ٗغ٘ئٜي؟ » : ثؼس صساي ٓٞى ٠ً سٗش٠ٗ ٗي ًزز« . عبًز» : ثب صساي ٗزز سٗرز ُلز

 «. ث٠ٔ، زرعز دؾز زر» : ثب صساي ٗزز سٗرز خٞاة زاز

 .ذئي زيز ٗشٞخ٠ ؽسٕ چ٠ اسلبهي زر حبّ اكشبزٙ اعز

ٟ ١ب را  ٟ ١بيؾبٙ ظب١ز ؽسٛس ٝ ٛٞى ٛيش ٖ آٓٞز زر ًٜبرػ ثب ٛيش ٝهشي زر١بي اسبم ثبس ؽسٛس ٝ ٓٞى ٝ زٝ ؿّٞ دؾ

 . رٝي عي٠ٜ ي ٗب ُزكشٜس س٢ٜب ٝهز زاؽشٖ، كٌز كزار را ثٌٜٖ

ٟ اي ُلز ٟ ي ذ٘يس  «. ثيبيس سٞ. ذٞة، اهٞإ ػشيشٕ» : ٓٞى ثب ذٜس

ٟ ي سيجبيي اس رٝي دؾز . اسبم سيجب ٝ سزعٜبى ثٞز ٟ ١بي ػظي٘ي ٠ً رٝي زيٞار ػوت اسبم ثٞز، ٜٗظز دٜدز

هبٓيچ٠ اي ايزاٛي سٗيٚ را . زريبي عجشرَٛ ٝ آع٘بٙ ٛئِٞٙ سب اٛش٢بي اكن ًؾيسٟ ؽسٟ ثٞز. ًؾشي زاؽز

سرشي عوق زار زر يي ُٞؽ٠ ي اسبم ٝ ٗيشي اس چٞة . ٗي دٞؽبٛس ٝ زٝ ٗجْ ٗدْٔ ٗيب٠ٛ ي اسبم را اؽـبّ ٗي ًزز

خؼج٠ ١بي ديششا، ؽيؾ٠ ١بي ٛٞؽبث٠ -ٗيش دز ؽسٟ ثٞز اس ؿذا١بي ٗشٜٞع. ٗب١ٞٙ زر ُٞؽ٠ ي زيِز ذٞزٛ٘بيي ٗي ًزز

ٟ اي ٚ ١ب ثرؼ سيجبي اسبم را سؾٌيْ ٗي زاز. ٝ سؼسازي عبٛسٝيچ ًجبة ُٞؽز ُبٝ رٝي عيٜي ٛوز  .٠٘١ ي اي

. رٝي عٌٞيي ٗر٘ٔي زر ػوت اسبم يي سبثٞر عاليي ع٠ ٗشزي ذٞاثبٛسٟ ؽسٟ ثٞز: ٝ ثرؼ سزعٜبى اسبم

ٙ ١بيي ٠ً ث٠ عزس ٝحؾشٜبًي ًؾش٠  رٝي سبثٞر صح٠ٜ ١بي ٢ًٚ يٞٛبٛي اس ؽ٢ز ١بي ث٠ آسؼ ًؾيسٟ ؽسٟ ٝ ه٢زٗب

ٟ ١ب ث٠ زرٝٙ اسبم خبري ٗي ؽس، سبثٞر عيبٟ . ٗي ؽسٛس، حٌبًي ؽسٟ ثٞز ثب ٝخٞز ٛٞر زرذؾبٙ آكشبة ٠ً اس دٜدز

 .عزٗبي ٗزٗٞسي ث٠ اسبم آوب ٗي ًزز

َ سزٟ» : ٓٞى زر ١٘بٙ ١ِٜبٕ ٠ً زعز ١بيؼ را ٗـزٝرا٠ٛ ثبس ٗي ًزز، ُلز . ي٠ ٗوسار اس ًبثيٚ يبسزٟ هؾٜ

 «٠ِٗ ٠ٛ؟ 

ث٠ خبي ؽٔٞار ثزٗٞزا ٝ سي ؽِزر، ديزا١ٚ آعشيٚ ثٜٔس، . ٓٞى اس سبثغشبٙ ُذؽش٠ سـييزار سيبزي ًززٟ ثٞز

١ٞٗبي عاليي ١٘يؾ٠ ؽٔرش٠ ٝ ٛبٗزست ٓٞى حبال ذئي ٜٗظٖ ًٞسبٟ ؽسٟ . ؽٔٞار ذبًي ٝ ًلؼ چزٕ دٞؽيسٟ ثٞز

 .چيشي ؽجي٠ ٗسّ ٗزز ؽيغبٙ. ثٞز
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ٖ ١بيؼ ذٞزٛ٘بيي ٗي ًزز ٟ اػ ثب -١ٜٞس خبي سذٖ سيز چؾ ذغي عليس ٝ ًح ٝ ٗؼٞج ث٠ خبي ٗبٛسٟ اس ٗجبرس

ؽ٘ؾيزػ ث٠ ٗجْ سٌي٠ زاؽش٠ ثٞز، سيـ٠ ي ٛي٠٘ اعشيْ ٝ ٛي٠٘ آع٘بٛي  ؽ٘ؾيز ٠ً سٞاٛبيي ًؾشٚ . يي اصز١ب

 .كٜبدذيز ١ب ٝ ١يٞال١ب را زاؽز، ث٠ عزس ٗزٗٞسي ٗي زرذؾيس

 «. ثؾيٜيس» : ثؼس ث٠ ٗب اؽبرٟ ًزز. ٓٞى زعشؼ را زر ١ٞا سٌبٙ زاز ٝ ع٠ صٜسٓي ث٠ ٗيبٙ اسبم آٗسٛس

 .١يچ ًسإ ٜٛؾغشيٖ

ٟ ١بيؾبٙ را رٝي عي٠ٜ ي ٗب ُزكش٠ ثٞزٛس ٟ ي ٓٞى ١ٜٞس ٛيش ث٠ ٛظز زٝ هٔٞ ٗي آٗسٛس اٗب اس ٛضاز . زٝعز ١بي ُٜس

ؽبيس ث٠ ايٚ . زٝ ٗشز ٝ ٛي٘ي هسؽبٙ ثٞز ٝ ث٠ ذبعز زٓيْ ٗؾرصي كوظ ؽٔٞار خيٚ آثي ث٠ دب زاؽشٜس. اٛغبٙ ٛجٞزٛس

ٟ اي ضري٘ي كزػ ؽسٟ ثٞز ٚ عٞري ثب دؾٖ ه٢ٞ ث٠ خبي ٛبذٚ چِٜبّ ٝ ث٠ خبي دب دٜد٠ . زٓيْ ٠ً عي٠ٜ ١بيؾبٙ ١٘ي

ٙ ١بيؾبٙ سيش ٝ ًؾيسٟ ثٞز. زاؽشٜس  .زٗبؿؾبٙ ؽجي٠ ذزعٕٞ ٝ زٛسا

ٚ ١ب ٗؼبٝٛبي ٗٚ ١غشٚ. آخ، يبزٕ ركز ٗؼزكي ًٜٖ» : ٓٞى ثب ازاي ذبصي ُلز .  ٝ اٝرئٞطآريِٞط. اي

 «. ثبيس زر ٗٞرزؽٞٙ ؽٜيسٟ ثبؽيس

ٟ ١بيي ٠ً رٝي عي٠ٜ ١بٗبٙ ثٞز، ١٘يٚ ذزط ١بي زٝهٔٞ ثٞزٛس ٠ً ٗٚ را ٗي سزعبٛسٛس. چيشي ِٛلشٖ  .ث٠ خش ٛيش

ٟ إ ثب اٝ را سدغٖ  ٚ ٠ً ٓٞى زر سبثغشبٙ ُذؽش٠ عؼي ًززٟ ثٞز ٗزا ثٌؾس، ثبر١ب ٝ ثبر١ب ٗالهبر زٝثبر ثؼس اس اي

ٝٓي حبال . سصٞر ًززٟ ثٞزٕ ٗش٢ٞرا٠ٛ دبيٖ را رٝي عي٠ٜ اػ ُذاؽش٠ إ ٝ اٝ را زػٞر ث٠ زٝئْ ٗي ًٜٖ. ًززٟ ثٞزٕ

 .٠ً رٝثزٝ ؽسٟ ثٞزيٖ، ث٠ عرشي ٗي سٞاٛغشٖ خٔٞي ٓزسػ زعش٢بيٖ را ثِيزٕ

... ٗبزر اٝٛب. ؽ٘ب هص٠ ي آريِٞط ٝ اٝرئٞط رٝ ٛ٘ي زٝٛيس؟ ؽبيس ثبيس ثزاسٞٙ سؼزيق ًٜٖ» : ٓٞى دزعيس

اٗب اٝٙ اٗشٜبع ٗي ٠ًٜ ٝ ث٠ آرس٘يظ . آكزٝزيز ث٠ ٗبزرؽٞٙ زعشٞر ٗيسٟ ثبيس ػبؽن ثؾ٠. ذٞة ذئي ؿِ٘ي٠ٜ، ٝاهؼبً

ٟ ي ذٞزػ ثؾ٠. دٜبٟ ٗيبرٟ ٝٓي آكزٝزيز اٛشوبٗؼ رٝ . ٝ آرس٘يظ ١ٖ ث٢ؼ اخبسٟ ٗيسٟ اس ؽٌبرچي ١بي زٝؽيش

ٚ خبعز ٠ً ٝهشي آرس٘يظ ٗي ك٠٘٢، . اٝ سٙ خٞاٙ رٝ ث٠ ػؾن يي ذزط اكغٞٙ ٗي ٠ًٜ. ٗي ُيزٟ خبٓت اي

اس ذسايبٙ ٠ً ثؼيس ٛيغز؟ ١غز؟ اٝٛب ثب ١ٖ ٗي خِٜٚ ٝ آزٗبي ثيچبرٟ ايٚ ٗيٞٙ . زذشزى رٝ اس سٜلزػ ٗي ًؾ٠

                                                             

 Arigus 

 Oreius 
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ُزچ٠ زٝر٠ُ ١ب رٝ زٝعز . ٝ حبال دغزاي زٝ هٔٞي اٝٙ زذشزى ١يچ ػاله٠ اي ث٠ اٝٓ٘خ ٛسارٙ. ُيز ٗيلشٚ

 «- ثزاي. زارٛس

صساي سٗرز اٝ ١٘بٙ صسايي ثٞز، ٠ً هجالً حزف سزٛؼ را ثب ٓٞى « . ثزاي ٛب١بر آجش٠» : آريِٞط ؿزيس

 .ؽٜيسٟ ثٞزٕ

ٚ عٞر ٠ً ٓت ١بي ذشي اػ را ٓيظ ٗي سز، ٗي ذٜسيس« ! ٠١ ٠١!٠١ ٠١»  ٙ هسر ذٜسيس ٠ً ث٠ . اٝرئٞط ١٘ي آ

 .آريِٞط ٝ ٓٞى ١ززٝ ث٠ اٝ ذيزٟ ؽسٛس. ٛلظ ٛلظ اكشبز

 «! ذل٠ ؽٞ، اح٘ن، ثزٝ ذٞزسٞ سٜجي٠ ًٚ» : آريِٞط كزيبز ًؾيس

ٙ ًؾبٙ ذٞز را ث٠ ُٞؽ٠ ي اسبم رعبٛس ذٞزػ را رٝي چبردبي٠ اٛساذز ٝ عٞري عزػ . اٝرئٞط ٛبالٙ ٝ ًؾب

 .را رٝي ٗيش ًٞثيس ٠ً ٠٘١ ي ظزف ١بي رٝي ٗيش سزم سزم ًززٛس

راحز رٝي ٗجْ ٛؾغز ٝ دب١بيؼ را . ٓٞى ث٠ ٠ُٛٞ اي ركشبر ٗي ًزز ٠ً اِٛبر ركشبر ٓٞى ًبٗالً ػبزي اعز

اٗيسٝارٕ ً٘بّ . ذٞة دزعي ٗٚ ث٢ز اخبسٟ زازٕ يي عبّ زي٠ِ ١ٖ سٛسٟ ث٘ٞٛي» : رٝي ٗيش ه٢ٟٞ سٌي٠ زاز

 «اس ٗبزرر چ٠ ذجز؟ ٗسرع٠ چغٞرٟ؟ . اعشلبزٟ رٝ اسػ ثززٟ ثبؽي

 .سٞ زرذز سبٓيب رٝ ٗغٕ٘ٞ ًززي- 

 «آرٟ، ٗٚ زرذز رٝ ٗغٕ٘ٞ ًززٕ، ذٞة ٠ً چي؟ . زهيوبً ركشي عز اصْ ٗغٔت» : ٓٞى ٛب٠ٓ اي ًزز ٝ ُلز

ٚ هسر ػصجبٛي ثٞز ٠ً كٌز ًززٕ اآلٙ ٗي سزًس« چغٞري سٞٛغشي؟ »  ! سبٓيب خٞٙ سٞ رٝ ٛدبر زاز» : آٛبثز اي

 «چغٞري سٞٛغشي ث٢ؼ ذيبٛز ًٜي؟ ! خٞٙ ٗب رٝ ٛدبر زاز

 !اُز سبٓيب سٛسٟ ثٞز اآلٙ عزف ٗب ثٞز! ذسايبٙ ث٢ؼ ذيبٛز ًززٛس، آٛبثز. ٗٚ ث٢ؼ ذيبٛز ٌٛززٕ- 

 !زرٝؽ ٗي ُي- 

 -ٗي ك٢٘يسي ٠ً. اُز ٗي زٝٛغشي زارٟ چ٠ اسلبهي ٗيلش٠- 

 «! سٞ ي٠ ١يٞال ؽسي! ٠ً سٞ ٗي ذٞاي ارزُٝبٟ رٝ ٛبثٞز ًٜي... ٗٚ ايٜٞ ٗي ك٢ٖ٘ ٠ً» : آٛبثز زاز ًؾيس
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ٛ٘ي سٞٛي زٛيب رٝ ثسٝٙ اٝٛب سصٞر ًٜي، ! ذسايبٙ ًٞرر ًززٙ» : ٓٞى عزػ را ث٠ ػالٗز سأعق سٌبٙ زاز

ؿزة اس زرٝٙ كبعس . آٛبثز؟ ٛوغ٠ ي ٗثجز اٝٙ سبريري ٠ً ٗي ذٞٛي چي٠، ١ب؟ ع٠ ١شار عبّ اػشوبزار ٗغرزٟ

ٗب ٗي سٞٛيٖ اس . ٗي سٞٛيٖ ي٠ زٛيبي خسيس ثغبسيٖ! ث٠ ٗٚ ٗٔحن ؽٞ. ٗٚ ٗيرٞإ ١٘يٚ ٝضؼيز رٝ ػٞض ًٜٖ. ؽسٟ

 «! ١ٞػ سٞ اعشلبزٟ ًٜيٖ، آٛبثز

 !چٞٙ ذٞزر ١يچ ١ٞؽي ٛساري- 

ٖ ١بي ٓٞى ثبريي ؽس ارسػ سٞ ثيؾشز اس چغجيسٙ ث٠ ثزٛب٠ٗ ي ثي ٗصزف . آٛبثز، ٗٚ سٞ رٝ ٗي ؽٜبعٖ» : چؾ

ٙ ١بيي ١ٖ ٠ً سٛسٟ . ١يٞال١ب سٞي ١٘يٚ ٗبٟ سذ٠ ي ٛي٠٘ زٝر ٠ُ ١ب رٝ سغريز ٗي ًٜٚ. ٛدبر ارزُٝبٟ ١غز ه٢زٗب

ثب ي٠ ١٘زا١ي .... سٞ ٝاهؼبً ٗي ذٞاي عزف ثبسٛسٟ ١ب ثبؽي؟. ٗٔحن ؽسٙ ث٠ ٗب يب اػسإ: ٗي ٗٞٛٚ زٝ سب اٛشربة زارٙ

 .ٓٞى ث٠ سبيغٞٙ اؽبرٟ ًزز« ٗثْ ايٚ؟ 

 «! ١ي» : ُلشٖ

ٚ خبعز ٠ً اس ذيبٛز ث٠ سبٓيب حزف ٗي سٛي. آرٟ ٗغبكزر ثب ي٠ عبيٌالدظ» : ٓٞى ٗؼشزضب٠ٛ ُلز . خبٓت اي

 «- سٞ اس ٠٘١ ي ٗززٕ. ٗٚ اس سٞ سؼدت ٗي ًٜٖ، آٛبثز

 «! س٘ٞٗؼ ًٚ» : آٛبثز كزيبز ًؾيس

ٛ٘ي زاٛغشٖ ٓٞى زر ٗٞرز چ٠ چيشي صحجز ٗي ًٜس، ٝٓي آٛبثز عٞري ٠ً اِٛبر ثرٞا١س ُزي٠ ًٜس؛ 

 .زعشبٛؼ را زٝر عزػ حٔو٠ ًزز

 «. ث٠ سبيغٞٙ ١ٖ ًبري ٛساؽش٠ ثبػ. س٢ٜبػ ثشار» : ُلشٖ

 « . اٟٝ، آرٟ، ؽٜيسٕ دسرر اٝٙ رٝ ١ٖ هجّٞ ًززٟ» : ٓٞى ثب ذٜسٟ ُلز

آرٟ دزعي، ٠٘١ چيشٝ زر » : ؽبيس ثبيس اس حزف ٓٞى سؼدت ٗي ًززٕ چٞٙ ٓجرٜس ٗـزٝرا٠ٛ اي سز ٝ ُلز

ٟ ػ چوسر . ٝ زر ٗٞرز ثزٛبٗز ثزاي ثزاي ديسا ًززٙ اٝٙ دؾٖ عاليي. ٗٞرز اٝٙ ٗي زٖٝٛ اٛساس

 «! ؟ ٠ِٗ ٠ٛ؟ ٗي ثيٜي، ١ٜٞس ًغبيي رٝ سٞ ارزُٝبٟ زارٕ ٠ً ذجزا رٝ ث٢ٖ ثزع30،31،75،12ٚٛٞ...ثٞز

 !ٜٗظٞرر ١٘ٞٙ خبعٞع٠ زي٠ِ- 



 

 مهدی قلی زاده: طراح کاور 

 تارومای پارسی ووقلم آرش وعمت الهی: پرسی جکسون و اولمپ وشیه ها؛ دریای هیوال ها                   مترجم فصل 

9 

ٚ ١بي دسرسٞ سحْ٘ ًٜي؟ كٌز ٗي ًٜي ذئي اسر » : ٓٞى ؽب٠ٛ ثبال اٛساذز ٝ ُلز سب ًي ٗي ذٞاي س١ٞي

 «. ٠ٜٛٞ٘ٗ؟ ؽي زارٕ ثيؾشز اس ايٚ ١يٞال ثزاػ ا١٘يز زاؽش٠ ثبؽي

 . سبيغٞٙ ٗؾز ١بيؼ را ُزٟ ًزز ٝ ١٘شٗبٙ صساي ؿزؽي اس ُٔٞيؼ ثيزٝٙ آٗس

اصالً ٗي زٝٛي سٞٓس ؽبٛشزٟ . دزعي، ذسايبٙ زارٙ اس سٞ اعشلبزٟ ٗي ًٜٚ» : ٓٞى ثب ٓجرٜس سٔري ث٠ ٗٚ ِٛبٟ ًزز

 «عبِٓيز چي اٛشظبرسٞ ٗي ًؾ٠؟ ًبيزٝٙ ديؾِٞيي رٝ ثزار ُلش٠؟ 

اٗب اٝ ٗثْ ١٘يؾ٠ ذٞة ٗي زاٛغز . ذئي زٖٓ ٗي ذٞاعز زر چؾٖ ١بي ٓٞى سّ ثشٖٛ ٝ خٞاثؼ را ثس١ٖ

 .چغٞري سؼبزّ ٗزا ث٢ٖ ثشٛس

 سٞٓس ؽبٛشزٟ عبِٓي؟- 

ٝٓي . ٗي زاٛغشٖ عبّ ١ب ديؼ ًبيزٝٙ اس ديؾِٞ چيش ١بيي ؽٜيسٟ  ٝ ٗي زاٛغشٖ هغ٘شي اس آٙ زر ٗٞرز ٗٚ ثٞزٟ

 .اُز ث٠ سٞٓس ؽبٛشزٟ عبِٓي إ ٗي رعيسٕ؟ ٛ٘ي ذٞاعشٖ ١يچ اسلبهي ثزايٖ ثيلشس

ٚ ٠ً زؽٜ٘بٕ . اٗب ٗٚ چيش ١بيي رٝ ٠ً ٛيبس زارٕ ثسٖٝٛ، ٗي زٖٝٛ» : عؼي ًززٕ ذٞزٕ را ًٜشزّ ًٜٖ يٌيؼ اي

 «! ًيب ١غشٚ

 .دزعي، سٞ ي٠ اح٘ن ث٠ س٘بٕ ٗؼٜبيي- 

ٟ اي ث٠ ٗيش ًٜبر زعشؼ ًٞثيس ٝ آٙ را س٠ٌ س٠ٌ ًزز  .سبيغٞٙ ثب ضزث٠ ي ثزم آعب ٝ ؿيز ٜٗشظز

 !دزعي، اح٘ن ٛيغز- 

ٚ ٠ً ثشٞاٖٛ خٔٞيؼ را ثِيزٕ، سبيغٞٙ ث٠ عزف ٓٞى ذيش ثززاؽز ٗؾز ١بي عِٜيٜؼ ث٠ عزف . هجْ اس اي

اُز ٓٞى ث٠ خبي ٗـش سٞي عزػ كٞالز ١ٖ زاؽز اس عزػ چيشي ثبهي ٛ٘ي ٗبٛس، اٗب ذزط ١بي زٝ . ٓٞى ركز

ٙ ١ب زعز ١بي سبيغٞٙ را ُزكشٜس ٝ اٝ را ػوت ًؾيسٛس، ١٘يٚ ثبػث ؽس سبيغٞٙ عز ثرٞرز . هٔٞ زذبٓز ًززٛس، آ

 .عٞري رٝي كزػ اكشبز ٠ً س٘بٕ ػزؽ٠ ٓزسيس

اٗب اِٛبر زٝعشبي ذبًغشزي ٗٚ ثب ١ٖ اس سٞ ! ًبر ثسي ًززي، عبيٌالدظ» : ٓٞى رٝ ث٠ سبيغٞٙ ُلز

 «- ؽبيس ثبيس ث٢ؾٞٙ اخبسٟ ثسٕ. هٞي سز١غشٚ
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 «.دسرر ٗب رٝ كزعشبزٟ. ٓٞى، ث٠ ٗٚ ُٞػ ثسٟ» : حزكؼ را هغغ ًززٕ

 «! حشي اع٘ٞؽٞ ٛ٘ي ذٞإ ثؾٜٕٞ» : رَٛ صٞرر ٓٞى ٛب٢ُبٙ ٗثْ دذزٝٛي ؽس

ٟ عز، ٝٓي ثؼسػ ك٢٘يسٕ اٝٙ ٗب رٝ . اٝٙ ث٠ ٗب ُلز عٞار ايٚ هبين ثؾيٖ-  كٌز ٗي ًززٕ كوظ ي٠ عٞاري٠ عبز

ٚ خب كزعشبزٟ سب سٞ رٝ ديسا ًٜيٖ  .١ِزٗظ ُلز ١ز چوسر ١ٖ ٠ً ػصجبٛي ثبؽي، ٝٓز ٛ٘ي ٠ًٜ. اي

! ٗٚ اآلٙ ٗيرٞإ اٝٓ٘خ ٛبثٞز ثؾ٠! ػصجبٛي؟ ٖٝٓ ٠ًٜ؟ اٝٙ ٜٗٞ ٛبثٞز ًزز، دزعي» : ٓٞى اس ذؾٖ كٞراٙ ًزز

١زثبر ٠ً ي٠ زٝر٠ُ ث٠ ٗب ٗٔحن ٗيؾ٠، . حش٘بً ايٜٞ ث٠ ١زٗظ ثِٞ! اٝٙ سرز ١بي هسي٘ي ثبيس س٠ٌ س٠ٌ ثؾٚ

ٚ ١ب ضؼيق سز ٝ ٗب هٞي سز ٗيؾيٖ  «. اٝ هٞي سز ٗيؾ٠. اٝٓ٘خ ٛؾي

 .  ٓٞى ث٠ سبثٞر اؽبرٟ ًزز

» : دزعيسٕ. خؼج٠ ثبػث ٗي ؽس سٜٖ ث٠ ٓزسٟ ثيلشس، ١ز چٜس ث٠ ١يچ ٝخ٠ ٛ٘ي ذٞاعشٖ ٓٞى ٗشٞخ٠ سزعٖ ثؾٞز

 «٠ِٗ ايٚ چي٠؟ 

ثؼس يي زكؼ٠ ث٠ ذٞز آٗسٕ ٝ اس ذٞزٕ عإاّ ًززٕ؛ چ٠ چيشي ثبيس زرٝٙ سبثٞر ثبؽس؟ يي ٓحظ٠ احغبط 

 «... ٛ٘ي ذٞاي ثِي ٠ً» . ًززٕ زٗبي اسبم ثيغز زرخ٠ دبييٚ آٗسٟ

ٖ ًٖ زاريٖ ٛيزٝي سٛسُيؾٞ اس خؼج٠ ثيزٝٙ . اٝٙ زارٟ زٝثبرٟ ؽٌْ ٗي ُيزٟ» : ٓٞى ثب اكشربر ُلز ً

ٟ اي ٠ً ث٠ ٗب ٗي ديٞٛسٟ ٝ ٗب رٝ ؽٌغز ٛبدذيز سز ٗي ٠ًٜ، س٠ٌ ي ًٞچيي زي٠ِ اي دسيسار . ٗي ًؾيٖ ثب ١ز ػضٞ سبس

 «. ٗيؾ٠

 «! سٜلز آٝرٟ» : آٛبثز ثب اٛشخبر ُلز

ٟ ي سئٞط ث٠ ٝخٞز اٝٗسٟ؟ ذٞة زي٠ِ چيشي » : ٓٞى دٞسذٜس سز ٗي زٝٛغشي ٗبزرر اس خ٘د٠ ي زٝ ٛيٖ ؽس

اس ايٚ س٠ٌ ١ب ثسٙ خسيسي . ث٠ سٝزي ٗوسار ًبكي اس ٓزز سبيشبٙ ذٞا١يٖ زاؽز سب زٝثبرٟ ًبٗٔؼ ًٜيٖ. ٛ٘ي ُٖ

ٟ ١بي ١لبعشٞط. ثزاػ ٗي عبسيٖ  «. ذسٗز هبثْ سوسيزي اس ًٞر

 «! سٞ رٝاٛي ١غشي» : آٛبثز ُلز

اعذبٛغز١بي دٞٓساري ٠ً ثشٞٛٚ ثزاٗٞٙ ايٚ . ٗب زٝعشبٙ هسرسٜ٘سي زاريٖ. ث٠ ٗب ٗٔحن ؽٞ ٝ دبزاػ ثِيز- 

سٞ ٗي سٞٛي . دزعي، ٗبزرر زي٠ِ ٗدجٞر ٛيغز ًبر ٠ًٜ. ًؾشي سلزيحي ٝ ذئي چيش١بي زي٠ِ رٝ كزا١ٖ ًٜٚ
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آٛبثز . ٝ ١ز چيشزي٠ِ اي ٠ً ٗي ذٞاي زاؽش٠ ثبؽي- سٞ ٗي سٞٛي هسرر، اكشربر. ثزاػ ي٠ ػ٘برر ثشرٍ ثرزي

. ٗي سٞٛي ثٜبيي ثغبسي ٠ً ١شاراٙ عبّ ثبهي ث٠ٛٞ٘. سٞ ٗي سٞٛي رؤيبي ٗؼ٘بر ؽسٛز رٝ ث٠ ٝاهؼيز سجسيْ ًٜي

 !ٗؼجسي ثزاي ٓزز ١بي ػصز خسيس

 !ثزٝ ث٠ خ٢ٜٖ- 

 « !ذدبٓز آٝرٟ» : ٓٞى ٛبٓيس

زرػزض چٜس ثبٛي٠ زر اسبم ثبس ؽس . ثؼس چيشي ؽجي٠ ًٜشزّ سٔٞيشيٞٙ را ثززاؽز ٝ ز٠ً٘ ي هزٗشي را كؾبر زاز

ٖ ١بي ؽيؾ٠ اي ١٘بٙ كٜبدذيز ١بيي را زاؽشٜس . ٝ چٜس ٛلز اس ذس٠ٗ ي ًؾشي ثب يٞٛيلٞرٕ ٝ ثبسٕٞ ٝارز ؽسٛس ٙ ١ب چؾ آ

ٚ ث٠ سٚ ٛ٘ي ؽٞز ٟ ي س ٙ ؽبٙ زر يي ٗجبرس  .٠ً سب حبال زيسٟ ثٞزٕ، ١ز چٜس احغبط ٗي ًززٕ ايٚ ثبػث ضؼيق ؽس

ٚ خب چٜس ٛلز رٝ زاريٖ ٠ً زسزًي . اٟٝ، ث٠ٔ، ُبرز اٜٗيشي» : ٓٞى رٝ ث٠ ٝارز ؽسُبٙ ُلز ٗشأعلٖ ثِٖ ٗب اي

 «. عٞار ًؾشي ؽسٙ

 «. ث٠ٔ، هزثبٙ» : ٗغيؼب٠ٛ دبعد زازٛس

ايٚ اح٘وب رٝ ثجز دبييٚ ٝ . اآلٙ زرعز ٝهش٠ ؿذا زازٙ ث٠ اصز١بي حجؾي٠» :  ٓٞى ث٠ ع٘ز اٝرئٞط ثزُؾز

 «. ًبرٝ سٕ٘ٞ ًٚ

 «! ٠١ ٠١! ٠١ ٠١» : اٝرئٞط ًٞزًب٠ٛ ذٜسيس

 «- اٝٙ عبيٌالدظ. ٛ٘يؾ٠ ث٠ ثزازرٕ اػش٘بز ًزز. اخبسٟ ثسٟ ٗٚ ثزٕ» : آريِٞط ُلز

ثؼس عٞري ٠ً اِٛبر چيشي ثبػث زرزعزػ ؽسٟ، ث٠ سبثٞر عاليي ِٛب١ي « . ١يچ ذغزي ٛسارٟ» : ٓٞى ُلز

ٚ خب ث٘ٞٛي» : اٛساذز ٝ ُلز  «. ٗي ذٞايٖ زر ٗٞرز ٗٞضٞع ٢ٗ٘ي صحجز ًٜيٖ. آريِٞط ثبيس اي

 ...ٝٓي- 

 .سب ٗغ٘ئٚ ٛؾسي اصز١ب س٘بٕ ؿذا ؽٞ ٛرٞرزٟ،  اس خٔٞي زر سٌٞٙ ٛرٞر. اٝرئٞط، ٛب اٗيسٕ ٌٛٚ- 

ٟ اػ ث٠ دؾز ٗبٙ كؾبر زاز ٝ ١٘زاٟ ُبرز اٜٗيشي ث٠ ثيزٝٙ اس اسبم راٛس  .اٝرئٞط ثب ٛيش
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ٟ ي اٝرئٞط رٝي ً٘زٕ ثٞز، ث٠ چيشي كٌز ٗي ًززٕ ٠ً ٓٞى ُلز . ٝهشي زر را١زٝ خٔٞ ٗي ركشيٖ ٝ ٛيش

ٚ ٠ً ذزط ١ب ثب ١ٖ هسرر سبيغٞٙ را زاؽشٜس  ... .اٗب ؽبيس ث٠ س٢ٜبيي. اي

ٝ ١بي ٗيب٠ٛ ي ًؾشي ػجٞر ًززيٖ ٝ ث٠ ػزؽ٠ ي ثبسي ٠ً زر ًٜبرػ رزيلي اس هبين ١بي ٛدبر ثٞز،  اس را١ز

ٚ هسر ًؾشي را ذٞة ٗي ؽٜبذشٖ ٠ً ثساٖٛ ايٚ آذزيٚ ثبري اعز ٠ً آكشبة را ٗي ثيٜيٖ. رعيسيٖ ٝهشي ث٠ . اي

ٙ خب آذز راٟ ثٞز  .عزف زيِز ٗي رعيسيٖ،  ثب آعبٛغٞر ث٠ اٛجبر ركشيٖ ٝ آ

 «! حبال» : ث٠ سبيغٞٙ ِٛبٟ ًززٕ ٝ ُلشٖ

ثزُؾز ٝ ثب ضزث٠ ي ثزم آعبيي اٝرئٞط را زٟ ٗشز آٙ عزف سز زرٝٙ اعشرز، . ذسايبٙ را ؽٌز ٠ً ك٢٘يس

ٟ ي ساٗجي دزر ًزز  .زرعز ٝعظ ذبٛٞاز

 «! رٝسٗٞٙ ذزاة ؽس! اَٟ» : ثچ٠ ١ب ثب ١ٖ كزيبز سزٛس

. يٌي اس اكزاز ُبرز اٜٗيشي ثبسٞٗؼ را زر آٝرز، ٝٓي آٛبثز ثب يي ِٓس زرعز ث٠ ٗٞهغ ثبسٕٞ را اس زعشؼ دزاٛس

 .زيِزي ث٠ ع٘ز ٛشزيي سزيٚ خؼج٠ ي آصيز ركز

ٚ ٠ً ثب يٌي اس صٜسٓي ١بي ػزؽ٠ رٝي . اٗب ذئي زيز ؽسٟ ثٞز« ! ثِيزػ» : آٛبثز كزيبز سز زرعز هجْ اس اي

 .عزػ ثشٖٛ، آصيز را رٝؽٚ ًزز

 .چزاؽ ١بي هزٗش كٔؼ سزٛس، آصيز خيؾ ًؾيس

 .ٝ ث٠ ع٘ز ٛشزيي سزيٜؼ زٝيسيٖ« ! هبين ٛدبر» : زاز سزٕ

ٙ ١ب ثب  ٚ عٞر ٠ً دٞؽؼ يٌي اس هبين ١ب را ثز ٗي زاؽشيٖ، ١يٞال١ب ٝ ُبرز ًؾشي ٠ً سٞريغز ١ب ٝ ُبرعٞ ١٘ي

ٟ ي يٞٛبٛي ؽ٘ؾيزػ را ثيزٝٙ . عيٜي ١بي ٛٞؽيسٛي ؽبٙ را ًٜبر ٗي سزٛس، ث٠ ػزؽ٠ ١دٕٞ ٗي آٝرزٛس يي ٛلز ثب سر

ٟ اي ٠ً رٝي سٗيٚ ريرش٠ ثٞز، عز ذٞرز ٝ ٛوؼ سٗيٚ ؽس . ًؾيس ٝ ث٠ ع٘ز ٗب آٗس، اٗب رٝي دي٠ٜ ًالز

ٙ ١بيؾبٙ ؽسٛس ٙ زاراٙ العشزيِٞٛيبيي رٝي ػزؽ٠ ي ثبال خ٘غ ؽسٟ ثٞزٛس ٝ ٗؾـّٞ ُذاؽشٚ سيز١ب زر ً٘ب  .ً٘ب

 «چغٞري ٗي ذٞاي ايٜٞ راٟ ثٜساسي؟ » : آٛبثز كزيبز سز

ثؼس ٛب٢ُبٙ يي عَ خ٢ٜ٘ي اس خبيي ث٠ عزف ٗٚ خغز سز، ٝٓي سبيغٞٙ ثب يي ًذغّٞ آسؾلؾبٛي ث٠ 

 .ًٜبري دزسؼ ًزز
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آٛبثز ٝ سبيغٞٙ زر ثبس . ريذشبيس را ثبس ًززٕ ٝ اٝٓيٚ رزيق سيز را زر آع٘بٙ دزاًٜسٟ ًززٕ« ! ثذزيس سٞ» : ُلشٖ

 . ًززٙ عٜبثي ٠ً هبين را ث٠ ًؾشي ٗشصْ ٗي ًزز، ث٠ ٗؾٌْ ثز ذٞرزٟ ثٞزٛس

 . ٝ عٜبة را ثب ؽ٘ؾيزٕ ثزيسٕ« ! ثزيس ًٜبر» : دزيسٕ ًٜبرؽبٙ، كزيبز سزٕ

ٚ ٠ً آسازا٠ٛ رٝي اهيبٛٞط عوٞط ٗي ًززيٖ، ثبراٛي اس سيز اس رٝي عزٗبٙ صليز ًؾبٙ ػجٞر ٗي ًزز  .زر حيٚ اي
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 : زعز اٛسر ًبراٙ

 آرػ ٛؼ٘ز ا٢ٓي: ٗشزخٖ كصْ

 ٛي٘ب ٢ًٜساٛي: ٝيزاعشبر كصْ 

 ٛي٘ب ٢ًٜساٛي: ٗسيز دزٝصٟ 

 

 

 

 :داالن ارتباطی

info@hdmfans.com 

 

 

 

 

 ...ادامه دارد

 *چند روز دیگر در تارنمای نوقلم : 10فصل *   

mailto:info@hdmfans.com
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 فصل دهم

 !از متحدان مرده سواری رایگان می گیریم

 

 

 «!ه٘و٠٘» : دس حبٓی ٠ً ث٠ عشف دسیب دشٝاص ٗی ًشدیٖ، كشیبد صدٕ

 چی؟  - 

  آٛبثز حش٘بً كٌش ٗی ًشد ٠ً ػؤٖ سا اص دسز دادٕ، ثشای حلظ خبٛص ٗحٌٖ ث٠ ٓج٠ ی هبین چسجیذٟ ثٞد ٝ 

ث٠ سخشی سبى ٗشا ثبص ًشد ٝ ه٘و٠٘ ی خبدٝیی ١شٗس سا . ١ٞٗبیص ٗثْ ٗطؼٔی دشٝاص ٗی ًشد، اٗب سبیسٞٙ ك٢٘یذ

 . ثذٝٙ آٙ ٠ً ًٜششٓص سا اص دسز ثذ١ذ یب آٙ سا ثیٜذاصد، ثیشٝٙ آٝسد

ٟ ١ب اص سشٗبٙ سٞر ًطیذٛذ  «! ٗحٌٖ ثِیش» : ث٠ ایٚ اٗیذ ٠ً ًبس دسسشی ٗی ًٜٖ، كشیبد صدٕ.   سیش ١ب ٝ ٛیض

 «! ُشكشٖ» :   آٛبثز خیؾ صد

ٖ سش  -   . ٗحٌ

  دب١بیٖ سا دٝس صٜذٓی ثبدی هبین هلْ ًشدٕ ٝ ٝهشی ٠ً سبیسٞٙ ثب دسشبٛص دطز ٗٚ ٝ آٛبثز سا چَٜ ٗی صد، دس 

ٛب٢ُبٙ ٝسهی ثبد اص كالسي ثیشٝٙ صد، ٗب سا ث٠ ًٜبسی ١ْ داد ٝ ثبػث ضذ هبین ٗبٙ ثب چ٢ْ ٝ . ه٘و٠٘ سا چشخبٛذٕ

 . ثبد ٗثْ ایٚ ٠ً اص خبسج ضذٙ اص كالسي خٞضحبّ ثبضذ، ٗی خٜذیذ. دٜح دسخ٠ سوٞط ًٜذ

ثؼذ ٗثْ كشكشٟ دس آة ث٠ .   ١٘یٚ ٠ً سٝی اهیبٛٞس اكشبدیٖ ٗثْ یي سَٜ چٜذ ثبس سٝی آة ثبال ٝ دبییٚ سكشیٖ

 . خٔٞ سكشیٖ، ثبد دسٝٙ ه٘و٠٘ سٝی صٞسر ٗبٙ ثٞد ٝ چیضی خض دسیب ٛ٘ی دیذیٖ

ٟ ی سیش ایطبٙ خبسج ضذٟ    صذای ٛب٠ٓ ای سا اص ًطشی ػشض٠ ی ًطشی دطز سشٗبٙ ضٜیذٕ، اٗب دیِش اص ٗحذٝد

ٟ ی یي هبین اسجبة ثبصی ًٞچي ٝ ثؼذ ٛبدذیذ ضذ  . ثٞدیٖ، اص دٝس دشٛسس آٛذسٝٗذا ث٠ اٛذاص
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.   ٝهشی ٠ً سٝی دسیب سٞاسی ٗی ًشدیٖ، ٗٚ ٝ آٛبثز سؼی ًشدیٖ یي دیبٕ سِٛیٚ ً٘بٛی ثشای ًبیشٝٙ ثلشسشیٖ

ٗی خٞاسشیٖ سب ٝهز ١سز ث٠ دیِشاٙ اعالع ثذ١یٖ ٠ً ٓٞى چ٠ ًبس ١بیی ٗی ًٜذ ٝٓی ٛ٘ی ضذ ث٠ ًس دیِشی 

 . اػش٘بد ًشد

ٝٓی اسسجبط ٗب ١ٜٞص - ػبٓی ثشای یي دیبٕ سِٛیٚ ً٘بٛی-   ثبد ه٘و٠٘ دس آس٘بٙ سِٛیٚ ً٘بٙ سطٌیْ ٗی داد

آٛبثز یي س٠ٌ ی یٞٛبٛی ث٠ دسٝٙ آٙ اٛذاخز ٝ اص ا٠٢ٓ ی سِٛیٖ ً٘بٙ خٞاسز ًبیشٝٙ سا ث٠ ٗب . ضؼیق ثٞد

ٛطبٙ د١ذ، صٞسسص ًبٗالً دذیذاس ضذ ٝٓی ٛٞسی ػدیت ٝ ؿشیت دطز سشش خبٗٞش ٝ سٝضٚ ٗی ضذ ٝ 

 . ٗٞسیوی ساى ١ٖ ضٜیذٟ ٗی ضذ، ٗثْ ایٚ ٠ً دس یي ثبضِبٟ سهص ثبضذ

  ٗب ثشای اٝ اص اسدُٝبٟ، ٓٞى، دشٛسس آٛذسٝٗذا ٝ خؼج٠ ی عالیی ثوبیبی ًشٝٛٞس ُلشیٖ اٗب ثیٚ سش ٝ صذای 

 . آٙ عشف ٝ ثبد ٝ آة عـیبِٛش ایٚ عشف، ٗغ٘ئٚ ٛجٞدٕ چوذس اص حشف ١بی ٗب سا ضٜیذٟ اسز

 «... دشسی، سٞ ثبیذ حٞاسز ث٠» :   ًبیشٝٙ كشیبد صد

چی؟ »: ُلشٖ. چٜذ ٛلش ٗثْ سشخ دٞسز ١ب داضشٜذ خیؾ ٝ داد ٗی ًشدٛذ-   صذای اٝ دس كشیبد دطز سشش ُٖ ضذ

» 

 !ٓؼٜز ث٠ كبٗیْ ٗٚ  - 

  ًبیشٝٙ اص صیش ثطوبثی ٠ً دشٝاص ٗی ًشد، سشش سا دصیذ، صذای خٞسد ضذٙ ثطوبة خبیی خبسج اص سصٞیش 

 ... ٝٓی ا٠ُ اٝٙ دطٖ سٝ ُیش ثیبسیٚ! آٛبثز، ٛجبیذ اخبصٟ ٗی دادی دشسی اص اسدُٝبٟ خبسج ثط٠» : ضٜیذٟ ضذ

 «! ٝس١ٝٝٝٞٝٝ... آسٟ» :   صذایی اص دطز سش ًبیشٝٙ كشیبد ًطیذ

ٚ هذس هٞی ثٞد ٠ً ثبػث ٗی ضذ هبین ٗبٙ ث٠ ٓشصٟ دس ثیبیذ ٞ ١ب ای ٚ سش ضذ، صذای ثٜٔذُ  .   ٗٞسیوی خط

 «... سؼی ٗی ًٜٖ حٞاسٖ ثبض٠» :   ًبیشٝٙ كشیبد ٗی صد

  صلح٠ ی ٠ٗ آٓٞد ٗحٞ دبسٟ دبسٟ ضذ ٗثْ ای٠ٌٜ ًسی اص آٙ عشف ثغشی ث٠ عشكص دشسبة ًشدٟ ثبضذ ٝ ًبیشٝٙ 

 . سكش٠ ثٞد

ْ ١بی ثٜٔذ دطز س آٙ آة دش اص هبین ١بی .   یي سبػز ثؼذ خطٌی دیذیٖ؛ یي سبحْ عٞالٛی ثب سدیلی اص ١ش

ٚ ٠ً ٗی خٞاسز ِٛبٟ دیِشی ث٠ . ٗب١یِیشی ٝ سبٌٛش ضذ یٌی اص هبین ١بی ُبسد سبحٔی اص ًٜبس ٗب سد ضذ ٝ ٗثْ ای
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ٙ ١ب ١ش سٝص یي هبین ٛدبر صسد ثب س٠ سب ثچ٠ سا ٗی دیذٛذ ٠ً ایٚ چٜیٚ . ٗب ثیٜذاصد دٝس صد كٌش ٛ٘ی ًٜٖ آ

 . سشػشی داضش٠ ثبضٜذ، آٙ ١ٖ ثذٝٙ ٗٞسٞس

دشٛسس آٛذسٝٗذا . اٝٙ سبحْ ٝیشخیٜیبسز» :   ١٘یٚ عٞس ٠ً ث٠ خظ سبحٔی ٛضدیي ٗی ضذیٖ، آٛبثز ُلز

 «... چغٞسی ایٚ ٗسبكز سٝ ی٠ ضج٠ عی ًشد؟ ٗثْ ایٚ ٠ً

 «. دبٛصذ ٝ سی ُشٟ دسیبیی» :   ُلشٖ

 «اص ًدب ٗی دٝٛی؟ » :   ث٠ ٗٚ خیشٟ ضذ

 .ٗغ٘ئٚ ٛیسشٖ... اٖٗ٘  - 

 «دشسی، سٞ االٙ سٞ چ٠ ٗٞهؼیشی ١سشی؟ » :   آٛبثز یي ٓحظ٠ كٌش ًشد

ثؼذ ثب سٌبٙ دادٙ سشٕ سأییذ ًشدٕ « .  دهیو٠ ی ؿشثی2 دسخ٠ ٝ 74 دهیو٠ ی ض٘بٓی ٝ 44 دسخ٠ ٝ 36» :  سشیغ ُلشٖ

 «چغٞسی ایٚ ًبسٝ ًشدٕ؟ » : ٝ ُلشٖ

اٗب « ... ثبحب٠ٓ. ث٠ خبعش دذسس٠، ٝهشی ٠ً سٝی دسیب ١سشی سٞاٛبیی ١بی ضِلز اِٛیضی داسی» :   آٛبثز ُلز

ی٠ » : هجْ اص ٛی٠ٌ چیضی ثِٞیٖ، سبیسٞٙ سٝی ضب٠ٛ إ صد.  اٛسبٛی ثبضGPSٖٛ٘ی خٞاسشٖ یي ٝاحذ . ٗغ٘ئٚ ٛجٞدٕ

 «. هبین دی٠ِ داسٟ ٗیبد

١بیص خبٗٞش ٝ سٝضٚ چشاؽ.   ث٠ دطز سشٕ ِٛبٟ ًشدٕ، هبین ُبسد سبحٔی ثذٝٙ ضي ٗب سا دٛجبّ ٗی ًشد

 . ٗی ضذ ٝ داضز سشػشص سا صیبد ٗی ًشد

ٖ ٗٞٙ ٗی ًٜٚ. ٛ٘ی سٞٛیٖ ثضاسیٖ ثِیشٛ٘ٞٙ» :   ُلشٖ  «. سیٚ خی

ٛذشسیذٕ چغٞسی ٜٗغو٠ سا ث٠ « . ٗٚ ی٠ خب ثشای هبیٖ ضذٙ سشاؽ داسٕ.  ثشٝ سٞی خٔیح چیسبدیي» :   آٛبثز ُلز

ٟ ای اص ثبد اص ه٘و٠٘ ثیشٝٙ صد ٝ ٗب سا ث٠ ٓج٠ ی . ایٚ خٞثی ٗی ضٜبسذ ْ سش ًشدٕ ٝ هغبس سبص دس ه٘و٠٘ سا ً٘ی ض

ُبسد سبحٔی دٝسسش ٝ دٝسسش ضذ سب ٝهشی ٠ً دٝ عشف . ض٘بٓی سبحْ ٝیشخیٜب ٝ دسٝٙ خٔیح چیسبدیي كشسشبد

. خٔیح ٛضدیي سش ٝ ٛضدیي سش ضذٛذ ٝ ٗشٞخ٠ ضذٙ ٝاسد د١ب٠ٛ ی یي سٝد ضذیٖ، سشػز ٗبٙ سا ًٖ ٌٛشدٕ

ٟ ایٖ احسبس ٗی ٛب٢ُبٙ احسبس خسشِی ٝ ًٞكشِی ضذیذی ًشدٕ، ٗثْ . ًشدٕ اص آة ضٞس ث٠ آة ضیشیٚ آٗذ
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اص ایٚ خب ث٠ ثؼذ ٛ٘ی داٛسشٖ ًدب ثبیذ سكز یب هبین سا ث٠ ًذإ سٞی . ای٠ٌٜ اص یي حبٓز دش اٛشطی ثشُطش٠ ثبضٖ

 .خٞة ثٞد ٠ً آٛبثز ٗشا سا١ٜ٘بیی ٗی ًشد. ثشاٖٛ

ٙ خب، دطز اٝٙ سذ٠ ی ضٜی» :   آٛبثز ُلز  «. اٝ

دسخز ١بی . هبین سا دسسز خٔٞی یي سشٝ ٗشٞهق ًشدٕ.   ث٠ عشف ثبسالهی ٗ٘ٔٞ اص ٓدٚ سـییش خ٢ز دادیٖ

ّ دیٌش ثبالی سشٗبٙ ثٞدٛذ ٍ سیض ؿٞ ١ٞا ضشخی ٝ ُشٕ ثٞد ٝ ثخبس . حطشار دسٝٙ خِْٜ خطٚ ُشكش٠ ثٞدٛذ. ثش

ٚ خب ٗب٢ٛبسبٙ ٛجٞد ٝ ٗٚ دٝسشص ٛذاضشٖ. سٝی سٝد ٗی چشخیذ  . دس ٝاهغ ای

 «. ػد٠ٔ ًٚ، ١٘یٚ اعشاك٠» :   آٛبثز ُلز

 «چی ایٚ اعشاك٠؟ » :   دشسیذٕ

 .كوظ دٛجبٖٓ ثیب  - 

 « . ٛجبیذ خٔت سٞخ٠ ًٜیٖ. ث٢ششٟ هبین سٝ ثذٞضٞٛیٖ» :   یي ٠ًٓٞ دطشی اش  سا ثشداضز ٝ ُلز

ٟ ی سٝدخب٠ٛ ساٟ اكشبدیٖ ٗبسی سٝی .   ثؼذ اص د٢ٜبٙ ًشدٙ هبین صیش دسخز، سبیسٞٙ ٝ ٗٚ دٛجبّ آٛبثز دس ًٜبس

ٟ ١ب سسیذ ٝ دس ػٔق ١ب د٢ٜبٙ ضذ  . خض

 . ٝ ثب دسشص دط٠ ١بیی سا ٠ً سٝی دسشص حٔو٠ صدٟ ثٞدٛذ، ٠ٓ ًشد« . ایٜدب خبی خٞثی ٛیسز» :   سبیسٞٙ ُلز

ٚ خب» :   ثؼذ اص چٜذ دهیو٠ آٛبثز كشیبد صد  « . ای

ٟ ای ضٌْ .   س٘بٕ چیضی ٠ً ٗی سٞاٛسشٖ ثجیٜٖ چٜذ سب ثٞس٠ ثٞد ٟ ی دایش ثؼذ آٛبثز ٗثْ یي دس چٜذ ضبخ٠ ی ثبهش٠ ضذ

 .سا ًٜبس صد ٝ ٗشٞخ٠ ضذٕ ث٠ یي دٜب١ِبٟ اسششبس ضذٟ ِٛبٟ ٗی ًٜٖ

دیٞاس١ب اص ضبخ٠ ٝ ثشٍ ثبكش٠ ضذٟ .   دسٝٙ دٜب١ِبٟ ثشای س٠ ٛلش ًبكی ثٞد، حشی اُش سبیسٞٙ سٞٗیٚ ٛلش ثبضذ

دس ُٞض٠ ای ١ش چیضی ٠ً ثشای یي اسدٝ . ثٞدٛذ، ٗوْ یي ًٔج٠ ی سشخذٞسشی، آجش٠ ضذ آة ث٠ ٛظش ٗی سسیذٛذ

ٝ س٠ُ ١ب ٛیض ثٞد . ًیس٠ خٞاة، ٓحبف، یي یخذاٙ ٝ یي چشاؽ ٛلشی. ٛیبص ثبضذ، ثٞد ٟ ١بی –سذاسًبر د  ٛٞى ٛیض

ٙ خب خبٓی . ثشٛضی، یي خؼج٠ دش اص سیش، ض٘طیشی اضبك٠ ٝ یي خؼج٠ آٗجشٝسیب ث٠ ٛظش ٗی سسیذ ٠ً ٗذر صیبدی آ

 . ثٞدٟ ثبضذ
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 .ث٠ ٗخلی ُبٟ دٝس٠ُ ١ب  - 

 «! سٞ ایٜدب سٝ دسسز ًشدی؟» :   ثب سؼدت ث٠ آٛبثز ِٛبٟ ًشدٕ

 ... سبٓیب ٝ ٗٚ  - 

 «. ٝ ٓٞى» :   آسإ ُلز

ٗی . یؼٜی ٗی داٛسشٖ سبٓیب ٝ ٓٞى ٝهشی آٛبثز ًٞچي ثٞد، اص اٝ ٗشاهجز ٗی ًشدٛذ.   ایٚ ٛجبیذ ٛبساحشٖ ٗی ًشد

ٟ اٛذ، كشاس اص ١یٞال١ب، صٛذٟ ٗبٛذٙ سب ٝهشی ٠ً ُشاٝس دیذایطبٙ ًشدٟ  ٝ سؼی ًشدٟ ث٠ سذ٠ ی  داٛسشٖ ثب ١ٖ هشاسی ثٞد

... ضبیذ ٛبساحشی ٗی ًشدٕ... اٗب ١ش ٝهز آٛبثز دس ٗٞسد آٙ ٝهز ١ب صحجز ٗی ًشد، احسبس. دٝس٠ُ ١ب ثجشدضبٙ

 !٠ٛ...ٛبساحشی... ٠ٛ

 «٠ٛ؟ ... ث٠ ٛظشر ٓٞى ایٜدب دٛجبٓ٘ٞٙ ٛ٘ی ُشدٟ... خت» : ُلشٖ.   دس ٝاهغ آٙ حسبدر ثٞد

یب حشی . ضي داسیٖ ٓٞى یبدش ثیبد ایٜدب ًدبسز. ٗب دٝ خیٚ اص ١٘یٚ خ٠ٛٞ ١ب سبخشیٖ» :   سشش سا سٌبٙ داد

اص حبٓشص ٗؼٕٔٞ . آٛبثز خٞدش سا سٝی ٓحبف ١ب اٛذاخز ٝ ضشٝع ث٠ ُطشٚ دس ٠ًٓٞ دطشی اش ًشد« . ا١٘یشی ثذٟ

 . ثٞد ػاله٠ ث٠ ادا٠ٗ ی صحجز ٗبٙ ٛذاسد

ٟ ی صحشایی، چیضی ١سز؟ ... اٖٝٗ» : ُلشٖ  «سبیسٞٙ، ٗی سٞٛی ثیشٝٙ ی٠ چشخی ثضٛی؟ ثجیٚ ایٚ دٝس ٝ ثشا ٗـبص

 ٗـبصٟ؟  - 

 .كوظ خیٔی دٝس ٛطٞ. دٞدس ضیشیٜی یب ١ش چیض دی٠ِ... آسٟ، ثشای ی٠ خٞساًی ٗخشصش - 

ثیشٝٙ سكز ٝ ضشٝع ًشد « . ٗٚ سٞی خِْٜ دٛجبّ دٞدس ضیشیٜی ٗی ُشدٕ. دٞدس ضیشیٜی» :   سبیسٞٙ ٗشدا٠ٛ ُلٜز

١ی، ٗٚ ٗشأسلٖ ث٠ خبعش دیذٙ » : ١٘یٚ ٠ً سكز، سٝثشٝی آٛبثز ٛطسشٖ« ! ایٜدب، دٞدس ضیشیٜی» : ث٠ صذا صدٙ

 «. ٓٞى

 . سوصیش سٞ ٛیسز  - 

خیٔی ساحز ُزاضز كشاس » : ُلشٖ.   خٜدشش سا ثیشٝٙ ًطیذ ٝ ضشٝع ث٠ س٘یض ًشدٛص ثب یي س٠ٌ دبسچ٠ ًشد

 «. ًٜیٖ
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داضشٖ ث٠ ١٘یٚ كٌش » : ثبكی ٗی ًٜٖ، ٝٓی آٛبثز ثب حشًز سشش ٗشا سأییذ ًشد  كٌش ٗی ًشدٕ ضبیذ داسٕ خیبّ

كٌش ... ٗی ًشدٕ، یبدس٠ هجْ اص ای٠ٌٜ ثشیٖ سٞی اسبهص چی ٗی ُلشٚ؟ ساخغ ث٠ ه٘بس ٝ ای٠ٌٜ اٝٛب عؼ٠٘ سٝ ٗی ُیشٙ

 «. ٗی ًٜٖ دس ٗٞسد ٗب صحجز ٗی ًشدٙ

 عؼ٠٘ دطٖ ٗبسز؟ یب ُشاٝس؟  - 

ضبیذ ث٠ ایٚ اٗیذٟ . ضبیذ دطٖ سٝ ثشای خٞدش ٗیخٞاد. ٛ٘ی دٖٝٛ، دشسی» :   ث٠ دهز ٛٞى خٜدشش سا ثشسسی ًشد

كوظ ٛ٘ی سٖٞٛ ثبٝس ًٜٖ ٠ً اٝٙ دسخز سٝ ٗسٕ٘ٞ . ٠ً ٗب ث٠ سخشی ًبسٝ اٛدبٕ ثذیٖ ٝ اٝٙ دطٖ سٝ اص ٗب ثذصدٟ

٠ًٜ .» 

 « ٜٗظٞسش چی ثٞد؟ ٠ً سبٓیب ثب اٝ ١٘شاٟ ٗی ضذ ا٠ُ صٛذٟ ثٞد؟ » :   ُلشٖ

 .اضشجبٟ ٗی ٠ًٜ  - 

 .ٗغ٘ئٚ ث٠ ٛظش ٛ٘یبی  - 

 .آسصٝ ًشدٕ ای ًبش ٝهشی آٙ خٜدش دس دسشص ٛجٞد ایٚ سا ٗی ُلٖ.   آٛبثز ث٠ ٗٚ خیشٟ ضذ

 .ض٘ب خیٔی ضجی٠ ١٘یٚ، یٌٖ سشسٜب٠ً. دشسی، ٗی دٝٛی ثیطشش اص ٠٘١ ٜٗٞ یبد ًی ٗیٜذاصی؟ سبٓیب -

 !ٛضدیي سشیٚ دٝسز خیٔی ث٢ششٟ -

 ٠ٌٜ٘ٗ سٞ ث٠ خبعش ١٘یٚ ثب اٝٓ٘خ ضذ ثطی؟ . سبٓیب ثؼضی ٝهشب اص دذسش ػصجبٛی ٗی ضذ، سٞ ١ٖ ١٘یٜغٞسی -

 «! ٠ٛ» :   ث٠ خؼج٠ ی سیش١بی ُٞض٠ ی اسبم صّ صدٕ

 . ٓٞى اضشجبٟ ٗی ٠ًٜ. اٝٙ ایٚ ًبسٝ ٛ٘ی ًشد. خت، ثبض٠ -

ٗی خٞاسشٖ اص آٛبثز دس ٗٞسد دیطِٞیی ٠ً ٓٞى دس ٗٞسدش ُلش٠ .   آٛبثز سیـ٠ ی خٜدشش سا دس صٗیٚ كشٝ ًشد

ًبیشٝٙ ایٚ ٗٞضٞع سا . ثٞد ٝ ساثغ٠ اش ثب سٞٓذ ضبٛضدٟ سبِٓی إ ثذشسٖ اٗب ٗی داٛسشٖ ٠ً چیضی ٛخٞا١ذ ُلز

ٟ ی آٙ ثطٜٕٞ  .ًبٗالً ٝاضح ًشدٟ ثٞد سب خذایبٙ ٛخٞا١ٜذ ٗٚ دسثبس

 «... خت، ٓٞى دس ٗٞسد سبیٌالدس چی ٗی ُلز؟ سٞ اص ٠٘١ ی ٗشدٕ» :   دشسیذٕ

 .اٝٙ دس ٗٞسد دٓیْ حویوشی ٠ً سبٓیب ث٠ خبعشش ٗشد، صحجز ٗی ًشد... ٗی دٖٝٛ ٜٗظٞسش چی ثٞد، اٝٙ -
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سٞ ١یچ ٝهز ٛ٘ی سٞٛی ث٠ یي » : آٛبثز ٛلس ػ٘یوی ًطیذ.   ٓحظ٠ ای ٌٗث ًشدٕ، ٛ٘ی داسشٖ چ٠ ثِٞیٖ

صذای « ... ضص سبّ دیص، ضجی ٠ً ُشاٝس ٗب سا ث٠ سذ٠ ی دٝس٠ُ ١ب ٗی ثشد. سبیٌالدس اػش٘بد ًٜی، دشسی

 . سبیسٞٙ ث٠ داخْ خضیذ. خیش خیش ثبص ضذٙ دس، صحجز آٛبثز سا هغغ ًشد

آٛبثز ث٠ اٝ خیشٟ « ! دٞدس ضیشیٜی» :   دس حبٓی ٠ً یي ثسش٠ ی ًٔٞچ٠ سا دس دسشبٛص ُشكش٠ ثٞد، ٗـشٝسا٠ٛ ُلز

 «... اٝٛٞ اص ًدب ُشكشی؟ ٗب ٝسظ خِٜٔیٖ، ایٚ اعشاف ١یچ» : ضذ

 «!  سٝی سذ٠–ثیسز ٗشش، ضیشیٜی كشٝضی ١یٞال » :   سبیسٞٙ ُلز

ٗب دطز یي دسخز دٝال ضذٟ ثٞدیٖ ٝ ث٠ ضیشیٜی كشٝضی ثیٚ « . اصالً خٞضٖ ٛ٘یبد» :   آٛبثز صیش ٓت صٗض٠ٗ ًشد

ٟ ١بی دش ٛٞس، ٗحٞع٠ ی دبسًیَٜ ٝ یي ٗسیش ثبسیي . دسخز ١ب ِٛبٟ ٗی ًشدیٖ ًبٗالً ٛٞ ث٠ ٛظش ٗی سسیذ، ثب دٜدش

یي ٛلش ١ٖ . ٠ً دس خِْٜ ُٖ ٗی ضذ ٝٓی ١یچ چیض دیِشی اعشاكص ٛجٞد ٝ ٗبضیٜی دس دبسًیَٜ دیذٟ ٛ٘ی ضذ

حشی سٝی سبثٔٞی ثضسُی ثب حشف ١بی دسضز . ٠٘١ اش ١٘یٚ ثٞد. دطز دیطخٞاٙ ٛطسش٠ ثٞد ٝ سٝصٛب٠ٗ ٗی خٞاٛذ

 :ٝ سیبٟ ٛٞضش٠ ضذٟ ثٞد

 شیرینی هیوال

ثٞدی خٞثی دس ١ٖ كضب دخص ضذٟ ثٞد، ٗثْ . یٌـٞٓي ًبسسٞٛی ١ٖ داضز ضیشیٜی ١یٞال سا ُبص ٗی صد

 . ضیشیٜی ١بی ضٌالسی خٞض٘ضٟ

ٚ خب ثبض٠» :   آٛبثز ثب صذای آساٗی ُلز  «! اضشجبٟ... ایٚ ٛجبیذ ای

 «. چشا اضشجب٠١؟خت ایٚ ضیشیٜی كشٝضی٠ دی٠ِ» :  دشسیذٕ

 !١یطططص  - 

 . ١یچ اسلبهی ١ٖ ثشاش ٛیلشبد. چشا داسیٖ آسٕٝ حشف ٗی صٛیٖ؟ سبیسٞٙ سكز ٝ ًٔی ضیشیٜی خشیذ  - 

 .اٝٙ ی٠ ١یٞالسز  - 

ٟ ای٠! ضیشیٜی ١یٞال ٠ً ث٠ ٗؼٜی ١یٞال ٛیسز. اٟٝ، ثبثب ّٝ ًٚ، آٛبثز  -  ٗب اٝٛب سٝ سٞی . ایٚ ی٠ كشٝضِبٟ صٛدیش

 . ٛیٞیٞسى ١ٖ داسیٖ
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ٟ ای ٝ سٞ كٌش ٛ٘ی ًٜی ػدیج٠ ٠ً دسسز ثؼذ اص ای٠ٌٜ اص سبیسٞٙ » :   آٛبثز سأییذ ًشد یي كشٝضِبٟ صٛدیش

 «خب ٝسظ خِْٜ؟ خٞاسشی ضیشیٜی ثخشٟ یٌی ظب١ش ضذ دسسز ایٚ

.   ً٘ی كٌش ًشدٕ، ٛبٗؼوّٞ ث٠ ٛظش ٗی سسیذ ٝٓی ضیشیٜی كشٝضی ١ب سسج٠ ی ثبالیی دس ٓیسز دضٜ٘بٙ ٗٚ ٛذاضشٜذ

 «! ایٚ ٗیش٠ٛٞ ی٠ ٗخلی ُبٟ ثبض٠» : آٛبثز سٞضیح داد

ضي داسٕ حشف ١بی آٛبثز سا ث٢شش اص ٗٚ ثل٢٘ذ، ٝٓی ٓحٚ آٛبثز داضز اٝ سا ١ٖ .   سبیسٞٙ ٛب٠ٓ ی خلیوی ًشد

 « ٗخلی ُبٟ ثشای چی؟ » : دشسیذٕ. ِٛشاٙ ٗی ًشد

ٟ ای ی٢ٞیی اص ًدب دیذاضٞٙ ٗیط٠؟ اٗشٝص ١یچ » :   اٛبثز دشسیذ سبحبال اص خٞدر ٛذشسیذی ایٚ كشٝضِبٟ ١ب صٛدیض

اٝٙ یٌی، ثؼذ دٝسب، س٠ ! ی٢ٌٞ سش ٝ ٠ًٔ ی ی٠ ثشُشی یب ه٢ٟٞ كشٝضی دیذا ٗیط٠! ثٕٞ... چی ٝخٞد ٛذاسٟ ٝ ثؼذ كشدا

 «! ١٘طٞٙ ١ٖ ضجی٠ ١٘ٚ.... سب ٝ چ٢بسسب ٝ 

 . إٝ ٠ٛ كٌش ٌٛشدٟ ثٞدٕ -

ْ ١بضٞٙ ی٠ ٛیشٝی صٛذُی ی٠ ١یٞال ٝص٠ٔ - .  دشسی، ثؼضی اص اٝٛب ایٜوذس سشیغ صیبد ٗیطٚ چٞٙ ٠٘١ ی ٗح

 ...ثؼضی اص ثچ٠ ١بی ١شٗس د٠١ ی دٜدبٟ ك٢٘یذٙ چغٞسی ایٚ ًبسٝ ثٌٜٚ

١یح حشًز ٛب٢ُبٛی ٌٜٛیذ، خیٔی » : ٗثْ ای٠ٌٜ خبٛص ث٠ آٙ ٝاثسش٠ ثبضذ، آٛبثز ُلز.   ٛب٢ُبٙ خطٌص صد

 «. آسٕٝ ثچشخیذ

ٍ ١ب ثخضد ثشُطشٖ ٝ چیضی ث٠ .   ثؼذ ضٜیذٕ، یي صذای خص خص، ٗثْ ای٠ٌٜ ًسی ثب ضٌ٘ص سٝی ثش

ٟ ی ًشُشدٙ سا دیذٕ ٠ً دس سبی٠ ی دسخز ١ب حشًز ٗی ًشد داضز ١یس ١یس ٗی ًشد، هس٘ز خٔٞی . اٛذاص

ثؼذ ك٢٘یذٕ ٠ً آٙ چٜذیٚ . ثذٛص دس ٠٘١ خ٢ز دیچ خٞسدٟ ثٞد، اّٝ ٛ٘ی داٛسشٖ داسٕ ث٠ چ٠ چیضی ِٛبٟ ٗی ًٜٖ

دٞسشص چشٗی ثٞد ٝ صیش ١ش ُشدٙ یي . حذ اهْ ١لز سب ٠ً ث٠ یي سش خضٛذٟ خشٖ ٗی ضٞٛذ- ُشدٙ داسد

 ". ٗٚ یي ضیشیٜی كشٝش ١یٞالیٖ": دیطجٜذ دالسشیٌی داضز ٠ً سٝش ٛٞضش٠ ضذٟ ثٞد

ثسیبسی اص . ٗشٞخ٠ ضذٕ« . ١ٜٞص ٝهشص ٛشسیذٟ» :   خٞدًبسٕ سا دسآٝسدٕ ٝٓی آٛبثز ثب چط٘بٛص اضبسٟ ًشد

١یٞال١ب دیذ ثسیبس ثذی داسٛذ، ٌٗ٘ٚ ثٞد ١یذسا ٗب سا سد ًٜذ اٗب اُش ١٘یٚ حبال ض٘طیشٕ سا ثبص ٗی ًشدٕ، سَٛ 

 . ٗب صجش ًشدیٖ. ثشٛض سٞخ٢ص سا خٔت ٗی ًشد
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ثؼذ ٗشٞخ٠ . ٗثْ ای٠ٌٜ دٛجبّ ضٌبس ثِشدد، صٗیٚ ٝ دسخز ١ب سا ثٞ ٗی ًشد.   ١یذسا كوظ چٜذ ٗشش آٙ عشف سش ثٞد

ٗؼٕٔٞ ضذ ١یذسا ١٘یٚ خب . ضذٕ ٠ً دٝ سب اص سش١ب داسٛذ یي س٠ٌ ًشثبس صسد سا ٗی خٞیٜذ؛ یٌی اص ٠ًٓٞ دطشی ١ب

ٟ ی ١یذسا سا دس ً٘خ . هٔجٖ ث٠ سذص اكشبد. ثٞد ٝ داضز ث٠ دٛجبّ ثٞی ٗب ٗی آٗذ ٗٚ اص هجْ یي یبدُبسی سش دش ضذ

 .دیذٟ ثٞدٕ، اٗب آٙ ث٠ ١یچ ٝخ٠ ٗشا ثشای ٗٞاخ٠ ثب یي ١یذسای ٝاهؼی آٗبدٟ ٛسبخش٠ ثٞد

ٙ ١بی ًٞس٠ ای ثٞد سبیسٞٙ داضز .   ١ش سش ث٠ ضٌْ ٓٞصی ثٞد، ٗثْ ٗب صٛذُی ٝٓی دسٝٙ ١ش د١بٙ سدیلی اص دٛذا

ٛب٢ُبٙ ٠٘١ ی ١لز سش ث٠ عشف ٗب . ث٠ ػوت ثشُطز ٝ سصبدكبً دبیص سا سٝی یي سش٠ً ُزاضز. ٗی ٓشصیذ

 .ثشُطشٜذ ٝ ضشٝع ث٠ ١یس ١یس ًشدٛذ

یٌی اص سش١بی ١یذسا . ٗٚ ث٠ عشف چخ چشخیذٕ. ٝ ث٠ ساسز ضیشخ٠ سكز« . دخص ثطیذ» :   آٛبثز كشیبد صد

اص س٠ٜ ی دسخز ٛبسٝٙ . سلی اص ٗبیغ سجض سق ًشد ٠ً اص دطز ضب٠ٛ إ ُزضز ٝ سٝی یي ٛبسٝٙ هشٗض دخص ضذ

س٘بٕ دسخز ث٠ س٘ز سبیسٞٙ ٠ً ١ٜٞص سٌبٙ ٛخٞسدٟ ثٞد ٝاطُٞٙ . دٝد ثٜٔذ ضذ ٝ ضشٝع ث٠ ٗشالضی ضذٙ ًشد

 . ضذ، سبیسٞٙ اص سشس خطي ضذٟ ثٞد

 !سبیسٞٙ -

  ثب ٠٘١ ی سٞاٖٛ ث٠ سبیسٞٙ س٠ٜ صدٕ ٝ دس حبٓی ٠ً سش ١بی ١یذسا ث٠ خٔٞ ح٠ٔ٘ ٝس ٗی ضذٛذ، اٝ سا سٝی صٗیٚ 

ٙ ١بی ١یذسا اكشبد. اٛذاخشٖ  . دسخز سٝی دٝ سب اص ُشد

٠٘١ ی سش١بیص اسیذ دشسبة ًشدٛذ ٝ .   ١یذسا ث٠ ػوت ٓـضیذ، سش١بیص سا آصاد ًشد ٝ ثب ػصجبٛیز ٛؼشٟ ًطیذ

 . دسخبسٚ ٛبٝسٙ دس دسیبیی اص ًثبكز خٞضبٙ رٝة ضذٛذ

ث٠ س٘شی سكشٖ ٝ ث٠ اٗیذ ای٠ٌٜ سٞخ٠ ١یذسا سا خٔت ًٜٖ، سیذشبیذ سا ثیشٝٙ ًطیذٕ، .   ث٠ سبیسٞٙ ُلشٖ حشًز ًٜذ

١٘یٚ ٠ً سیـ٠ ی ٛٞساٛی ٗٚ ظب١ش ضذ، ١یذسا . دیذٙ ثشٛض ث٢طشی ثشای اًثش ١یٞال١ب سٜلش آٝس اسز. خٞاة داد

ٙ ١بیص سا ٛطبٙ داد  . ١یس ١یس ًشد، ث٠ ٠٘١ ی سش١بیص ث٠ عشف آٙ چشخیذ ٝ دٛذا

ٟ ی  ٚ ٠ً سبیسٞٙ ٗٞهشبً اص خغش ٛدبر دیذا ًشدٟ ثٞد ٝ ای٠ٌٜ ٛضدیي ثٞد ٗٚ دس سٞدٟ ای اص ایٚ ٗبد   خجش خٞة ای

ثذٝٙ سأْٗ ض٘طیشٕ سا دس ١ٞا . یٌی اص سش١ب ث٠ عٞس آصٗبیطی ث٠ س٘ز ٗٚ ١دٕٞ آٝسد. ٓضج دٝة ضٕٞ

 «! ٠ٛ» : آٛبثز خیؾ ًطیذ. چشخبٛذٕ
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سشٟ اٝ دس چ٘ٚ ؿٔشیذ، س٠ٜ ی آٝیضاٛی ثش .   خیٔی دیش ضذٟ ثٞد، خیٔی سش ٝ س٘یض سش ١یٞال سا اص ُشدٛص خذا ًشدٕ

دس ػشض چٜذ ثبٛی٠ . خب ُزاضز ٠ً سشیؼبً خٞٙ سیضی اش ٗشٞهق ضذ ٝ ضشٟٝ ث٠ ثبد ضذٙ ٗثْ یي ثبٓٞٙ ًشد

حبال ٗٚ ث٠ ١یٞالی ١طز سش ِٛبٟ . ُشدٙ ثشیذٟ ضذٟ ث٠ دٝ ُشدٙ ٜٗطؼت ضذ ٠ً ١ش ًذإ سش ًبٗٔی داضشٜذ

 . ٗی ًشدٕ

 «! دشسی، سٞ االٙ ی٠ خبیی یي ضیشیٜی كشٝضی ١یٞالی دی٠ِ ثبص ًشد» :   آٛبثز ثب حبٓشی سشصٛص ُشا٠ٛ ُلز

آٛبثز «  ثٌطی٘ص؟ ثبیذ چغٞسی ١سشی؟ چی ِٛشاٙ سٞ ثؼذ .ٗی ٗیشٕ داسٕ ٗٚ »:   اص سلی اص اسیذ خب خبٓی دادٕ

سش١بی ١یذسا س٢ٜب د صٞسسی . ١٘یٚ ٠ً ایٚ سا ُلز ٗبخشا سا ث٠ یبد آٝسدٕ« . ثبیذ آسیطص ثضٛیٖ! آسص» : ُلز

ٙ ١ب سا هجْ اص دٝثبسٟ ثضسٍ ضذٕ ٗی سٞصاٛذیٖ ث٠ ١ش حبّ ایٚ چیضی ثٞد ٠ً ١شًّٞ . صیبد ٛخٞا١ٜذ ضذ ٠ً ُشد

 .   اٛدبٕ دادٟ ثٞد، ٝٓی ٗب آسص ٛذاضشیٖ

آٛبثز ث٠ س٘ز چخ ٗٚ آٗذ ٝ سؼی ًشد حٞاس .   ٗٚ ث٠ عشف سٝد ػوت ٛطیٜی ًشد ٝ ١یذسا ١ٖ دطز سشٕ آٗذ

ٙ ١بی ١یذسا سا دٝس ٗی ًشد ٝٓی سشی دیِش ٗثْ یي چ٘بم اٝ سا . یٌی اص سش١ب سا دشر ًٜذ ثب خٜدشش دٛذا

 . سٝی صٗیٚ اٛذاخز

 !حبال ٛٞثز ٠ٜٗ  - 

١٘یٚ ٠ً آٛبثز سٝی دب اكشبد، سبیسٞٙ ثب سشػز .   سبیسٞٙ خٔٞ ًطیذ ٝ خٞدش سا ثیٚ آٛبثز ٝ ١یذسا اٛذاخز

ٟ ای ضشٝع ث٠ ٗطز صدٙ ث٠ سش١ب ًشد ٠ً ٗشا ث٠ یبد ثبصی دس اسدُٝبٟ اٛذاخز، ٝٓی حشی سبیسٞٙ  خبسم آؼبد

 . ٛ٘ی سٞاٛسز ١یذسا سا ثشای ١٘یط٠ ٗشٞهق ًٜذ

ٚ دبٝسچیٚ ػوت سكشٚ، خب خبٓی دادٙ ٝ ٜٗحشف ًشدٙ سش١بیی ٠ً ث٠ س٘ز ٗبٙ ٗی آٗذٛذ ثذٝٙ    ٗب ثب دبٝسچی

ٍ ٗبٙ سا ػوت ٗی اٛذاصیٖ ٙ ضبٙ ادا٠ٗ دادیٖ، ٝ ٓی ٗی داٛسشٖ س٢ٜب داسیٖ ٗش دس آخش ٗب اضشجب١ی ٗی ًشدیٖ ٝ . ثشیذ

ٙ ٗبٙ ٗی ضذ  . ١٘یٚ ثبػث ًطش٠ ضذ

 صذای سبح سبح ٠ً اّٝ كٌش ًشدٕ صذای سذص هٔت خٞدٕ اسز، ایٚ هذس –  ثؼذ صذای ػدیت ٝ ؿشیجی ضٜیذٕ 

ٟ ی سٝد ث٠ ٓشصش دس ثیبیذ ایٚ » : آٛبثز دس حبٓی ٠ً حٞاسص ث٠ ١یذسا ثٞد، ُلز. هٞی ثٞد ٠ً ثبػث ٗی ضذ ًٜبس

 « صذای چی٠؟ 

 «. ٗٞسٞس ثخبس»:   سبیسٞٙ ُلز
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 «چی؟ » :   سشٕ سا اص اسیذی ٠ً ١یذسا سق ًشدٟ ثٞد، دصدیذٕ

ٙ خب» :   ثؼذ اص سٝدخب٠ٛ ی دطز سشٗبٙ صذای آضٜبی دخششی ُلز صذای ضذیذاً « !  ًیٔٞیی سا آٗبدٟ ًٜیذ32! آ

 «! ثب س٘بٕ هذسر ث٠ دیص! ٓؼٜز ث٠ ه٢شٗبٛب» : دخششى ُلز« ! اٝٛب خیٔی ٛضدیٌٚ، ثبٛٞ» : ٗشدا٠ٛ ُلز

 ! آی، ثبٛٞ  - 

 !ثب دسشٞس ٗٚ ضٌیي ًٚ، ًبدیشبٙ  - 

ٝ ٗب دس حبٓی ٠ً « ! ضیشخ٠ ثضٛیٚ» :   آٛبثز ٓحظ٠ ای هجْ اص ٗٚ ك٢٘یذ چ٠ اسلبهی دس حبّ ٝهٞع اسز، كشیبد صد

صبػو٠ ای اص ٛٞس، كشیبدی اص دسد ٝ ١یذسا دسسز . صذای ٢ٗیجی اص سٝدخب٠ٛ ث٠ ُٞش سسیذ، سٝی صٗیٚ ؿز صدیٖ

ٟ ی سجض صَٛ ١یٞال ثب ١٘بٙ سشػشی ٠ً سٝی ٗب سیخز، سجخیش ضذ. سٝثشٝی ٗب ٜٗلدش ضذ آٛبثز . ثبهی٘بٛذ

 «! ًطشی ثخبس» : سبیسٞٙ كشیبد صد« ... اٟ ... ای ٝی» : خیؾ ًطبٙ ُلز

ضیء دش سش ٝ صذای دسٝٙ سٝدخب٠ٛ .    ایسشبدٕ، اص ثٞی ثبسٝسی ٠ً س٘بٕ سٝدخب٠ٛ سا كشا ُشكش٠ ثٞد، ث٠ سشك٠ اكشبدٕ

دسٝٙ آة دس ػ٘ن ً٘ی ٗثْ یي صیش دسیبیی ضٜبٝس . ػدیت سشیٚ ٛٞع ًطشی ثٞد ٠ً دس س٘بٕ ػ٘شٕ دیذٟ ثٞدٕ

. دس ٗیب٠ٛ ی ػشض٠ اسبهٌی رٝصٛو٠ ای ثب سٌبٙ دسیبیی دس ١ش عشف ٝخٞد داضز. ثٞد ٝ ػشض٠ ی آ١ٜی داضز

ٟ ای دس صٗی٠ٜ ای ث٠ سَٛ هشٗض خٞٛی سدیلی . دشچ٘ی ١ٖ ثبالی ًطشی ث٠ ا١شضاص دس آٗذٟ ثٞد؛ ُشاصی ٝحطی ٝ ٛیض

ٕ ١بی خبًسششی  ٟ ای ثب صٞسر ١بی ٗشسؼص ٠ً س٢ٜب هس٘شی اص خ٘د٠٘ ضبٙ –اص صاٗجی ١ب دس یٞٛیلٞس  سشثبصاٙ ٗشد

ٙ ١ب سا دیذٟ ثٞدٕ ّ ١بیی ٠ً دس دٛیبی صیش صٗیٚ ٢ِٛجبٛی هصش ٗشدُبٙ سا ٗی ًشدٛذ ٝ آ  . سا ٗی دٞضبٛذ، ٗثْ ؿٞ

َ ١بی ؿیشٛظبٗی س٢ٜب ٗی سٞاٛسشٖ ٛبٕ ًطشی سا دس دٗبؿ٠ ی آٙ .   ًطشی یي ٗبضیٚ خِٜی آ١ٜی ثٞد، ثشای خٜ

 . ثیشٗی٢ِٜبCSSٕ: ثجیٜٖ

  ٝ دس ًٜبس سٞدی ٠ً اص اٙ دٝد ثٜٔذ ٗی ضذ ٝ ٛضدیي ثٞد ٗب سا ٛبثٞد ًٜذ، دس ٓجبس ًبْٗ ٛظبٗی یٞٛبٛی ًالسیس 

 «! ٝٓی كٌش ٗی ًٜٖ ثبیذ ٛدبسشٞٙ ثذٕ، ثیبیذ ثبال! ثبصٛذٟ ١ب» : ثب ٛیطخٜذی ُلز. حضٞس داضز
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 : دسز اٛذس ًبساٙ

 آیذا ًطٞسی: ٗششخٖ ػٜٞاٙ/آسش ٛؼ٘ز ا٢ٓی: ٗششخٖ كصْ

 ٛی٘ب ٢ًٜذاٛی: سبیذیسز ٝیشاسشبس كصْ 

 ٛی٘ب ٢ًٜذاٛی: ٗذیش دشٝطٟ 

 

 

 

 :داالن ارتباطی

info@hdmfans.com 

 

 

 

 ...ادامه دارد
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 فصل یازدهم

 !کالریس همه چیس را منفجر می کند

 

 ". سٞ زضزسط ثعضُی اكشبزی": ًالضیس ُلز

اٛجبض ظؿبّ سَٜ، . سبظٟ سلط زضیبیی ٛبذٞاسش٠ ضا ث٠ اسبم ١بی سبضیي ٗ٘ٔٞ اظ ٗٔٞاٙ ١بی ٗطزٟ س٘بٕ ًطزٟ ثٞزیٖ

ث٠ ٛظط ٗی ضسیس ٌٗ٘ٚ اسز ١ط ٓحظ٠ ٜٗلدط . زیَ ١بی ثربض ٝ ٗٞسٞض ضا زیسیٖ ٠ً زٝز ٗی ًطزٛس ٝ ٗی ٛبٓیسٛس

ثب زٝ اسٔح٠ ی ثعضٍ  (ٌٗبٙ ٗٞضز ػاله٠ ی ًالضیس  )اعبم زیسٟ ثبٛی ًطشی ٝ اٛجبض ثبضٝر ٝ سٞدرب٠ٛ . ضٞٛس

 س٘بٗی آ٢ٛب – ٠ٛ ایٜچی زض خٔٞ ٝ ػوت ًطشی زآِِطٙ ضٝی ثٜسضُبٟ ٝ س٘ز ضاسز ًطشی ٝ سٞح ثطٝى ضیلْ

 .سٜظیٖ ضسٟ ثٞزٛس ٠ً ٠ُٓٞٔ ی ثطٛعی آ٘ذی ضا ضٔیي ًٜٜس

صٞضر ١بی ضیطٞی ضٝح ٗبٜٛسضبٙ زض ثطاثط . ١ط خب ٠ً ٗی ضكشیٖ، ٗٔٞاٙ ١بی ٗشحس ٗطزٟ ث٠ ٗب ذیطٟ ٗی ضسٛس

اظ ٗٚ ١ٖ . آٛبثز ضا هجّٞ زاضشٜس چٞٙ ث٠ آ٢ٛب ُلش٠ ثٞز اظ ٝیطخیٜیب آٗسٟ اسز. خ٘د٠٘ ١بیطبٙ سٞسٞ ٗی ظز

 اٗب ثب ُلشٚ ایٚ ٠ً ا١ْ ٛیٞیٞضًٖ ذطاثص – ضجی٠ ث٠ غٛطاّ خٜٞثی –ذٞضطبٙ آٗسٟ ثٞز، چٞٙ اسٖ٘ خٌسٞٙ ثٞز 

 .١ِ٘ی زض ٗٞضز آٗطیٌبیی٢ب ظیط ٓت كحص ٗی زازٛس ١ٝیس ١یس ٗی ًطزٛس. ًطزٕ

زض س٘بٕ عّٞ سلط، اصطاض زاضز ٠ً آٛبثز زسشص ضا ثِیطز ٝ ث٠ ٛظط ٗی ضسیس ٠ً . سبیسٞٙ اظ آ٢ٛب ٝحطز زاضز

 .آٛبثز چٜساٙ زض ایٚ ٗٞضز ١یدبٙ ظزٟ ٛیسز

                                                             
 . Brooke nine-inch 
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 ث٠ اٛساظٟ ی یي ً٘س ذیٔی ثعضٍ اهبٗشِبٟ ًبدیشبٙ سی اس اس ثطٗیِٜبٕ. ثبالذطٟ، ثطای ضبٕ اسٌٞضر ضسیٖ

ًطٟ . ٗیع ثب ًشبٙ ٝ ظطٝف چیٜی سلیس سعئیٚ ضسٟ ثٞز. ثٞز، اٗب ثبظ ١ٖ اظ اسبم ١بی زیِط ًطشی ذیٔی ثعضُشط ثٞز

ثبزإ ظٗیٜی ٝ سبٛسٝیچ ١بی غالسیٜی، چیذس سیت ظٗیٜی ٝ ٛٞضبث٠ ی ُبظزاض ٠ً ذس٠ٗ ای اسشرٞاٛی آ٢ٛب ضا سطٝ 

 .ٛ٘ی ذٞاسشٖ چیعی اظ زسز اضٝاح ثرٞضٕ، اٗب ُطِٜی ثط سطسٖ ؿٔج٠ زاضز. ٗی ًطز

آهبی زی ُلز ا٠ُ یٌی اظ ض٘ب زٝثبضٟ .  سبٛشبٓٞس ثطای ١٘یط٠ سٞ ضٝ ثیطٝٙ اٛساذش٠": ًالضیس ذٞزثیٜب٠ٛ ُلز

 ".سٞ اضزُٝبٟ آكشبثی ثط٠، ث٠ سٜدبة سجسیٔشٞٙ ٗی ٠ًٜ ٝ ثب خیخ ظیطسٞٙ ٗی ُیطٟ

 " اٝٛب ایٚ ًطشی ضٝ ث٢ز زازٙ؟": دطسیسٕ

 ".دسضٕ زاز.  آجش٠ ٠ً ٠ٛ" -

 " اِضیع؟" -

كٌط ٗی ًٜی ثبثبی سٞ س٢ٜبی ًسی٠ ٠ً هسضر زضیب ضٝ زاضٟ؟ اضٝاح عطف ضٌسز ذٞضزٟ ": ًالضیس دٞظذٜس ظز

اظ دسضٕ ی٠ ثبضًص زضیبیی . ایٚ ٛلطیٜی ثطای ضٌسز ذٞضزٙ آ٢ٛبسز. ی ١ط خَٜ ی٠ ذطاج ث٠ اِضیع ثس١ٌبضٙ

 "ایٚ عٞض ٛیسز، ًبدیشبٙ؟. ایٚ ٗطزا ١طًبضی ٠ً ٗٚ ثِٖ اٛدبٕ ٗیسٙ. ذٞاسشٖ ٝ االٙ ایٜدبسز

چط٘بٙ سجع سٞظاٛص ثب ِٛب١ی ذیطٟ ٝ . ذطٚ ٗی ضسیس ث٠ ٛظط ػصجبٛی ٝ ًبدیشبٙ دطز سطش ایسشبزٟ ثٞز ٝ

 ا٠ُ ث٠ ٗؼٜی دبیبٛی ثطای خَٜ زٝظذی ١سز، ثبٛٞ، ثبالذطٟ صٔح، ١ط ًبضی اٛدبٕ ". ُطس٠ٜ ث٠ ٗٚ ظّ ظزٟ ثٞز

 ".١ط ًسی ضٝ ٛبثٞز ٗی ًٜیٖ. ٗیسیٖ

 ".ذٞضٖ اٝٗس.  ١طًسی ضٝ ٛبثٞز ٗی ًٜیٖ": ًالضیس ٓجرٜس ظز

 .سبیسٞٙ آة ز١بٛص ضا هٞضر زاز

                                                             
 . CSS Birmingham 
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ٛوط٠ ضٝ ثسسز آٝضزٟ ٝ ث٠ . ٗب اٝٛٞ زیسیٖ. ٠ٌٜ٘ٗ ٓٞى ١ٖ زٛجبّ دطٖ ظضیٚ ثبض٠.  ًالضیس": آٛبثز ُلز

 "...ی٠ ًطشی دط اظ ١یٞال زاضٟ. س٘ز خٜٞة ٗیطٟ

 ".ٗٚ اٝٛٞ اظ آة ثیطٝٙ ٗیٜساظٕ.  ذٞث٠" -

 "...ثعاض ًٌ٘ز ًٜیٖ.  ٛ٘ی ك٢٘ی، ٗب ثبیس ٛیط١ٝب ضٝ زٝض ١ٖ خ٘غ ًٜیٖ": آٛبثز ُلز

ثبالذطٟ ایٚ كطصز ضٝ زاضٕ ٠ً !  ٠ٛ؛ زذشطٟ ی ثب١ٞش، ایٚ خسز ٝ خٞی ٠ٜٗ": ًالضیس ضٝی ٗیع ًٞثیس

 ".ه٢طٗبٙ ثطٖ ٝ ض٘ب زٝ سب ایٚ ضبٛس ضٝ اظ ٗٚ ٛ٘ی ُیطیٚ

 " ١ٖ ًبثیٜی ١بر ًدبٙ؟ سٞ ٗی سٞٛسشی زٝ سب اظ زٝسشبر ضٝ ثب ذٞزر ثیبضی، ٠ٛ؟": دطسیسٕ

 ".سب اظ اضزُٝبٟ ٗحبكظز ًٜٚ. ُصاضشٖ دطز ذظ ث٘ٞٛٚ...  اٝٛب ٛ٘ی " -

 " یؼٜی ٗی ُی آزٗبی ًبثیٚ ذٞزر ١ٖ ًٌ٘ز ٛ٘ی ًٜٚ؟" -

  !"یب ث٠ سٞ ! ث٠ اٝٛب ٛیبظی ٛساضٕ!  ذل٠ ضٞ ، دسطٟ ی سٞسّٞ " -

ػبضن ای٠ٜ ٠ً . اٝٙ ث٠ اضزُٝبٟ ا١٘یشی ٛ٘ی زٟ.  ًالضیس، سبٛشبٓٞس زاضٟ اظر سٞءاسشلبزٟ ٗی ٠ًٜ": ُلشٖ

 ".سب ٝهشی ٠ً ضٌسز ثرٞضی اظر اسشلبزٟ ٗی ٠ًٜ. ثجی٠ٜ زاضٟ ذطاة ٗی ض٠

 . خٔٞی ذٞزش ضا ُطكز"...ثطإ ٢ٖٗ ٛیسز ٠ً دیص ُٞ !  ٠ٛ" -

 " چی ؟ دیطِٞ ث٠ سٞ چی ُلش٠؟": ُلشٖ

 س٘بٕ چیعی ٠ً الظ٠ٗ ثسٝٛی ای٠ٜ ٠ً ٗٚ ایٚ خسز ٝ ".  ُٞش ١بی ًالضیس صٞضسی ضس". ١یچ چی" -

 "...ث٠ ػجبضر زی٠ِ، ٛ٘ی سٖٞٛ ثعاضٕ ثطیٚ . خٞ ضٝ سٕ٘ٞ ٗی ًٜٖ ٝ ض٘ب ً٘ي ٛ٘ی ًٜیٚ

 ". دس ٗب ظٛساٛی ١سشیٖ": آٛبثز دطسیس
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 ًالضیس دب١بیص ضا ضٝی ضٝٗیعی ًشبٙ سلیس ُصاضز ٝ یي ٛٞضبث٠ ی ُبظزاض زیِط ". ٢ٗ٘بٙ، كؼالً" -

ا٠ُ اظ ضكشبض اٝٛب . سٞی ذٞاثِبٟ ًطشی ث٠ ١طًسٕٝ ی٠ ٜٛٞ ثسٟ.  ًبدیشبٙ، اٝٛب ضٝ ثجط دبئیٚ". ثبظ ًطز

 ".ٛبضاحز ٛ٘ی ضٚ، ٛطٞٛطٞٙ ثسٟ چغٞضی ثب ی٠ خبسٞس زض٘ٚ ضكشبض ٗی ًٜیٖ

 .١٘یٚ ٠ً ذٞاثٖ ثطز ضٝیب ث٠ سطاؿٖ آٗس

ُطاٝض زض اسبهص ٛطسش٠ ثٞز ٝ ثب ٛب اٗیسی زٛجب٠ٓ ی ٓجبس ػطٝس ضا اظ ١ٖ ثبظ ٗی ًطز ١٘بٙ ٓحظ٠ زض سِٜی 

 " آ١ب": ًٜبض ضكز ٝ سبیٌالدس ٛؼطٟ ًطیس

 "!سٞ ذیٔی سبًشی... ٗٚ ٛس!  ػعیعٕ": ُطاٝض ثغ ثغ ًطز

 ".دس ٗطٌْ ای٠ٜ!  اظ ١ٖ ثبظ ًطزٙ":  ؿطیسدٔیل٘ٞس

 "...ٗٚ ٛ٘ی - ٗٚ.  اٟٝ، ٠ٛ" -

 دٔی ك٘ٞس ، ُطاٝض ضا اظ ً٘ط ُطكز، ٛی٘ی اظ ثسٛص ضا حْ٘ ٗی ًطز ٝ ٛیٖ زیِطش ضا زض " ثیب" -

. ُطاٝض سوال ٗی ًطز ٠ً دب١بی ػوجی اش ضا ضٝی سٖ اٝ ٠ِٛ زاضز. سطاسط سْٞٛ ١بی ؿبض ٗی ًطیس

 .ٛوبثص ضٝی سطش ًح ضس ٝ ذجط اظ خسا ضسٛص ٗی زاز

آٛدب یي . سبیٌالدس اٝ ضا ث٠ ؿبضی ًطبٛس ٠ً ث٠ اٛساظٟ ی اٛجبض ثٞز ٝ ثب آضـبّ ١بی ُٞسلٜس سعئیٚ ضسٟ ثٞز

ٗجْ ضاحشی دٞضیسٟ اظ دطٖ ٝ سٔٞیعیٞٛی دٞضیسٟ اظ دطٖ، هلس٠ ١بی ًشبة ثی ٛظٖ ٗ٘ٔٞ اظ چیع١بی 

 ٓیٞاٙ ١بی ه٢ٟٞ ای ث٠ ضٌْ صٞضر ُٞسلٜس، ٗدس٠٘ ١بی ًٞچي ُچی ُٞسلٜس، ثبظی –ُٞسلٜسی 

ًق ظٗیٚ ثب اٛج١ٞی اظ اسشرٞاٙ ١بی . ١بی صلح٠ زاض ُٞسلٜسی ٝ ًشبة ١بی ٗصٞض ٝ ٗدس٠٘ ای خِٜی

                                                             
 . Polyphemus 
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 اسشرٞاٙ سشیط١بیی ٠ً ثطای –ُٞسلٜس ٝ اسشرٞا٢ٛبی زیِطی ٠ً زهیوبً ضٌْ اسشرٞاٙ ُٞسلٜس ٛجٞزٛس 

 . دٞضیسٟ ضسٟ ثٞز–خسز ٝ خٞی دبٙ ث٠ خعیطٟ آٗسٟ ثٞزٛس 

ضٝضٜبیی ضٝظ ث٠ . دٔیل٘ٞس ُطاٝض ضا ظٗیٚ ُصاضز كوظ ث٠ اٛساظٟ ای ٠ً زض سِٜی ثعضٍ زیِطی ضا ثبظ ًٜس

 !١ٞای سبظٟ. زاذْ ؿبض ١دٕٞ آٝضز ٝ ُطاٝض ثب اضشیبم ٗی ٛبٓیس 

سبیٌالدس اٝ ضا ث٠ ثیطٝٙ ٝ ه٠ٔ ی ١ًٞی ًطبٛس ٠ً ظیجبسطیٚ خعیطٟ ای ٠ً سب ث٠ حبّ زیسٟ ثٞزٕ ضا ٛطبٙ ٗی 

 .زاز

زض یي سٞ سذ٠ ١بی سط سجع ٝ دط دطز ثٞز ٝ زضٟ ای . ضجی٠ ث٠ ظیٜی ثٞز ٠ً ثب سجط اظ ٝسظ ٛصق ضسٟ ثبضس

. د٢ٚ زض ٗیب٠ٛ ی آٙ ٠ً ثب دطسِب١ی ثعضٍ ٝ ػ٘ین ضٌبكش٠ ضسٟ ثٞز ٝ ثب عٜبثی ضٝی آٙ دْ ثسش٠ ثٞزٛس

عٞعی ١ب ٗیبٙ . ضٝز١بی ظیجب ث٠ س٘ز ٓج٠ ی زضٟ ٗی ؿٔشیسٛس ٝ زض آثطبضی ضِٛیٚ ً٘بٛی ٛبدسیس ٗی ضسٛس

 .ُْ ١بی صٞضسی ٝ اضؿٞاٛی زض ثٞس٠ ١ب ضٌٞك٠ ٗی زازٛس. زضذشبٙ ثبّ ٝ دط ٗی ظزٛس

 .صس١ب ُٞسلٜس زض چٜ٘عاض ٗی چطیسٛس، دطٖ ١بیطبٙ ث٠ عطظ ػدیجی ٗبٜٛس س٠ٌ ١بی ٛوطٟ ٝ ٗس ٗی زضذطیس

ٝ زض ٗطًع خعیطٟ، زضسز ثؼس اظ دْ ضیس٘بٛی ، زض ذز ثٔٞط ثعضٍ ٝ دیچ زاضی ثٞز ٠ً زض دبئیٚ سطیٚ 

 .ضبخ ١بیص چیعی ٗی زضذطیس

 .دطٖ ظضیٚ

حشی زض ضٝیب ، ٗی سٞاٛسشٖ حس ًٜٖ ٠ً هسضسص سطاسط خعیطٟ درص ٗی ضٞز ٝ چ٘ٚ ١ب ضا سط سجعسط ٝ 

ٗی سٞاٛسشٖ سصٞض ًٜٖ . ٗی سٞاٛسشٖ سوطیجب ثٞی خبزٝی عجیؼی ٗٞخٞز ضا حس ًٜٖ. ُْ ١ب ضا ظیجبسط ٗی ًٜس

 .٠ً چٜیٚ ٜٗظطٟ ای چوسض ثطای یي سشیط ٗی سٞاٛس هسضسٜ٘س ثبضس

 .ُطاٝض ٛبٓیس
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ٗسس٢ب دیص اظ ه٢طٗبٙ ١ب ! اٝٛدب ضٝ ثییٚ؟ دطٖ دبزاش ٗد٘ٞػ٠ ی ٠ٜٗ.  ث٠ٔ": دٔیل٘ٞس ثب ؿطٝض ُلز

سشیط١ب اظ سطاسط خ٢بٙ ٗی آیٜس، ضجی٠ ث٠ دطٝا٠ٛ ث٠ زٝض !  ؿصای ضایِبٙ–زظزیسٗص ٝ اظ اٝٙ ٗٞهغ سب حبال 

 "...ٝ حبال ! سشیط١ب ؿصای ذٞثیٚ. آسص

 .دٔیل٘ٞس ٗد٘ٞػ٠ ای اظ دطٖ چیٚ ١بی ثطٛعی ضٕٞ ضا خ٘غ ًطز

ُطاٝض خیؾ ظز اٗب دٔیل٘ٞس ٛعزیٌشطیٚ ُٞسلٜس ضا ثطزاضز ٗثْ ایٚ ٠ً یي ػطٝسي حیٞاٛی دط ضسٟ اسز 

 .سٞزٟ ی دق ًطزٟ ای اظ آٙ ضا ث٠ ُطاٝض زاز. ٝ دطٖ ١بیص ضا چیس

 ".اظ ١ٖ ثبظ ٛ٘ی ض٠. خبزٝ.  ثعاضش سٞی چطخ ٛد ضیسی ": ثب ؿطٝض ُلز

 "....ذت...  آٟ " -

سب . ایٚ ٛد ٗطٌْ ضٝ حْ ٗی٠ٌٜ. ِٛطاٙ ٛجبش!  ١ب–١ب . ثبكٜسٟ ی ثس.  ػسٔي ثیچبضٟ": دٔیل٘ٞس دٞظذٜس ظز

 ".كطزا زٛجب٠ٓ ی ٓجبس ػطٝس ضٝ سٕ٘ٞ ًٚ

 ".اظ ١ٞضٜ٘سی ض٘بسز...  ایٚ " -

- "٠١ ٠١." 

ٜٗظٞضٕ ای٠ٜ ٠ً ث٠ ایٚ .  اٗب، ػعیعٕ، ا٠ُ یٌی زض ثطٟ چی ٗیط٠– اٗب ": ُطاٝض آة ز١بٛص ضا هٞضر زاز

 .  ُطاٝض ٗسشویٖ ث٠ ٗٚ ِٛبٟ ٗی ًطز ٝ ٗی زاٛسشٖ ثطای ٗٚ ایٚ ضا ٗی دطسس"خعیطٟ ح٠ٔ٘ ٠ًٜ؟ 

 " چی خٔٞضٞٙ ضٝ ٗی ُیطٟ ٠ً ٗسشویٖ ث٠ ثبال ٛیبٙ ٝ ث٠ ؿبضر ح٠ٔ٘ ٌٜٛٚ؟"

 ".ثبیس اظ حیٞٝٛبٕ ضز ض٠. دٔیل٘ٞس سیسشٖ اٜٗیشی ث٠ ضٝظی زاضٟ. ِٛطاٙ ٛجبش. چ٠ ثبٗعٟ.  ذبٖٛ ٗی سطس٠" -

 " حیٞٝٛب؟" -
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ُطاٝض سطاسط خعیطٟ ضا ِٛبٟ ًطز اٗب ث٠ خع ُٞسلٜس١ب ٠ً ثب آضاٗص زض چٜ٘عاض ٗی چطیسٛس، چیع زیِطی 

 .ٛجٞز

 ".ثؼس، ثبیس اظ ٗٚ ثِصضٙ  ٝ": دٔیل٘ٞس ؿطیس

 .  زاز ظز". حبال، ثیب". ٗطشص ضا ث٠ ٛعزیٌشطیٚ صرطٟ ًٞثیس ٝ صرطٟ ضٌبف ثطزاضز ٝ زٝٛیٖ ضس

 ". ثطُطز ث٠ ؿبض"

١٘بٙ .  ذیٔی ٛعزیي ث٠ آظازی ٝ ذیٔی ٛب اٗیسا٠ٛ زٝض–ث٠ ٛظط ٗی ضسیس ُطاٝض آٗبزٟ اسز سب ظیط ُطی٠ ثعٛس 

عٞض ٠ً زض سِٜی ثسش٠ ٗی ضس ٝ ثبض زیِط اٝ ضا زض سبضیٌی ًٖ ٛٞض ٝ ٗشؼلٚ ؿبض سبیٌالدس حجس ٗی ًطز، 

 .چط٘بٛص اظ اضي دط ضس

 .ثب ظَٛ ذغطی زض سطاسط ًطشی اظ ذٞاة ثیساض ضسٕ

ایٚ زذشط ! ثبٛٞ ًالضیس ضٝ دیسا ًٜیٚ!  ًٔی٠ ی دطسْٜ ضٝی ػطض٠": صسای ذطٚ ٝ ظٜٛسٟ ی ًبدیشبٙ

 "ًدبسز؟

زاضیٖ ث٠ . زٝسشبر االٙ ثبال ١سشٚ.  ثٜٔس ضٞ، آٗطیٌبیی". ثؼس صٞضر ضجح ٝاضش ثبالی سطٕ ظب١ط ضس

 ".ٝضٝزی ٛعزیي ٗیطیٖ

 " ٝضٝزی٠ چی؟" -

 ". آجش٠، زضیبی ١یٞال١ب": ٓجرٜسی اسٌٔشی ث٠ ٗٚ سحٞیْ زاز

زاضایی ١بی اٛسًٖ ٠ً اظ ح٠ٔ٘ ١بیسضا ث٠ ٠ًٓٞ ی دطشی ثطظٛشی ٝ دطسبة آٙ ث٠ س٘ز ضب٠ٛ ١بیٖ ثبهی ٗبٛسٟ 

 .ثٞز ضا خ٘غ ًطزٕ
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ثسُ٘بٛی د٢ٜبٛی ای زاضشٖ ٠ً ث٠ ٛٞػی ٗی ُلز ضت زیِطی ضٝی ًطشی سی اس اس ثطٗیِٜبٕ سذطی 

 .ٛرٞا١ٖ ًطز

 چیعی –حضٞضی زض ١٘بٙ ٛعزیٌی . زض ضا١ٖ ث٠ سٞی عجو٠ ی ثبال ثٞزٕ ٠ً چیعی ٗٚ ضا ٗیرٌٞة ًطز

ٗی ذٞاسشٖ ٗشحسی ٗطزٟ ضا . ثسٝٙ ١یچ زٓیْ ذبصی ، احسبسی ضجی٠ ث٠ خِٜیسٙ زاضشٖ. آضٜب ٝ ٛبذٞضبیٜس

 ...آذطیٚ ثبضی ٠ً ایٚ چٜیٚ ذط٘ص احسبس ًطزٕ. ٗطز ثعٖٛ

 .ث٠ خبی ثبال ضكشٚ ، ث٠ ٓج٠ ی دٜدطٟ ی س٢ٞی٠ ذعیسٕ ٝ زاذْ اسبم زیَ ثربض ضا ِٛبٟ ًطزٕ

ًالضیس زهیوب ً ظیط ٗٚ ایسشبزٟ ثٞز ٝ ثب سصٞیطی ٠ً زض ثربض سٞٓیس ضسٟ اظ زیَ ثربض سٞسٞ ٗی ظز، 

 ٗطزی ػضالٛی ثب ٓجبس چطٕ ٗطٌی ٗٞسٞض سٞاضاٙ ٝ ٗسّ ٗٞی ٛظبٗی، ػیٜي آكشبثی –صحجز ٗی ًطز 

 .هطٗع ضَٛ ٝ چبهٞیی ٠ً ثب سس٠٘ اظ د٢ٔٞیص آٝیرش٠ ضسٟ ثٞز

 .اِضیع، ذسای خَٜ: اٝ ثطای ٗٚ ٜٗلٞضسطیٚ آ٘ذی ثٞز. ٗطز ١بیٖ ضا ُطٟ ًطزٕ

 ". زذشطى، ٗٚ ١یچ ػصضی ٛ٘ی ذٞإ": اضیع ؿطیس

 ".ث٠ٔ دسض-  ة": ًالضیس ٗٚ ٗٚ ًٜبٙ ُلز

 " زٝسز ٛساضی ٜٗٞ ػصجبٛی ثجیٜی، ٠ٛ؟" -

 ". ٠ٛ، دسض" -

ثبیس اخبظٟ ٗی زازٕ یٌی اظ دسط١بٕ ایٚ خسز ٝ خٞ .  ضهز اِٛیعی".  اِضیع ٗسرطٟ اش ًطز"٠ٛ، دسض" -

 ".ضٝ ث٠ ػ٢سٟ ثِیطٟ

 ". ثبػث اكشربضر ٗیطٖ" صسایص ٗی ٓطظیس ". ٗٞكن ٗیطٖ": ًالضیس هّٞ زاز
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اُط ثعاضی اٝٙ ثچ٠ ی ٜٗلٞض . زذشط، سٞ اظٕ ایٚ خسز ٝخٞ ضٝ ذٞاسشی .  ث٢شطٟ ایٚ عٞض ثبض٠": اذغبض زاز

 "...خٌسٞٙ ، اٝٙ ضٝ اظر ثسظزٟ

 "... اٗب دیطِٞ ُلز " -

 اِضیع ثب چٜبٙ هسضسی ٛؼطٟ ًطیس ٠ً سصٞیطش ضٝضٚ ٝ ذبٗٞش ".برام ههن نیست اوى چی گفته " -

 "... سٞ ٗٞكن ٗی ضی ٝ اُط ٛطی". ضس

 .ثب ایٚ ٠ً كوظ سصٞیطی زض ثربض ثٞز، ًالضیس ث٠ ذٞز دیچیس. ٗطشص ضا ثبال آٝضز

 " ٗب ١ٖ زیِطٝ ٗی ك٢٘یٖ؟": اِضیع ؿطیس

ضٜیسٕ ٠ً صسا١بیی ث٠ س٘ز ٗٚ ٗی آیٜس، اكسطاٙ ثب كطیبز، زسشٞض .ظَٛ ١بی ذغط زٝثبضٟ ث٠ صسا زضآٗس

 .آٗبزٟ سبظی سٞح ١ب ضا ٗی زازٛس

اظ دٜدطٟ ی س٢ٞی٠ ث٠ ػوت ذعیسٕ ٝ آٗبزٟ ی ضكشٚ ث٠ عجو٠ ی ثبال ثطای دیٞسشٚ ث٠ آٛبثز ٝ سبیسٞٙ ثط ضٝی 

 .ػطض٠ ی ثبالیی ًطشی ضسٕ

 " چی ضسٟ ؟ ی٠ ضٝیبی زی٠ِ ؟ ": آٛبثز دطسیس

سوطیجب . ٛ٘ی زاٛسشٖ زض ٗٞضز آٙ چیعی ٠ً دبییٚ د٠ٔ ١ب زیسٕ چ٠ كٌطی ثٌٜٖ. سط سٌبٙ زازٕ اٗب چیعی ِٛلشٖ

 .ث٠ اٛساظٟ ی ضٝیبیٖ زض ٗٞضز ُطاٝض اشیشٖ ٗی ًطز

 .سؼی ٗی ًطزٕ ث٠ اٝ ِٛبٟ ٌٜٖٛ. زهیوب دطز سط ٗٚ ًالضیس اظ د٠ٔ ١ب ثبال آٗس

 ثبالذطٟ، ًبدیشبٙ، ثب ٢ٛبیز سطػز ث٠ ". یي زٝضثیٚ زٝ چط٘ی اظ اكسط ظاٗجی هبدیس ٝ ثب زهز ث٠ اكن ذیطٟ ضس

 ".دیص
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 ١ٞا ٠ٗ آٓٞز ٝ. آس٘بٙ سیطٟ ثٞز. ث٠ س٘شی ٠ً اٝ ِٛبٟ ٗی ًطز، ِٛبٟ ًطزٕ اٗب ٛ٘ی سٞاٛسشٖ چیع ظیبزی ثجیٜٖ

اُط چط٘بٖٛ ضا ذیٔی ثبضیي ٗی ًطزٕ، كوظ زٝ خلز ٠ٌٓ ی سیطٟ ضا زض زٝض . ٜٛ٘بى ثٞز، ضجی٠ ث٠ ثربض اسٞ

 .زسز ٗی سٞاٛسشٖ ثجیٜٖ

حس زضیبیی إ ث٠ ٗٚ ٗی ُلز ٗب خبیی زٝض اظ سبحْ كٔٞضیسای ض٘بٓی ١سشیٖ، دس سطاسط ضت ضاٟ ظیبزی 

 .ٛسجز ث٠ آٛچ٠ ٠ً یي ًطشی كٜب دصیط ٗی سٞاٛس سلط ًٜس، دی٘ٞزٟ ثٞزیٖ

 .ثب اكعایص سطػز، ٗٞسٞض ؿطیس

 ".ثطای آة ػ٘ین سبذش٠ ٛطسٟ.  كطبض ذیٔی ظیبزی ضٝی دیسشٞٙ ١ب ١سز": سبیسٞٙ زسشذبچ٠ ٗٚ ٗٚ ٗی ًطز

. ٗغ٘ئٚ ٛجٞزٕ ٠ً چغٞض ایٚ ضا ٗی زاٛس اٗب ایٚ ٗٞضٞع ػصجی إ ًطز

س٘ز ض٘بّ، اٛج١ٞی صرطٟ اظ . ثؼس اظ چٜس زهیو٠ ی زیِط، ٠ٌٓ ١بی سیطٟ ی ثبالی سطِ ٗب ٝاضح سط ٗی ضسٛس

حسٝز ٛیٖ ٗبیْ خٜٞثی آٙ، ٠ٌٓ ی زیِط .  خعیطٟ ای ثب صرطٟ ١بیی ث٠ ثٜٔسی صس كٞر–زضیب ثیطٝٙ آٗس 

 .آس٘بٙ ٝ زضیب زض خطٗی دط سط ٝصسا ث٠ یٌسیِط ٗی ذطٝضیسٛس. سبضیٌی عٞكبٛی ذطٝضبٙ ثٞز

 " عٞكبٙ زضیبیی؟": آٛبثز دطسیس

 ". ٠ٛ؛ ُطزاة ضبضیجسیس": ًالضیس ُلز

 " زی٠ٛٝٞ ضسی؟": آٛبثز ضِٛص دطیس

 ًالضیس ث٠ ثبالی ". ٗسشوی٘بً ٝسظ ضبضیجسیس ٝ ذٞا١طش سیال.  س٢ٜب ضاٟ ث٠ سٞی زضیبی ١یٞال١ب" -

صرطٟ ١ب اضبضٟ ًطز ٝ احسبسی زاضشٖ ٠ً ٗی ُلز چیعی آٙ ثبال ظٛسُی ٗی ًٜس ٠ً ٛ٘ی ذٞا١ٖ 

 .ثجیٜ٘ص

                                                             
 . Charybdis 
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 ".كوظ اٝٛب ضٝ زٝض ثعٙ!  ٜٗظٞضر چی٠ ٠ً س٢ٜب ضا٠١؟ زضیب ًبٗال ثبظٟ": دطسیسٕ

 سٞ ١یچ چی ٛ٘ی زٝٛی؟ ا٠ُ سؼی ًٜٖ اٝٛب ضٝ زٝض ثعٖٛ، اٝٛب زٝثبضٟ سط ". ًالضیس چط٘بٛص ضا چطذبٛس

 ".ا٠ُ ثرٞای ٝاضز زضیبی ١یٞال١ب ثطی ثبیس اظ ثیٚ اٝٛب ػجٞض ًٜی. ضا١ٖ سجع ٗی ضٚ

 ". صرطٟ ١بی ٗشحطى چغٞض؟ اٖٝٛ ی٠ ٝضٝزی زی٠ِ اسز؟ خیسٞٙ اظ اٝٙ اسشلبزٟ ًطز": آٛبثز ُلز

 "... ٛ٘ی سٖٞٛ ثب سٞح ١بٕ صرطٟ ١ب ضٝ ٜٗلدط ًٜٖ؛ اظ اٝٙ عطف ١یٞال١ب ": ًالضیس ُلز

 ". سٞ زی٠ٛٝٞ ای": آٛبثز هبعؼب٠ٛ ُلز

 ٗسیط سیطاٛساظی ضٝ ضٝی ".  ًالضیس ث٠ س٘ز ًبدیشبٙ ثطُطز". ِٛبٟ ًٚ ٝ یبز ثِیط، زذشط ثب١ٞش" -

 ".ضبضیجسیس سٜظیٖ ًٚ

 ". ث٠ٔ، ثبٛٞی ٗٚ" -

 .ًطشی ضطٝع ث٠ اكعایص سطػز ًطز ٗٞسٞض ؿطیس، سغح آ١ٜی سٔن سٔن ًطز ٝ

 "زاسشبٙ ایٚ ٛیسز؟.  ًالضیس؛ ضبضیجسیس زضیب ضٝ ٗی ثٔؼ٠": ُلشٖ 

 ". ٝ زٝثبضٟ اٝٙ ضٝ ثیطٝٙ ٗی ضیعٟ، آضٟ" -

 " سیال چغٞض؟" -

ا٠ُ ذیٔی ٛعزیي ثطیٖ، سط١بی ٗبضٗبٜٛسش دبئیٚ .  اٝ زض ؿبضی ثبالی اٝٙ صرطٟ ١ب ظٛسُی ٗی٠ٌٜ" -

 ".ٗیبٙ ٝ ٗٔٞاٙ ١ب ضا اظ ًطشی ثیطٝٙ ٗیٜساظٟ

 ".٠٘١ ٗیطٙ ظیط ػطض٠ ٝ ٗب ضز ٗی ضیٖ.  دس سیال ضٝ اٛشربة ًٚ": ُلشٖ

                                                                                                                                                                                             
 . Scylla 
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ث٠ ػالٟٝ، . ا٠ُ سیال ؿصاش ضٝ ثسسز ٛیبضٟ، ٠ٌٜ٘ٗ ًْ ًطشی ضٝ ثطزاضٟ!  ٠ٛ":  ًالضیس دبكطبضی ًطز 

سٞح ١بٕ ٛ٘ی س٠ٛٞ ٗسشویٖ ث٠ س٘ز ثبال . اٝٛوسض اضسلبػص ظیبز ١سز ٠ً ٗی س٠ٛٞ ث٠ ضاحشی  ١سف ُیطی ٠ًٜ

ٗسشویٖ ث٠ عطكص ٗی ضیٖ، اسٔح٠ ١بی٘بٙ ضا ث٠ س٘شص . ضبضیجسیس كوظ ٝسظ ُطزاثص ٗی ضی٠ٜ. ضٔیي ٠ًٜ

 "!ٛطب٠ٛ ٗی ُیطیٖ ٝ اٝٛٞ ث٠ خ٢ٜٖ ٗی كطسشیٖ

 .ثب چٜبٙ ٓصسی آٙ ضا ٗی ُلز ٠ً سوطیجب ٗی ذٞاسشٖ ثبٝضش ًٜٖ

زیَ ١بی ثربض ضسیسا زاؽ ضسٟ ثٞزٛس عٞضی ٠ً ٗی سٞاٛسشٖ حس ًٜٖ ػطض٠ ظیط . ٗٞسٞض سط ٝ صسا ًطز

 .دطچٖ هطٗع اِضیع زض ثبز حطًز ٗی ًطز. زٝزًص ١بی ًطشی زٝز ٗی ًطزٛس. دبیٖ ُطٕ ٗی ضٞز

ُطزاة ٝحطشٜبًی ضجی٠ - ١٘بٙ عٞض ٠ً ث٠ ١یٞال ٛعزیٌشط ٗی ضسیٖ، صسای ضبضیجسیس ثٜٔس ٝ ثٜٔسسط ٗی ضس

١ط زكؼ٠ ٠ً ضبضیجسیس آة ضا ث٠ زاذْ ٗی ًطیس، ًطشی ٗی ٓطظیس ٝ ث٠ خٔٞ . كطبض سیلٞٙ سٞآز ثیطٝٙ ظز

١ط ثبض ٠ً اة ضا ث٠ ثیطٝٙ ٗی زاز، ضٝی آة ١ب ثبال ٗی آٗسیٖ ٝ ثب ٗٞج ١بی زٟ كٞسی . سٔٞ سٔٞ ٗی ذٞضز

 .ضطث٠ ٗی ذٞضزیٖ

سب آٙ خب ٠ً ٗی سٞاٛسشٖ حسبة ًٜٖ، سوطیجب س٠ زهیو٠ ثطای . سؼی ٗی ًطزٕ ظٗبٙ ُطزاة ضا ثسسز ثیبٝضٕ

ثطای زٝضی اظ . ضبضیجسیس عّٞ ٗی ًطیس سب آة ضا ثٌ٘س ٝ ٠٘١ چیع ضا زض ضؼبع ٛیٖ ٗبیٔی اش ذطاة ًٜس

اٝ، ثبیس زهیوب اظ ًٜبض صرطٟ ١بی سیال ضز ٗی ضسیٖ ٝث٠ ١٘بٙ ثسی ٠ً ٌٗ٘ٚ ثٞز سیال ثبضس، آٙ صرطٟ ١ب 

 .ث٠ ٛظط ٗٚ ذیٔی ذٞة ثٞزٛس

حسس ٗی ظٖٛ هجال خِٜی ثب . ٗٔٞاٙ ١بی كٜب ٛبدصیط، ثب آضاٗص ضٝی ثبالسطیٚ ػطض٠ ًبضضبٙ ضا ٗی ًطزٛس

ضٌسز حش٘ی زاضش٠ اٛس دس ایٚ یٌی آظاضضبٙ ٛ٘ی زاز یب ضبیس ثطایطبٙ ٢ٖٗ ٛجٞز ٠ً ٛبثٞز ثطٞٛس چٞٙ 

 .١یچ ًسإ اظ ایٚ اكٌبض حبٖٓ ضا ث٢شط ٌٛطز. ١٘یٚ حبال ١ٖ ٗطزٟ ثٞزٛس
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 " ١ٜٞظ ه٘و٠٘ دط اظ ثبزر ضٝ زاضی؟". آٛبثز ًٜبض ٗٚ ایسشبزٟ ثٞز ٝ ٛطزٟ ضا چَٜ ظزٟ ثٞز

ثبز ثیطشط ٠ٌٜ٘ٗ كوظ ًبضا ضٝ .  ٝٓی ذیٔی ذغطٛب٠ً ٠ً ثب چٜیٚ ُطزاثی اظش اسشلبزٟ ًٜیٖ": سط سٌبٙ زازٕ

 ".ذطاثشط ٠ًٜ

 ".هجال ایٚ ًبض ضٝ ًطزی.  ًٜشطّ آة چغٞض؟ سٞ دسط دٞسبیسٝٛی": دطسیس

ضبضیجسیس ذیٔی . چط٘بٖٛ ضا ثسشٖ ٝ سؼی ًطزٕ زضیب ضا آضإ ًٜٖ اٗب ٛ٘ی سٞاٛسشٖ س٘طًع ًٜٖ. حن ثب اٝ ثٞز

 .ٗٞج ١ب ٝاًٜطی ٛطبٙ ٛسازٛس. دط سط ٝصسا ٝ هسضسٜ٘س ثٞز

 ". ٗٚ ٛ٘ی سٖٞٛ– ٗٚ ": ثب ثسثرشی ُلشٖ

 ".ایٚ ًبض ٛ٘ی ٠ًٜ.  ی٠ ٛوط٠ ی دطشیجبٛی الظٕ زاضیٖ": آٛبثز ُلز

 ".ٗٞسٞض ذٞة ًبض ٛ٘ی ٠ًٜ.  حن ثب آٛبثز ١سز": سبیسٞٙ ُلز

 " ٜٗظٞضر چی٠؟": آٛبثز دطسیس

 ".دیسشٞٙ ١ب ٛیبظ ث٠ سؼ٘یط زاضٙ.  كطبض"- 

ًطشی ث٠ خٔٞ . هجْ اظ ایٚ ٠ً ثشٞاٛس سٞضیح ز١س، سیلٞٙ خ٢بٛی ثب ؿطضضضی ثعضٍ آة ضا ثب كطبض ثیطٝٙ زاز

 .ٗب زض ُطزاة ثٞزیٖ. چطذیس ٝ ٗٚ ضٝی ػطض٠ دطر ضسٕ

 زضیب اعطاف ٗب ث٠ ١ٖ ٗی ذٞضز، اٗٞاج ضٝی ". چطذص ًبْٗ": ًالضیس ثٜٔسسط اظ سط ٝ صسا خیؾ ًطیس

 ٗب ضٝ زض سیط ضس هطاض ". حبال دٞضص ١بی آ١ٜی ذیٔی زاؽ ضسٟ ثٞزٛس ٝ ثربض ٗی ًطزٛس. ػطض٠ ٗی آٗسٛس

 ".سٞح ١بی س٘ز ضاسز ضٝ آٗبزٟ ًٚ! ثسٟ
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زض سالش ثطای ًُٜس ًطزٙ ًطشی ، ٛبٝ ًطشی ث٠ دطز هطاض . ٗشحس١بی ٗطزٟ ث٠ خٔٞ ٝ ػوت ١دٕٞ ٗی آٝضزٛس

 .ُطكز، اٗب ١٘چٜبٙ سُط ذٞضزٛ٘بٙ ث٠ س٘ز ٗطًع ُطزاة ازا٠ٗ زاضز

. اظ یٞٛیلطٕ ذبًسشطی اش زٝز ثٜٔس ٗی ضس. یي ٗٔٞاٙ ظاٗجی اظ اٛجبض ثیطٝٙ دطیس ٝ ث٠ س٘ز ًالضیس زٝیس

 .ضیطص آسص ُطكش٠ ثٞز

 ".زاضٟ ٜٗلدط ٗیط٠!  ثبٛٞ، اسبم زیَ ثربض ثیص اظ حس زاؽ ضسٟ" -

 ". ذت، ثطٝ دبئیٚ ٝ سؼ٘یطش ًٚ" -

 ". ٛ٘ی سٖٞٛ؛ سٞی ُطٗب ثربض ٗیطیٖ": ٗٔٞاٙ كطیبز ظز

كوظ ث٠ اٛساظٟ ای .  س٘بٕ چیعی ٠ً ٗی ذٞإ چٜس زهیو٠ ثیطشطٟ". ًالضیس ث٠ ُٞض٠ ی خبیِبٟ سٞح ٗطز ظز

 ".٠ً سٞ سیط ضس ثبضیٖ

 ".ذٞزسٞٙ ضٝ ثطای ٗطٍ آٗبزٟ ًٜیٚ.  ذیٔی سطیغ زاضیٖ كطٝ ٗی ضیٖ": ًبدیشبٙ ػجٞسب٠ٛ ُلز

 ". ٠ٛ، ٗٚ ٗی سٖٞٛ سؼ٘یطش ًٜٖ": سبیسٞٙ ٛؼطٟ ًطیس 

 " سٞ؟": ًالضیس اظ ضٝی زیط ثبٝضی ث٠ اٝ ِٛب١ی ًطز

 ".اظ آسص ٗص٠ٛٞ ٝ ٌٗبٛیٌی ١ٖ ثٔسٟ.  اٝٙ ی٠ سبیٌالدس٠":آٛبثز ُلز

 " ثطٝ": ًالضیس كطیبز ظز

 ". سبیسٞٙ، ٠ٛ؛ ذیٔی ذغطٛب٠ً": زسز سبیسٞٙ ضا ُطكشٖ

.  حشی، ثب اػش٘بز ث٠ ٛلس – حبٓز چ٢طٟ اش ٗصٖ٘ ثٞز ". س٢ٜب ضا٠١، ثطازض". ضطث٠ ی آ١سش٠ ای ث٠ زسشٖ ظز

 ".ظٝز ثطٗی ُطزٕ.  سؼ٘یطش ٗی ًٜٖ". سب ث٠ حبّ ١یچ ٝهز اٝ ضا ایٚ عٞض ٛسیسٟ ثٞزٕ
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ٗی ذٞاسشٖ . اٝ ضا ِٛبٟ ٗی ًطزٕ ٠ً ٗٔٞاٙ آسص ُطكش٠ ضا زٛجبّ ٗی ًطز ٝ احسبس ٝحطشٜبًی زاضشٖ

 . ٝ ثؼس سٞاٛسشٖ ضبضیجسیس ضا ثجیٜٖ–زٛجبٓص ثطٕٝ ٝٓی ًطشی زٝثبضٟ ًح ضس 

اٝٓیٚ چیعی ٠ً ٛظطٕ ضا خٔت ًطز . س٢ٜب چٜس صس یبضز زٝضسط زض ٗیبٙ ُطزاثی اظ ٠ٗ ٝ زٝز ٝ آة ظب١ط ضس

چیعی ػدیت ٝ .  صرطٟ ی سیبٟ ٗطخبٛی ثب زضذز اٛدیطی ٠ً ث٠ ثبالیص چسجیسٟ ثٞز–سذ٠ ی زضیبیی ثٞز 

 . ؿطیت ٝ آضإ ٝسظ ُطزاثی ثعضٍ

سذس زیسٕ . ٠٘١ چیع اعطاف آٙ ثٞز، آة ث٠ س٘ز هیق ٜٗحطف ضس، ضجی٠ ٛٞض اعطاف ضٝظ٠ٛ ای سیبٟ ثٞز

 ز١بٛی ثعضٍ ثب ٓت ١بی ٓدٜی ٝ –٠ً چیعی ٝحطشٜبى ث٠ صرطٟ ثسش٠ ضس كوظ ًٖ ظیط ذظ آة ثٞز 

زٛساٙ ١بیی ذعٟ ُطكش٠ ث٠ اٛساظٟ ی هبین دبضٝیی ٝ ثسسط اظ آٙ ، زٛساٙ ١ب دالى زاضشٜس، ٛٞاض كٔعی ظَٛ ظزٟ 

 .ی ًق آٓٞز ثب س٠ٌ ١بی ٗب١ی ٝ سرش٠ دبضٟ ٝ ظثب٠ٓ ١بی ضٜبٝض ٠ً ثیٚ آ٢ٛب چسجیسٟ ثٞز

اٝ چیعی ٛجٞز ث٠ خع ضٌ٘ی سیبٟ ثب زٛساٙ ١بی ثس ضزیق ضسٟ ٝ . ضبضیجسیس یي ًبثٞس اضسسٛشیسز ثٞز

١٘بٙ عٞض . دیص اكشبزُی خسی زٛساٙ ١ب ٝ هطٙ ١ب ًبضی ث٠ خع ذٞضزٙ ٝ ٗسٞاى ٌٛطزٙ اٛدبٕ ٛسازٟ ثٞز

٠ً ِٛبٟ ٗی ًطزٕ، ًْ زضیب زض اعطاكص ث٠ سٞی ًٞس٠ ٗب١ی ١ب، خ٘ؼی اظ ٗب١ی ١ب، ١طز دبیی ثعضٍ 

 .ٌٗیسٟ ضس ٝ ٗٚ ك٢٘یسٕ ٠ً ظطف چٜس ثبٛی٠ ، سی اس اس ثطٗیِٜبٕ ثؼسی ذٞا١س ثٞز

 ". ثبٛٞ ًالضیس؛ سٞح ١بی س٘ز ضاسز ٝ خٔٞ زض سیط ضس ١سشٚ": ًبدیشبٙ كطیبز ظز

 " آسص": ًالضیس زسشٞض زاز

سٞٗی . زیِطی زض ُٔٞیص ٛبدسیس ضس. یٌی ث٠ ٓج٠ ی زٛساٙ دیطیٚ ذٞضز. س٠ ٛٞثز ث٠ ز١بٙ ١یٞال ضٔیي ضس

ث٠ یٌی اظ ٛٞاض١بی ٠ِٛ زاضٛسٟ ی ضبضیجسیس ثطذٞضز ًطز ٝ ث٠ عطف ٗب ثطُطز ٝ سیطى دطچٖ اِضیع ضا 

 .ضٌبٛس
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ثبیس ١عاضاٙ ثبض .  سٞح ١ب زٝثبضٟ دط ضسٛس، اٗب ٗٚ ٗی زاٛسشٖ ثی كبیسٟ اسز" زٝثبضٟ": ًالضیس زسشٞض زاز

ذیٔی سطیغ زض حبّ خصة . ثیطشط ث٠ ١یٞال ضطث٠ ٗی ظزیٖ سب آسیجی ٝاهؼی ظزٟ ثبضیٖ ٝ ٗب ایٚ ٠٘١ ٛساضشیٖ

 .ثٞزیٖ

ًطشی ٓطظیس ٝ ٗب ضطٝع ث٠ . سط ٝصسای ٗٞسٞض هٞیشط ٝ ثبثز سط ضس. سذس ٓطظش ١بی ضٝی ػطض٠ سـییط ًطز

 .زٝض ضسٙ اظ ز١بٙ ًطزیٖ

 ". سبیسٞٙ سؼ٘یطش ًطز": آٛبثز ُلز

 ". صجط ًٚ؛ ٗب ثبیس ٛعزیي ث٘ٞٛیٖ": ًالضیس ُلز

 ".ثبیس زٝض ثطیٖ.  ٗب ٗی ٗیطیٖ": ُلشٖ

سیطى دطچٖ اِضیع ث٠ سطػز اظ ًٜبض ٗب . ظٗبٛی ٠ً ًطشی زض ثطاثط ٌَِٗص ٗجبضظٟ ٗی ًطز، ٛطزٟ ضا چَٜ ظزٕ

ث٠ . دیططكز ظیبزی ٌٛطزیٖ اٗب حساهْ ذٞزٗبٙ ضا ٠ِٛ زاضشیٖ. ُصضز ٝ زض دالى ١بی ضبضیجسیس ُیط ًطز

 .ٛٞػی سبیسٞٙ ث٠ اٛساظٟ ی ًبكی هسضر زاز ٠ً خٔٞی ٌٗیسٟ ضسٙ ًطشی ضا ثِیطز

 .آة ضبضیجسیس ضا زض ثط ُطكز. زضیب ًبٗال آضإ ضس. ٛب٢ُبٙ ز١بٙ ثسش٠ ضس

سذس، ثب ١٘بٙ سطػشی ٠ً ثسش٠ ضسٟ ثٞز، ز١بٙ ًبٗال ثبظ ضس، ٗٞخی اظ آة ضا ثیطٝٙ ضیرز، ١ط چیع ؿیط 

هبثْ ذٞضزٛی ضا ثیطٝٙ ضیرز ٠ً ضبْٗ سٞح ١بی٘بٙ ثٞز ٠ً ثب ضسر ظیبزی ث٠ د٢ٔٞی سی اس اس ثطٗیِٜبٕ 

 .ثطذٞضز ًطز ٝ ضجی٠ ث٠ صسای ثَٜ ظَٛ ًبضٛبٝاّ ثبظی ثٞز

اظ س٘بٗی ٛیطٝی اضازٟ إ اسشلبزٟ . ٗب ضٝی ٗٞخی ٠ً احش٘بال چ٢ْ كٞر اضسلبع زاضز، ث٠ ػوت دطر ضسیٖ

ًطزٕ سب ٗبٛغ ٝاغُٞٛی ًطشی ثطٕٞ اٗب ١٘چٜبٙ ؿیط هبثْ ًٜشطّ ثٞزیٖ ، ث٠ صرطٟ ١ب زض س٘ز ٗربٓق 

 .ُطزاة ثطذٞضز ًطزیٖ



 

 مهدی قلی زاده: طراح کاور 

 تارومای پارسی ووقلم آیدا کشوری: پرسی جکسون و اولمپ وشیه ها؛ دریای هیوال ها                   مترجم فصل 

18 

ث٠ ًالضیس ذٞضز، سوطیجب ١ط زٝی آ٢ٛب ضٝی ظٗیٚ . یي ٗٔٞاٙ آسص ُطكش٠ ی زیِط اظ اٛجبض ثیطٝٙ دطیس

 ". ٗٞسٞض زاضٟ ٗی سط٠ً". ًٞثیسٟ ضسٛس

 " سبیسٞٙ ًدبسز؟": دطسیسٕ 

 ". ١ٜٞظ اٝٙ دبئی٠ٜ، ی٠ خٞضی ًٜبض ١ٖ ٢ِٛص زاضش٠ ٝٓی ٛ٘ی زٖٝٛ چوسض زی٠ِ ٗی س٠ٛٞ": ٗٔٞاٙ ُلز

 ". ثبیس ًطشی ضٝ سطى ًٜیٖ": ًبدیشبٙ ُلز

 " ٠ٛ": ًالضیس كطیبز ظز

اٝٙ ٛ٘ی س٠ٛٞ ! ١٘یٚ حبال ١ٖ ثس٠ٛ ی ًطشی زاضٟ اظ ١ٖ ٗی دبض٠.  ثبٛٞی ٗٚ، چبضٟ ی زی٠ِ ای ٛساضیٖ" -

..." 

چیعی ه٢ٟٞ ای ٝ سجع ثب سطػز ٛٞض اظ آس٘بٙ اصبثز ًطز، ًبدیشبٙ ضا هبدیس ٝ . ١طُع خ٠ٔ٘ اش ضا س٘بٕ ٌٛطز

 .٠٘١ ی چیعی ٠ً ثبهی ٗبٛس چ٠ٌ٘ ١بی چطٗی اش ثٞز. ثٜٔس ًطز

 ٝ ثبال ثطزٟ "سیال": ١٘بٙ عٞض ٠ً سشٞٙ زیِطی اظ ُٞضز ذعٛسٟ اظ صرطٟ ١ب ضٔیي ضس، ٗٔٞاٛی ُلز

حشی ٛ٘ی . ثیطشط ضجی٠ ث٠ ایٚ ثٞز ٠ً دطسٞی اضؼ٠ ی ٓیعض اسز سب یي ١یٞال. ذیٔی سطیغ اسلبم اكشبز. ضس

 .كوظ ثطهی اظ زٛساٙ ١ب ٝ كٔس ١ب زیسٟ ٗی ضس. سٞاٛسشٖ اظ صٞضر آٙ چیع سط زض ثیبٝضٕ

ضیذشبیس ضا ثیطٝٙ ًطسیٖ ٝ سؼی ًطزٕ ١٘بٙ عٞض ٠ً یي ًبضُط زیِط ضا ثٜٔس ٗی ًطز ث٠ ١یٞال ضطث٠ ثعٖٛ 

 .اٗب ٗٚ ذیٔی ًٜس ثٞزٕ

 ". ٠٘١ ثطیٚ دبئیٚ": كطیبز ظزٕ

 ". ٛ٘ی سٞٛیٖ؛ ػطض٠ ی دبئیٜی زاضٟ آسیص ٗی ُیطٟ". ًالضیس ض٘طیط ذٞزش ضا ثیطٝٙ ًطیس
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 ". هبین ١بی ٛدبر؛ ػد٠ٔ ًٜیٚ":آٛبثز ُلز

 ". اٝٛب ١یچ ٝهز اظ صرطٟ ١ب زٝض ٛ٘ی ضٚ؛ ١ِ٘ی ذٞضزٟ ٗی ضیٖ": ًالضیس ُلز

 ".دطسی، ه٘و٠٘.  ثبیس سؼی ًٜیٖ" -

 ". ٛ٘ی سٖٞٛ سبیسٞٙ ضٝ ّٝ ًٜٖ" -

 ". ثبیس هبین ١ب ضٝ آٗبزٟ ًٜیٖ" -

اٝ ٝ چٜس ٛلط اظ ٗٔٞاٙ ١بی كٜب ٛبدصیطش، دٞضص یٌی اظ زٝ هبین ٛدبر . ًالضیس زسشٞض آٛبثز ضا هجّٞ ًطز

ضا ثطزاضشٜس، زض ١٘بٙ حیٚ سط١بی سیال ٗبٜٛس ض٢بة ثبضاٛی ٠ً زٛساٙ زاضز اظ آس٘بٙ كطٝز ٗی آٗسٛس ٝ 

 .ٗٔٞاٙ ١بی ٗشحس ضا دطز سط١ٖ ثطٗی زاضشٜس

 ".ٗٚ سبیسٞٙ ضٝ ٗیبضٕ.  هبین زیِطٝ ثبظ ًٜیس". ه٘و٠٘ ضا ث٠ عطف آٛبثز دطر ًطزٕ

 ". ٛ٘ی سٞٛی، ُطٗب سٞ ضٝ ٗی ًط٠":آٛبثز ُلز

. ثطای ضكشٚ ث٠ زضیچ٠ ی اسبم زیَ ثربض زٝیسٕ، ٛب٢ُبٙ دب١بیٖ زیِط ػطض٠ ضا ٓ٘س ٌٛطز. ُٞش ٛسازٕ

ًٜبضٟ ی صرطٟ س٢ٜب چٜس ایٜچ ثب صٞضسٖ . ٗسشویٖ ث٠ ثبال دطٝاظ ٗی ًطزٕ، ثبز زض ُٞش ١بیٖ ظٝظٟ ٗی ًطیس

 .كبص٠ٔ زاضز

ثسٝٙ كٌط . ث٠ ٛٞػی سیال ٗٚ ضا اظ ٠ًٓٞ دطشی إ ُطكش٠ ثٞز ٝ ٗسشویٖ ٗٚ ضا ث٠ عطف ال٠ٛ اش ثبال ٗی ثطز

ٛبٓیس . ًطزٙ، ض٘طیطٕ ضا دطشٖ سٌبٙ ٗی زازٕ ٝ سؼی ٗی ًطزٕ ض٘طیط ضا زض چط٘بٙ ُط ز ٝ ظضزش كطٝ ًٜٖ

 .ٝ ٗٚ ضا ث٠ ظٗیٚ اٛساذز

اٗب ١٘بٙ عٞض ٠ً سوٞط ٗی . اكشبزٙ ث٠ اٛساظٟ ی ًبكی ثس ثٞز ث٠ خع ایٚ ٠ً صس كٞر ثب ظٗیٚ كبص٠ٔ زاضشٖ

 .ًطزٕ ، سی اس اس ثطٗیِٜبٕ ظیط دبیٖ ٜٗلدط ضس
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 !ُطٝٗخ

 .اسبم ٗٞسٞض ٜٗلدط ضس، س٠ٌ ١بیی اظ آ١ٚ ٗبٜٛس ٗد٘ٞػ٠ ای اظ دطٟ ١بی آسطیٚ ٠ً ث٠ ١ط سٞ دطٝاظ ٗی ًطزٛس

 " سبیسٞٙ": كطیبز ظزٕ

الض٠ ی ًطشی آسص ُطكش٠ كطٝ . هبین ١بی ٛدبر زاضشٜس اظ ًطشی زٝض ٗی ضسٛس اٗب ذیٔی زٝض ٛطسٟ ثٞزٛس

ًالضیس ٝ آٛبثز یب ذطز ضسٟ ثٞزٛس یب ثب ٛیطٝی الض٠ ی زض حبّ ؿطم ث٠ ظیط اة ًطیسٟ ضسٟ اٛس . ٗی ضیرز

 .ٝ ذٞش ثیٜب٠ٛ ثٞز ٠ً كطض ثط ایٚ ثبضس ٠ً اظ سیال زٝض ضسٟ اٛس

ٝضه٠ ای .  صسای ه٘و٠٘ خبزٝیی ١طٗس ٠ً ً٘ی زٝضسط ثبظ ضسٟ ثٞز–ثؼس صسای اٛلدبض ٗشلبٝسی ضا ضٜیسٕ 

سلیس ثبز ث٠ ١ط سٞ ٗی ٝظیسٛس، هبین ١بی ٛدبر ضا دطاًٜسٟ ٗی ًطزٛس ٝ ٗٚ ضا اظ سوٞط آظاز ٛدبر زازٛس ٝ 

 .اظ ٗیبٙ اهیبٛٞس ٗٚ ضا ث٠ خٔٞ ضاٛسٛس

زض ١ٞا ٗی چطذیسٕ، سطٕ ث٠ چیعی سلز ثطذٞضز ًطز ٝ ثب صسای ثٜٔسی ث٠ آة . ٛ٘ی سٞاٛسشٖ چیعی ثجیٜٖ

 .ذٞضز ث٠ عٞضی ٠ً اُط دسط ذسای زضیب ٛجٞزٕ ، ٠٘١ ی اسشرٞاٙ ١بی ثسٖٛ ضا ٗی ضٌسز

ٗی زاٛسشٖ سبیسٞٙ ثطای ١٘یط٠ . آذطیٚ چیعی ٠ً ث٠ یبز زاضٕ ایٚ ثٞز ٠ً زض زضیبیی سٞظاٙ ؿطم ٗی ضسٕ

 .ضكش٠ اسز ٝ آضظٝ ٗی ًطزٕ ٗی سٞاٛسشٖ ؿطم ضٕٞ
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 : زسز اٛسض ًبضاٙ  

 آیسا ًطٞضی: ٗشطخٖ كصْ

 آیسا ًطٞضی: ٝیطاسشبض كصْ

 ٛی٘ب ٢ًٜساٛی: ٗسیط دطٝغٟ 

 

 

 

 :داالن ارتباطی

info@hdmfans.com 

 

 

 

 ...اداهه دارد

 *به زودی در تارنوای نوقلن: 12فصل *   

mailto:info@hdmfans.com
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  دوازدهمفصل 

  .رويم مي 1سي.ما به پناهگاه سي
  

  

  

  

باد به . بود كنار من نشسته آنابتو  زير انداز خيس خوابيده بودمزير يك . ات بيدار شدمروي قايق نج

  .كنم شينم اما احساس سرگيجه مينكنم كه ب تالش ميخورد،  مان مي صورت

  » .تو به استراحت احتياج داري استراحت كن،«  :گفت آنابت  

  ؟...تايسون -  

  ». مسفأمت واقعاً، پرسي« : ن داداتك اآنابت سرش ر  

 شايد زنده باشه،«  :گفتاطميناني  با بيآنابت . ما ساكت بوديم، رفت ها باال و پايين مي ميان موج وقتي كه  

  » .تونه بكشتش ش نمييمنظورم اينه كه آت

، آهن را نيز از د اين انفجارآي به نظر مي ،دليلي ندارم كه اميدوار باشماما ، ييد كردمأت احرفش رم با حركت سر  

  .، امكان ندارد كه زنده مانده باشدپايين در اتاق بخار بوده آن تايسوناگر  .بين ببرد

احساس ... ام با او بود ، گذشتهفكر كنمبه آن نستم اتو چيزي كه مي و تنها براي ما داده، را نشاج احتماالً او

  .كنم تأسف مي

                                                            
١
 C.C 
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فان طو  ازپس تجهيزاتي كه  ي ماندهباقي ؛ به من نشان داد ابعضي چيزها ر آنابت .دادند ها قايق را تكان مي موج  

و  هاي دريانوردي دوجين لباس، سياوبسته پر از نوشيدني آمبر كي؛ كيف هرمس خالي نبود .برايمان مانده بود

  .بطري نوشيدني گياهيك ي

، كه هرمس داده بود را هايي ويتامين ي و از بين رفته بود اما من هنوز جعبهبيشتر وسايلم روي آب  شناور شده   

م مهم نبود كه يبرا، شد خودكار جادويي هميشه در جيب من ظاهر ميام را؛  و همچنين خودكار جادويي داشتم

  .جا گمش كنمك

سبز رنگ از خود منعكس  ينورآب  .بوديم ها حاال ما روي درياي هيوالو  ها روي آب شناور بوديم ما ساعت  

حال آمدن در  يطوفان. يب فلزبوي عج همچنينو داد  ك ميباد بوي تازگي و نم .بود هايدرا اسيدشبيه د؛ كر مي

. چه چيزي براي  رفتن احتياج داشتيمبه واقف بودم كه ما  ، من كامالًتر از اين بود يا چيزي حتي خطرناك

 وجود نياورد كهبه ، اما اين احساسي براي من درجه به سمت شمال غربي هست 113 نستم مقصد ما دقيقاًاد مي

  .دادم چيزي از دست

ي  زير سايه، ديتاب هاي من مي چشمخورشيد مستقيم به كه د آم به نظر مي يم،وكه از كدام مسير بر بودمهم ن  

شد  و در مورد آخرين خوابم كه به گراور مربوط ميمقداري از نوشيدني گياهي خورديم  خورشيد نشستيم، 

ب من خوا .ساعت براي پيدا كردن گراور زمان داشتيم 24ما كمتر از  آنابتبا تخمين زدن  .صحبت كرديم

  .كرد هرچه زودتر با گراور ازدواج كند داد و تالش مي تغيير نمي اسايكالپس نظرش ر، درست بود

  .توني به يه سايكالپس اعتماد كني توهرگز نمي، بله -  

تونستم بهش اينو  باشه؟ كاشكي مي، ن اشتباه كردمدر مورد تايسو. يپرس، سفمأمت« : دبه آب ها خيره ش آنابت  

  » .بگم

، در سرتاسر اين ماجرا با هم بوديمما ، م اما راحت نبودهدن انش او به اكردم عصبانيت خودم ر همچنان تالش مي

  .برنجم او بود كه ازبراي من احمقانه ه بود، در خيلي از موارد نجات داد را ن منااو ج

در مورد لوك فكر  .طور هم همين باد خالي و بطري مولتي ويتامين ي كيسه. مان نگاه كردم به وسايل، به پايين  

  .دشعصباني ، صحبت كنم او خواستم در مورد پدرش با كردم  و زماني كه مي

  پيشگو به كايرون چي گفت؟، آنابت -  
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  »... من نبايد، پرسي« : گاز گرفتا لبش ر  

  ؟درستهاما تو كه قول ندادي، ، قول داده كه به من نگه نايخدا دونم كه كايرون به مي -  

  !اطالعات داشتن، هميشه هم خوب نيست -  

  .خرد و دانشهي  الهه، مادرت -  

كنن كه تغييرش بدن اما اين كار  تالش مي، فهمن ها چيزهايي رو از آينده مي اما هر وقت قهرمان! دونم مي -  

  . كنه نمي

زنم  تر بشم انجامش خواهم داد، حدس مي من زماني كه بزرگكه ايي نگران هستند ه در مورد چيز يانخدا -  

  .مساله بش 16وقتي، چيزهايي هست 

يكي از  ي دونم اما درباره گويي رو نمي من تمام پيش، پرسي «: دوباره در دستش گذاشت اكالهش ر آنابت  

چه جوري بگم  اين مشكل مربوط  اون شونزده سالش ميشه، رگه و بعد زماني كهخداي بزسه  ي هاي دورگه بچه

ر شدن دا دار نشن و حاال كه بچه د بستن بعد از جنگ جهاني دوم بچهادسه كه عههزئوس و پوسايدون و  به

  .خطرناك ميشه ي رسه تبديل به يك اسلحه سالگي ميشونزده زماني كه اون بچه به سن 

  چرا؟ -  

رو نگه  نايگيره كه خدا كنه، اون دختر يا پسر تصميم مي سرنوشت المپ رو تعيين ميبراي اينكه اون قهرمان  -  

  .نابودشون كنهداره يا 

پس بگو چرا كرونوس  «: مردك م دريازده شده باشم اما احساس مريضي ميردك فكر نمي، ناگهان گيج شدم  

  ». دبكش راخواست م نمي، ن سال گذشتهاتابست

 رو طرف خودش بكشونهاگه بتونه تو ، دونه تو چقدر براش  مفيدي بله اون مي« : سري تكان داد و گفت آنابت  

  » .با خطر بزرگي مواجه ميشن نايخدا حتماً

  ...ا اگه من در اين پيشگويي هستمام -  
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ني كه زما .باشهتونه  براي يه دورگه مدت زيادي مي، سال ديگه زنده بمونيسه  دونيم اگه تو ما فقط مي -  

براي همينه كه . يقين پيدا كرد كه اون يكي ازهمون پيشگويي هست، اليا دادتكايرون اولين آموزش رو به 

كه اون در جنگ  پس از اين. در امنيت به كمپ بيارهبود كه اون رو  كايرون خيلي براش سخت و نااميد كننده

كار كنيم تا  دونستيم كه چي م از ما نميودهيچ ك، رد و به درخت محافظ كمپ تبديل شدنزديك كمپ م

  .مدياوتو ، كه اين

ن م .فوت از آب بيرون آمد و ناگهان ناپديد شد پانزده زنان به طول رهافوسبز، ديگر ما يك باله ماهي از طرف   

هاي  خداي بزرگ بچهسه  تونه يه سايكالپس باشه؟ دختر يا پسر نمي.. .پيشگويي توي ي اين بچه« : پرسيدم

  » .هيواليي زيادي دارن

ي زنده اي  ه انسان و نيمه خدا ، هيچ دو رگهپيشگو گفته يه دورگه است ، يعني نيم« : ن داداتك اسرش ر آنابت  

  » .فقط تو، به جز تو نيست

  نيست كه منو بكشن؟ بهتربراشون  ي زندگي ميدن؟ پس چرا خدايان به من اجازه -  

خوششون مياد كه  نايزنم بعضي از خدا دونم اما حدس مي نمي من واقعاًپرسي . ، خيلي ممنوندرست ميگي -  

، اونا دارن مراقبتنشايد اونا هنوز  ...ديگه نايترسن پوسايدون ناراحت بشه، خدا ، اما شايد اونا ميتو رو بكشن

اونايي كه  برايتوني  ا تو مياين ي بعد از همه ،توني تبديل بشي گيرن كه تو به چه نوع قهرماني مي تصميم مي

كني؟ چه تصميمي  كار مي سال چيسه اين  ، تويكه تو...جاست ال واقعي اينؤس .يه اسلحه باشيزنده موندن، 

  » گيري؟ مي

  كنه؟ كمك غير مستقيمي نميو يا  آيا پيشگويي هيچ راهنمايي -  

  .عوض كرد بنابراين بحث را ،خواست به من بگويد م نميه نست يا شايددا يچيز ديگري نم آنابت  

  .سرزمين؟ نبايد خيلي دور باشه -  

كه نشان از يك جزيره ، شد اي ديده مي هاي آبي و قهوه خط، اي از ما در فاصلهكه شدم  مطمئنبلند شدم و 

از  اي مجموعههايي كوچك در مركز آن و  يك جزيره با كوه؛ نستم  بهتر ببينماند دقيقه بعد توچ. داد مي

از  بندرگاه جزيره پر. هاي نخل محاصره شده بود درخت ي جزيره به وسيله .سفيد و براق يها نساختما

  .مستقر شده بودندكه به صورت منظم كنار هم  يي بودها كشتي
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« : گفت، در دست يكاغذخانمي با  .و باورنكردني بود ، زيباجزيره مثل بهشت، مان را كناري قرار داديم قايق  

  »! خوش آمديد

با ما  .كه آن را دم اسبي بسته بود طاليي يغليظ و موهاي يآرايش، آبي يكتبا ؛ رست مسافران بودشبيه سرپ  

  .گرمش را تحويل گرفتيمخنده  وما به لنگرگاه قدم گذاشتيم ، دست داد

 ي ودوجين قايق تفريحي و چند قايق جنگي نيروي دريا ترين كشتي اين بندرگاه نبوده، دوباره قايق ما عجيب  

  .جا بود نآنيز دكل  سهكشتي قديمي با  كين قايق نجات و يچند

  » اولين باري هست كه به اينجا ميايد؟« : زن پرسيد  

زد،  آن زن حرف ميكه طور  همين» .... در... هك... بارهوووووم، اولين «  :مان تغيير كرد و من نگاه آنابت  

  .كرد راندازواو با نگاهش ما را . كرد يادداشت هم مي

  .جوان و البته تغيير كردن كامل شكل و شمايل براي اين مرد جوان بانوياوم يه لباس گياهي براي  -  

  » ؟...چي« : پرسيدم  

 .سفمأخب، مت !درسته« : با لبخند گرمي به ما گفت. توانست جوابم را بدهد كه نمي، قدر مشغول نوشتن بود نآ  

  » .كنم د، خواهش ميقبل از اينكه لوا بيا هصحبت كن د با تو شخصاًسي ميخوا.سي

اول خوب به نظر  ها يادي گير افتاديم و اغلب اين تلههاي ز و من در تله آنابت بود، جا روشن چيزي كه اين  

ي اما از ريا هر چيز ديگ شود وزن به يك مار يا شيطان تبديل  آنن لحظه خيلي منتظر بوديم تا آدر  .نديدرس مي

زن به لوا اشاره  آنگرمم بود و زماني كه ، خسته بودممن گرسنه و ؛ ها در آب شناور بوديم تما مد رطرف ديگ

  .؛ مثل يك سگتر شد و به پشت پاهايم فشار آورددرد دلم بيش، كرد

  ». تونه يه تله باشه زنم نمي حدس مي« : گفت نانر كغغر آنابت  

  .ميريمتونه اما به هر حال دنبال اين زن  البته كه نمي -  

. را در دست گرفته بودم هاي هرمس الح جادويي خودم و مولتي ويتاميندستم را در جيبم نگه داشته و تنها س  

  .رسيد آب از دور به گوش ميصداي 
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در هر ، ها نگاه كردم به در ختان نخل اطراف كوه، جا مرمر سفيد و آب بود سرتاسر اين زيبا بود، جا واقعاً اين  

به هم متصل ، آب بود هايي كه در زير ها و آبشارها و لوله ساحل ي استخرهايي بود كه به وسيله ها قسمت از كوه

كردند و قادر بودند  ها آب به هوا پخش مي ها شنا كنيد، فواره توانستيد در ميان آن و شما مي ندشده بود

نستم اد دوست داشت و من مي ارها  تايسون اسب ...و اسبها، عقاب هايي در حال پرواز؛ بسازندهاي متنوع  شكل

، دوباره يادم آمد كه تايسون ت صورتم تغيير كردناگهان حال .مدآ يها خوشش م از اين فواره، جا بود اگر اين

  .ديگر زنده نبود

   ». مث كه رنگت پريده تو خوبي؟« : پرسيد آنابت  

  » .فقط به راهمون ادامه بديم ...خوبم« : به دروغ گفتم  

و قوس دادن  كش مشغولاز خواب بيدار شده بود و  ي حيوانات اهلي گذشتيم ، يك ببر وحشي تازه ما از همه  

روي صندلي عرشه دراز يك زن جوان در طرف ديگر ما ، توانستم ببينم يي كه من ميتا جا. به خودش بود

مد هنوز آ ر ميپوشش گياهي روي صورتش به نظ. خورد و در حال خواندن مجله بود ميوه مي آب، كشيده بود

  .هايش الك سفيد زده بود به ناخند و اشخشك نشده ب

صداي ، مد پلكان ساختمان اصلي باشدآ به نظر مي كه نزديك ما بود يپلكان ،وقتي كه ما سرمان را باال آورديم  

زد مثل  مي حرفزباني كه با آن . شبيه الاليي بود و رسيد ، صداش خيلي آهسته به گوش ميشنيدم ازن ر

نستم بفهمم در مورد اتو .كمي جديدتر، براي عصر تمدن يا همچنين چيزيي يونان قديم بود اما خيلي ها انبز

بعضي چيزهاي ...هاي نور خورشيد و جادو رنگ...هاي زيتون نور مهتاب در بيشه... كند خون صحبت مي

  .نداكش به سمت خودش مي را شد و من ش هر لحظه بيشتر مييصدا...جادويي

 ...خب ها تنظيم شده بود، ديوار پشتي با آينه؛ ي ديوارها پنجره داشتند به يك اتاق بزرگ گذاشتيم كه همه قدم  

ي  وسايل گران قيمت بود كه همهاز  جا يك دست در آن .ماندني هستيد براي هميشه در اين اتاق رسي به نظر مي

س قفآمد  به نظر نمي. ها بود از خوك بزرگي قفس، اتاق ي هد رنگ بودند و روي ميز در يك گوشآنها سفي

كه يك زن جوان را ديدم كه مشغول آواز  به خاطر اينبه آن اهميت ندادم، اشد اما زياد اين مكان بمناسب 

  ...خواندن بود

هايي  هايش در حال بافتن نخ جلوي يك دستگاه بافندگي به بزرگي يك سينما خانواده نشسته بود و دست او  

  .انگيزي بود با مهارت شگفت، لوي همرنگي به عقب و ج
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 و آمد به نظر مييك آبشار در داخل خودش داشت كه خيلي واقعي ، ي لرزان كه سه بعدي مانند بود يك پرده  

  .ندا ها و ابر ها در حال حركت توانستم ببينم كه آب مي

  » .اين خيلي زيباست« : نفسش را درسينه حبس كرد آنابت  

هايي از طال در آن  و رگه بود سياهو  بلند اش به هم بافته موهاي؛ تر از قبلش بودزيبا بسياراو حتي ، زن تغيير كرد  

پوشيده بود كه به نظر  ابريشماز جنس مشكي  يلباسو هاي سبز و قشنگي داشت  چشم .خورد به چشم مي

، بر روي آن در كرد حيوانات و آهويي كه در شب به درون جنگل فرار مي ي هايي مانند سايه شكل، رسيد مي

  .اند حال حركت

  » مياد؟ وناز بافتن من خوشت« : زن پرسيد  

  »... من بوده كه انوم، مادرخ بله،« : گفت آنابت  

 اگي رخدايي كه دستگاه بافند ؛م آتناستم مادروينبايد همه جا بگكه خوش گفت  ابنگه داشت،  اخودش ر  

اسم من . خيلي خوشحالم كه اومدي ،دوست من، خوبي داري ي تو سليقه«  :ميزبان ما خنديد .اختراع كرد

  » .سي است.سي

از صدايشان مشخص ، هاي انگليسي باشند بايد خوك ها ، آنقفس آن گوشه باال و پايين پريدندحيوانات در   

  .است

 پيدا احساس بدي فوراً آمد، كه خوشم نمي كرد ه مينگازن طوري به من  سي معرفي كرديم،.خودمان را به سي  

  .ترسيدم مي عضي از مسايل از اين زنبه خاطر بو كردم 

  » .تو به كمك من احتياج داري، دوست من، اوه« : آه كشيد  

  » خانوم؟«  :مپرسيد  
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بهش نشون بده ما  ممكنه؟ نشونش بده،رو ببر و اين اطراف رو  آنابت، هيال« :فراخواند اسي زن كت آبي ر.سي  

كه با اين مرد جوان صحبت  ، خداي من بعد از اينچنين موهاش به تغيير احتياج دارههاش و هم لباس چي داريم،

  » .كردم يه مشورتي با هم خواهيم كرد

  » موهاي من چه مشكلي داره؟ ...اما«  :ش لرزيد و گفتيصدا آنابت  

 استعدادت رو هرگز نشون ندادي،، ي هستيدوست داشتن تو واقعاً دوست من،« : سي مهربانانه خنديد.سي  

  » !داره هدر ميره پتانسيلت واقعاً

  هدر ميره؟ -  

جا كسي  اين، خداي من !خوشت نمياد، و در اين راه و روشي كه هستي ازشبه نظرم به طور حتم ت خب، -  

هيال اونچه كه  .در چشمه ي آسمان بهترش كنيم وهست ر تونيم هركي اينجا اما نگران نباش ما مي مجرد نيست،

  .منظورم اينه كه دوست من تو احتياج داري خودت رو آزاد كني، خواستم رو نشونش بده مي

  » دونم چي بگم اما پرسي چي؟ نمي« : از هيجان گشاد شد آنابتهاي  چشم  

  » .اون بيشتر از تو كار داره، پرسي توجه شخصي منو احتياج داره اوه طبيعتاً«  :سي گفت.سي  

، به من گفت را سي اين.شدم ولي وقتي سي گفت عصباني مي به من مي را ي اينرهركس ديگ راگ معموالً  

 .مونم بهتر بشاتو چطور ميكه خواستم فكري بكنم  مي، نظر بدي داشتم نسبت به او احساس ناراحتي كردم،

  .كه گرسنه بودند مثل اين؛ كردند هاي انگليسي سر و صدا مي خوك

  »... من فكر كردم خب،«  :گفت آنابت  

  .همراه هيال رفت آنابت ». دوست من، سمت راست«  :هيال گفت  

تو به  اد كن،زانرژي خودتو آ... يپرس، بيني مي« : دها بر را گرفت و مرا نزديك ديوار آينه سي بازوي من.سي  

راضي ، خيلي از اين راهي كه انتخاب كرديدر قدم اول بزار روشنت كنم كه تو  كمك من احتياج داري،

  »  .نيستي
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ام بودم  شبيه سال اول مدرسه، هرم متنفر بودماز فكر كردن در مورد ظا. استرس داشتم، وقتي جلوي آينه بودم  

هيچ  مكه موهاي اين و يادند منظم نبو ام هاي جلويي ه بود يا در حقيقت دوتا از دندانام جوش زد كه جلوي بيني

  .شد وقت صاف نمي

را  خواست من مي اگر او .ناگهان من رو به خودم آورد، ي چيزهايي كه در ذهنم بود سي بلندتر از همه.سي  

  .مطمئن بودم را اين، م جالب و مرتب نبوديها لباس اصالًد، بررسي كن

، در خودم يهر چيز خوب در جلوي آينه ايستاده بودم،بخشي از وجودم فهميد، اما همچنان  ؟ادد كي اهميت مي  

  .ديدنش سخت بود

  »... جا جا، اين اين«  :داد رسي دستو.سي  

ن آشبيه ، زد پرده سوسو مي، از باالي آيينه پايين افتاد اي به شكل آسمان آبي او با انگشتش بشكني زد و پرده  

  .ش بودا چيزي كه روي دستگاه ريسندگي

  » بيني؟ چي مي«  :پرسيدسي .سي  

  » ...دون يمن نم ،بينم ابرهاي آبي مي« : منظورش را درست متوجه نشدم  

زن روي ابرهاست و  چشمك يچراغ اما بازتاب نبود، ،يك بازتاب ...مخودم ديد... تغيير داد اها ر خب، رنگ   

 .گرم روي صورتم يلبخندبه تن داشتن و  روشن يلباس م تغيير كرده بود،ا هخودم را روي ابرها ديدم ولي چهر

و بيشتر عضالني بودم  بود، جذابرنگ بدنم برنزه و  هيچ جاي جوشي روي صورتم نبود، ،منظم بود مهاي دندان

  »... يوها« : با خوشحالي گفتم. تر شده بودم اينچ بلند قددو شايد 

  » ؟يا بايد بيشتر روش كار كنم خواي؟ اينو مي«  :سي پرسيد.سي  

  »... توني مي واقعاً محشره، اين واقعاً اين،. نه نه،«  :تمگف  

  » .تغييرت بدم كامالًتونم  مي«  :سي قول داد.سي  

  » مجبورم غذاي رژيمي بخورم؟ بايد چي كار كنم كه اين شكلي بشم؟« : گفتم  

  »... اين ،تمرينات سبك و راحت و البتهي  برنامه ي فراوان، هاي تازه ميوه آسونه، اين واقعاًاوه، «  :سي گفت.سي  
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ي را سپس در محلول .ليوان را پر از آب كردو مرطوب مخصوص خودش قدم گذاشت و او به جايگاه نمناك   

به رنگ روشن درآمد و در پايان كرد، محلول اولش شروع به قلقل  .قرمز مخلوط كرد يپودر باز كرد و آن را با

  .شبيه خوراك شير شده بود

كنم كه تغييرات رو خيلي  مين ميتض تونه جايگزين غذاي اصلي باشه، يه دونه از اينها مي«  :سي گفت.سي  

  » .سريع خواهي ديد

  » چه جوري ممكنه؟« :گفتم  

  » زنيا؟ گيج مي خواي خوشگل بشي، منظورم اينه كه مگه نمي پرسي؟ اين چه سؤاليه مي«  :خنديد او  

  »جا نيست؟  را هيچ آدمي اينچ «: چيزي در ذهنم زمزمه كرد  

 فقط اينو بخور، .كني زودي باهاشون مالقات مي به چرا هست،«  :سي مثل اينكه ذهن مرا خواند و گفت.سي  

  » .بيني مي بعداً

قسمت سخت ! حاال پرسي« : سي غرغركنان گفت.سي. جا بود اما من نبودم نعكس من آ به پرده نگاه كردم،  

خودت تصميم نهايي رو در مورد كاري  بايد تصميم بگيري، كه كنترلت رو از دست ميدي،فرآيند تغييرات اينه 

  » گيري يا من برات تصميم بگيرم؟ ميخواي انجام بدي،  كه مي

  » .تصميم بگير تو« : گفت صداي خودم را شنيدم كه مي بود، هم خشك شديگلو  

شبيه خوراك  ي اين فقط شبيه، مزه .لبانم نزديك كردمبه آن را  سي خنديد و ليوان را در دستانم گذاشت،.سي  

 اولش خوشايند بود ولي بعد احساس گرما كردم،گرما به تمام بدنم در حال پخش شدن بود، فوراً شير بود،

ليوان از  .محلول در حال جوشيدن در بدنم بود ،در حال آتش گرفتن بودم ،ي كردماحساس درد و گرماي شديد

  » چه اتفاقي افتاد؟... ار كرديچي ك« : دستم افتاد

بعضي  ». طور كه قول دادم سريع نتيجه داد همان !ببين درد تموم شد،. نگران نباش، پرسي«  :سي گفت.سي  

پرده به كناري افتاد و من در آينه تصوير خودم را ديدم كه در حال  لنگيد،  چيزها اشتباه بود، يك جاي كار مي

چيزي داشت همچنين زير پيراهنم  صورتم در حال تغيير بود، ،مشد و تيز ميريف نازك و ظ تغيير سايز بود،
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هايم در حال  احساس كردم دندان نيد بكنيد،اتو را هم نميحتي فكرش . اهنم گشاد شدپير كرد، و تغيير ميقل  قل

  .نه من كوچك شده بودم سي خيلي بلند شده بود،.شد يا سي ها داشت گشاد مي لباس سنگين شدن هستند،

كه  خواستم تالش كنم مي. ي تاريك فرو رفته بودم؛ در لباس خودملباسدرون . اك بودنوحشت اين صحنه واقعاً  

خواستم داد بزنم و كمك  مي. ام بود تر از دستان معمولي دستانم خيلي بزرگ شد، فرار كنم اما دستانم مانع مي

  » !!!"رت،رت،رت":اين بودكه از دهانم خارج شد، اما تمام چيزي  م،هبخوا

 مد و ستاره مانند وآ سيخ مي بازوانم به نظر سيخ. زمين كردم با پاهايم شروع به تقال كردن و چنگ زدن به  

  .سي خيلي بزرگ بود.صورت سيترسناك بود، 

  » !پرسي؟خودتو آزاد كرديديدي، ! عاليه« : سي مثل بمب بلند بود.صداي سي  

  » !!!"رت،رت،رت" «: وحشت كردماز چيزي كه در آينه ديدم، ! ه داشتجلوي آينه نگ او، من را  

وتاه داشتم و زبان سفيد و پاهاي چاق و كخوشگل و در حال لبخند زدن، من كه  جا فقط سي سي بود، نآ  

  .من يك خوك انگليسي بودمينه ديدم، جلوي آي نارنجي خودم را

تبديل به اونا رو من  .پرسي جكسوند، وكني مردها خ همه نيستي؟ ،دوست داشتني هستي« : سي گفت.سي  

هاي  خوك واقعاً .كنن فرق نميخيلي با قبلشون  .شون خيلي سخته اما نگه داشتن كنم، خوك واقعيشون مي

  » !ت رو ببين هحاال بيا و دوستاي ديگ انگليسي قشنگن،

مرا  خواست مي ند،كشاسي به زور من را .يندازم اما سيچنگ ب تالش كردم كه به او»  !رت«  :شاكي شدم  

  !داخل قفس بيندازد

 ،مثل يك خوك خوب برو توي قفس .خوام بهت غذاي جغد بدم مي! چيزي نيست،كوچولو«  :سي گفت.سي  

خوب  يها جا هميشه كالس درس براي خوك اين. يكم راه بريتا كنم  فردا آزادت مي شجاع باشي، اگه

  » .انگليسي هست

شمشير  .بپوشمها را  و آنهاي خودم برگردم  من بايد به لباس قابت با قلبم بود،ذهنم با سرعت تمام در حال ر  

انستم سرپوش تو وچي؟من نمي ...وبيرون بياورم انستم به آن برسم و از جيبم تو مي اگر. ام در جيبم بود يجادوي

  .دستم بگيرمنستم شمشير را اتو نميوم، بربيرون جا  نستم از ايناتو مي خودكار را بردارم، حتي اگر
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 .در قفس را باز كردبرد،  زديك قفس مينكشان  سي مرا كشان.خورده در حالي كه سيبه صورت پيچ و تاپ   

تونند يه كالس درس عالي برات ترتيب بدن اما اونا ممكنه  ها نمي اون خوك پرسي،نظمي نكن،  بي« : اخطار داد

 ،صد ساله كه توي اين قفس هستن د نزديك به سيها شاي بيشتر اون بعضي چيزهاي كوچيك رو بهت ياد بدن،

  »... كنم كه بهت پيشنهاد ميتوي قفس بموني،  خواي براي مدت زيادي مثل اونا يماگه ن

  » ؟...سي.خانوم سي«: آمد آنابتصداي   

خوب  اين اصالًها بودم،  من در ميان خوك. بست سي شيطان من را به سمت قفس هل داد و در قفس را.سي  

  .هاي مرا به زير چرخ نساجي انداخت سي را ديدم كه با پاهايش، لباس.آمد، خانم سي آنابتوقتي كه  ،نبود

موهاي  سي اما فقط سفيد بود،.شبيه سياز جنس ابريشم پوشيده بود، آستين كوتاه  يلباس نشناختم، را آنابت  

  .بودپشت سرش بسته تازگي شسته شده و به صورت دم اسبي در  اش را به طاليي

 ها را بخورد گول اين آنابتكردم  هرگز فكر نميشد،  بدتر از اين نميزيبا بود، آرايش زيبايي كرده بود،  واقعاً  

ا تنها چيزي كه از دهانم خارج م امهاخطار بد انستم با او حرف بزنم وتو يم كاش شده بود،اي زيبا ولي جداً

  !!بود "رت،رت"شد، مي،

پرسي « : ه اطراف اتاق نگاهي انداخت و گفتب آنابت !!!نبود آنابتگيد، اين لن مي جاي كار واقعاً يك  

  » كجاست؟

ن اون اآل« : سي خنديد و گفت.سي .نشنيد ايين پريدم و سر و صدا كردم ولي او صدايم رامن درون قفس باال و پ

جا  ي درمورد اينچه فكر .نگران نباش، خيلي خوشگل شديا يكي از وسايل تفريحي ما سرگرمه، دوست من، ب

  » پسنديدي؟ ديديشون؟ كني؟ و وسايلش مي

بهترين  همين طوره، واقعاً بله،« :سي گفت.سي»  !تان واقعا زيبا بود كتابخانه«: درخشيد آنابتچشم هاي   

ش دوست هر چيزي كه ميخواي با خواي مطالعه كن، هر چيزي كه ميجاست،  هزار سال اخير اون هاي سه كتاب

  » .مثل خودمني از جادوهاي زيادي استفاده كني، تو تو مي بله دوست من، معمار؟يه  من،

  »  جادو؟؟«  :به عقب رفت يقدم آنابت  

  .بله، دوست من، جادو -  



 

 زاده مهدي قلي: طراح كاور 

 تارنماي پارسي نوقلم  مهدي حيدري: مترجم فصل ها                    ها؛ درياي هيوال نشين پرسي جكسون و اولمپ

١� 

وع به دور در دستانش ظاهر شد و شراي كه به صورت درخت نخل بود،  هشعل سي دستانش را به هم زد و.سي  

 قبالًمن فهميدم كه تو دختر آتنا هستي،   !ي سحر و جادو مادرم هكات است، الهه« : زدن ميان انگشتانش كرد

ي علم هستيم و همچنين هيچ كدام از  ما هر دو تشنه تو و من، كنيم، ما خيلي با هم فرق نمي ديده بودم، يكيشونو

  » .مردها باشيم ي ما احتياج نداريم زير سايه

  » .فهمم من نمي« : گفت آنابت  

را به خودم جلب كنم، اما نتونست صداي من را  آنابتنظر نم اشروع به سر و صدا و تقال كردم تا بتو دوباره

ها جلو آمدند تا وضعيت مرا  كمي بعد خوك اين صداها مهم هستند، كرد كه كه حتي فكر نمي ا اينبشنود، ب

ها  د اما آنننورشان را برسايشان منظها د با چشمها قادر باشن كردم كه خوك فكر نمي بررسي كنند واقعاً

هاي كثيفي به  تراشه و چشماني ريز و قرمز،هايي كثيف  شدند؛ با پوست و دندان ميتايي  چند تقريباً ،دنستناتو مي

بدون شد كه درون قفس بودند،  صد سال مي دادند، انگار كه واقعاً سي بوي بدي مي شان چسبيده بود و واقعاً بدن

  .ه باشدشان تميز شد كه قفس اين

كه  توني هر چيزي بخواي برات فراهم كنم تا اين ميبا من مطالعه كن،  با من بمون،«  :گفت آنابتسي به .سي  

دوني كه اون  تو خودت بهتر مي اما تو خيلي باهوشي دوست من، تو فناناپذير خواهي شد، جادوگر بشي،

  » تونه مثل تو باشه؟ قهرمان زن دورگه مي چند تا خوره، به درد قهرمانا نمي هاي احمقانه كمپ

  »... اميليا، آرهات آتالنتا،... امم«  :گفت آنابت  

 ها جادو هست، تنها راه به قدرت رسيدن زن« : ي آتش جادويي را خاموش كرد سي مشتش را بست و شعله.سي  

  » !و من البته از همه بهترمجا هستن  هاي پر قدرت اين اونا زن مديا،كاليپسو،

  !!!!!هستي 2سيرس... سي.سي... تو -  

  !بله، دوست من -  

  .رسونم منظورم اينه كه بهت آسيب نمي نبايد نگران باشي، خنديد، سيرس عقب رفت، آنابت  

  كار كردي؟ با پرسي چي -  

                                                            
٢
 Circe 
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  !!!فقط كمكش كردم كه بفهمه شكل واقعيش چه جوريه -  

ديگر  پريدم، يد و همچنين من را كه در قفس باال و پايين ميسرانجام قفس را د اتاق را بررسي كرد، آنابت  

  .پهن شده بودهايشان  ها دور من جمع شده بودند و چشم خوك

  » .هاي جادو رو از من ياد بگير به من بپيوند و راه فراموشش كن،«  :گفت سسير  

  ...اما -  

 ارم كه هر روز تو رو بپرستن،چند تا باغبون برات ميذ اين جزيره بهت ميدم، ي زيبا و قشنگ توي يه خونه -  

  . رسي خواي مي زماني تو قدرتمند و عاقل خواهي شد و به هر چيزي كه مي

شد  ميكرد و اين را  صورتش طوري بود كه انگار داشت به يه چيزي فكر مي هنوز توجهش به من بود، آنابت  

 گول سيرس را خورده بودم، او هم داشت گولش رافكر كنم همان طور كه من ولي  ند،ااز صورتش خو

  .خورد مي

 آنابت .ضعيف و ناتوان بودم م اما واقعاًهاخطار بد يين پريدم و سر و صدا كردم كه به اومن بيشتر باال و پا  

  ». ار كه خداحافظي كنمفقط يه دقيقه منو تنها بذ ار در مورد اين يكم فكر كنم،بذ« : نان گفتك زمزمه

  ». يه دقيقه وقت داري... دوست من،اوهالبته، «   :گفت سيرس  

به پشت در رفت و من صداي كليك قفل  د و درهاي آهنين پشت سرش بسته شد، اودستانش را موجي دا  

كه در صورتش داشت و مشغول فكر كردن  آنابتلحظه پيش ي چند  چهره .كردن درهاي پشت سرش را شنيدم

  .استرسيد محو شده  به نظر ميبود، 

  » متون پرسي هستيد؟بسيار خب، كدو« : او نزديك قفس آمد  

 او اميد كننده شد، نا آنابتنگاه  كنم، هاي ديگه سر و صدا مي ي خوك اما ديدم مثل همه من سر و صدا كردم،  

  .ديدسر شلوار جين من را كه از زير چرخ با فندگي بيرون زده بود، اطراف اتاق را بررسي كرد و باالخره 

  !!!آره -  
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ه خودكار جادويي را بيرون بياورد، ك اما به جاي اين گرفت و در جيبم شروع به جست و جو كرد، شلوار من را  

  .هاي هرمس را بيرون آورد و تالش كرد در قوطي را باز كند قوطي ويتامين

او  كشيد، ا بيرون ميبايد شمشير ر ويم اآلن وقت باز كردن ويتامين نيست، اوخواستم سرش داد بزنم كه بگ  

به همراه دو تا از  ناگهان در باز شد و سيرس. دهانش گذاشت و شروع به جويدن كردسريع در ي برداشت، قرص

  .ش برگشتا شلوار پوش و نگهبانان كت

  » دوست من؟جوابت چيه، . يه دقيقه چقدر زود گذشت خب،«  :گفت سيرس  

  » .بيرون كشيدچاقوي برنزيش را و » . اين«  :گفت آنابت  

يه چاقو  دختر كوچولو، واقعاً« : برگشت اما سريع به حالت عادي خودش برگشت و پوزخند زد جادوگر عقب  

  » س؟ هعاقالن در برابر جادوي من؟

د تا با باال بردنبراي آماده شدن، شان را  آنها دستان به همراهانش نگاهي انداخت،برگشت و به عقب  سيرس  

اما تنها چيزي كه از دهانم خارج شد،  م فرار كن،وبگ آنابتخواستم به  مي. به آنابت حمله كننداستفاده از جادو 

  .صداهاي نامفهومي بود

ه و من وحشت زد رفتند، كردند و از اين طرف قفس به آن طرف قفس مي ها فقط سر و صدا مي ديگر خوك  

را ببينم، آن هم  آنابت بايستم و نابود شدنطوري  نستم هميناتو نمي. كردم مضطرب بودم اما بايد كاري مي

  .درست بعد از دست دادن تايسون

  » شايد بعضي چيزهاي كوچيك و مسخره؟ رو تغيير داده باشه؟ آنابتچه چيزي ممكنه نظر «  :گفت سيرس  

يلي من ديدم خ. پيچيد آنابتبه شكل مارهاي افعي شد و به دور آتش آبي بر سر انگشتان سيرس زبانه كشيد،   

جلو جستي زد و با چاقو او به  .تر بود و فقط كمي عصبي آنابتهمان  آنابتفتاد،فاقي نياما هيچ ات وحشتناك بود،

  » عوضي؟گهبانانتم به حالت عادي برگردونم، نظرت چيه ن« : گلوي سيرس را گرفت

  » چه جوري؟« : سيرس جيغ زد  

هايش  سيرس آهي كشيد و به هرمس و ويتامين .ندهاي هرمس را جلوي چشمانش چرخا بطري ويتامين آنابت  

  » !ن هيچ كاري براي تو انجام نميدن هاونا بي فايد« : ناسزايي گفت
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  »... به حالت خودش برگردون وگرنه پرسي رو دوباره«  :گفت آنابت  

  !تونم من نمي -  

  !!!!پس اين جوابته؟؟ -  

جادو روي اون توي دستشه، ها  برگرديد، تا ويتامين« : گفته جلو قدم گذاشتند اما سيرسي ب نگهبانان سيرس  

  » !اثري نداره

« : سيرس جيغ كشيد ها را از باال به داخل قفس ريخت، سيرس را به كنار قفس كشاند و ويتامين آنابت  

  » !!!!!!!!!!!نهههههههههههههه

ان را بررسي تا غذاي جديدشگرفتم اما ديگر خوك ها جلو آمدند  ها را اولين كسي بودم كه ويتامين  

 ها را همين طور كه ويتامين ،ها خوردم، باز احساس آتش گرفتن درون بدنم شروع شد كنند،كمي از ويتامين

  !!!!!!!!بنگگگگگگگگگگگشد؛ تر مي قفس داشت كوچك. جويدم، ناگهان نگاهم از حركت ايستاد مي

هاي خودم را  اسرفتم و لبل به انسان شده بودم، دوباره تبدي قفس منفجر شد و من روي زمين نشسته بودم،  

ها از روي سرشان  اد و همچنان كه خرده چوپشش مرد ديگر بهت زده با چشمان گش !خدايا ممنون پوشيدم،

  .ايستاده بودندريخت،  پايين مي

تر بود و  خيلي بلنديه دونه از مرد ها » . هاي بدي هستن فهميد، اونا خيلي آدم شما نمي نه، نه،« :  جيغ زد سيرس  

هاي  با چكمه ها را به تن كرده بود، هايش سياه بود، او لباس كاپيتان دندان لباس و كاله بيسبال به تن داشت،

ديگر مرد ها نيز شبيه به او لباس پوشيده بودند؛ با شلوارهايي سفيد و  مد،آ بزرگ،كالهش به نظر مسخره مي

  .پابرهنه بودند گيهمچرك، 

  »! كدومتون اين كار رو با من كرديد؟«  :كلفت بود ش خيلييصدا  

  » !نه«  :با ناله گفت سيرس  

  » پسر آرس؟؟؟ ادوارد تيچ، شناسم، من تو رو مي« : گفت آنابت  

جا زنداني  و فكر كنم اون جادوگر ما رو اين !!!خيلي ها به من ميگن گنده بك! بله، دختر جوان« : مرد داد زد  

  ». كرده
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. جا او را تعقيب كردند هاي آن انش از اتاق فرار كرد اما چند نفر از آدمهمراه با نگهبانكشيد،  سيرس جيغ  

  »... كه سفم از اينمتأ خيلي ممنون، « :لكنت گفتمبا  .چاقو را در جيبش گذاشت و خيره به من نگاه كرد آنابت

خوشحالم كه ديگه يه خوك « : و گفت يدبوس مرا آنابتخواهي كنم،  كه فكر كنم چطور بايد عذر قبل از اين  

را كه به موهايش ي طاليي  او گيره»  !!طور منم همين«  :گفتم .شد اي كاش صورتم از خجالت سرخ نمي» . نيستي

  .درآوردبسته بود، 

  ». جا بريم حواسش پرته بايد از اين ياال مغز جلبكي تا سيرس«  :گفت آنابت

وقتي به نزديكي عرشه رسيديم، . جا گذشتيم آن ي هكارمندان وحشت زد كرديم و از ميانجا فرار  ما از آن   

  » كدوم كشتي؟ « :گفت آنابت

يم وبراي اينكه مجبور بوديم سريع از اين جزيره برتوانستيم قايق خودمان را برداريم،  نميبه اطراف نگاه كردم،   

جت  يك دريايي؟ يك زير م استفاده كنيم؟نستياتو مي اما از چه چيزي مان براي اين كار مناسب نبود، و قايق

  »! اونجا«  :گفتمها را برانم و باالخره چيزي ديدم و م از اينانستم هيچ كداتو نمي جنگنده؟

  »... اما« : هايش را باز و بسته كرد چشم آنابت  

  .كنه دونم چه جوري كار مي مي -  

  چه جوري؟ -  

تونم انجام  توي دريا هر كاري بخوام ميدونم كه من پسر خداي دريا هستم و  فقط ميتونم توضيح بدم،  نمي -  

  .بدم

كشتي چيزهايي نوشته بود،كمي  ي روي عرشه را گرفتم و به سمت كشتي قديمي بزرگ كشاندم، آنابت دستان  

3ملكه ان انتقامجو" :نستم بفهمم كه نوشتهاكه دقت كردم تو
"  

اون آدماي لعنتي كشتي من رو «  :گفت.مرد قوي، سياه و بلند قد بودصداي بلندي از پشت سرمان آمد،آن 

  »! بگيريدشون سوراخ كردن،

  » .تونيم هيچ جا بريم ما فعال نمي« : و گفت رفت داخل كشتي. توجهي نكرد آنابت

                                                            
٣
 Queen Anne's Revenge 
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 سال گذشته صد شتي در بهترين موقعيت خودش در سياين ك ها نگاه كردم، اميدي به اطراف آب و موج با نا  

نستم اتو مي ما اين همه وقت نداشتيم، ندازيم،ينيم راهش باتا بتو مكن بود چند صد ساعت طول بكشداما م بود،

  .چند نفر دنبال ما هستندببينم كه 

 ،درنوبه حركت در بيا د و كشتي راي كشتي ضربه بزنن ها تمركز كردم تا به تنه چشمانم را بستم و روي موج  

  » !!!!!كشتي بزرگ« :فرياد زدم به ذهنم رسيد، اي كلمهناگهان  چرخيدند،ها در اطراف من  باد

بعد از چند لحظه ناگهان هوا پر شد از صداي تكان خوردن و  ام، به من نگاه كرد كه انگار ديوانه طوري آنابت  

  .خورد يتلق تلق چوپ خشك شده و كشتي تكان شديد

  » چه جوري؟... پرسي« : ش را نگه داردرا كه كنارش بود، چسبيد تا خودكابلي  آنابت  

اميدوار  انگار من بخشي از خودش بودم،همم كه كشتي به من جواب داده است، نستم بفااما تو جوابي نداشتم،  

  .به دست بگيرم خودم را نگه دارم و سكان كشتي را نماتا بتو ها آرام شوند بودم موج

دم ديآمدند،  كه به دنبال ما ميرا چند نفر  گرفت و در اين لحظه آنرشه فاصله از ع "ملكه ان انتقامجو"كشتي   

  .اي هيوالهادريراهي به سوي  ي ساحل رسيده بودند اما ما ديگر در راه بوديم، كه به لبه
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  : اندر كاران دست

  مهدي حيدري: مترجم فصل

  نيما كهنداني: ويراستار فصل

  ينيما كهندان: مدير پروژه 

  

  

  

  

  :ارتباطي داالن

info@hdmfans.com 

w.noghalam@yahoo.com 

  

  

  ...ادامه دارد

 *به زودي در تارنماي نوقلم: 13فصل  *    
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        ::::اندر كاراناندر كاراناندر كاراناندر كاران    دستدستدستدست
        

        ::::مترجمان فصلمترجمان فصلمترجمان فصلمترجمان فصل

        شيما رفيعي، سونيا ستايششيما رفيعي، سونيا ستايششيما رفيعي، سونيا ستايششيما رفيعي، سونيا ستايش    

        

        : : : : ويراستار فصلويراستار فصلويراستار فصلويراستار فصل

        كهندانيكهندانيكهندانيكهندانينيما نيما نيما نيما 

        

        : : : : مدير پروژه مدير پروژه مدير پروژه مدير پروژه 

        نيما كهندانينيما كهندانينيما كهندانينيما كهنداني
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  سيزدهمفصل 

  !كند تا خانه شنا كند آنابت سعي مي

  

تمام كارهايي را كه من  "ملكه ان انتقامجو "كشتي. من باالخره كاري پيدا كردم كه در آن خوب بودم

ها را بلند كنم و به كدام سمت، فرمان  ها را بكشم، كدام پرده دانستم كدام طناب من مي. داد گفتم، انجام مي مي

توانستم تشخيص دهم، نسبت به  من حتي سرعت رفتن را نيز مي. ها پارو زديم ما از ميان موج. كشتي را بچرخانم

بادر در صورتم،  -در تمام مدت احساسي عالي داشتم .ان خيلي زياد بودم توان يك كشتي دريانوري، سرعت

  . شدند ها كه اطراف پاروها شكسته مي موج

توانستم به آن فكر كنم، اين بود كه چقدر دلم  اما اآلن كه ديگر از خطر دور شده بوديم، تنها چيزي كه مي  

  . كه چقدر نگران گراور بودم براي تايسون تنگ شده و اين

هاي آنابت نبود، من هنوز هم  ي سيرسي ببحشم، اگر كلك توانستم خودم را براي افتضاحي كه در جزيره نمي  

به حرفي كه سيرسي زده . ارزش در حال مخفي شدن در يك دخمه با مشتي دزدان دريايي بودم مثل جانوري بي

  » . ات رو پيدا كردي تو هويت اصلي« : بود فكر كردم

من احساس ! كه احساسي آني براي خوردن كاهو داشتم كردم، نه فقط به خاطر اين ير ميهنوز احساس تغي  

ديگر بخشي از من بود، ، رسو كوچك وت يحيوان ي كه غريزه كردم، مثل اين جهيدن به اين طرف و آن طرف مي

  . ندك يا شايد اين غريزه پيش از اين نيز در وجود من بوده است؛ اين چيزي است كه مرا نگران مي

آنابت سعي كرد كه به من كمك كند تا شب نگهباني دهم، ولي سفر در دريا . كل شب را در دريا به سر برديم  

ساخت، بعد از چند ساعت حركت كشتي به عقب و جلو، صورتش سبز شد و پايين رفت تا روي ننويي  به او نمي

  . بخوابد
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موجي از آب به بلندي يك آسمان خراش به سمت  .چند باري هم متوجه هيوالها شدم. افق را نگاه كردم  

چيزي كه احتماالً صد فوت درازا داشت و . خورد ها سر مي هاي سبز زير موج مهتاب پاشيده شد، خطي از تيغ

  !!اي نداشتم كه بفهمم آن چيست2واقعاً عالقه. تقريباً يك خزنده بود

ها دست تكان دهم  سعي كردم كه براي آن. ا را ديدمي دري بانوهاي درخشنده و ايزد 1ها  من يك بار هم نريد  

  . ها در اعماق ناپديد شدند، طوري كه اصالً نفهميدم مرا ديدند يا نه ولي آن

فشاني  هاي آتش اي با كوه ما داشتيم تازه از جزيره. آمد ها بعد از نيمه شب آنابت به عرشه مي وقتگاهي   

يكي از « : آنابت گفت. شد ها بخار مي دار و در كنار شن  ساحل حباب شديم، آب دريا با رسيدن به دوددار رد مي

  . سازند است؛ جايي كه هيوالهاي فلزي، خودشان را مي 2هاي هفاستيوس كوره

  هاي برنزي؟ مثل گاو -  

  » . دور بزن و ازش دور شو« : سرش را تكان داد  

هايي از غبار قرمز  اش را تكرار كند، ما از جزيره دور شديم و خيلي زود فقط تكه كه آنابت جمله بدون آن  

چه . به خاطر مرگ تالياست... ها متنفري دليلي كه تو از سايكالپ« : من به آنابت نگاه كردم. پشت سر ما بود

  » اتفاقي افتاد؟ 

  . بوداش در تاريكي برايم سخت  ديدن حالت چهره  

كرد، كمي گيج شد و چند دور  شبي كه گراور داشت ما را تا كمپ همراهي مي. فكر كنم بهتره بدوني -  

  يادته كه اين رو بهت گفت؟. اشتباهي رفت

  . ي بله تكان دادم سرم را به نشانه  

  . برد 3ي سايكالپسي در بروكلين خوب، بدترين دور، ما رو به لونه -  

  »بروكلين هم سايكالپس هست؟  مگه توي« : پرسيدم  

                                                            
١
 Nereids  
٢
 Hephaestus 

 .)مترجم(نشين نيويورك  ي متوسط منطقه 3



 

 زاده مهدي قلي: طراح كاور 

 تارنماي پارسي نوقلم  شيما رفيعي، سونيا ستايش: مترجم فصل ها          درياي هيوالها؛  نشين پرسي جكسون و اولمپ

� 

اون تونست ما رو از طريق . اون سايكالپس ما رو فريب داد. باورت نميشه چند تا، اما اين مسئله مهم نيست -  

تونست صداي هر كسي  اون سايكالپس مي. از هم جدا كرد 4ي قديمي توي فلتبوش راهروهايي توي يك خونه

  .خواست، تقليد كنه رو كه مي

. يكي گمراه كرد اون ما رو يكي. كرد طوري كه تايسون بيرون از پرنسس آندرومدا اين كار رو مي پرسي، همين 

كرد كه صداي من رو  كرد كه داره براي نجات دادن لوك، به طرف اون ميره و لوك فكر مي تاليا فكر مي

تر نبود و حتي نتونستم راه خروجي رو من فقط توي تاريكي بودم، هفت سالم بيش... زدم و من  شنيده كه جيغ مي

  . پيدا كنم

من يادم مياد وقتي كه اتاق اصلي رو پيدا كردم، زمين پر از استخوان « : موهايش را از جلوي صورتش كنار زد  

جا تاليا، لوك و گراور دست بسته و در حال خفه شدن، از سقف آويزان شده بودن، مثل گوشت توي  بود و اون

چاقوم رو درآوردم ولي صدام رو شنيد، . كرد پس داشت آتشي در وسط اتاق روشن ميسايكال. قصابي

ي صداي  فكر كنم از توي ذهن من، خاطره. برگشت، لبخندي زد و با صداي پدرم شروع به حرف زدن كرد

ي، تا جا بمون بهم گفت كه آنابت نگران نباش، من دوستت دارم، مي توني با من اين. پدرم رو بيرون كشيده بود

  ». ابد

كرد، حتي حاال كه شش سال از آن گذشته بود، مرا  طوري كه او داستان را تعريف مي. شروع به لرزيدن كردم  

  »بعد تو چي كار كردي؟ « : ترساند بيشتر از هر داستان ترسناك ديگري، مي

  . من با چاقوم بهش ضربه زدم -  

هفت سالت بود و تونستي به يه سايكالپس بزرگ چاقو ميگي ! كني؟ داري شوخي مي« : به او خيره شدم    

  »بزني؟ 

اين كار به من وقت كافي داد كه به . زده كرد تونست من رو بكشه ولي اين كار من اونو شگفت اون مي -  

  . جا به بعدش رو ديگه تاليا انجام داد هاي دستش رو پاره كنم، از اون طرف تاليا بدوم و طناب

  .خيلي كارت شجاعانه بوده، آنابت... ي اين حرفا هآره، ولي با هم -  

                                                            
٤
 Flatbush 
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اون جوري ... بينم، پرسي زور از اونجا زنده اومديم بيرون، من هنوز هم كابوس مي ما به« : او سرش را تكان داد  

تقصير اون بود كه ما دير به كمپ رسيديم، تمام هيوالهايي كه ما ... زد كه سايكالپس با صداي پدرم حرف مي

ها نبودند او هنوز  اگر سايكالپس. اين واقعاً دليل اين بود كه تاليا مرد. كردند توانستند به ما برسند ال ميرا دنب

  . زنده بود

تو نياز . برو پايين« : آنابت به من گفت. كرديم ي كشتي نشسته بوديم و به برج هركولس نگاه مي ما روي عرشه  

هايم سنگين بود ولي وقتي پايين رفتن و ننويي را پيدا كردم، خيلي  چشم. من سر تكان دادم» . به استراحت داري

متحير بودم كه اگر من جاي او بودم، . طول كشيد تا خوابم ببرد چرا كه مشغول فكر كردن به داستان آنابت بودم

  !طوري با دم شير بازي كنم آيا شجاعت كافي را داشتم كه آن

ها  پرده. خودم را در تاالري لوكس در ميان پرنسس آندرومدا يافتمديدم، در عوض  در مورد گراور خواب نمي  

  .كردند؛ ارواح مردگان پچ مي صداها در اطرافم پچ. خورد ها تكان مي هوا با سايه. بيرون، شب بود. باز بود

ني درخشيد، تنها منبع نورا تابوت سنگي طاليي كرونوس مي» ! مراقب باش« : كردند پچ مي ترپس و تريكري پچ  

  . رسيد كه از چند مايلي زير كشتي باشد به نظر مي. صدايي سرد مرا ترساند. در اتاق بود

  . توني من رو متوقف كني تو نمي. تو شجاعت نداري، جوان -  

من رپيتايد را باز كردم، اشباح مانند طوفاني . كردم دانستم كه بايد چه كار كنم، بايد آن تابوت را باز مي من مي  

توانستم پاهايم را تكان دهم ولي بايد كرونوس را  تپيد، نمي قلبم مي» ! مراقب باش« : چرخيدند ف من ميدر اطرا

  . ساختم من بايد هر چيزي را كه در آن جعبه بود، نابود مي. كردم متوقف مي

نابت را كه آ به كنارم نگاه كردم، در انتظار اين» خب، مغز جلبكي؟ « : بعد دختري درست كنار من حرف زد  

هايش به چشم  اي بر مچ هايي نقره ها را پوشيده بود و زنجير هاي پانك او لباس. ببينم اما آن دختر، آنابت نبود

روي . اش خط چشمي مشكي كشيده بود هاي آبي نفتي موهاي براق مشكي داشت و دور چشم. خورد مي

  . ادانستم چر رسيد اما نمي به نظرم آشنا مي. اش كك و مك داشت بيني

  »خب، ما بايد جلوشو بگيريم يا نه ؟ « : دختر پرسيد  
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  ».بسپار 5خب، اين رو به من و آگيس« : هايش را چرخاند دختر چشم. قادر بودم حركت كنم و نه حرف بزنمنه   

ي بزرگ تغيير شكل داد؛ از جنس نقره و برنز  ايش را به سپر هاي نقره اي زد و دستبند هايش ضربه او به مچش  

كه سر واقعي هيوال  شكل يك ماسك مرگ بود، مثل اين. بود با صورتي از مدوسا كه از وسطش بيرون زده بود

  . به فلز چسبانده شده بود

من . ترساند من را مي ا برگرداندم، فقط نزديك بودن به آن سپردانستم كه حقيقت دارد يا نه اما من رويم ر نمي  

اين احساس را پيدا كرده بودم كه در جنگي واقعي هستم، حامل آن سپر غيرممكن بود كه بميرد، هر دشمن 

  .كرد عاقلي در جا فرار مي

سعي . ز كردنداشباح تاريك راه را براي دختر با. دختر شمشيرش را انداخت و به سمت تابوت سنگي رفت  

. او مستقيماً به سمت تابوت سنگي رفت و در طاليي را باز كرد. شنيد ولي او نمي» ! نه«: كردم او را آگاه كنم

  . چه درون جعبه بود، چشم دوخت جا ايستاد و به آن براي لحظاتي آن

  » ! امكان نداره! نه« : صداي دختر لرزيد. تابوت شروع به چرخيدن كرد  

وقتي كه بخاري طاليي دختر را در بر گرفت، جيغ . د كرونوس از اعماق اقيانوس، كشتي را لرزاندي بلن خنده  

  » ! نه« : زد

  ! آه -  

بيني، بايد بيدار  پرسي، داري كابوس مي« : داد آنابت مرا تكان مي. من از خواب پريدم و روي تخت نشستم  

  »! بشي

  »ي افتاده؟ چي؟ چي شده؟ چه اتفاق« : چشمانم را ماليدم  

  ». هستيم 6ها ما در نزديكي جزيزه سايرن« : با حالتي ترسناك گفت  

  . ديدم اي تاريك را مي رويمان را تشخيص دهم و فقط نقطه ي روبه توانستم جزيزه زحمت مي به  

                                                            
٥
 Aegis 
٦
 Sirens  
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من » . شنويم به زودي صداي آوازشون رو مي... ها سايرن. ازت ميخوام به لطفي بهم بكني« : آنابت گفت  

خوانند، صدايشان ملوانان را شيفته  ها خيلي شيرين آواز مي آن. آوردم ها به ياد مي هايي را در مورد سايرن داستان

  . شان شده بود كرده و باعث مرگ

هايمان را بگيريم، وان بزرگي از پارافين شمع  توانستيم گوش ما مي» . مشكلي نيست«  :من به او اطمينان دادم  

  . زير عرشه كشتي بود

  .من ميخوام اونا رو بشنوم -  

  »چرا؟ « : با تعجب پلك زدم  

. دونستي در مورد خودت، بهت چيزايي رو ميگن كه تاحاال نمي. هاي حقيقي رو ميگن ها خواسته ميگم سايرن -  

اگه زنده بموني، خردمندتر ميشي، واسه همين ميخوام ... كنه ين چيزيه كه اونا و آوازشون رو جذاب ميا

  . آوازشون رو بشنوم

هر اتفاقي كه افتاد و يا هر چقدر كه التماس كردم، من رو باز نكن چون بالفاصله به سمت عرشه . من رو باز نكن

  .كنم ميرم و خودم رو غرق مي

  كني كه من رو وسوسه كني؟ داري سعي مي -  

  !هه، هه -  

گير درآوردم و در  ها را به شكل گوش بعد دو تكه از پارافين شمع برداشتم و آن. قول دادم كه او را نگه دارم  

هايم واقعاً خيلي به روز  گير كه به من نشان دهد گوش آنابت سرش را با طعنه تكان داد، طوري. گوشم فرو بردم

  . من برايش شكلك درآوردم و به سمت فرمان ملوان حركت كردم. بودند

با نزديك شدن . بشنوم توانستم چيزي را جز صداي جريان خون در سرم نمي. سكوت همه چيز را فرا گرفته بود  

من كشتي را طوري چرخاندم كه در كنار . شدند زدند و ديده مي هاي ناهموار از مه بيرون مي به جزيره سنگ

به پشتم نگاهي . رفتند ها مثل تيغ به درون كشتي فرو مي رفتم، سنگ تر مي ها توقف كند اما اگر نزديك سنگ

  . هايش گشاد شد اي متعجب به خود گرفت و چشم انداختم، در ابتدا آنابت به نظرم كامالً عادي رسيد، بعد چهره



 

 زاده مهدي قلي: طراح كاور 

 تارنماي پارسي نوقلم  شيما رفيعي، سونيا ستايش: مترجم فصل ها          درياي هيوالها؛  نشين پرسي جكسون و اولمپ

٩ 

هايش اين را  من فقط با نگاه كردن به لب -ا زدها را باز كند، اسم مرا صد آورد تا آن ها فشار مي به طناب  

ي مرگ و زندگي بود، من بايد اآلن او را  شد، مسئله ها آزاد مي اش صاف بود، بايد از بند حالت چهره -فهميدم

  .كردم ها رها مي از شر طناب

برگرداندم،  آوردم، نگاهم را به خودم فشار مي. رسيد، سخت بود كه آزادش نكنم به نظر خيلي ناراحت مي  

هايي  توانستم زياد جزيره را ببينم، فقط مه و سنگ، اما قسمت هنوز هم نمي. كشتي را وادار كردم كه تندتر برود

هاي قديمي و حتي چند صندلي از هواپيماها نيز در آب شناور  هاي كشتي مانده از چوب و فايبرگالس، باقي

مه زندگي از دست برود؟ اين همه انسان جان خود را از توانست كاري كند كه اين ه چطور موسيقي مي .بودند

  دست بدهند؟

هايم را از  گير ي خطرناك حس كنجكاوي آنابت را درك كردم، وسوسه شدم كه گوش براي يك لحظه  

ها را كه كشتي را به لرزه  توانستم صداي سايرن گوشم دربياورم، فقط به خاطري كه قسمتي از شعر را بشنوم، مي

  .لرزاند هاي مغزم، بدنم را مي رد احساس كنم، تپش صدا همراه با تپش خون درون رگآو مي در

ها  هايش سرازير شد، طوري به طناب هايش به روي گونه كرد، اشك از چشم آنابت داشت به من التماس مي  

طوري به من  .خواسته، نگه داشته بودند ي عمرش مي ها او را از هر چيزي كه همه زد كه انگار طناب ضربه مي

  ». كردم كه تو دوست مني قدر سنگدل باشي؟ فكر مي توني اين چطور مي« : پرسيد كرد، انگار كه مي نگاه مي

توانستم بجنگم؟ چطور  خواستم شمشيرم را دربياورم اما چطور مي آلود خيره شدم، مي ي مه من به جزيره  

  »توانستم با يك آواز بجنگم؟  مي

وقتي كه  !اين اشتباه بزرگ من بود نكنم، توانستم پنج دقيقه صبر كنم وخيلي سعي كردم كه به آنابت نگاه   

هاي پاره شده روي كف كشتي افتاده و  اي از بند ديگر  طاقتم طاق شد، به پشتم نگاه كردم و ديدم كه تكه

چاقو را توي دستش بگيرد، كامالً  چاقوي برنز آنابث روي عرشه كشتي رها شده است، او توانسته بود كه

به كنار قايق نگاه كردم و او را در حالي كه داشت به طور . فراموش كرده بودم كه او را خلع سالح كنم

. بردند هاي ناهموار مي ها او را مستقيماً به سمت سنگ كرد، ديدم، موج واري براي رسيدن به جزيره شنا مي ديوانه

ي حتي اگر او هم شنيد، سودي نداشت، او سحر و جادو شده بود و داشت به سمت من اسم او را فرياد زدم ول

  .كرد مرگ خودش شنا مي
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به . بعد از طرف كشتي به پايين پريدم» ! طور بمان همين« : به سمت فرمان كشتي نگاه كردم و فرياد زدم  

من به ساحل رسيدم . پرتاب كنندها امر كردم كه دورم جمع شوند و مثل دستگاه جتي، مرا به سمت جلو  جريان

  . رفتم انتخابي نداشتم، بايد به دنبالش مي. بار برد و آنابت را ديدم اما موجي او را گرفت و طرف موجي مرگ

اند، شيرجه  هاي فلزي متصل بهم با زنجير كه بعداً فهميدم مين بوده ي كشتي و كلكسيوني از توپ به زير بدنه  

هاي سيمي كه زير  ها و در هم پيچيدن در تور كردم تا از برخورد به سنگ استفاده ميبايد از تمام قدرتم . زدم

  . سطح آب بودند، خودداري كنم

ها و  ها، مين ي كشتي مانده من با سرعت از بين دو سنگ رد شدم و روي يك ساحل ماه شكل افتادم، باقي  

  . شاني سياه بودي آتشف شدند، ساحل از ماسه ها بيشتر بر سطح آب ديده مي سنگ

ها  ها و سنگ خوشبختانه يا بدبختانه او شناگر ماهري بود، از صخره ...جا نبود آن. با نااميدي دنبال آنابت گشتم  

  .ها سايرن... ها را ديدم بعد غبار پاك شد و من آن. گذشته و تقريباً به ساحل سياه رسيده بود

هاي  هاي سياه و كثيف، چنگال ها باشند، با پر و بال ي انسان زهاي از الشخورها را تصور كنيد كه به اندا دسته  

هايي كه  ورتها، ص ي صورتي و سرهايي انساني روي آن گردن هاي چروك افتاده دراز و خاكستري و گردن

  .كردند مدام تغيير مي

هايشان تكان  در حالي كه دهان. خوانند ها را بشنوم ولي توانستم ببينم كه آواز مي توانستم صداي آن من نمي  

خواستم ببينم؛  هايي كه مي شناختم، اما آن هايي كه مي هاي انسان هايشان تبديل به صورت خورد، صورت مي

زدند و مرا به جلو دعوت  اطمينان بخش مي ها لبخندهاي آن .شد مي... مادرم، پوسايدون، تايسون، كايرونو 

هايشان همواره چسبناك، روغني و پر از  شد، لب ها چه شكلي مي كردند، البته فرقي نداشت كه صورت آن مي

  . هاي غذاهاي قديمي بود باقيمانده

هاي دونات تغذيه كرده  رسيد كه از غول خوردند و به نظر نمي هايشان غذا مي ها با صورت مثل الشخورها، آن  

  . آنابت به سمت من شنا كرد. باشند

توانستم بگذارم كه او از آب بيرون بيايد، دريا تنها مكان مفيد بود، هميشه از من مستقيم  دانستم كه نمي من مي  

اي كه به او دست زدم، بدنم  لحظه. من خودم را جلو انداختم و مچش را گرفتم. كرد بت مييا غيرمستقيم مراق

  . ديد، من هم ديدم ها را مي دچار يك شوك شد و طوري كه آنابت سايرن
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. شان قرار گرفته بود و غذاي مجللي در مقابل سه نفر روي يك پتوي پيكنيك در پارك مركزي نشسته بودند  

با هيكلي ورزشي و موهاي  هايي كه به من نشان داده بود، شناختم؛ آقايي چهل ساله، ا از عكسمن، پدر آنابت ر

هاي عادي و روزمره به تن  او لباس. او دست زن زيبايي را كه بسيار شبيه آنابت بود، در دست داشت. تيرهبور 

ي آن زن قدرت را تشعشع  هروي ولي مورد خاصي دربار هاي پياده داشت، با بلوز جين و شلوار جين و پوتين

  !لوك... دانستم كه در حال نگريستن ايزدبانو آتنا هستم، در كنارشان مرد جواني نيز نشسته بود من مي. كرد مي

وقتي آنابت را . خنديدند زدند و مي ها داشتند حرف مي درخشيد، سه تاي آن تمام صحنه در نور گرمي مي  

هايشان را به حالت دعوت به سمت او  مادر و پدر آنابت دست .شان از خوشحالي روشن شد ديدند، صورت

گرفتند، لوك خنديد و با حركتش به آنابت گفت كه كنار او بنشيند، گويي هيچ وقت به او خيانت نكرده بود يا 

   . كه هنوز هم با هم دوست بودند اين

ون مانهاتن بود اما مانهاتن هاي پارك مركزي، افق شهري باال آمد، من نفسم را حبس كردم چ پشت درخت  

هاي طاليي و  تر از هميشه، با پنجره تر و مجلل نبود، كامالً نوسازي شده بود؛ با مرمر شفاف و خيره كننده، بزرگ

  . بهتر از نيويورك بود و حتي بهتر از كوه اولمپيوس. هاي روي بام باغ

عمار دنيايي كامالً جديد بود، مادر و پدرش را او م. من فوراً فهميدم كه آنابت همه چيز را طراحي كرده بود  

  . خواست انجام داده بود هايي را كه مي او تمام كار. برگردانده و لوك را نجات داده بود

هاي  ها بودند، الشخورها با صورت ديدم، سايرن ها را باز كردم، تنها چيزي كه مي هايم را بستم و وقتي آن چشم  

  . ي ديگر تغذيه كنندانساني، آماده تا از مقتول

توانم بگويم كه داشت جيغ  توانستم صدايش را بشنوم اما مي نمي. من آنابت را به طرف امواج هل دادم  

من از جريان آب خواستم تا به ما كمك كنند كه دهانه . او توي صورت من زد اما من ادامه دادم. كشيد مي

قدر كوبيد و كتك زد كه  تمركزم را سخت كرد، آن كه آنابت تكان خورد و به من ضربه زد، طوري. برسيم

داد،  اگر به گالويز شدن با من ادامه مي. دانستم چه كار كنم من نمي. نزديك بود با يك مين شناور برخورد كنيم

  . گشتم هيچ وقت زنده به كشتي بر نمي

آنابت دوباره . ارد دريا شديمما زير آفتاب رفتيم و آنابت مبارزه كردن را متوقف كرد، گيج شده بود، بعد و  

  . شروع به دعوا كردن با من كرد
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طلسم را ي كافي زير آب فرو ببرم،  توانستم او را به اندازه اگر مي. كرد صدا در آب خوب انتقال پيدا نمي  

  !توانست نفس بكشد، ولي در اين لحظه، اين مشكل كوچكي بود البته آنابت نمي.. شكستم مي

ده فوت، بيست . ما به اعماق پرتا شديم. ها امر كردم كه ما را پايين بكشند من كمر آنابت را گرفتم و به موج  

او براي . توانستم در زير آب دوام بياورم دانستم كه بايد مراقب باشم چون خودم بهتر از آنابت مي من مي... فوت

  . و به باال رفتهايي دورمان جمع شد  كرد، حباب نفس كشيدن مبارزه مي

  . ها حباب

هاي درون دريا را در ذهنم تصوير كردم،  تمام حباب. داشتم اي نداشتم، بايد آنابت را زنده نگه مي من چاره  

تصوير مبهمي را از سفيدي . دريا اطاعت امر كرد. ها با هم جمع و به طرف من كشيده شوند تصور كردم كه آن

احساس كردم و وفتي كه ديد واضح شد، من و آنابت حباب بزرگي از هوا احساس قلقلكي را در اطرافم . ديدم

  . را دورمان داشتيم و فقط پاهايمان درون آب بود

تمام بدنش تكان خورد ولي وقتي كه به من نگاه كرد، فهميدم كه . كرد كشيد و سرفه مي سختي نفس مي او به  

هاي من گذاشت  سرش را روي شانه -، دل شكستهوحشتناك –او شروع به گريه كرد . طلسم شكسته شده است

  . و من هم او را در آغوش گرفتم

ها  به آن. هاي شكارچي كنجكاو ها؛ ماهي اي از ماراكودودوس ها جمع شدند تا به ما نگاه كنند، مدرسه ماهي  

  » ! جيغ بزنيد« : گفتم

خوردم كه  من قسم مي. را انجام دادند ميلي اين كار ها به سمت مخالف شنا كردند اما فهميدم كه با بي آن  

ي پسر پوسايدون و دختري در ساحل سايون، پخش  خواستند شايعاتي درباره ها مي آن. شان را فهميدم هدف

   .كنند

آنابت سرش را تكان داد تا به من » . اشكالي نداره، يكم تحمل كن... گردم من به كشتي بر مي« : من به او گفتم  

بعد چيزي را زمزمه كرد كه من به خاطر داشتن پارافين شمع در . در حال حاضر خوب استبفهماند كه حالش 

  .هايم، نتوانستم بشنوم گوش

هاي لخت بگذراند و ما را  ها و سيم من كاري كردم كه جريان زيردريايي كوچك و عجيب، ما را از بين سنگ  

  . كرد جهت خالف جزيره حركت ميمان كه داشت با سرعت آرام در  ما بازگرداند، كشتيبه كشتي 
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ها دور  كرديم تا زماني كه من فهميدم كه از آواز سايرن ما در زير آب مانديم، به دنبال كشتي حركت مي  

  !ها تركيدند ايم، بعد به سطح آب برگشتيم و حباب شده

من فقط براي اطمينان . تيممن به نردبان طنابي دستور دادم كه از باالي كشتي، پايين بيفتد و ما از آن باال رف  

اي از عرشه نشست،  آنابت خود را در يك پتو پيچيد و در گوشه. گيرهايم را در گوشم نگاه داشتم گوش

  . باالخره به من نگاه كرد؛ نگاهي سردرگم، غمگين و امن

نيده عصري كامالً ساكت بود و تنها صدايي كه ش. گيرهايم را درآوردم، صداي آواز را نشنيدم من گوش  

گويي كه هركز . مه كامالً از ميان رفته و آسمان صاف شده بود. ي كشتي بود شد، كوبش امواج دريا به بدنه مي

  !ها وجود نداشته است ي سايرن جزيره

  حالت خوبه؟ -  

معلوم بود كه حالش . اي بوده است اي كه اين را گفتم، فهميدم كه حرف كامالً احمقانه لحظه -از او پرسيدم  

  . ب نيستخو

  ». .دونستم نميمن « : زمزمه كرد  

  چيو؟ -  

  . شون قوي خواهد بود كه چقدر وسوسه اين -  

كردم كه  احساس مي! ها به او قول چه چيزي را داده بودند خواستم اعتراف كنم كه ديده بودم كه سايرن نمي  

  . تقلب كرده ام، اما به آنابت مديون بودم كه به او بگويم

  .لوك و پدر و مادرت رو هم ديدم!  چطوري مانهاتن رو از نو ساخته بوديديدم  -  

  »تو ديدي؟ « : قرمز شد  

ي درست كردن دنيا و دوباره از صفر شروع كردن،  اون حرفي كه لوك توي آندرومدا بهت زد، درباره -  

  خيلي روت اثر كرد، مگه نه؟
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ها به من نشون دادن، عيب بزرگ من  يزيه كه سايرنعيب بزرگ من، اين چ« : او پتو را دور خودش پيچيد  

  ». 7هوبريس

هايش را  چشم »اي كه روي ساندويچ سبزي پهن شده بود؟  اون چيزهاي قهوه« : هايم را به هم زدم چشم  

پرسي، خيال كردن ... هوبريس يعني غرور كشنده. اون هامس هست، هوبريس خيلي بدتره! نه، خله« : چرخاند

  ».  حتي از خداها هم بهتر... توني كارهاي ديگران رو از بقيه بهتر انجام بدي كه مي اين

  تو چنين احساسي داري؟ -  

تونستيم  كني ولي اگه همه دنيا خيلي خراب بشه چي؟ اگه مي نميطوري احساس  تو اين« : به پايين نگاه كرد  

  » . خانمان، تابستون هايي پر از خوشي همه چيزو از اول بسازيم چي؟ اونم بدون جنگ، بدون آدماي بي

  .دارم گوش ميدم -  

يه كه آتش ي خيلي چيزاست كه انسان تاحاال انجام داده، اين همون دليل منظورم  اينه كه غرب نماينده -  

اون ... پابرجاست، به همين دليله كه المپيوس هنوز وجود داره، ولي بعضي وقتا احساس بدي داري، چطوري بگم

تونستم بهتر بسازم،  تونستم دوباره همه چيزو بسازم، مي اگه من مي. كني وقت تو هم طرز فكر لوك رو پيدا مي

  . تري باشيهيچ وقت اين احساس بهت دست نميده كه بتوني خداي به

  . شد اگه دنيا دست من بود، عين كابوس مي -  

  . الاقل ضعف غرور كشنده رو نداري. شانسي پس تو خيلي خوش -  

  پس چي هست؟ -  

خب الكي كه بهش ... ها يه ضعفي دارن، اگه پيداش نكني يا اونو نفهمي ي قهرمان ولي همه. دونم، پرسي نمي -  

  ...نميگن كشنده

به اين نيز توجه كردم كه آنابت چيزهاي زيادي را در مورد داليل . در موردش فكر كردم اما خوشحالم نكرد  

من هم . كردم درك مي -يا در مورد مادر و پدرش و نجات لوك - اش براي تغيير دنيا، به من نگفت شخصي

  . را با هم، داشتم خواستم به اين اعتراف كنم كه چند بار رؤياي برگرداندن پدر و مادرم نمي

                                                            
٧
  Hubris :ور�� ���� 
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هاي آبي را در  مادرم را تصور كردم، تنها در يك آپارتمان در آپر ايست سايد، سعي كردم كه بوي كيك  

احساس « : ت كه از آنابت بپرسمپس ارزشش را داش. رسيد به نظر خيلي دور از ذهن مي. آشپزخانه به ياد بياورم

مطمئن نيستم ولي بايد كمپ رو نجات بديم، اگه لوك رو « : به دوردست چشم دوخت» كني؟  تر شدن مي عاقل

  » ... متوقف نكنيم

ي ديگر را نيز  اگر لوك توانسته بود او را اغوا كند، معلوم نبود كه چند دورگه. خواست به آن پايان دهد مي  

دانستم معناي  نمي. ي خوابم كه در مورد دختر و تابوت طاليي بود، فكر كردم درباره. سه كندتوانست وسو مي

كرونوس قصد انجام چه كار وحشتناكي را . آن چه بود ولي احساس كردم كه يك نكته را جا انداخته بودم

  داشت؟ وقتي آن دختر، تابوت را باز كرد، چه چيزي را ديده بود؟ 

  ». پرسي« : ابت گشاد شدهاي آن ناگهان چشم  

هايي جنگلي، ساحلي سفيد و  اي نعل اسبي شكل با تپه ي ديگري از زمين بود؛ جزيره جلويمان تكه. من برگشتم  

دقيقه ي  31درجه و  35« : ام مرا قانع كرد حس جغرافيايي. هايي سبز؛ همانطور كه در خواب نيز ديده بودم دشت

  . دقيقه غربي 12درجه و  75شمالي، 

  . رسيده بوديم ها سايكالپسي  ما به خانه  

  

  

  

  

  

  

  ...ادامه دارد

 *زودي  به: 14فصل *     
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  :داالن ارتباطي

info@hdmfans.com 

w.noghalam@yahoo.com 
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        ::::اندر كاراناندر كاراناندر كاراناندر كاران    دستدستدستدست

        ::::فصلفصلفصلفصل    مترجممترجممترجممترجم

        سونيا ستايشسونيا ستايشسونيا ستايشسونيا ستايش    

        

        ::::تايپيست فصلتايپيست فصلتايپيست فصلتايپيست فصل

        رؤيا بهرامي رؤيا بهرامي رؤيا بهرامي رؤيا بهرامي 

        

        : : : : ويراستار فصلويراستار فصلويراستار فصلويراستار فصل

        نيما كهندانينيما كهندانينيما كهندانينيما كهنداني

        

        : : : : مدير پروژه مدير پروژه مدير پروژه مدير پروژه 

        نيما كهندانينيما كهندانينيما كهندانينيما كهنداني
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  چهاردهمفصل 

  !كنيم ما با گوسفندان سرنوشت مالقات مي

 

مثل ، همه جا ريخته، شكستههاي  مه و استخوانجكه جم دكني فكر ميد، كني تصور مي اي هيوالها ر وقتي جزيره

، بزرگ كشيده شده بود فيشكا چوبي كه روي ي پله كيالبته  .طوري نبود اين ها ولي اين اصالً يرناي س جزيره

جا زندگي  چيز بزرگ و شيطاني اين كي" نوشته ي آنكه رو قرار گيرد يبيلبوردمثل اين بود كه ؛ داشت

  !ندام مي ك كارت پستالمثل ي، به جز اينولي  "دكن مي

 » !ها پشم« : نفس عميقي كشيد و گقت بتناآ .هاي سفيد داشت هاي استوايي و ساحل ميوه با سبز ندرختاجا  آن  

احساس كنم، باور  ان راش نستم قدرتاتو ببينم ولي مي اها ر پشمنستم اتو من هنوز نمي. ن دادمامن سرم را تك

 .اسمي تاليا ر تتي درخح د؛نهشفا بد اهمه چيز ر دنستناتو داشتم كه مي

 اگر ببريمشون اين جزيره نابود ميشه؟  -

 .مدهجايي كه ازش او گرده به اون ميشه و برميناپديد  -  

خراب كنم ولي به خودم ياد آوري كردم كه كمپ  راي بهشتي  احساس گناه كردم كه اين جزيره يكممن   

  . هنوز زنده بود ، اگر مشكل درخت تالين نبود،يسونات ...يسوناو ت شتمشكل داها  دورگه

در . ي آدم اندازهد، ولي خيلي بزرگ بودن! دمدنآ ظر مسموم ميكه به ن گوسفند بودند ها ده، در عمق شكاف  

توي ي بود كه طدرخت بزرگ بلو، كنار دره، و باالي جاده رسيد ها مي به باالي تپهها يك جاده بود كه  كنار آن

 .درخشيد ش مييطاليي بين شاخه ها يچيزديده بودم،  يهام خواب

 .تپه و برش داريم ما فقط بايد بريم باالي، اين خيلي آسونه  -

 .از پشم مواظبت كنهجا باشه كه  قراره يه اژدها يا يك هيوال اين، نه-  

تمام گوسفندان يك دفعه  بود، براي خوردن علفيبه دنبال  احتماالًآمد، به وسط شكاف  آهويين موقع ادر هم  

استخوان  يمشتد، ها كنار رفتن كه گوسفند بعد از اين. شد پشم و پيله ديد صورت به طرفش رفتند و فقط مي اب

  »! مونن مثل پيراناها مي« : من و آنابث به هم نگاه كرديم .سفيد روي زمين ريخته بود
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 ...ما چه جوري !ها با پشماناپير -  

جا يك قايق  به پايين شكاف اشاره كرد، آن» !نگاه كن، پرسي« : آنابت نفسش را حبس كرد و دستم را گرفت  

 به اين نتيجه رسيديم كه هيچ راهي گهام؛اس بيرمين.اس.هاي نجات سي از قايق يكي.بود كوچك نجات افتاده

 وداول فكر كرد كه نامريي برت آناب .جان سالم به در ببريم، خر كله هاي نيم از گوسفنداكه ما بتو دوجود ندار

 .افتد مي ياتفاق بدمتقاعد كردم كه  من او راولي 

از او در هر صورت من خيلي د، ش ظاهر مي رديگ ينگهبانو  دنهتشخيص بد ار شيبو ستندناتو ها مي گوسفند  

كه  اما اين بود كه گراور يا هر كسي ركار اول ، ، عالوه بر اينمراقبش باشمم ستناتو و نمي اشتد خواهم فاصله

ميد داشتم ابراز كه ا ان چيزي رآنترسيدم كه  پيدا كنيم، من مي، رسيد بودن قايق نجات به جزيره آي  به وسيله

  . دهنوز هم زنده باش است يسون ممكناكه ت كنم، اين

يم، به اين نتيجه پنهان كرد، فوت درازا داشتن دويستهاي سنگيني كه حداقل  پشت صخره ان رام ما كشتي  

جا باال  شود از آن كه ميرسيد  به نظر مي .ددار ار ي احتمال ديده شدنرتر از هر جاي ديگ كم جا آنرسيديم كه 

  ! كمپ بود ولي حداقل گوسفند نداشت يتو يا سختي گذشتن از ديوار هاي گدازه البته بهرفت، 

به  ان راخودم، ما با يك قايق نجات. دهم نگاه داركله خر را هاي كوهي  بز، فيوسمكردم كه پل به اين فكر مي  

نوردي بهتر از من  صخره يتو، ، آنابت اول رفت چونكرديم به باال رفتن عنديم و شروااي صخره رسه هكنار

فوتي از پنجاه ي  بار در فاصله كي! ديم، به نظر من خيلي عالي بودبار به مرگ نزديك ششش، هفت  فقط. بود

تا دستم را  چيزي پيدا كردميك دستم بين زمين و هوا معلق بود ولي باالخره م ول شد و نيكي از دستا، زمين

ن يكي آخوشبختانه چيزي پيدا كرد تا د، ش لغزيد و نزديك بود كه بيفتييك بار هم آنابت پا .گذارمروي آن ب

 !صورت من بود، چيز سفانه آنأ، متدذارگب ي آنرو اش ريپا

  !ببخشيد -  

 ». اشكال نداره« : هاي آنابت نداشتم، گفتم اي به چشيدن طعم كفش با اين كه هيچ وقت عالقه  

 .به باال رسيدم، لرزيد م داشت از شدت خستگي مييها ي كه انگشتم سياه شده بود و بازوباالخره وقت  

 ». آخ« : گفتم  

 ...گررررر-  

نستم اتو مي !پريدم فوت باال ميدويست باال رفتن از صخره ها نبود،  اگر از شدت خستگي، صدا داد ريكي ديگ  

 .اشاره كرد و نش گذاشتاروي ده اش رنآنابت دستا. دآي نستم بفهمم كه از كجا مياتو نمي بشنوم ولي اصدا ر
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ي  زير صخره از دقيقاً صدا تر بود و باريك، كردم ن چيزي كه فكر ميآاز ، ش نشسته بوديمياي كه ما رو صخره

 .صدا از پايين بود» . فرزيتو خيلي « : مدآ مي ما

 !با من مبارزه كن -  

در آن  به حالت هيوال» . جنگم س بده و من باهات ميپ شمشيرم رو بهم« : صداي كالريس بود، هيچ شكي نبود

وس و فميجا پول نآها بوديم،  پسكالسايباالي سر گودال  كشيدم به كنار صخره، ما دقيقاً اخودم ر خنديدملحظه 

، آب جوشي ديگ ه و باالي سركالريس با بند بسته شد .را بر تن داشت شا لباس عروسي ، هنوزدگراور بودن

ه كه هنوز زند نستن ايناد، حتي اگر در خطر بود، هم ببينم ايسون رات جا در آنمن اميد داشتم كه  .آوبزان بود

  !نبود از او اثريكرد ولي  وشحالم ميخ، ستا

دختر جيغ جيغوي زبون دراز رو االن بخورم يا منتظر عروسي بمونم؟ عروسم چي ... هوم« : پلمفيوس فكر كرد  

 »كنه؟  فكر مي

 .دخره چسبيد و نزديك بود زمين بخوربه طرف گراور برگشت كه به پشت ص او  

 ...عزيزم، شايد، نه نيستمرسمن اال گ -  

 عروس؟، گفتي -  

  » كي؟ گراور؟ « : كالريس داد زد  

 »! هبايد خفه ش اون !خفه شو«  :زير لبي گفت تآناب  

 »گراور چيه؟ « : وس داد زدمفيپل  

 »! ساتير«  :كالريس گفت  

 !اه- 

 ». اين بدبخت بيچاره داره به خاطر بخار آب داغ عقلشو از دست ميده، بكشش پايين عزيزم« : گراور گفت  

تر  واضح اثل اين بود كه سعي داشت كالريس رش تنگ شد، ما اي پلمفيوس روي چشم هاي شيريه پلك  

كه االن  ايد به دليل اين، شخيلي بدتر بود، كه تصور كرده بودم ي ها از آن چيز پسالكسايدال وگ .دببين

لباس  يپس تويكالساكه  از نزديك احساس كنم يا شايد هم به خاطر اين ش رانستم بوي وحشتناكاتو مي

دوزي شده  و شلوار هاي آيس كه به هم پينه تهايي از ك يك يقه و قسمت، شانه انداز كي؛ اش بود عروسي

  !باشد براي اين كت و شلوار كنده اهاي يك عروسي كامل ر دمه پوست آرسيد ك به نظر مي بودند،
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 ».اند، برام يه ساتير بيار ساتير يعني چي؟ ساتيرها خوشمزه« : پلمفيوس پرسيد  

 »  !همين كه توي لباس عروسي هست! ساتير، گراوره! نه، احمق بزرگ« : كالريس با عصبانيت گفت  

 ديدن ،نستم بكنماتو لي دير شده بود، تنها كاري كه ميخي ربشكنم ولي ديگ ار خواستم گردن كالريس من مي  

اي فر و سبيل كوچك موه، پاره كرددرآورد و از سر گراور  اتور عروسي ر چگونهوس مفياين بود كه پل

 .هاي كوچك گراور معلوم شد نوجواني و شاخ

تونم خيلي  من نمي« : را كنترل كنداش  كرد كه عصبانيت س نفس سنگيني كشيد و داشت سعي ميپلمفيو  

سايكالپس » ! از وقتي كه قهرمان آخري به چشمام آسيب رسوند ولي تو خانوم سايكالپس نيستي، خوب ببينم

اش ظاهر شد؛ با شلوار جين و  در زير آن گراور به شكل قبلي، اش كرد لباس عروسي گراور را گرفت و پاره

 .شرت تي

گراور  »! نه « :در برود، دست هيواليي كه باالي سرش هست كرد كه از سعي ميشد و  مدام جا به جا مي  

 » .دستور پخت خيلي خوب دارم همنو خام نخور، من ي« : التماس كرد

منتظر اين بود كه سر  پلمفيوس با يك چماق توي دستش. نگذاشت بتولي آنا به شمشيرم بردم من دست  

  ». كنم هاتو از جا مي دستور پخت؟ دست« : م گرفت، فكر كند، پرسيدتصميا خورد كند، بعد اش ر عروس آينده

 هامو از جاش بكني؟ دست -  

 ». شون توي حلقت و بكنم «: ادامه دادپلمفيوس 

 .تو خيلي شهامت داري، بزار بيام -  

 .بلند كردمانند توله سگي كوچك، پلمفيوس گراور را   

هم ساتير  عروسيبعد براي شام ، عروسي تا امشب به تعويق ميفتهم، ها رو بچرون االن بايد برم گوسفند -  

 ئخوريم مي

 » خواي عروسي كني؟ عروس كيه؟ ولي تو هنوزم مي« : گراور با ناراحتي گفت  

... نه...نه« : كالريس صداي غمگيني از خودش در آورد. انداخت يپلمفيوس به ديگ پر از آب جوش نگاه  

 »... توني كه نمي

را مثل يك سيب از  اوكرد و ي كالريس را  باز پلمفيوس بندها، بت و من بتوانيم كاري بكنيماين كه آنا قبل از  

 ها سايكالپس دوتايشان را با هم بلند كرد و توي گودال، بعد آن را سمت گراور انداخت، ها جدا كرد طناب

   .انداخت
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  .گردم راحت باشيد، من قبل از غروب براي مراسم بزرگ بر مي -  

تر بودند، دور هم جمع  هاي كله خر كوچك ي گوسفنداني را كه از گوسفند و بعد پلمفيوس سوت زد و دسته  

 ». تامي، الكهارات و غيره« : زد داد و به اسم صدايشان مي او رفت و گاهي گوسفندان را نوازش مي. كرد

راحتي جلوي ورودي غار هل داد، انگار كه  آخرين گوسفند هم بيرون رفت، پلمفيوس تخته سنگي را بهوقتي   

  .هاي كالريس و گراور را درون غار خفه كرد كرد، كه اين كار او جيغ در يك يخچال را جا به جا مي

ش شروع به حركت كرد و ما ا وس با لباس دامادي آبيفميپل» انبه؟ انبه چيه؟ « : پلمفيوس با خودش زمزمه كرد  

 .تخته سنگي شش تُني تنها گذاشتآب جوش و  ديگيبا  ار

 

به هر روشي كه . كرد هاي من كمكي نمي جا كنيم اما تالش هجاب اها تالش كرديم كه سنگ ر ما براي ساعت  

 .ور برسانيماكرديم تا پيغامي را به گر سعي مي، كرد ور ميطمان خ به ذهن

 

. شنيده يا نه ان رامصداينستيم بفهميم كه وات زديم اما نمي به روي سنگ ضربه مي، زديم مي ها صدا از شكاف  

ور او گر يسركال؛ كرد اين به ما كمكي نميبكشيم،  اوس ريفمنستيم پلاتو مي واري معجزهحتي اگر به صورت 

خودش ، وسيفمپل كنيم كهاين بود كه كاري ، يمهنجات بد اها ر آن شد مي تنها راهي كه. مردند ر ميغادرون 

  .به جا كنداسنگ را ج

 سنگ، دشمني. نكرد كمكي ولي شد بلند غبار و زدم، گرد سنگ روي به را رپيتايدم اميدي، من نا نهايت در  

  .داد شكست را آن جادويي شمشير با بشود كه نيست

 او. دوختيم چشمكرد،  ها حركت مي به سايكالپس كه روي تپه و نشستيم زمين آنابت، روي و من  

ي بزرگي كه جزيره را  عاقالنه به دو دسته تقسيم كرده بود و هر دسته را روي يك طرف دره را هايش   گوسفند

از  رفت، گذشتن ديگر طرف به جزيره طرف يك از شد مي كه راهي تنها. كرد، گذاشته بود به دو نيم تقسيم مي

  .و مناسب عبور گوسفندان بود داشتند فاصله هم از حد از بيش هايش پايه كه بود طنابي

 او ها آن متأسفانه. كرديم شد، نگاه مي مي نزديك ما از دور خر كله هاي گوسفند به كه حالي در پلمفيوس به ما  

كرد  گوشت از پر سطل يك از ها گوسفند دادن غذا به شروع .كردند نمي هم اذيتش اصالً نخوردند، ظاهراً را
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 مثل من هم كه بود بهتر .كرد بود، تشديد كرده تبديل خوك به ما را سيسي وقتي از من كه احساسي را اين كه

  .بشوم خوار گياه گراور

  »! اي استفاده كنيم تونيم اون رو با قدرت شكست بديم، بايد از يه حيله ما نمي! فريب« : آنابت گفت  

  اي؟ باشه، چه حليه -  

  .جاش فكر نكردم هنوز به اين -  

  !هعالي -  

  . پلمفيوس بايد سنگ رو كنار بزنه تا گوسفندهاشو بفرسته داخل -  

دونم كدومش  نمي.وقتي كه ميخواد با كالريس عروسي كنه و گراور رو به عنوان شام بخوره. شب آره، نيمه -  

  !چندش آور تره

  .تونم به حالت نامريي برم تو من مي -  

  من چي؟ -  

چقدر از ! گوسفندان« : شد، نگاهم كرد ام مي اش كه معموالً باعث نگراني كانههاي زير آنابت با يكي از حالت  

  »! گوسفندا خوشت مياد؟

برايش آسان بود كه اينگونه . او به طور نامريي جايي در كنار من ايستاده بود» ! فقط ول نكن« : آنابت گفت  

  ! او از شكم يك گوسفند، آويزان نشده بود. حرف بزند

 موتور روغن كردن عوض براي قبالً نبود؛ من سخت كردم مي فكر كه هم قدر آن كه كنم مي ترافاع من حاال  

 نداشت؛ حتي اهميتي هم براي گوسفند .كرد نمي فرق آن با زياد اين و بودم رفته ماشينش زير ماشين مادرم،

من هم  و كنند تحمل را من وزن بتوانند كه بودند بزرگ اي اندازه به پلمفيوس هاي گوسفند ترين كوچك

 من .داشتند، چرخانده و پاهايم را پشت استخوان رانش گذاشته بودم كلفتي كه هاي انگشتانم رو درون پشم

 كه كردم مي  داشتم، سعي قرار گوسفند ي سينه روي كه  حالي در كوچولو ني ني يك مثل كه كردم مي احساس

  .دارم نگاه بيرون ام دهان و بيني از را هايش پشم
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 ژاكت يه كه كنيد تصور !دهد نمي  خوبي بوي  خيلي گوسفند يك زير كه بدانيد كه باشد جالب برايتان شايد  

دهد؛  مي بويي چه جالباسي، توي آن را بيندازي هفته يك مدت به و بكشي گل روي كه اين از بعد را زمستاني

  .داد مي بويي چنين يك هم اين

هاي؛ « : زد داد گرفتم، سايكالپس در جايم قرار من كه اين محض به و رفت مي پايين داشت خورشيد  

  .كردند حركت غار سمت به ها گوسفند ي دسته !ها ها، بزي گوسفند

است؛  نابغه يك  او كه بگويم آنابت بردم، به در به سالم جان مخمصه اين از اگر كه دادم قول يان خدا به من  

  .سپارند را به خاطر مي قول اين حتماً خدايان كه دانستم مي كه بود جا اين ترسناكش قسمت

 پشم شدند، من خسته پاهايم و هايم صد يارد، دست از تپه كرد؛ بعد از رفتن باال شروع به من گوسفندي تاكسي  

 بياورد؛ من در خودش از اعتراض ي نشانه به را صدايي گوسفند كه شد باعث اين و گرفتم تر صاف را گوسفند

 اگر  كند ولي نوردي صخره من موهاي از استفاده با  كسي كه ندارم دوست من هم !بگيرم توانستم نمي آن شكلي

  .خورم مي زمين به هيوال جلوي در كه درست بودم مطمئن گرفتم نمي تر سفت

... اينشتين، ويدگت! هپسنفر« : كرد، گفت سايكالپس در حالي كه يكي از گوسفندان جلويم را نوازش مي  

  .قدر محكم بود كه نزديك بود من بيفتم نوازش سايكالپس آن» ! تويدگ

  !!!چقدر چاق شدي... ويدگت -  

 بدو« : گفت و گوسفند زد پشت فقط به عوض در  ولي كند پيدا را من كه است االن كه كردم فكر خودم با من  

  » !خورد مي صبحانه براي را تو زودي به پلمفيوس تپوولو؛ برو

شدند،  مي وارد غار به داشتند كه را هايي گوسفند آخرين توانستم مي من .شدم غار وارد من  سادگي همين به و

 اولش جاي به را سنگ كه خواست مي كرد، سايكالپس مي پرت را پلمفيوس حواس زود ببينم، آنابت بايد

  » !زشت سالم« : زد داد بلند غار بيرون از آنابت دفعه يك كه گرداند بر

  »كي اينو گفت؟ «: زد داد و شد  عصباني سايكالپس  

  !هيچ كس -  

  .شد قرمز عصبانيت شدت از هيوال آورد؛ صورت دست به خواست مي كه را العملي عكس همان دقيقاً  
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  !مياد يادم تورو كس؛ من هيچ -  

  !كس هيچ به برسه بياد؛ چه يادت رو  كسي كه  هستي ها حرف اين از تر احمق  خيلي تو -  

  عصباني قدر آن سايكالپس باشد، چون كرده حركت حرف اين زدن از بعد آنابت كه كردم دعا يان خدا به من  

 كه شنيدم را سنگ صداي من. كرد پرتاب آنابت به سمت صداي كرد، را پيدا كه را  تكه سنگي  اولين كه شد

 دفعه يك  ولي بود حاكم فضا بر سكوت وحشتناك،  ي لحظه يك شد؛ براي تبديل قطعه هزاران به و شكست

  » !نشده خوب هنوز كه هم گيريت نشونه«: زد داد آنابت

  »! كس هيــــــچ بكشمت تا جا؛ بيا اين بيا« : زد فرياد پلمفيوس  

  . كن پيدا منو بيا !بكشي، احمق رو كس هيچ توني نمي تو -  

 كس هيچ براي كس هيچ اسم .كرد حركت آنابت صداي دنبال به ها تپه سمت به واري ديوانه حالت به پلمفيوس  

 گول براي پيش ها سال اديسيوس كه بود اسمي كس هيچ كه بود داده توضيح من براي آنابت اما !نداشت  معني

 كه كرد مي آنابت فكر .بود آورده در داغ ميله يك با را چشمانش از  يكي بعد و بود كرده استفاده پلمفيوس زدن

 به پلمفيوس بود، چون كرده فكر درست كامالً و داد خواهد نشان حساسيت اسم اين به نسبت هم هنوز پلمفيوس

 كه بود نكرده فكر هم  اي لحظه براي حتي و بود رفته آنابت صداي دنبال به اش قديمي دشمن از گيري انتقام اميد

 خواست مي اول سايكالپس  ولياست،  مرد بوده  او قبلي دشمن كه  حالي در بود دخترانه آنابت صداي صداي

  !بفهمد توانست نمي را دختر و پسر خوب فرق خيلي كند، پس  عروسي گراور با

 پيدا را گراور و كالريس بتوانم من كه  وقتي تا حال عين در و بماند زنده بتواند آنابت كه كردم مي دعا فقط من  

  !دارد نگه سرگرم را كنم، پلمفيوس

 كردن پيدا براي گشتن شروع به بعد !ببخشيد گفتم و كردم نوازش را شدم، سرش پياده گوسفند از من  

 در قبالً را محل اين من كه اين وجود با نبودند، حتي جا آن  ولي رفتم اصلي سالن گراور كردم؛ به و كالريس

  .كنم پيدا را جايي ها مارپيچ اين بين كه بود سخت برايم هم بودم، هنوز ديده خواب

 و هاي پشمي بود، گذشتم شرت ها و تي ها، لباس فرش از پر كه  هايي اتاق از و رفتم پايين استخواني هاي پل از  

 هاي بند كه كرد مي  سعي داشت و بود رفته اتاق كنار به گراور .اتاقي كه آن دو در آن بودند، رسيدم به باالخره

  .ببرد ايمني هاي قيچي با را كالريس دست دور
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  ». مونه اين طنابا مثل آهن مي! كنه كمكي نمي« : كالريس گفت  

  .ي ديگه دقيقه چند فقط - 

  .گراور، چند ساعته كه داري اين كارو انجام ميدي -  

  .ها مرا ديدند و ناگهان آن  

  »!  تو اآلن بايد منجفر شده و مرده باشي!!!!! پرسي« : كالريس گفت  

  ...من تا وايسا محكم شدم، حاال خوشحال هم تو ديدن از !ممنون واقعاً -  

تو صداي من رو شنيدي و ! پرسي، تو اومدي«: دويد، مرا بغل كرد گراور در حالي كه محكم به سمت من مي  

  !اومدي

  !بچه اومدم كه معلومه-  

  آنابت كجاست؟ -  

  !كنم پاره رو هات بند تا وايسا محكم كالريس. نداريم كردن تلف براي  بيرون، وقتي -  

ماليد،  هم به را مچش .انداختم زمين روي به و كردم پاره را ها بند رپيتايد ي ضربه يك با من و ايستاد كالريس  

  ». ممنون«: گفت و كرد به زمين نگاهي سپس

  شد؟ نجات قايق اون سوار تو جز به اي ديگه كنم؛ كس مي خواهش -  

دو  شما كه دونستم نمي حتي بودند؛ من بيرمينگهام سوار من، همه فقطنه، « : كرد به من نگاه تعجب با كالريس  

  ». بيرون بياييد تونستيد تا

. باشه« : بود شده نابود هميشه براي تايسون ديدن براي اميدم آخرين كه شد نمي باورم. كردم نگاه پايين به  

  » ...به كنيم كمك بايد ما بدوييد،

شده؛  دير  خيلي كه بفهمم من شد باعث كه آمد جيغي در گرفت؛ صداي را غار تمام  عظيمي انفجار صداي بعد  

  ...كشيد مي فرياد ترس از داشت كه بود آنابت صداي
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 ...ادامه دارد

  * تا ساعاتي ديگر- 15فصل* 

  

  

  

  

  

  

  :داالن ارتباطي

info@hdmfans.com 

w.noghalam@yahoo.com  
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        ::::اندر كاراناندر كاراناندر كاراناندر كاران    دستدستدستدست

        ::::فصلفصلفصلفصل    مترجممترجممترجممترجم

        كشوريكشوريكشوريكشورييدا يدا يدا يدا آآآآ    

        

        : : : : ويراستار فصلويراستار فصلويراستار فصلويراستار فصل

        كشوريكشوريكشوريكشورييدا يدا يدا يدا آآآآ

        

        : : : : مدير پروژه مدير پروژه مدير پروژه مدير پروژه 

        نيما كهندانينيما كهندانينيما كهندانينيما كهنداني
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  انزدهمپفصل 

  !دزدد پشم را مي كس يچه

 

 

 

 

 » !رو گرفتمهيچ كس  «: وس با كينه نگاه كرديفمپل

هيوال . شرورانه نيشخند ميزد و فضاي خالي را گرفته بود، ديديم كه به ورودي غار خزيديم و سايكالپس را  

 .بود كه وارونه از پاهايش آويزان شده بود آنابت. مشتش را تكان داد و كاله بيس بالي به زمين افتاد

اين يعني بايد با . ش رو براي زنم گرفتمرزِهمين حاال يه ف. دختره ي رذل نامرئي. هاه  ": سايكالپس گفت

 "!چاشني انبه كباب بشي

 .حالت شده بود چشمانش بي. ش زخم كثيفي بودا روي پيشاني. رسيد زد اما گيج به نظر مي ست و پا ميد آنابت

 » –تو و گراور . كشتي ما پشت جزيره است. كنم بهش حمله مي «: زير لب به كالريس گفتم

گراور . زيادي از غار سايكالپس مسلح كردهاي  كالريس خودش را با نيزه » .هرگز «: ن با هم گفتندزما هم 

استخوان محكمي از گوسفند پيدا كرد و به نظر مي رسيد در اين مورد چندان خوشحال نيست اما آن را مثل 

 .چماق محكم گرفت و آماده حمله شد

 ".با همديگه مي گيريمش ": كالريس غريد

نمي كرد در مورد چيزي با كالريس موافق  بعد چشمك زد، مثل اين كه خودش هم باور "آره، ": گراور گفت

 .است
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1باشه، نقشه ي حمله ي ماسادونيا ": گفتم
" 

ند در مورد چه چيزي حرف مي دانست مي. در اردوگاه دو رگه ها تمرينات مشابهي ديده بوديم. سر تكان دادند

ردم آنها از پهلو به ند و زماني كه من از جلو حواسش را پرت مي كرفت ميهركدام پنهاني به يك سمت . زنم

مي ميرند به جز من ، اما براي كمك شكر گزار  هاحتماالً معنيش اين بود كه هم. سايكالپس حمله مي كردند

 .   بودم

 "!هي، بي ريخت": شمشيرم را بيرون كشيدم و فرياد زدم

 "يكي ديگه؟ تو كي هستي؟ ". هيوال به سمت من چرخيد

 ".ه بهت فحش دادمن كسيم ك. دوستم رو بزار زمين " -

 "تو هيچ كسي؟ " -

 ". نبود، اما اين تنها چيزي بود كه به ذهنم رسيد آنابتبه خوبي فحش هاي  "!درسته، آب دماغوي بو گندو " -

 ".دوباره چشمت رو دربيارم خوام مي. بزار زمين و  بيا اين جا حاال، اونو! من هيچ كسم و افتخار ميكنم

 "!ررررر": غريد

او را با سر روي صخره ها انداخت و همان جا مثل يك عروسك : خبر بد. را به زمين انداخت آنابت: خبر خوب 

 .پارچه اي بي حركت افتاد

سريعاً به سمت من حركت كرد، توده ي هزار پوندي متعفن سايكالپس كه بايد با يك  پلمفيوس: خبر بد ديگر

 .شمشير كوچك با آن مبارزه مي كردم

استخوان گوسفندش را پرت كرد اما بدون هيچ آسيبي به پيشاني  "!براي پان ": مله كردگراور از سمت راست ح

كالريس از سمت چپ دويد و نيزه اش را در زمين فرو كرد كه دقيقاً همان لحظه . هيوال خورد و افتاد

ا سايكالپس نيزه ام. از درد ناليد و كالريس به كنار شيرجه زد تا زير پا له نشود. سايكالپس روي آ ن پا گذاشت

                                                            

١
 Macedonia  
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 .را مانند تراشه اي بزرگ بيرون كشيد و باز به طرف من حركت كرد

 .با ريپتايد حركت كردم

 .به گوشه اي غلتيدم و از ران زخميش كردم. هيوال براي گرفتنم به هوا چنگ انداخت

 .اميدوار بودم از پا بيفتد اما اين هيوال خيلي بزرگ و قوي بود

 ".رو ببر آنابت ": زدمبه طرف گراور فرياد 

 

را پرت كنيم، كاله نامرئي  پلمفيوسبه آن سمت پريد و هم زمان كه من و كالريس سعي مي كرديم حواس 

 .را قاپيد و او را بلند كرد آنابت

هيوال به زمين مشت مي زد، پا مي . بارها و بارها به سايكالپس حمله كرد. بايد اقرار كنم، كالريس شجاع بود

ي خواست او را بگيرد ولي كالريس خيلي سريع بود و همزمان با حمله ي او من انگشت پا يا قوزك كوبيد و م

 .و يا دست هيوال را زخمي مي كردم

براي گرفتنمان  يباالخره خسته مي شديم يا هيوال شانس . اما براي هميشه نمي توانستيم اين طور ادامه بدهيم

 .ن كافي بودفقط يك ضربه براي كشتنما. بدست مي آورد

او را  اولين گزينه ام نبود كه . را از روي پل ريسماني به آن طرف برد آنابتاز گوشه ي چشمم ديدم كه گراور، 

 .  خوار بسپارم اما در آن لحظه به نظر بهتر از اين سمت مي رسيد و به من ايده اي داد -به دست يك گوسفند آدم

 "!عقب نشيني كن ": به كالريس گفتم

 .ه سايكالپس مشتش را روي درخت زيتون كوبيد، كالريس به عقب غلتيدهمين ك

زخمي شده بود و از زيادي زخم ها مي لنگيد اما تنها . درست پشت سرمان بود  پلمفيوسبه سمت پل دويديم و 

 .كاري كه كرده بوديم كند كردن سرعتش و عصباني كردنش بود

 "!هيچ كسزاران نفرين به ه. مثل غذاي گوسفند لهتون مي كنم ": قسم خورد
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 "!تندتر ": به كالريس گفتم

را زمين  آنابتگراور همين حاال به آن سمت رسيده بود و . پل تنها شانس ما بود  .تپه را از بين برده بوديم

 . بايد قبل از اين كه هيوال به ما برسد، از آن مي گذشتيم .گذاشته بود

 "!ه كنرو آماد آنابتچاقوي ! گراور ": فرياد زدم

هنگامي كه سايكالپس را پشت سر ما ديد چشمانش از حدقه بيرون زده بود اما مثل اين كه فهميده بود، سر 

 . زماني كه من و كالريس به زحمت از روي پل رد مي شديم، گراور شروع به بريدن طناب كرد. تكان داد

 !اولين طناب پاره شد

 .ل شديداً تكان بخوردو باعث مي شد كه پ آمد ميپشت سرمان  پلمفيوس

من و كالريس به سمت زمين سفت شيرجه زديم و كنار گراور فرود . حاال طناب ها نيمه بريده شده بودند

 .با شمشيرم ضربه ي سنگيني به طناب زدم و طناب هاي باقي مانده را بريدم. آمديم

 .با خوشحالي، چون دقيقاً كنار ما ايستاده بود... و سايكالپس فرياد زد  پل به داخل پرتگاه افتاد

 "!باخت ، هيچ كسبازنده ": با شادي فرياد زد

 .گراور و كالريس سعي كردند به هيوال حمله كنند اما مثل مگس آنها را كنار زد

تايسون را از دست داده ام و اين نمي توانستم باور كنم اين همه راه را آمده ام، . از عصبانيت برافروخته شدم 

آن هم جلوي هيواليي بزرگ واحمق كه دامن مردانه  رسمي آبي  –همه رنج كشيدم تا شكست بخورم 

هيچكس هست، نه هيچ ... منظورم ! هيچ كس مي خواست به همين راحتي دوستانم را له كند. كمرنگ پوشيده

 .   اَه، مي دوني منظورم چيه. كس

شمشيرم را برداشتم و حمله كردم، فراموش كرده بودم كه ناميدانه شكست . م به جريان افتادقدرت در تمام بدن

تا جايي كه . وقتي خم شد با دسته ي شمشيرم به بيني اش ضربه زدم. به شكم سايكالپس ضربه زدم. خورده بودم

ن باالي سرش ايستاده مگيج و ناالن به پشت پهن شد و  پلمفيوسمي شد، زخمي كردم و ضربه زدم و لگد زدم، 
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 .شيرم باالي چشمش معلق بودبودم، نوك شم

 ".آآآآآآآه ": ناليد پلمفيوس

 "...تو چطوري ! پرسي ": گراور نفس نفس زنان گفت

از بيني اش خون . كرد با حالتي رقت انگيز به من نگاه مي "!خواهش مي كنم، نعععع ": سايكالپس با ناله گفت

فقط دارم   .گوسفندامممم به من احتياج دارن ".شم نيمه كورش جمع شده بوداشكي در گوشه ي چ. آمد مي

 "!سعي مي كنم از گوسفندام مراقبت كنم

 .شروع كرد به گريه كردن

 .يك ضربه ي سريع -تمام كاري كه بايد مي كردم يك خنجر زدن بود. من برنده شده بودم

 "منتظر چي هستي؟! بكشش ": كالريس فرياد زد

 .مثل تايسون... پس خيلي دل شكسته بود، دقيقاً مثل صداي سايكال

 "!بهش اعتماد نكن! اون يه سايكالپسه ": گراور اخطار داد

 .گفت ميهم همين را  آنابتم دانست مي. گويد ميم كه حقيقت را دانست مي

مثل . سايدون استو براي اولين بار داشتم مي فهميدم كه او هم يكي از پسران  پو... گريه مي كرد  پلمفيوساما 

 چطور مي توانم بي رحمانه او را بكشم؟ . مثل من. تايسون

 "موافقي كه اونو ببريم؟. ما فقط پشم رو ميخوايم ": به هيوال گفتم

 "!بكشش! نه ": كالريس داد زد

 ".ببرش و خدا نگهدارت. آدم ظالم، ببرش. بهترينِ مجموعه ام. پشم قشنگ من ". هيوال فين فين كرد

 "...آروم برم عقب، يه حركت اشتباه خوام مي ": ال گفتمبه هيو

 .سر تكان داد يعني فهميده است پلمفيوس

 .من را به سمت لبه ي پرتگاه هل داد پلمفيوسو به سرعت مار كبري، ... عقب رفتم 
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 ".اول مي خورمت! پشم من رو ببري؟ هاه ". روي پاهايش برگشت "!فاني احمق ": نعره زد

 .باز كرد و فهميدم دندان هاي آسياب فاسدش آخرين چيزهايي است كه مي بينم دهان بزرگش را

 .سپس چيزي با صداي صفير مانندي از باالي سرم رد شد و برخورد كرد

. يك پرتاب سه امتيازي خوب داخل تور –رفت  پلمفيوسسنگي به اندازه ي توپ بسكتبال به داخل گلوي 

به عقب تلو تلو خورد اما جايي براي تلو تلو . ر منتظره را قورت دهدسايكالپس خفه شد، سعي كرد كه قرص غي

زد كه هيچ كمكي بال  بزرگ مثل مرغ بال  پلمفيوسپاشنه اش لغزيد، لبه ي صخره فرو ريخت و . خوردن نبود

 .به پروازش نكرد و به داخل پرتگاه لغزيد

 .برگشتم

 .اي از گوسفندان قاتل، دوستي قديمي بود سالم ايستاده در ميان گلهشخصي نيمه ي راه ساحل، در  

 ".بد، همه سايكالپس ها به خوبي اي كه ما هستيم، نيستن لمفيوسپ ": تايسون گفت

كسي كه ظاهراً تمام جزيره ي النگ آيلند سوند را  -رِين بو، اسب ماهي: تايسون به كوتاهترين حالت گفت

تايسون را در حال غرق شدن زير الشه ي سي اس   -زي كنددنبالمان كرده بود و منتظر بود كه تايسون با او با

از آ ن موقع تا حاال او و تايسون درياي هيوالها مي گشتند .  اس برمينگام ديده بود و او را ايمن بيرون كشيده بود

 .بود و سعي مي كردند تا ما را پيدا كنند و باالخره تايسون منظره ي گوسفند را ديده بود و جزيره را پيدا كرده

تايسون، خدايان رو  ". غول بزرگ را بغل كنم، فقط حيف كه وسط گوسفندهاي قاتل ايستاده بود خواستم مي

 "!صدمه ديده آنابت. شكر

 "بخاطر آسيب ديدنش خدايان رو شكر ميكني؟ ": با گيجي پرسيد

يش بدتر از چيزي كه فكر زخم روي پيشان. و از چيزي كه ديدم شديداً نگران شدم "!نه ": زانو زدم آنابتكنار 

 .  رنگش پريده و پوستش سرد بود. موهايش از خون چسبناك شده بود.  مي كردم، بود

ميتوني برام . تايسون، پشم ".سپس ايده اي به ذهنم رسيد. اندختيممن و گراور نگاه هاي نگراني به يكديگر 
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 "بگيريش؟

 .مي كرد به صدها گوسفند اطرافش نگاه "كدوم يكي؟ ": تايسون گفت

 "!اون كه طالييه! داخل درخت ": گفتم

 ".آره. قشنگه. ها " -

يم به اگر هركدام از ما سعي مي كرد. تايسون سالنه سالنه حركت كرد، مراقب بود روي گوسفندها پا نگذارد

بود چون گله  پلمفيوس، زنده زنده خورده مي شديم اما فكر كنم  بوي تايسون  مثل بوي پشم نزديك شويم

اشتند از سبد مثل اين كه انتظار د. آنها فقط به او مي چسبيدند و با مهرباني بع بع مي كردند. الً آزارش نداداص

درخت بلوط  هاي برگ. درخت برداشتي تايسون رسيد و پشم را از شاخه . داده شود چوبي بزرگ غذا به آنها

  "!پرتش كن! وقت نيست " :ن شروع كرد تا به سختي به سمت من بيايد اما من فرياد زدمتايسو. فوراً زرد شدند

از چيزي كه فكر . با فريادي آن را گرفتم. پشم زرين گوسفند مثل فريزبي پشمالوي درخشاني در هوا شناور شد

 .شصت يا هفتاد پوند پشم زرين گران بها -مي كردم سنگين تر بود

تم و همه جا به جز صورتش را پوشاندم و در سكوت به درگاه تمام خداياني كه به ذهنم انداخ آنابتآن را روي 

 .، دعا كردمآمد ميمي رسيد، حتي خدايي كه خوشم ن

 لطفاً. لطفاً

گراور . زخم روي پيشانيش شروع به بسته شدن، كرد. پلك هايش را لرزان باز كرد. رنگ به چهره اش برگشت

 "ازدواج نكردي؟...  تو "را ديد و با ضعف گفت، 

 ".دوستام نگذاشتن اين كارو بكنم. نه ".گراور به پهناي صورتش خنديد

 ".، همين طور دراز بكشآنابت ": گفتم

خيلي بهتر به نظر . هاي ما نشست و متوجه شدم كه زخم روي صورتش تقريباً خوب شده فتلااما برخالف مخ

 .ثل اين كه كسي به او نور تزريق كرده استدر حقيقت، صورتش از سالمت برق مي زد م. مي رسيد
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ند و به رفت ميهمين طور كه از او باال  "!برو پائين ". همان لحظه، تايسون با گوسفند ها دچار مشكل شده بود

از اين . نه، گوسفندا ". تعدادي راهي كه به سمت ما بود را بو مي كشيدند. دنبال غذا بودند، اين را به آنها گفت

 "!ن اين جابيايي! راه

با . آنها به تايسون گوش دادند اما واضح بود گرسنه اند و داشتند متوجه مي شدند كه او براي آنها غذايي ندارد

 .وجود چنين گوشت هاي تازه اي در كنارشان، براي هميشه خود دار نمي ماندند

كوتاهترين مسير از داخل غار . ودكشتي كويين آن رِوِنج از اين جا خيلي دور ب "...بايد بريم، كشتيمان ": گفتم

 .تنها راه ممكن ديگر از ميان گوسفندان بود. بود و ما همين حاال تنها پل را خراب كرديم

 "تايسون، مي توني گله رو تا جايي كه ميشه دور كني؟ ": فرياد زدم

 ".گوسفندا غذا مي خوان " -

 

به ما فرصت بده تا به ساحل برسيم بعد خودت  .فقط از مسير دورشون كن! غذاي آدمي مي خوان! مي دونم "-

 ".به ما ملحق شو

 "!اووم، غذاي آدمي از اين راه! بياين، گوسفندا ". تايسون با ترديد نگاه مي كرد اما سوت زد

 . آهسته به سمت علفزار دويد و گوسفندها به دنبالش

مي توني . د هنوز كامالً خوب نشده باشيپشم رو دور خودت نگه دار، فقط به خاطر اينكه شاي ": گفتم آنابتبه 

 "وايسي؟

 ".هنوز كامالً خوب نشدم. آه ه ه ". سعي كرد، اما صورتش دوباره رنگ پريده شد

 .نفس نفس بزند آنابتكالريس كنارش نشست و قفسه ي سينه اش را لمس كرد كه باعث شد 

 ".ترميم شدن اما واضحه كه شكستن. دنده ها شكستن ": كالريس گفت

 "چطوري مي توني بگي؟ ": فتمگ
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 .".بايد بلندش كنم! چون چند تايي شكوندم، بچه  ".كالريس به من زل زد

را مثل كيسه اي آرد بلند كرد و او را به سمت ساحل حمل  آنابتقبل از اين كه بتوانم بحثي بكنم، كالريس، 

 .من وگراور به دنبالش رفتيم. كرد

از كشتي خواستم لنگر را بلند كند و به . ويين آن رونج تمركز كردمهمين كه به لبه ي آب رسيديم، روي ك

 .بعد از چند دقيقه ي نگران كننده، كشتي را ديدم كه از آن سمت جزيره مي آيد. سمتم بيايد

اميدي بع بع مي ات ما مي دويد، گوسفندها پنجاه يارد پشت سر او، با نمسمسير را به  "!حمله": ن فرياد زدتايسو

 .ون دوست سايكالپسشان بدون اينكه به آنها غذا بدهد، فرار كرده بودكردند چ

احتماالً اونا توي آب ما رو دنبال نمي كنن، تمام كاري كه بايد بكنيم شنا به سمت كشتي  ": به بقيه گفتم

 ".هست

 "؟آنابتبا اين حال  ": كالريس اعتراض كرد

به قلمروي خودم برمي . ه احساس اعتماد به نفس مي كردمدوبار "مي تونيم اين كار رو بكنيم ":با اصرار گفتم

 ".همين كه به كشتي برسيم، آزاديم". دريا -گشتم

 .تقريباً داشتيم موفق مي شديم

از داخل آبها ورودي دره ي كوچك را رد مي كرديم كه همان لحظه صداي غرشي مهيب را شنيديم و 

عروسي آبي كمرنگش پاره  لباسهنوز خيلي سرزنده بود، را ديديم كه كوفته و زخمي باال آمد ولي  پلمفيوس

 .آمد ميشده بود و با تخته سنگي در هر دستش شلپ شلوپ كنان به سمت 
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 ...ادامه دارد

  * نبهش- 16فصل* 

  

  

  

  

  

  

  :داالن ارتباطي

info@hdmfans.com 

w.noghalam@yahoo.com  



 

 زاده مهدی قلی: طراح کاور 

 تارومای پارسی ووقلم آیدا کشوری: مترجم فصل ها          دریای هیوالها؛  وشیه پرسی جکسون و اولمپ

2 

:اندرکاراندست

:فصلمترجم

آیداکشوری



:ویراستارفصل

آیداکشوری



:مدیرپروژه

نيماکهندانی
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 شانزدهمفصل 

 !شوم من با کشتی غرق می

 

 

 

 "ضذٜ؟ تْٕٛ سٍٙاش وٙی ٔی فىز ": ٌفتٓ ِة سیز

 "!وٙیٗ ضٙا وطتی طزف تٝ ": ٌفت ٌزاٚر

 وٙذ، ضٙا دستص یه تا وزد سؼی ٚ ضذ آٚیشاٖ والریس ٌزدٖ تٝآ٘اتت . پزیذ٘ذ ٔٛج رٚی والریس ٚ ٌزاٚر

. وطیذ ٔی پاییٗ را اٚ خیس پطٓ

. ٘ثٛد پطٓ تٝ ٞیٛال تٛجٝ أا

 "!خٛدت ٘ٛع تٝ خائٗ! جٖٛٚ سایىالپس تٛ، ": غزیذ پّٕفیٛس

. ضذ خطه تایسٖٛ

 ".تزیٓ تیا. ٘ىٗ ٌٛش تٟص ": وزدْ اِتٕاس

. ضذ رٚتزٚ تشري سایىالپس تا ٚ تزٌطت. وطیذْ ٔی را وٜٛ یه وٝ تٛد ایٗ ٔثُ أا وطیذْ را تایسٖٛ دست

 "!دسد آدٔای! ٘ین ٔی خذٔت ٞا فا٘ی تٝ تٛ ": سد فزیاد پّٕفیٛس

. وزد پزت وٙاری تٝ را آٖ ٔطتص تا تایسٖٛ. وزد پزتاب را سٍٙص تختٝ اِٚیٗ پّٕفیٛس
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 ".٘یستی ٔٗ ٔثُ تٛ ٚ. ٘یستٓ خائٗ ٔٗ ": ٌفت تایسٖٛ

 تٛد، دار خٙذٜ. خٛرد سٔیٗ صٛرت تا ٚ سىٙذری فٛراً. تٛد سخٕی ٞٙٛس پایص أا وزد، حّٕٝ آب تٝ پّٕفیٛس

. غزیذ ٚ وزد تف را ضٛر آبضذ، تّٙذ تٝ ضزٚع دٚتارٜ اِثتٝ

 ".وٙیٗ ػجّٝ. پزسی ": سد جیغ والریس

... وٙٓ پزت را ٞیٛال حٛاس تیطتز وٕی فمط تٛا٘ستٓ ٔی اٌز. تٛد٘ذ ضذٜ وطتی تٝ ٘شدیه پطٓ تا تمزیثاً

 ".ٌیزْٔی رٚ سضت تَه ٌُٙذٜ ایٗ جّٛی ٔٗ. تزٚ ": ٌفت ٔٗ تٝ تایسٖٛ

 ٕٞذیٍٝ تا ".تذٞٓ دستص اس دٚتارٜ خٛاستٓ ٕ٘ی. تٛدْ دادٜ دست اس را تایسٖٛ تاریه ".وطٝٔی رٚ تٛ! ٘ٝ "-

 ".جٍٙیٓ ٔی

 ".ٕٞذیٍٝ تا ": وزد ٔٛافمت تایسٖٛ

. وطیذْ را ضٕطیزْ

 دٚٔیٗ. ٘ذاضت ٔطىّی ٞیچ اش وٙٙذٜ پزتاب دستاٖ أا ،ٍِٙیذٔی لثُ اس تذتز وزد،ٔی پیطزٚی دلت تا پّٕفیٛس

 ِٝ ٔٗ وزد، ٕ٘ی ٔتالضی را صخزٜ تایسٖٛ ٔطت اٌز أا سدْ، ضیزجٝ طزف یه تٝ. وزد پزت را اش صخزٜ

. ضذْ ٔی

 سایىالپس سٕت تٝ. تزد تاال اش لّٝ رٚی را ٔٗ ٚ آٔذ ٚجٛد تٝ فٛتی تیست ٔٛجی. وٙذ طغیاٖ خٛاستٓ دریا اس

. پزیذْ سزش رٚی اس داد ُٞ ساحُ سٕت تٝ را اٚ آب وٝ سٔا٘ی ٚ سدْ ضزتٝ چطٕص تٝ، را٘ذْ

 ".پطٓ دسد. وطٕت ٔی ": ٌفت تزیذٜ تزیذٜ پّٕفیٛس

 ".تىطٛ٘ی ٔزي داْ تٝ رٚ ٞا ساتیز تا وزدی ٔی استفادٜ اسش. تٛدی دسدیذٜ رٚ پطٓ تٛ ": سدْ فزیاد
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 ".خٛتیٗ غذای ٞاساتیز خة؟ "-

! "خذایا٘ٝ فزس٘ذاٖ تٝ ٔتؼّك! تطٝ استفادٜ ضفا تزای تایذ پطٓ "-

 ٘فزیٗ رٚ دسد ایٗ پٛسایذٖٚ، پذر ". دادْ خاِی جا ٔٗ ِٚی سد ای ضزتٝ پّٕفیٛس "!خذایا٘ٓ فزس٘ذ ٔٗ "-

. وٙذ ٔی ٌیزی ٘طا٘ٝ ٔٗ صذای تا فٟٕیذْ ٚ تثیٙذ تٛا٘ذٔی وٓ خیّی رسیذٔی ٘ظز تٝ سد،ٔی پّه سختی تٝ "!وٗ

. وزدْ ٔی ٌزد ػمة ، سد ٔی چًٙ را ٞٛا سایىالپس وٝ طٛر ٕٞاٖ ".وٕٝٙ٘ی ٘فزیٗ ٔٙٛ پٛسایذٖٚ، ": ٌفتٓ

 ".وٙٝ ٕ٘ی رفتاری تذ ٞاشسٌّٛی تا اٖٚ. ٞستٓ پسزش ٞٓ ٔٗ "

 ایستادٜ پیص ِحظٝ چٙذ وٝ جایی تٝ را آٖ ٚ وطیذ تیزٖٚ صخزٜ یٌٛضٝ اس سیتٛ٘ی درخت. غزیذ پّٕفیٛس

 "!ٖئدرٚغٍٛ ٚ ٌز حیّٝ وثیف،! ٘یستٗ ٞاسایىالپس ٔثُ آدٔا ". وٛتیذ تٛدْ،

. تزٚیٓ تٍٛیذ تا داد ٔی تىاٖ دست ٔٗ تزای ٚار دیٛا٘ٝ والریس. وزد ٔی وٕهآ٘اتت  تٝ وطتی رٚی ٌزاٚر

. تٛد پطتص تٝ رفتٗ تزای راٞی د٘ثاَ تٝ پّٕفیٛس اطزاف تایسٖٛ

 "!وٗ وٕىٓ وجایی؟! جٖٛٚ ": سد فزیاد پیز سایىالپس

. ایستاد تایسٖٛ

! ٔٗ ی تیچارٜ یتیٓ تزادر ".داد ٔی تىاٖ را سیتٛ٘ص درخت چٕاق "! ٘ىطیذیٗ ٘مطٝ درست ضٕا ": ٘اِیذ پّٕفیٛس

 "!وٗ وٕىٓ

 تٝ لذٔی تایسٖٛ سپس. ٘ذاضت ٚجٛد ٔٗ لّة تپص ٚ الیا٘ٛس صذای جش صذایی ٞیچ. ٘خٛرد تىاٖ وس ٞیچ

 "– سٔیٗ تشار. ٘جًٙ ، سایىالپس تزادر ". تزد تاال تذافؼی حاِت تٝ را دستا٘ص تزداضت، جّٛ
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 .چزخیذ صذایص سٕت تٝ

 "!تایسٖٛ ":  سدْ فزیاد

. تیاٚرد در اضافٝ سیتٖٛ تا پزسی پیتشای ضىُ تٝ را ٔٗ تٛا٘ستٔی وٝ خٛرد اٚ تٝ ای ضزتٝ چٙاٖ تا درخت

 ": سدْ فزیاد ٔٗ ٚ وزد د٘ثاِص پّٕفیٛس. ٌذاضت جا تٝ ٞا ٔاسٝ ی رٚ ػٕیمی ضیار ٚ وزد پزٚاس ػمة تٝ تایسٖٛ

 وٕی جٟطٓ أا تطىافٓ را پّٕفیٛس راٖ پطت تٛدْ أیذٚار. پزیذْ، تٛا٘ستٓ ٔی وٝ جاآٖ تا تایذرپی تا ٚ "٘ٝ

. تٛد تّٙذتز

. تش٘ذ ضزتٝ ٔٗ تٝ وزد سؼی درختص تا ٚ ".تؼؼؼؼغ ": ٘اِیذ ٌٛسفٙذش ٔثُ دلیماً پّٕفیٛس

 دیذٜ ضزب تذ٘ٓ ٚ تٛدْ ضذٜ خستٝ. خزاضیذ را پطتٓ ستزش ٞای ضاخٝ اس جفت یه ٞٓ تاس ِٚی سدْ، ضیزجٝ  

. وزدْ غّثٝ تزسٓ تٝ أا ،ضٛد وٙذٜ جا اس خٛاست ٔی لّثٓ. داضتٓ خٛ٘زیشی ٚ تٛد

 را ای ضاخٝ ٌذضت، ٔی سزْ رٚی اس وٝ طٛر ٕٞاٖ. تٛدْ آٔادٜ تار ایٗ أا سد، ضزتٝ درخت تا دٚتارٜ پّٕفیٛس  

 آسٕاٖ سٕت تٝ را ٔٗ سایىالپس ٌذاضتٓ ٚ ٘ىزدْ تٛجٟی آسٕاٖ تٝ ضذٖ پزت ٍٞٙاْ دستا٘ٓ درد تٝ ٚ لاپیذْ

 چطٓ رٚی پا دٚ ٞز تا -وٙٓ سمٛط تا وزدْ رٞا ٞیٛال صٛرت رٚی دلیماً را خٛدْ ٘مطٝ تاالتزیٗ در. تثزد تاال

. آٔذْ فزٚد سخٕیص

 در ضٕطیزی تا -آٔذْ فزٚد آٟ٘ا وٙار. ا٘ذاخت را اٚ ٚ ضذ آٚیشاٖ اٚ تٝ تایسٖٛ .وطیذ سٚسٜ درد اس پّٕفیٛس

 تٛا٘ٓ ٕ٘ی وٝ دا٘ستٓ ٔی ٚ خٛرد ٌزٜ تایسٖٛ چطٕاٖ تٝ چطٕا٘ٓ أا. ٘ذاضت ای فاصّٝ ٞیٛال لّة تا وٝ دست

. ٘ثٛد درست اصالً. دٞٓ ا٘جاْ را وار ایٗ

 ".تذٚ. تزٜ تشار ": ٌفتٓ تایسٖٛ تٝ

. دٚیذیٓ ٔٛج تٝ رسیذٖ تزای ٚ داد ُٞ را پیز سایىالپس سٚرش، آخزیٗ تا
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. تٛد پٛضا٘ذٜ را چطٕا٘ص تشرٌص دستاٖ .تٛد ضذٜ خٓ درد اس ".وٙٓ ٔی ِٟتٖٛ ٔٗ": سد فزیاد پّٕفیٛس

. سدیٓ ضیزجٝ ٞأٛج درٖٚ تایسٖٛ ٚ ٔٗ

 در ٔا راست سٕت. وزد پزتاب آب سٕت تٝ ٚ تزداضت را درختیص چٕاق "وجائیٗ؟ ": وطیذ جیغ پیّفٕٛس

. افتاد آب

 وطتی تا را وار ایٗ تایذ وٝ وزدْ فىز ایٗ تٝ. یافت افشایص ٔاٖ سزػت ٚ تثزد را ٔا تا فزاخٛا٘ذْ را آتی جزیاٖ

 ".تٕیز تزٚ سایىالپس،! جىسٖٛ آرٜ، ": سد فزیاد ػزضٝ اس والریس ِحظٝ ٕٞاٖ وٝ وزدیٓ ٔی

. ضٛ خفٝ تش٘ٓ، فزیاد خٛاستٓ ٔی

 ٘زسیذ، جاآٖ تٝ أا وزد، پزت والریس صذای سٕت تٝ را آٖ "!ررررر " تزداضت سٍٙی تختٝ پّٕفیٛس  

. افتاد آب داخُ تایسٖٛ ٚ ٔٗ تٝ ٘شدیه

 ٚصُ ٔٗ تٝ چطٛر ٔیذْ یادت احٕك! وٙی ٔی پزت ػزضٝ تی آدْ یٝ ٔثٝ! آرٜ آرٜ، ": ٌفت طؼٙٝ تا والریس

 ".تطی

. تذٞٓ ػالٔت تٛا٘ستٓ ٕ٘ی "!ضٛ خفٝ. والریس ": سدْ فزیاد

 ٚ سزْ رٚی اس پزٚاسش تیچارٌی تا تار ایٗ ٚ وزد پزت دیٍزی سًٙ تختٝ پّٕفیٛس. تٛد ضذٜ دیز خیّی

. وزدْ ٍ٘اٜ راوطتی  ی تذ٘ٝ تا تزخٛردش

 ایٗ ٔثُ ضذ خٓ جّٛ تٝ ٚ ٘اِیذ، وزد غژ غژ وطتی. ضٛد ٔی غزق سزیغ چمذر وطتی یه وٝ ضٛد ٕ٘ی تاٚرتاٖ

. رٚد ٔی پائیٗ سزسزٜ اس وٝ

. تٛد رفتٝ آب سیز ٞٓ وطتی دوُ دیٍز أا تزا٘ذ جّٛ تٝ را ٔا تز سزیغ تا خٛاستٓ دریا اس ٚ ٌفتٓ ٘اسشایی
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 فزٚ آب سیز تٝ وزد؛ ٔی پزٚاس سزٔاٖ تاالی اس دیٍز ای صخزٜ وٝ طٛر ٕٞاٖ ٚ "!تشٖ ضیزجٝ ":  ٌفتٓ تایسٖٛ تٝ

. رفتیٓ

 ضٙا وطتی ی الضٝ حثاب پز آضٛب در ضا٘سی ٞیچ تی تٛد٘ذ، ضذٖ غزق حاَ در سزیغ خیّی دٚستا٘ٓ

. وزد٘ذ ٔی

 اطزاف چیشٞای ی ٕٞٝ ٚ وٙذ ٔی ػُٕ فاضالب چاٜ ٔثُ ضٛد ٔی غزق وطتی ٚلتی وٝ دا٘ٙذ ٕ٘ی ٔزدْ اس خیّی  

 ٌزاٚر. ٘ذاضت جّٛ تٝ حزوتی ٞیچ ٞٓ اٚ حتی أا تٛد ٔاٞزی ضٙاٌز والریس. وطذ ٔی پائیٗ تٝ را خٛدش

 اس ٔٛجی تٝ ضثیٝ شا درخطٙذٌی وٝ تٛد ضذٜ آٚیشاٖ پطٓ تٝ آ٘اتت. سد ٔی وٙار را آب ٞایص سٓ تا ٚار دیٛا٘ٝ

. تٛد ٘ٛ ٞای سىٝ

 اِٛار ٞای تىٝ آٖ، اس تذتز. ٘ذارْ دٚستا٘ٓ وطیذٖ تیزٖٚ تزای وافی لذرت دا٘ستٓ ٔی وزدْ، ضٙا آٟ٘ا سٕت تٝ

. خٛرد ٕ٘ی تذرد ْا آتی ٘یزٚٞای اس وذاْ ٞیچ خٛرد ٔی تیزن یه تٝ سزْ اٌز تٛد٘ذ؛ ضٙاٚر آٟ٘ا اطزاف

. داریٓ وٕه تٝ ٘یاس وزدْ، فىز

. تٛد ٚاضح ٚ تّٙذ سزْ در تایسٖٛ، صذای. آرٜ

 چٙیٗ أا تٛد٘ذ وزدٜ صحثت ٔٗ تا آب سیز در آب ارٚاح ٚ دریایی ٞای پزی لثالً. وزدْ ٍ٘اٜ اٚ تٝ سدٜ ٚحطت

 ارتثاط یىذیٍز تا تٛا٘ستیٓ ٔی. تٛد پٛسایذٖٚ پسزاٖ اس یىی تایسٖٛ... تٛد ٘یفتادٜ اتفاق تزایٓ حاَ تٝ تا چیشی

. وٙیٓ تزلزار

 ". تٛ رِیٗ ": ٌفت تایسٖٛ

 تٛ تٝ! تٛ ریٗ": وزدْ اضافٝ تایسٖٛ صذای تٝ را صذایٓ وزدْ، تٕزوش ٚ تستٓ را چطٕا٘ٓ تؼذ ٚ دادْ تىاٖ سز

 "!داریٓ ٘یاس
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 تاال تٝ ٞا دِفیٗ اس سزیؼتز ٚ ٘ؼُ چٟار ٔا٘ٙذ، ٔاٞی دٔی تا اسة سٝ -درخطیذ٘ذ سیزآب تاریىی در اَضىاِی سزیؼاً

 تٝ سزیؼاً. خٛا٘ٙذ ٔی را افىارٔاٖ وٝ رسیذ ٔی ٘ظز تٝ ٚ وزد٘ذ ٍ٘اٜ ٔا سٕت تٝ دٚستا٘ص ٚ تٛ ریٗ. تاختٙذ ٔی

 ٌزدٖ تٝ وذاْ ٞز والریس ٚ آ٘اتت ٌزاٚر، – پزیذ٘ذ تاال حثاب اس اتزی در تؼذ ای ِحظٝ ٚ رفتٙذ الضٝ سٕت

. تٛد٘ذ چسثیذٜ ٔاٞی اسة یه

 را یاِص تایسٖٛ داد اجاسٜ ٚ ٌزفت سزػت ٔا سٕت تٝ. وزد ٔی حُٕ را والریس آٟ٘ا، تشرٌتزیٗ تٛ، ریٗ  

. وزد ٔٗ تزای را وار ٕٞیٗ، وزد ٔی حُٕ را آ٘اتت وٝ دٚستص. تٍیزد

 وٝ تطْٙٛ تٛا٘ستٓ ٔی سزٔاٖ، پطت. ضذیٓ دٚر پّٕفیٛس ی جشیزٜ اس سزػت تا ٚ ضىافتیٓ را آب سطح  

 "!وزدْ غزق رٚ وس ٞیچ تاالخزٜ!  تٛ٘ستٓ ". غزد ٔی پیزٚسٔٙذا٘ٝ

. است وزدٜ اضتثاٜ ٘فٟٕذ ٞزٌش تٛدْ أیذٚار

. ضذ ٘اپذیذ سپس ٚ وٛچه ای ٘مطٝ ی ا٘ذاسٜ تٝ جشیزٜ وزدیٓ ٔی حزوت دریا آب سطح تز وٝ طٛر ٕٞاٖ

 "... ٔا دادیٓ، ا٘جأص ":  وزد سٔشٔٝ خستٍی تا آ٘اتت

. رفت خٛاب تٝ فٛراً ٚ افتاد ٔاٞی اسة ٌزدٖ رٚی

 ٍ٘ٝ را آ٘اتت فمط. رفتیٓ ٔی داضتیٓ وجا تٝ دا٘ستٓ ٕ٘ی. تثزد را ٔا تٛا٘ذ ٔی حذ چٝ تا ٔاٞی اسة دا٘ستٓ ٕ٘ی

 خذا سىٛت در ٚ تٛدْ پٛضا٘ذٜ را اٚ تٛدیٓ وطیذٜ سحٕت خیّی تزایص وٝ سریٙی پطٓ تا ٚ فتذ٘ی تا تٛدْ داضتٝ

. وزدْ ٔی ضىز را

. تٛدْ تذٞىار خذایاٖ تٝ ٞٙٛس... ا٘ذاخت چیشی یاد تٝ را ٔٗ وٝ

 ".ای ٘اتغٝ تٛ ": ٌفتٓ آ٘اتت تٝ صذا تی
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 .رفتٓ خٛاب تٝ ٞٓ ٔٗ ضْٛ ٔتٛجٝ وٝ ایٗ اس لثُ ٚ ٌذاضتٓ پطٓ رٚی را سزْ سپس
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 :اندر كاراندست
 :فصل مترجم

 شاهين دهقاني
 

 : ويراستار فصل

 كهنداني، نيما آيدا كشوري

 

 : مدير پروژه 

 نيما كهنداني
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 هفدهمفصل 
 !شويمما در ساحل ميامي سورپرايز مي

 
 

 

 !پرسي، بلند شو -

. دادمي تكون را امشانه داشت آنابت .به صورتم پاشيده شد نمك آب

 

 ساحل، با كنار راهي را توانستم بزرگ مي .بود شهر آسمان انتهاي در غروب حال در دور، خورشيد افق در  

 هايكشتي و قايق از پر اياسكله درخشيد ومي قرمزي و آبي ها، نور مغازه جلوي .طرفش ببينم دو هاي نخل

. بود جاآن گردشگري

 ".كننمي رفتار عجيب دارن دوستان ماهيمون ولي باشه ميامي كنم فك" :گفت آنابت  

 

 آب توي واردايره داشتند و بودند كرده كم شانسرعت از مانماهياسب دوستان .بود هم طورهمين قطعاً و  

 هايكي از آن .رسيدندنمي نظر به خوشحال .بوييدندمي را آب و كردندمي رفتد، شنامي طرفو آن طرفاين

. كنندمي فكر چه چيز به بزنم حدس توانستممي .كرد عطسه

 

 خودمون بايد .زياد هم آلودگي و هست شلوغ حد از بيش برن، جلوترنمي جلوتر اين از رو ما اونا " :گفتم من  

 ".كنيم شنا ساحل تا
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 تشكر سواري بابت مانماهيدوستان اسب از حال هر به ولي نبوديم خوشحال بارهاين در ما از كدام هيچ  

 از كه ديگر چيز تا چند و ابزارش جعبه شامل كه را سازش دست خورجين و كرد گريه كمي تايسون .كرديم

 له بهي به او و كرد را بغل آن و انداخت ماهياسب گردن دور را دستش .كرد باز بود برداشته بيرمينگهام يخرابه

. كرد خداحافظي از او و داد بود آورده گير جزيره از كه شده

 مي جلو به را ما امواج. كرديم شنا ساحل سمت به شد، ناپديد دريا در ها هيپوكمپي سفيد ي دنباله كه هنگامي

 بودند آمده مسافرت براي كه را جماعتي كه حالي در. بوديم ها فاني دنياي در دوباره تا نگذشت چيزي و راندند

 طرف آن و طرف اين بود، دستانشان در كه بارهايي با باربرها.  زديم پرسه اسكله مرز كنار كمي زديم، مي كنار

 كسي هم اگر. كنند سوار مسافر داشتند سعي و ميزدند داد هم سر بر اسپانيايي به تاكسي هاي راننده. رفتند مي

. نياورد خودش روي به بود شده-آب غرق ي بچه 5 -ما متوجه

 كفش و كاله گراور.بود شده تار غبار و مه شدت از تايسون تك چشم بوديم ها فاني ميان در دوباره كه حاال

 و زرق و بزرگ امگاي يه با طاليي و قرمز شيك ژاكت يه به هم زرين پشم حتي.بود پوشيده را ورزشيش هاي

. بود داده شكل تغيير جيبش روي برقي

 لحن با. كرد نگاه هرالد ميامي ي روزنامه روي از را تاريخ و دويد روزنامه صندوق ترين نزديك طرف به آتابث

 "!بوديم كمپ از خارج روز 10 ما! ژوئن 18":گفت تندي

 "!ممكنه غير": گفت كالريس

. داشت فرق هيواليي مناطق در زمان گذر.نيست ممكن غير كه دانستم مي من ولي

 ".برگردونيم رو شمپ امشب بايد باشه شده جون نيمه بايد تاليا درخت":گفت مظلومي صداي با گراور

 ما". لرزيد صداش "بديم؟ انجام رو كاري همچين بايد چطور": گفت و رو پياده روي پايين پريد كالريس

. زد پيشگو كه حرفي مثل درست. اي نقليه وسيله هيچ بدون. پولي هيچ بدون. داريم فاصله اونجا از مايل صدها

 "...نميكردي دخالت تو اگه! جكسون توئه تقصير همش

 "...بزرگترين تو بزني؟ حرفي همچين ميتوني چطور كالريس! پرسي؟ تقصير":شد منفجر عصبانيت از آنابت

 "!ديگه كنيد بس":گفتم
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. كوبيد زمين به را پايش عصبانيت از آنابت.گذاشت دستانش بين را سرش كالريس

 براي. باشد كالريس براي فقط بود قرار ماموريت اين كه بودم كرده فراموش تقريبا من كه بود اينجا مشكل

 و آمدند مي ميان به ديگر قهرمان چند و بودم او جاي من اگر. ديدم او ديد از را چيز همه آور ترس اي لحظه

 كردم؟ مي چه كردند، مي خراب را من ي وجهه

 سر آرس زدن فرياد ي درباره--كردم فكر بودم شنيده بيرمينگهام توي خدمات اتاق توي كه چيزي ي درباره

 خراب را او ي وجهه كالريس اگر ولي داد نمي كمپ به اهميتي كوچكترين آرس. او هاي هشدار و كالريس

... كرد مي

 "گفت؟ چي تو به دقيقا پيشگو كالريس،": گفتم

 و كشيد عميق نفسي ولي بدهد باال سر جواب خواهد مي كردم فكر. كرد نگاه من به و كرد باال را سرش

: كرد بازگو را پيشگوييش

 خواهي پيدا هستي آن دنبال به كه را چيزي شد خواهي سوار آهني كشتي بر استخوان، از جنگجوياني با تو"

 كرد، خواهي خود آن از را آن و كرد

 است شده حك سنگ در تو زندگي براي ناراحتي اما

 ".كني پرواز خانه به تنهايي به تا خورد خواهي شكست دوستان بدون و

 "دردناك چه":گفت لب زير گراور

 ".فهميدم.كنين صبر لحظه يه...نه":گفتم

 "داره؟ نقد پول كسي" .نكردم پيدا طاليي دراكماي يك جز به چيزي ولي گشتم پول دنبال به را جيبهايم

. كشيد آهي و كشيد بيرون جيبش از شده مچاله و خيس دالري كالريس. دادند تكان را سرشان گراور و آنابت

 "سبز؟ كاغذ همون يعني...نقد؟يعني پول":پرسيد تامل با تايسون

 "آره". كردم نگاه او به

 "هست؟ پشمي كيفاي توي كه همونايي مثل"
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 "...پيش روز چند رو كيفا اون ما ولي آره"

 بود، گذاشته ما ي اندوخته در هرمس كه پول از پر و زيپدار كيفي كيفش داخل از كه تايسون ديدن با من حرف

. شد قطع كشيد مي بيرون

 "...چطور تو تايسون":گفتم

 توش كاغذ فقط ولي كردم پيدا اونو بود شناور آب روي وقتي كمانه رنگين براي غذا بسته يه اين كردم فك "

 ".ببخشيد. ديدم

. شد مي دالر 300 حداقل. بودند دالري 10 و 5. داد من به رو ها پول

 فرياد با. كرد مي پياده را گردشگر اي خانواده لحظه همان كه گرفتم را اي تاكسي و دويدم خيابان ي گوشه به

 ".بده بهش رو پشم آنابت. فرودگاه بري بايد بيا بدو كالريس":گفتم

 گذاشتم، كالريس دستان در را آن و چپاندم جيبش در را پول و گرفتم آنابت از را شمپ من كه وقتي دانم نمي

. بود شده متعجب همه از بيشتر كسي چه

 "...من ميزاري تو يعني":گفت كالريس

 با منو زئوس كنم پرواز هواپيما با تونم نمي من تازه. داريم نفر يه بليط واسه پول فقط ما. توئه ماموريت اين"

 اينكه يعني خورد خواهي شكست دوستات بدون تو: بود همين هم پيشگويي منظور.ميكنه تكه ميليون 1 صاعقه

 ".برگردوني سالم رو شمپ بايد. كني پرواز خونه به تنهايي بايد ولي كني مي پيدا احتياج ما به تو

 به آخر در و كردم هم سر اي حقه چه من بفهمد دارد سعي و است كرده كار به شروع مغزش كه ببينم ميتوانستم

. نيست كارم در كلكي كه رسيد نتيجه اين

 ".خورم نمي شكست من كني حساب من رو ميتوني":گفت و پريد تاكسي داخل

 ".نيست بد نخوري شكست آره"

 برگشت راه در شمپ .كرد حركت گذاشت جا به سرش پشت زيادي دود كه حالي در و زياد شتاب با تاكسي

. بود
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 "...خيلي پرسي":گفت آنابت

 "بود؟ سخاوتمندانه":كرد تكميل گراور

 كالريس كه داري باور و كني مي بازي كمپ توي بقيه زندگي با داري تو. بود وار ديوانه":كرد تصحيح آنابت

 "گردونه؟ مي بر سالم رو شمپ امشب تا

 ".باشه داشته دادنشو انجام فرصت كه داره اينو حق اون و اونه ماموريت اين"

 ".خوبيه آدم پرسي":گفت تايسون

 اون شايد فقط شايد كه نكنم فكر اين به نميتونستم من ولي خوبيه آدم حد از بيش پرسي":گفت غرولند با آنابت

 به ".نبود راحتي كار اين و بودم كرده غافلگير اونو من حال هر به. بود گرفته قرار من كار اين تاثير تحت ذره يه

 ".كنيم پيدا خونه به ديگه راه يه بايد بريم بياين": گفتم بقيه

. بود رفته نشانه گلويم سمت به كه ديدم را شمشيري نوك و چرخيدم كه بود موقع آن و

 ".ميگم آمد خوش رو آمريكا به برگشتت عمو پسر سالم":گفت لوك

 يكي. گرفت را گراور و آنابت تيشرت ي يقه آنها از يكي. بودند ما اطراف مانندش خرس و الت هاي رفيق

 به غرشي و كرد پرت بار از شده تلنبار اي كوپه سمت به را او تايسون ولي بگيرد را تايسون كرد سعي ديگر

. كرد لوك

 هم به رو دوستات ي كله ميگم اوريوس به وگرنه عقب بره بگو غولت به پرسي":گفت خونسردي با لوك

 ".بكوبه

. كرد بلند زمين از را گراور و آنابت كشيد مي عربده و انداخت مي لگد كه حالي در و زد لبخندي اوريوس

 "لوك؟ ميخواي چي":گفتم غرش با من

. كرد حركت بود صورتش كنار كه زخمي. زد لبخندي

 اسكله توي كشتي بزرگترين. ميديدم اول از بايد كه شدم چيزي متوجه و كرد اشاره اسكله انتهاي سمت به

. بود "آندرومدا شاهزاده"
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 ".بدم گسترش رو نوازيم مهمان خوام مي من البته پرسي خوب"

 فواره وسطش از كه استخري جلوي كشتي انتهاي در و راندند آندرومدا شاهزاده درون به را ما خرس دوقلوهاي

 مهمان" شاهد تا بودند ايستاده دسته دسته لوك هاي دست زير از تعدادي. انداختند بود آمده بيرون هايي

... جنگي زره در خداها شبه اليستريگونيها مانند مار مردمان--باشند لوك "نوازي

 و باال من بلوز روي شمشيرش نوك با كه حالي در "كجاست؟...پشم ...خب":گفت آميز تمسخر لحني با لوك

. كرد نگاه ما پاي تا سر به ، زد مي كوچكي هاي ضربه گراور شلوار به و ميرفت پايين

 "!بز واقعي پشم! رو اونجا ":زد فرياد گراور

 ماموريتت...همون دنبال بري ميزارم و بده من به رو شمپ فقط. قديمي دوست ببخشيد":گفت لبخندي با لوك

 ".طبيعت توي

 "!داريم ما كه قديمي دوست چه!ها ها ها":گفت معترض لحني با گراور

 "كجاست؟-شمپ-اون".بود خونسرد و آرام خطرناكي حالت به لوك صداي "گفتم چي نشنيدي اينكه مثل"

 صورتش توي را واقعيت كه داشت خوبي احساس ولي گفتم نمي چيزي بود بهتر احتماال ".نيست اينجا":گفتم

 ".كردي خراب تو. رفت فرستاديم اونو خودمون از جلوتر ما". بكوبي

 در شد قرمز و رفت هم در اش چهره "...كاري همچين تونستي نمي تو.ميگي دروغ". شدند تنگ لوك چشمان

 "كالريس؟". شد روشنتر برايش دردناك اتفاقي احتمال كه حالي

. دادم تكان تاييد ي نشانه به را سرم من

 "...اون به رو شمپ تو...اعتماد اون به تو"

 "آره"

 "!آگريوس"

 "بله؟-ب ":داد جواب ترس با پيكر غول خرس

 ".باش سريع. ميامي فرودگاه به كنم پرواز بايد. عرشه رو بيارش. كن آماده رو من سواري و پايين برو"
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 "...رئيس ولي"

 "!ميشي دراكون غذاي اينكه يا! االن همين":زد فرياد لوك

 باستان يوناني به و رفت مي جلو و عقب استخر جلوي لوك. رفت پايين ها پله از خوران تلو تلو مانند خرس مرد

. بودند شده سفيد دستانش كه بود گرفته محكم چنان را شمشيرش ي دسته و ميداد فحش

. بودند نديده آشفتگي اين به را اربابشان كنون تا شايد. رسيدند مي نظر به مضطرب لوك همراهان

 همه تا بياورم حرف به را او و كنم استفاده لوك عصبانيت از ميتوانستم اگر...كردن فكر به كردم شروع من

... هستند وار ديوانه چقدر او هاي نقشه كه بشنوند

 و. بودند كرده درست كماني رنگين غروب در كه هوا در آب ريز هاي دانه و ها فواره به. كردم نگاه استخر به

. رسيد ذهنم به فكري ناگهان

 زحمت نخواي تو تا بياريم رو شمپ برات ما خواستي مي تو دادي مي بازي رو ما داشتي هم اولش از تو"

 ".بكشي آوردنشو

 "!كردي خراب چيزو همه تو و!احمق دادم بازيتون كه البته ":گفت اخم با لوك

 همون و كردم پرتاب لوك سمت به اونو و آوردم بيرون جيبم از رو م طاليي دراكماي آخرين من "!خائن"

. داد خالي جا راحتي به اون داشتم انتظار كه طور

. افتاد كمان رنگين رنگ به آب توي سكه

 را من هديه الهه، اي: كردم فكر وجودم تمام با. شود واقع قبول مورد سكوت در دعايم كه بودم اميدوار من

. بپذير

 "!ها دورگه كمپ توي ديونيسوس حتي! دادي فريب رو ما همه تو":زدم فرياد لوك طرف به

. دادم ادامه پس خواستم، مي خودم به را توجهش ي همه من ولي كرد لرزيدن به شروع فواره لوك سر پشت

 يا بنداز كوچيكتو شمشير. پرسي نيست بازي قهرمان وقت االن":گفت و زد راضي خود از لبخندي فقط لوك

 ".بكشنت زودتر ميدم اينكه
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 "لوك؟ كرد، سمي رو تاليا درخت كي"

 كردم استفاده بالغ پيتون سم از.بودم گفته بهت هم قبال اينو كردم كارو اين من كه معلومه": گفت خشمگينانه

 ".آوردم گيرش تارتاروس اعماق از مستقيم

 "نداشت؟ قضيه اين توي دستي هيچ كايرون پس"

 ".نداشت رو كارها اين جرئت پير احمق اون. كرد نمي كاري همچين وقت هيچ اون ميدوني كه تو! ها"

 "انداختن؟ خطر به رو كمپ دوستات؟همه به كردن جرئت؟خيانت ميگي اين به تو"

 پس بهت رو شمپ خواستم مي من. نميفهمي هم رو قضيه از نيمي حتي تو". برد باال رو شمشيرش لوك

 ".شد تموم باهاش كارم كه وقتي...بدم

 نمي من ولي گفت مي دروغ حتماً ميداد؟ پس من به رو پشم بايد چرا. كنم تامل كمي شد باعث حرفش اين

. كنم منحرف خودم از رو توجهش تونستم

 ".كني مداوا رو كرونوس خواستي مي تو ":گفتم

 كم يه فقط پرسي نكردي متوقف رو ما تو ولي. كرد مي برابر ده اونو مداواي سرعت پشم جادوي! آره"

 ".پايين آوردي سرعتمونو

 به اينكه واسه اينا همه--ماليدي شيره رو ما همه سر و كردي خيانت تاليا به كردي سمي رو درخت تو پس"

 ".ببره بين از رو خدايان كني كمك كرونوس

 "ميپرسي؟ من از هي چرا دوني مي رو اينا تو".كرد قروچه دندان لوك

 ".بدونن هم حضار ي همه ميخوام چون"

 "حضار؟ كدوم"

 سينه در نفسشان. كردند رو كار همين هم پيروانش و كرد نگاه رو سرش پشت. شدند تنگ چشمانش بعد و

. رفتند عقب به و شد حبس
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 ميز پاي چادر توي كمپ اعضاي ي همه و تنتلوس ديونيسوس. بود نمايان آيريس طرف از نمايي استخر باالي

. نگريستند مي ما به تعجب از حاكي سكوتي با و بودند نشسته شام

 ".شام ميز سر نشده ريزي برنامه سرگرمي يه اينم...خوب":گفت خشكي به ديونيسوس

 كايرون تقصير درخت شدن سمي. گفت چي لوك شنيديد همتون. گفت چي شنيديد شما دي آقاي": گفتم

 ".نبود

 "همينطوره اينكه مثل":گفت و كشيد آهي دي آقاي

 را آن داشت سعي كه بود چيزبرگرش روي بيشتر توجهش ولي "باشه حقه يه ميتونه آيريس پيام":گفت تنتلوس

. بدهد جا دستش دو بين

 بايد ظاهرا. باشه اينطور نميكنم فكر":گفت كرد مي نگاه تنتلوس به مشوش حالتي با كه حالي در دي آقاي

 ".شده تنگ بازيهاش كارت براي دلم هم واقعا و برگردونم ها فعاليت كارگرداني سمت به رو كايرون

 شد خيره آن به شگفتي با و كرد بلندش بشقاب از. نرفت در دستش از. گرفت دستانش با را چيزبرگر تنتلوس

 "!تونستم" گفت اي گانه بچه ي خنده با سپس. باشد دنيا الماس بزرگترين كه اين مثل

 ".تنتلوس نداريم تو خدمات به نيازي ديگه ما":كرد اعالم دي آقاي

 "...چي؟ولي". رسيد نظر به متعجب تنتلوس

 ".برگردي زيرين دنياي به ميتوني تو"

 "!نههههههههههه...آخه!نه"

 دهانش به را آن داشتند سعي و گرفتند را چيزبرگر انگشتانش رفت مي فرو غبار و مه درون او كه حالي در

. شدند منفجر شادي از كمپ اعضاي. افتاد بشقابش درون چيزبرگر و شد محو او. بود شده دير ديگر اما. برسانند

 كه كاري اما كرد محو را آن و كرد رد آيريس پيام و فواره ميان از را شمشيرش. كشيد نعره عصبانيت از لوك

... بود شده شد مي انجام بايد

. انداخت من به خصمانه نگاهي و چرخيد لوك كه وقتي تا داشتم خودم به نسبت خوبي احساس
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 ".شي عوض بايد. هستي اعتماد قابل غير سالحي تو پرسي ميگفت راست كرونوس"

 سوتي در او مردان از يكي. نداشتم آن به راجع كردن فكر براي وقتي ولي چيست او منظور نبودم مطمئن من

. دادند تشكيل ما دور به اي حلقه و ريختند بيرون ديگر سرباز تا 12 -10. شدند باز عرشه درهاي و دميد مسي

. درخشيد مي هايشان نيزه مسي نوك

 ".ري نمي بيرون زنده كشتي اين از تو":گفت و زد لبخندي من به لوك

 

 

 

 

 ...ادامه دارد
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  :اندر کاران دست

  :فصل مترجم

  آیدا کشوري
  

  : ویراستار فصل

  آیدا کشوري

  

  : مدیر پروژه 

  نیما کهندانی
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 فصل هیجدهم

هاي اهل پارتی حمله  اسب کره
  !کنند می

  

  "ترسی؟ می چی از. یک به یک ": طلبیدم مبارزه به را لوك

 لوك دستور منتظر کردند، درنگ داشتند را ما کشتن قصد که سربازهایی. کرد معوج و کج را لبش لوك
  .بودند

 بر کرد می هدایت را پرنده اسبی که حالی در خرسی، مرد آگریوس، بگوید، چیزي بتواند او که این از پیش
. پیکر غول سیاه کالغ همچون بالهایی با دیدم، می که بود اي مشکی بالدار اسب اولین این. آمد عرشه روي
 نامهایی با را لوك و آگریوس. بفهمم را افکارش توانستم می. کشید می شیهه و پرید می مادیان بالدار اسب

  .شست می صابون با را دهانش حتماً کایرون. کرد می صدا بسیاربد

  .داد خالی جا اسب سم از "!حاضره اسبتون! ارباب ": زد فریاد آگریوس

  .کرد می نگاه من به همچنان لوك

  ".بدي فریب کردن مبارزه براي منو تونی نمی. گفتم بهت پیش تابستان پرسی، ": گفت

  "ببینن؟ رو تو خوردن ضربه جنگجوهات که ترسی می. میري طفره همچنان تو و ": کردم نشان خاطر

 می ضعیف نظر به کرد، می نشینی عقب حاال اگر. ام انداخته دام در را او که دید و کرد نگاهی مردانش به لوك
 خودم، سهم از. داد می دست از را کالریس تعقیب براي ارزشش با وقت کرد، می مبارزه من با اگر. رسید

 می کسی اگر. بدهم فرار براي فرصتی دوستانم به تا بود او حواس کردن پرت داشتم را امیدش که چیزي بهترین
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 در لوك که دانستم می ماجرا، بد قسمت. بود آنابت بکند، آنجا از آنها کردن بیرون براي اي نقشه به توانست
  .است خوب چقدر شمشیر با مبارزه

 با اش تیغه. بود بلندتر من شمشیر از پا یک گو بد. گرفت باال را چماقش و ".میکشمت سریع ": گرفت تصمیم
 نمی. است شده ساخته شده ذوب خدایان برنز با انسانی فوالد از که درخشید می سبزي و طالیی شیطانی برق
 افرادش از یکی براي لوك. مرد می میان این در کسی. داشتم شوم حسی اما است شده درست چطور تیغه دانم

  .کرد پرت برنزي و چرمی گرد سپري برایش او و زد سوت

  .غرید من به رحمی بی با

  ".بده سپر یه بهش حداقل لوك، ": گفت آنابت

  ".آوردین جشن این براي رو خودتون تجهیزات شما. آنابت متاسفم، ": گفت

 با مبارزه اما دهد می آدم به بیشتري قدرت شمشیر یک با تنها دست دو هر با مبارزه. کرد می ایجاد مشکل سپر
 بیشتري هاي راه بیشتر، هاي انتخاب بیشتر، هاي حرکت. دهد می بهتري مهارت و دفاع سپر یک با دست یک
 و بمانم اردوگاه در شده قیمتی هر به بود گفته من به که آوردم یاد به را کایرون. داشت وجود کشتن براي

  .دهم گوش او به که خواستم نمی حاال. بگیرم یاد را کردن مبارزه

 رفت، بازویم زیر به شمشیرش. کشت می را من داشت تالشش اولین در تقریباً و کرد ناگهانی حرکتی لوك
  .داد خراش را هایم دنده و کرد پاره را پیراهنم

  .زد کناري به را شمشیرم سپرش با لوك اما کردم حمله ریپتاید با سپس پریدم، عقب به

  ".نکردي تمرین. پرسی واي، اي ": گفت وار سرزنش حالتی با لوك

  .داد خالی جا راحتی به. زدم اي ضربه و کردم دفع را ضربه. بزند سرم به سنگینی ي ضربه تا آمد سمتم به دوباره

 داخل و عقب به کرد، حمله دوباره لوك هنگامیکه. بود افتاده تپش به قلبم. سوخت می ام دنده روي زخم
 از و ساختم شکل قیفی ابري و چرخیدم خود دور به آب زیر. کردم احساس را قدرت از موجی و پریدم استخر
  .کردم پرتاب لوك صورت سمت به مستقیماً و بیرون به را آن آب اعماق



 

 زاده مهدي قلی: طراح کاور 

 تارنماي پارسی نوقلم  آیدا کشوري: مترجم فصل ها          دریاي هیوالها؛  نشین پرسی جکسون و اولمپ

۵ 

 دوباره و غلتید اي گوشه به کنم، حمله بتوانم که این از قبل اما. زد زمین به را او زیادي شدت با آب قدرت
  .ایستاد پاهایش روي

 رانم ناگهان. زد ضربه م پاهاي به و شد دوال. نکرد هم پریشان را او حتی اما بریدم را سپرش ي لبه و کردم حمله
 دانستم نمی. بودم دیده صدمه. بود شده پاره جینم شلوار زانوي باالي. افتادم شدید، خیلی دردي با گرفت، آتش
 اما بایستم کردم سعی. غلتیدم تاشو حصیري صندلی یک پشت به من و زد ضربه پایین به لوك. است بد چقدر

  .نداشت را وزنم تحمل پایم

  "!پررررسی ": کرد بع بع گراور

  .غلتیدم دوباره کرد نیم دو به را چیز همه و فلزي هاي لوله و حصیري صندلی لوك شمشیر که هنگامی

 هم لوك. شدم نمی موفق هرگز. نشوم بیهوش تا کردم می تالش سختی به زدم، چنگ را زمین استخر سمت به
  .بود شده رنگ قرمز شمشیرش ي لبه. بود زده لبخند و آمد می پیش آرامی به. دانست می را این

 و آنابت که کسی کرد نگاه خرسی مرد اُریوس به ".پرسی ببینی، مردنت از قبل خوام می که هست چیزي یه "
  ".ببر لذت غذات از.  بخوري رو ناهارت تونی می حاال اریوس، ". بود داشته نگه گردن از را گراور

  "!هه -هه! هه – هه ". . کرد عریان را ش هاي دندان و کرد بلند را دوستانم خرسی مرد

  .رفتند بین از ها جهنم تمام که بود لحظه این در

  !ویشش

  .افتاد عرشه روي به ، مویش پر صورت روي متعجب نگاهی با. زد جوانه دهانش از قرمز پر با تیري

 و بزند لگد سرش به سیاه اسب که کرد شل کافی ي اندازه به را بالدار اسب افسار "!برادر ": نالید آگریوس
  .کند پرواز میامی بندر باالي بر آزادانه

 که بکنند دوقلوها جسد به کردن نگاه جز به کاري که بودند این از تر شوکه لوك نگهبانان ، کمی مدت براي
  .بودند شدن محو و شدن دود حال در
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 پلکان از سنتور دوجین. آمد در غرش به فلزها برابر در ها سم و آمد در صدا به جنگ ي وحشیانه آواز سپس
  .آمدند پایین اصلی عمودي

  "!ها اسب ": زد فریاد شادي با تایسون

 تقریباً خویشاوندانش اما بود، جمعیت میان در کایرون. کرد می هضم دید می که را چیزهایی کندي به ذهنم
 اي عده و طالیی پالومینوي چرم با اي عده و عربی مشکی ي نرینه بدن با سنتورهایی. نبودند او به شبیه اصالً
 حروف با که بودند پوشیده هایی شرت تی برخی. شده رنگ هاي اسب به شبیه ونارنجی سفید هاي لکه با دیگر

 بودند شده مسلح کمان و تیر با برخی. جنوبی فلوریداي بخش: ها اسب ي دسته بود شده نوشته آنها روي روشن
 رنگ کُمانچی مبارزان مانند را صورتش یکی. بال پینت هاي تفنگ با دیگر اي عده و بیسبال چوب با اي عده و

 اش سینه ي قفسه دیگر، یکی. داد می تکان را استرن پلی جنس از رنگی نارنجی بزرگ یک شماره و بود کرده
 از یکی و کرد می نگاه دزدکی که مردمکی با داشت استکانی ته عینکی سومی.بود سبز رنگ به تماماً و برهنه

  .دیگر طرف در نی و سودا قوطی با بیسبال هاي چوب آن

  .ترسید هم لوك حتی که پریدند عرشه روي بر قدرتی و نیرو چنان با

  .حمله یا اند آمده گرفتن جشن براي که بگویم توانستم نمی

 سنتوري کند، آرایی صف را سربازانش تا بود برده باال را شمشیرش لوك که طور همان. دو هر براي ظاهر به
 به را او و خورد لوك صورت به تیر. کرد پرتاب را انتهایش در بوکسی چرمی دستکش با ساز دست تیري

  .کرد پرت استخر سمت

 کافی ي اندازه به کرده رم نریان هاي سم با شدن مواجه. نداشتند تقصیري. شدند پراکنده جنگجوهایش
 و دارند سر بر سودا قوطی از کالهی و شده مسلح کمان با که باشد سنتور یک از صحبت وقتی اما بود، ترسناك
  .کنند می نشینی عقب هم مبازران ترین شجاع حتی کنند، می پایکوبی

  "!بگیرین یکم بیاین ": زد فریاد ها اسب ي دسته از یکی

 شد، ریخته لوك جنگجویان روي بر زرد و آبی هاي رنگ از موجی. کردند مسلح را بالشان پینت هاي اسلحه
  .افتادند و خوردند سر فقط ولی کنند، فرار کردند سعی. شدند رنگ خیس پا نوك تا سر از کردو کورشان
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  .گذاشت پشتش بر و کرد بلند عرشه روي از را آنها راحتی به رفت، گراور و آنابت سمت به نعل چهار کایرون

  .سوزد می آتش در که داشت احساسی چنین هنوز زخمیم پاي اما شوم بلند که کردم سعی

  .خزید بیرون استخر از لوك

  .آمد در صدا به بزرگی خطر زنگ عرشه، زیر در جایی. ".کنین حمله احمقا، شما ": داد دستور سربازانش به

 حال در جنگجوهایش هم، حاال همین. شویم می گرفتار لوك امدادي نیروهاي ي وسیله به لحظه هر دانستم می
  .آمدند سنتورها سمت به آخته نیزه و شمشیر با و بودند شده وارد شوك بر غلبه

 میامی بندر حفاظ سیم به آنها که طوري به انداخت، گوشه به اي ضربه با را آنها جین دو از نیمی تایسون
  .آمدند باال ها پله از بیشتري جنگجوهاي اما. برخوردند

  "!کنید نشینی عقب برادران، ": گفت کایرون

 دیگري بوکسی دستکش تیر اما آورد، باال را شمشیرش "!ري نمی اینجا از این با تو اسبی، مرد ": زد فریاد لوك
  .آمد فرود حصیري صندلی روي سخت اي ضربه با و کرد اصابت صورتش به

  "!بگیر رو بزرگت دوست رفیق، ". گذاشت پشتش بر و کرد بلند را من پالومینو، سنتور

  "!بریم بیا! تایسون ": زدم فریاد

 پشت به. آمد دنبالمان به سالنه سالنه و انداخت را بود زده گره هم به تقریباً که را جنگجوهایی از تا دو تایسون
  .پرید سنتور یک

 گوشت به حاال تا) پایین کربوهیدرات رژیم( ي کلمه ". شد خم تایسون وزن زیر تقریباً "!رفیق ": نالید سنتور
  "خورده؟

 پیشروي ي آماده که هنگامی اما. دادند سازمان را خود فشرده هم به ي دسته صورت به لوك جنگجوهاي
 مانع که این مثل پریدند، حفاظ سیم روي از باکانه بی و رفتند عرشه ي لبه سمت به نعل چهار سنتورها بودند،

 سنتورها اما افتادیم گاه لنگر به نزدیک. میرم می بودم مطمئن. نداشت فاصله زمین از طبقه ده و بود دوانی اسب
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 شهر مرکز هاي خیابان سوي به سرعت به که طور همان و تاختند و کردند برخورد آسفالت با شدید تکانی با
  .انداختند متلک آندرومدا پرنسس به و زدند ،فریاد میرفتیم میامی

 گرفتن سرعت با ها ساختمان و ها خیابان. کنند می فکري چه ما تاختن مورد در میامی مردم که دانستم نمی
 قدم هر که بود این مثل -شده فشرده فضا که رسید می نظر به طور این. کردند شدن محو به شروع سنتورها

 هاي زمین میان از سرعت به. گذاشتیم سر پشت را شهر زود، خیلی. برد می جلو به را ما ها مایل و ها مایل سنتور
  .گذشتیم خشکیده درختان و ها دریاچه و بلند هاي علف با باتالقی

 با بودند، اسب هاي کاروان ، ها کاروان تمام. یافتیم کاروانی اي محله در اي دریاچه ي لبه در را خود باالخره،
  .بودیم سنتورها اردوگاه از یکی در. بود شده تجهیز بند پشه و کوچک یخچال و تلویزیون

 این شبیه دیدي؟ رو خرسی مرد اون! رفیق ": گفت بود بارش کردن خالی حال در که ها اسب ي دسته از یکی
  "!دارم دهنم تو تیر یه ي، واي: که بود

  "!پوك کله! بود باحال خیلی ".خندید داشت، استکانی ته عینک که سنتوري

 هاي مسیر در گیج حالتی با بعد کوبیدند، هم به را سرشان و کردند حمله یکدیگر به قدرت تمام با سنتور دو
  .بود صورتشان روي پوزخندي و شدند جدا هم از متفاوتی

 دایی پسر بودم امیدوار واقعاً ". گذاشت زمین مسافرتی پتوي روي من کنار را گراور و آنابت.کشید آه کایرون
  ".بدن دست از بخوان که ندارن مخی اونا. نکوبن بهم رو هاشون کله هام

  ".دادي نجات رو جونمون تو ". بودم گیج است، ایستاده اینجا او که حقیقت این ز هنوز "!کایرون": گفتم

 رو اسمم که حاال خصوصاً بمیرین، بزارم راحتی همین به تونم نمی حاال، خب ". زد من به خشکی لبخند
  ".گفتی

  "کجاییم؟ ما فهمیدي کجا از تو اما ": پرسید آنابت

 خواهید پا از میامی به نزدیک برگردین هیوالها دریاي از زنده اگر که کردم تصور. عزیزم پیشرفته، ي نقشه "
  ".افته می پا از میامی به نزدیک عجیبی چیز هر تقریباً. افتاد

  ".ممنون واي، ": گفت کنان من من گراور
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 این نکته. جوانم ستیر بینمت، می که خوشحالم. خیالش بی اَه،...  که نیست این منظورم. نه نه، ": گفت کایرون
 قرن آیریس و من. بگیرم رو ردش و کنم سمع استراق رو پرسی آیریس هاي پیام تونم می من ، که جاست
 کردن متقاعد ولی. کنه خبر رو من داد رخ منطقه این در مهمی ارتباط هر خواستم ازش.دوستیم هم با که هاست

 می بخوان که وقت هر سنتورا دیدین، که طور همون. نداشت اي فایده شما کمک به اومدن براي ها دایی پسر
  ".نیست آدما براي مسافت مثل ما براي مسافت. کنن سفر سریع خیلی تونن

 چطور بال پینت تفنگ که دادند می آموزش تایسون به ها اسب ي دسته از تا سه که جایی کردم، نگاه آتش به
  .کنند می چه که بدانند امیدوارم. کند می کار

 برده کشتی اون داخل رو کرونوس بره؟ لوك طوري همین گذاشتیم "چی؟ حاال خب، ": پرسیدم کایرون از
  ".اون از قسمتایی حال، هر به یا. بود

 را بود وصل کمربندش به که دارویی ي کیسه. کرد خم بدنش زیر را جلویش پاهاي دقت با زد، زانو کایرون
 تعدادمون. بیاد بوجود مشکلی یه امروز که ترسم می پرسی، ". کرد من هاي زخم درمان به شروع و کرد باز

 هیچ. بگیره رو جلومون بتونه که نبود یافته سازمان اونقدر لوك. بگیریم رو کشتی اون بتونیم که نبود زیاد انقدر
  ".نبرد کس

  ".هست اردوگاه به برگشت راه در اون با کالریس حاال همین. برداشتیم رو زرین پشم ما اما ": گفت آنابت

 که همین و ها قهرمان گین می درست همتون ". رسید می آرام نا نظر به هنوز گرچه داد، تکان سر کایرون
  ".برن می رو شما سنتورها. برگردین ها رگه دو ي تپه به باید شما کنیم، خوب رو پرسی

  "میاي؟ هم تو ": پرسیدم

 خوششون اصالً مارتین دین موسیقی از اینجا در برادرانم. خونه بیام که میدم تغییرم رو پستم من. پرسی آره، اه "
 باید زیادي هاي آموزش. بکشیم نقشه تابستان باقی براي باید. دارم حرف دي آقاي با یکم این، از گذشته. نمیاد
  ".کنجکاوم زرین پشم مورد در...  که ببینم خوام می من و. بدیم

 پشم میزارم: شوم نگران بود گفته لوك که که چیزي مورد در شد باعث اما چیست، منظورش دقیقاً دانستم نمی
  .دادم انجام باهاش رو کارم که همین... ببري رو زرین
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 ارباب. دارد وجود دیگري ي نقشه اي نقشه هر در معموالً که گرفتم یاد کرونوس از بود؟ دروغ یه فقط حرفاش
 دارد خواهد می که کاري براي مردم کردن مجبور براي هایی راه او. نکرد احضار خود بی را ها خمیده تیتان
  .بفهمند را اصلیش قصد هرگز آنها که این بدون

 به را او و شد ریخته سنتورها از یکی روي آبی اي گلوله. کرد شلیک را بال پینت تفنگ آتش، کنار در سو آن
 و بود شده پوشیده آبی رنگ و باتالق الي و گل با آمد، کنان غرغر سنتور. کرد پرتاب دریاچه و عقب سمت

  .برد باال تایسون براي موفقیت ي نشانه به را شصتش دو

 ام، که، این از قبل باشین هام دایی پسر و تایسون مراقب برین گراور و تو باشه بهتر شاید آنابت، ": گفت کایرون
  "بدن؟ یاد همدیگه به رو زیادي بد هاي عادت

  .شد بدل و رد دو آن میان درك نوعی. کرد نگاه کایرون چشمان به آنابت

  ".بزي پسر بیا،. کایرون حتماً ": گفت آنابت

  ".ندارم دوست بال پینت من اما "

  .کرد همراهی آتش سمت به را او و کرد بلند هایش سم روي بر را گراور ".داري چرا، "

  ".پیشگویی مورد در صحبتی. زدیم حرف آنابت با اینجا راه در پرسی، ". کرد تمام را پایم کردن بانداژ کایرون

  .نه واي ، کردم فکر

  ".بگه من به کردم مجبورش من. نبود اون تقصیر ": گفتم

 درماندگی به نگاهش بعد اما کند، توبیخ را من میحواهد که بودم مطمئن. پرید می ناراحتی از چشمش پلک
  ".دارم نگهش مخفی همیشه براي که باشم داشته انتظار تونم نمی دونستم می ". کرد تغییر

  "هست؟ پیشگویی توي که همونم من پس "

 ساله شانزده هنوز تو. پرسی بدونم، که بود آرزوم ". گذاشت اش کیسه داخل و کرد جمع را بانداژ کایرون
 سازان سرنوشت ي عهده به را آینده و بدیم آموزش رو تو میشه که نحوي بهترین به فقط باید فعالً. نشدي
  ".بزاریم
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 اشاره آنها به کاریون که همین اما. بودم نکرده فکر پیر هاي خانم آن به که بود زیادي مدت. سازان سرنوشت
  .زد جرقه ذهنم در چیزي کرد،

  ".خودشه ": گفتم

  "خودشه؟ چی ". کرد اخم کایرون

 کردم فکر. بریدن می رو یکی زندگی ي رشته که دیدمشون وقتی سازان، سرنوشت ي نشانه. پیش تابستون "
 شانزده وقتی - کردن بینی پیش اونا که مرگی. ارتباطه در تو گویی پیش با این. بود اون از بدتر اما میرم، می فوراً
  ".افته می اتفاق شم می ساله

 گویی پیش که دونیم نمی حتی. بگی اطمینان با تونی نمی پسرم، ". کرد سریع حرکتی ها علف روي کایرون دم
  ".نه یا توئه مورد در

  ".نداره وجود بزرگ درخت از اي دیگه ي رگه دو ي بچه هیچ اما "

  ".باشیم مطلع ازش ما که "

  "!کنه نابود رو المپ کوه میخواد اون. برخاسته کرونوس و "

 می رو جلوش اما. نگیریم رو جلوش اگه اونه، با هم غرب تمدن و کنه می رو سعیش ": کرد موافقت کایرون
  ".بود نخواهی تنها جنگ اون در. گیریم

 یک براي. آوردم یاد به را بود گفته من به آنابت که چیزي اما کند، بهتر را من حال خواهد می که دانستم می
 سرنوشت که بودم مطمئن و. کند می حفظ یا کند می نابود یا را غرب که تصمیم یک. افتد می اتفاق قهرمان
 نزدیک کسی یا من براي حاال بود، وقوع حال در وحشتناك چیزي. اند داده هشدار نوعی به مورد این در سازان

  .من به

  "داره؟ کرونوس برابر در مثبتی ي نکته چه شپشو قهرمان یه. ام بچه یه فقط من کایرون، ": گفتم پریشانی با

 تو به شبیه چیزي بار یه چمبرلین الرنس جاشوا داره؟ مثبتی ي نکته چه شپشو قهرمان یه ": زد لبخندي کایرون
  ".کنه عوض رو داخلی مسیرجنگ تنها دست که این از قبل دقیقاً گفت،



 

 زاده مهدي قلی: طراح کاور 

 تارنماي پارسی نوقلم  آیدا کشوري: مترجم فصل ها          دریاي هیوالها؛  نشین پرسی جکسون و اولمپ

١٢ 

  .درخشید آتش نور در تیغه و برگرداند را آن سر تیز تیغ و کشید بیرون تیري تیردانش از

  " میشه؟ چی کنی شلیک آدم یه به رو این اگه. ناپذیره فنا سالحی. خدایان برنزي شیء پرسی، "

  ".شه می رد ازش چی، هیچ ": گفتم

 تو، اما. بینن نمی هم آسیب ما سالح با حتی. ندارند وجود ناپذیرها فنا مشابه سطحی در ها آدم. درسته ": گفت
 تونی می و بینی می آسیب سالح دو هر از. کنی می زندگی دنیا دو هر در تو. انسانی نیمه خدا، نیمه تو -پرسی
 ناپذیري فنا قلمروي به رو انسانی امیدهاي تو. کنه می خاص خیلی رو قهرمانا که اینه. بزاري تاثیر دو هر روي

 در همیشه که میشوند متولد دوباره گري وحشی و مرج و هرج از دوباره آنها. میرن نمی هرگز هیوالها. میاري
 شکست دوباره و دوباره باید رو اونا. کنه می قویتر را کرونوس چیزها این جوشد، می تمدن زیرین هاي الیه

 بشه، پیروز باید انسانیت نسلی، هر در بجنگی، باید تو. دن می شکل رو دعوا این ها قهرمان. کنیم دور بدیم،
  " فهمی؟ می. آدما موندن زنده براي

  ".نمیدونم... من "

 کنه می فکر کرونوس هستی، پیشگویی پسر تو نخواي چه بخواي چه چون. بکنی خودتو سعی باید تو پرسی، "
 که هست دلیلی تنها این. شد امید نا خودش سوي به تو کشاندن از باالخره امروز، از بعد و. باشی تو که ممکنه

  ".کنه می نابود رو تو کنه، استفاده تو از نمیتونه بشه مطمئن که همین. میدونی نکشته، رو تو هنوز

  ".میشناسی که انگار زنی می حرف طوري "

  ".میشناسم اونو من ". فشرد به را لبهایش کایرون

 که هست خاطر این به ". دارد سن چقدر کایرون که کردم می فراموش واقعاً اوقات گاهی. شدم خیره او به
  "ندارن؟ اطمینان بهت آدما بعضی گفتی چرا دونه؟ می مقصر درخت شدن سمی براي رو تو دي آقاي

  ".واقع در"

 اسطوره درس. بیار یاد به رو هات آموزش پرسی، ". غم سال هزاران از پر بود، تیره اي قهوه کایرون چشمان
  "چیه؟ تیتان ارباب با من ارتباط. بیار یاد به رو شناسیت

  "کردي؟ خیانت اردوگاه به کرونوس خاطر به تو کنن فکر باید اونا چرا! خیال بی اینه، منظورم... کایرون اما، "
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 براي بود، واقعی خیلی که زمانی حاال، حتی. کردم می قاطی را شناسی اسطوره همیشه اما کنم، فکر کردم سعی
  .دادم تکان را سرم. دارم نگه ذهن در کامل را ها اتفاق و ها نام تمام که بود سخت برایم بود، مهم خیلی زندگیم

  "بخشیده؟ تو به رو زندگیت بودي؟ مدیون کرونوس به چیزي چنین یا کمک یک امم، تو، "

 ".پدرمه تیتان، کرونوس ". بود شده نرم ممکنی غیر طرز به صدایش "پرسی ": گفت کایرون

 

  

 

  

  

  

 ...ادامه دارد

  * به زودي- 19فصل* 
  

  

  

  :داالن ارتباطی

info@hdmfans.com 

w.noghalam@yahoo.com  
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  :اندر کاران دست

  :فصل مترجم

  آیدا کشوري
  

  : ویراستار فصل

  آیدا کشوري

  

  : مدیر پروژه 

  نیما کهندانی
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  نوزدهمفصل 

سواري ناگهان پایان  مسابقه ارابه
  !یابد می

  

 خیلی اما بودم، کایرون بر سوار من. رسیدیم آیلند النگ به کالریس از بعد دقیقاً سنتورها سفر قدرت خاطر به
 نمی. است سخت من به اینها گفتن کایرون براي دانستم می. کرونوس مورد در مخصوصاً نزدیم، حرف باهم

 ام، دیده را آور خجالت والدین زیادي تعداد ، که است این منظورم. بیاورم فشار او به بیشتر سئواالت با خواستم
 که نیست پدرهایی مدل آن از کند؟ نابود را غرب تمدن میخواهد که کسی شیطانی تیتان ارباب کرونوس، اما

  .کنی دعوت مدرسه به مشاغل روز براي باشی داشته دوست

 بزرگ جشنی دارد قصد که بودند شنیده آنها.بودند دیانسیوس دیدن مشتاق سنتورها رسیدیم، اردوگاه به وقتی
 ها رگه دو ي تپه باالي جشن براي را اردوگاه که نبود حالی و حس در شراب خداي. شدند امید نا اما کند برپا

  .کند جمع

(  بود سوخته آیونیوس دراکو ي حمله خاطر به دستی صنایع کابین. بود گذرانده را سخت ي هفته دو اردوگاه
 همه – که – نفسی - با – بزرگی -خیلی - مارمولک " کنم تشبیه آن به توانم می که التینی شکل نزدیکترین

 بهترین که آپولو کابین هاي بچه. بود پر ها زخمی از بزرگ ي خانه اتاقهاي.) ریزد می هم به – را چیز
 خرد نظر به شدیم،همه جمع تالیا درخت اطراف وقتی. رساندند می اولیه هاي کمک وقت تمام بودند درمانگرها

  .رسیدند می وخسته

 از و شد درخشان ماه نور رسید می نظر به گذاشت، شاخه ترین پایین روي را زرین پشم کالریس که اي لحظه
 همه. زد موج دهکده تا ها چمن از و پیچید ها شاخه در خنک بادي. یافت تغییر درخشان اي نقره به خاکستري
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 فرنگی، توت هاي زمین بوي جنگل، در تاب شب حشرات درخشندگی - بود کرده پیدا بیشتري تمرکز چیز
  .ساحل در امواج صداي

  .داد رنگ تغییر سبز به اي قهوه از کاج درخت سوزنی برگهاي تدریج به

 نفوذ درخت داخل به زرین پشم جادوي - نبود شکی هیچ اما بود اتفاق حال در کندي به. کردند هلهله همگی
  .کرد می خارج درخت از را سم و کرد می پر تازه قدرتی با را آن و کرد می

 هیوالیی بتواند که وقتی تا حداقل بدهند، نگهبانی تپه روي نفر هفت و بیست تا چهار و بیست داد دستور کایرون
  .دهد می الیمپوس ي نامه هفته در آگهی یک فوراً گفت کایرون. کند پیدا پشم از محافظت براي مناسب

 و پیروزي تاج با که جایی شد، حمل تئاتر آمفی تا هایش کابینی هم هاي شانه روي کالریس لحظه، همان در
  .شد می تجلیل او از آتش کنار در فراوانی هاي جشن

 هرگزآن ما که این مثل رسید می طور این نظر به. نکرد نگاه هم اي لحظه براي حتی آنابت یا من به کس هیچ
 می اگر چون بکنند، ما از توانستند می که بود تشکري بهترین این نظرم به اي، اندازه تا. بودیم نکرده ترك را جا

 توجه به نیازي من واقعاً، و. بودند ما اخراج به مجبور کردیم، فرار اردوگاه از جو و جست براي ما که پذیرفتند
  .باشی اردوگاه افراد از یکی استثناً فقط که بود خوبی احساس. نداشتم بیشتر

 در که میدادیم گوش استال برادران ارواح هاي داستان به و کردیم می کباب که طور همین شب، اواخر در
 پشت از کالریس بود، شده خورده شیطانی ي صبحانه کیک توسط زنده زنده که بود صفت شیطان شاهی مورد

  :کرد زمزمه گوشم در و زد تنه من به

 هنوز. رفتی در) جنگ خداي(  اریز چنگ از نکن فکر بودي، باحال بار یه که دلیل این به فقط جکسون، "
  ".هستم دادنت شکست براي مناسب فرصتی منتظر

  .دادم تحویلش سرد لبخندي

  "چی؟ ":پرسید

  ".هستم خونه که خوبه فقط. هیچی ": گفتم
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 مسابقات: داد اي کننده غافلگیر خبر کایرون برگشتند، فلوریدا به ها اسب ي دسته که این از پس بعد، روز صبح
 شده تمام آنها رفته، تانتالوس که حاال کردیم می تصور همگی.کند می پیدا ادامه ریزي برنامه طبق رانی ارابه
 کایرون که حاال مخصوصاً دهیم، می انجام را درست کار که این مثل داد می را احساس این آنها انجام اما اند،

  .بود امنیت در اردوگاه و بود برگشته

 اما باشد نیامده وجد به چندان رانی ارابه به برگشتن ي ایده از که رسید می نظر به مان تجربه اولین از بعد تایسون
 نقش تایسون و کرد می دفاع آنابت راندم، می من. بدهیم تشکیل تیم آنابت با تا داده اجازه که بود خوشحال

 سري یک و کرد تعمیر را آتنا ي ارابه تایسون کردم، می کار ها اسب با که زمانی. داشت را کننده حمله
  .کرد اضافه آن به خاص تغییرات

 کارهاي از مرخصی پاداش بردیم، اگر که کردیم موافقت آنابت و من. کردیم می تمرین وار دیوانه روز دو
 می را مرخصی بیشتر دارد، بیشتري افراد آتنا که آنجا از. کنیم تقسیم هایمان کابین بین را ماه باقی براي روزمره
  .شوم برنده خواستم می فقط. نداشت اهمیتی برایم پاداش. نبود مشکلی من نظر از که گرفتند،

 برس را آنها بار آخرین براي زدم، می حرف هایمان اسب با. ماندم اصطبل در وقت دیر تا مسابقه، از قبل شب
  ".بودم کرده فکر آنها به کاش. ها اسب خوب، حیوانات ": گفت سر پشت از کسی که زمانی تا کشیدم، می

 کاله زیر از اش مشکی مجعد موهاي و بود الغر. بود زده تکیه اصطبل در به پستی تجهیزات با میانسال مردي
  .بود آویزان اش شانه از که داشت اي نامه کیف و بود نمایان سفید خود

  "هرمس؟ ": گفتم کنان من من

  "نشناختی؟ منو دوندگیم هاي لباس بدون. پرسی سالم "

 او چرا که فهمیدم سپس. بدهم انجام دیگري کار یا بخرم تمبر او از یا بزنم زانو باید که نبودم مطمئن "...ه ه اه "
  "...لوك مورد در هرمس، ارباب کنید، گوش ه، اه ". اینجاست

  .برد باال را ابرویش خدا

  "– اما خب، دیدیم، اونو ما اممم،": گفتم

  "بزنی؟ حسابی حرف باهاش نتونستی "
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  ".بکشیم همدیگرو دوئل یه توي کردیم می سعی داشتیم جورایی یه ما خب، "

  ".گرفتی پیش در رو سیاستمدارانه روش. فهمیدم ها "

 می که میدونم و. دیگه چیزاي خیلی و دادي رو العاده فوق هدایاي اون ما به تو که، اینه منظورم. متاسفم واقعاً "
 ترك اونو تو که کنه می احساس گفت می اون. بد واقعاً. کرده تغییر جوري بد... اما. برگرده لوك خواي
  ".کردي

 نمی دیگر و کند تبدیل دیگري چیز یا همستر به را من که کردم می تصور. بشود عصبانی هرمس بودم منتظر
  .شوم تبدیل جونده موجود یک به خواستم

  "باشه؟ کرده ترك رو تو پدرت که کردي حس حاال تا پرسی، ". کشید آه فقط عوض، در

  .مرد واي،

 در حاال تا. بودم نزده حرف پوسایدون با گذشته تابستان از ".روز در بار صد چند فقط " بگویم خواستم می
 یک تو دفعه، یک فقط. توضیحی هیچ اخطاري، هیچ بدون - تایسون مورد در چیز همه و. ام نبوده زیرآبش قصر
  .بودم چیزي چنین یا باش مواظب تماس یک مستحق کردم می فکر. داري برادر

 که اینه شدن خدا مورد در قسمت ترین سخت پرسی، ". کرد تنظیم اش شانه روي را پستی کیف دوباره هرمس
 مشکل دچار هایمان بچه که دفعه هر اگر. خودته هاي بچه مورد در وقتی مخصوصاً کنی، عمل مستقیم غیر باید

 در اگه که اینه من اعتقاد اما. کنه می درست بیشتري هاي رنجش و مشکالت فقط خب،... کنیم دخالت هستن
 امیدوار تونم می فقط. ده می جواب دعاهات به. کنه می توجه بهت پوسایدون که بینی می کنی، فکر مورد این

 لوك به باشی، نشده چه باشه شده موفق نظرت به چه. باشه داشته من مورد در فهمی چنین لوك روزي، یه باشم
  ".کردي صحبت اون با تو. هست کی که کردي یادآوري

  

  ".بکشمش کردم سعی من "
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 اوقات گاهی. بوده آشفته دائمی طور به ناپذیرها فنا خاندان. شده آشفته خاندان ". انداخت باال شانه هرمس
 چه باشه خوب چه. خویشاوندیم هم با که کنیم آوري یاد یکدیگر به که اینه بکنیم تونیم می که کاري بهترین

  ".داریم نگه حداقل در را کشتن و کردن زخمی کنیم سعی و... بد

 می فکر وجویم جست به که طور همان دوباره، سپس. نبود کامل اي خانواده براي دستورالعملی به شبیه خیلی
 قدرت دریا روي. فرستاد ما کمک به را ها ماهی اسب پوسایدون. باشد هرمس با حق شاید که فهمیدم کردم،

 رساند؟ یکدیگر به را ما قصد از پوسایدون. تایسون و. دانستم نمی آنها ي درباره آن از قبل که داد من به هایی
  داد؟ نجات را من تابستان این در بار چند تایسون

  .بود خاموشی عالمت که آمد، در صدا به صدفی شیپور دست، دور در

 افتادن دردسر توي براي تابستان این براي کافی ي اندازه به حاال همین تا. بري تختخواب به باید ": گفت هرمس
  ".بدم انجام رو پیغام تحویل این که اومدم این براي فقط. کردم کمکت

  "پیغام؟ یه "

 من به و درآورد اش پستی کیف از الکترونیکی امضاي ي دفترچه یک ".پرسی هستم، خدایان رسان پیغام من "
  ".کن امضا رو جا این لطفاً، ". داد

  .انداختم را دفترچه "! آه ". برداشتم را آن شده، بافته سبز ریز مار جفت یک با قلم که شوم متوجه این از قبل

  .گفت را این جرج ،"آخ"

  بیافتی؟ ها اسب اصطبل زمین ي رو داري دوست. که واقعاً پرسی، گفت، تلخی اوقات با مارتا

 جرج و کارتا. برداشتم را قلم و دفترچه دوباره اما کنم لمس را مارها نداشتم دوست خیلی ".متاسفم آه، اوه، "
 در مخصوصم معلم که آنهایی به ،شبیه گرفتند خود به مداد قالب به شبیه شکلی و لولیدند می انگشتانم زیر

  .کنم استفاده آنها از کرد مجبورم دوم کالس

  آوردي؟ صحرایی موش برام: پرسید جرج

  ".نکردیم پیدا چیزي آه،...  نه ": گفتم



 

 زاده مهدي قلی: طراح کاور 

 تارنماي پارسی نوقلم  آیدا کشوري: مترجم فصل ها          دریاي هیوالها؛  نشین پرسی جکسون و اولمپ

٨ 

  "چطور هندي ي خوکچه یه

  .نکن اذیت رو پسرك! جرج: کرد غرغر مارتا

  .برگرداندم هرمس به را دفترچه و کردم امضا را اسمم

  .داد من به آسمانی آبی رنگ به اي نامه عوض، در

 قدرتش توانستم می. است پدرم طرف از بگویم توانستم می کنم، بازش که این از قبل حتی. لرزید می انگشتانم
  .است خورده تا اقیانوس هاي موج روي نامه که بود این مثل کنم، احساس کاغذ سرد آبی روي را

 رو هرمس کابین اگه ببخش منو گرچه داري، ها اسب از خوبی تیم. باشی شناس خوش فردا ": گفت هرمس
  ".میکنم تشویق

  .داره دوست رو تو قلباً. عزیزم نشو، امید نا خوندي رو نامه وقتی و: گفت من به مارتا

  "چیه؟ منظورت ": پرسیدم

  .میکنن کار قلم نوك براي مارها باشه؛ یادت بعد ي دفعه و. نکن توجه بهش ": گفت جرج

  ".فعالً. پرسی خداحافظ،. کافیه دوتا، شما ": گفت هرمس

 که دانستم می خدایان مورد در آنقدر و کرد تابیدن به شروع. زد بیرون خودش کاله از سفیدي کوچک بالهاي
 تنها اسبها با من و رفت درخشانی سفید برق با. بگیرم را چشمانم کند رها را خودش الهی شکل که این از قبل

  .شدم

 بودم، دیده یکبار فقط که بود شده نوشته آدرس زیبا اما محکم دستخطی با. شدم خیره دستانم در آبی ي نامه به
  .فرستاد برایم گذشته تابستان پوسایدون که اي بسته روي

  

  جکسون پرسی

  ها رگه دو اردوگاه توسط
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  141/3 ي جاده از

  11954 یورك نیو آیلند، النگ

 توضیح تایسون مورد در. گرفتم را زرین پشم که کردم خوبی کار بگوید میخواهد شاید. پدرم از واقعی اي نامه
 که بود زیادي خیلی چیزهاي. کند عذرخواهی است نکرده صحبت من با این از زودتر که این خاطر به یا بدهد

  .بگوید نامه آن خواستم می

  .کردم باز را کاغذ تاي و کردم باز را نامه

  :بود شده چاپ صفحه وسط در ساده ي کلمه دو

  .کن تقویت را خودت

 نگاه آسمان به عصبی طرزي به آنها ولی کردند، می همهمه رانی ارابه مسابقات مورد در همه بعد، روز صبح
 بود زیبایی تابستانی روز. نیافتاد اتفاقی چنین. شوند جمع استیمفالیان پرندگان داشتند انتظار که این مثل میکردند

 و سبز ها چمن: بود درآمده باشد باید که شکل همان به دوباره اردوگاه. درخشید می خورشید آبی آسمان در و
 می بازي شادمانه جنگل در جنگلی هاي پري درخشیدند؛ می یونانی هاي ساختمان در سفید هاي ستون شاداب؛

  .کردند

  .کردم می فکر پوسایدون اخطار به و بودم کشیده دراز بیدار را شب تمام. بودم غمگین من و

  .کن تقویت را خودت

  ؟ نوشته کلمه دو بعد و داده را نامه یک نوشتن زحمت خودش به که، است این منظورم

 دقیقاً شاید. داشته اش گویی مبهم براي دلیلی پوسایدون شاید. نکنم امیدي نا احساس که گفت من به مار مارتاي
 -است وقوع شرف در بزرگ چیزي کرده احساس اما دهد می اخطار من به چیزي چه درمورد دانسته نمی

 به را افکارم کردم می سعی ولی بود سخت. باشم آماده هرچند بیاورد در پا از را من کامالً تواند می که چیزي
  .برگردانم مسابقه

 را بود کرده آتنا ي ارابه با تایسون که را کاري نتوانستم راندیم، می مسیر سمت به آنابت و من طورکه همان
 با ما و بودند خود جاي در جادویی آویزي با ها چرخ. درخشید می برنزي هاي کمکی با ارابه. نکنم تحسین
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 به بودند شده تنظیم دقیق خیلی ها اسب ي نگهدارنده هاي طناب. کردیم می حرکت نرمی به تکان کمترین
  .کرد می عوض را مسیر افسار کشش کوچکترین با تیم که طوري

 مسلح ضربه براي را نیزه دکمه اولین. دسته روي بر دکمه سه با کدام هر بود، ساخته نیزه دو نیز ما براي تایسون
 نوك دکمه دومین. کرد می خرد را آن و پیچید می حریف چرخ دور که کرد می آزاد خارداري سیم کرد، می

. بود شده طراحی اش ارابه از ران ارابه انداختن بیرون براي که کرد می تولید برنزي) دردناك هم باز اما(  پهن
 دشمن ي ارابه کردن دور یا انداختن گیر براي توانست می که داد می بیرون مانند قالب چنگکی دکمه سومین

  .رود کار به

 تیم دیگر. باشم مراقب که داد اخطار من به تایسون اما هستیم مسابقه براي خوبی شرایط در که بود این تصورم
  ".بگیر ": گفت مسابقه شروع از قبل دقیقاً تایسون. دارند خود آستین در زیادي هاي حقه ران ارابه هاي

 اي نقره و سفید ساعت ي صفحه یک فقط -نداشت وجود موردش در خاصی چیز. داد من به مچی ساعت یک
 تمام در دیدم می که است چیزي همان این فهمیدم کردم نگاه آن به که همین اما - مشکی چرم ي تسمه و

  .کند می تعمیر را آن تابستان

 نه تایسون به توانستم نمی اما است؟ چند ساعت که داد می اهمیت کی. ببندم ساعت نداشتم دوست معموالً
  .بگویم

  .ام بسته را آن بگویم توانستم می سختی به. بود راحت و سبک عجیب خیلی و بستم را آن ".رفیق ممنون، "

  ".متاسفم متاسفم،. نشد تموم سفر براي وقت سر ": کرد زمزمه تایسون

  ".نیست مهم. رفیق ، هی "

  ".بده فشار رو دکمه داشتی، نیاز محافظت اگه ": کرد نصیحتم

 اهمیت تایسون که کردم احساس اما کند کمک تواند می ساعت داشتن نگه چطور فهمیدم نمی ".باشه امم، "
  "...تایسون اووممم، ، هی ، و ". کنم نمی فراموش را ساعت دادم قول او به. دهد می

  .کرد نگاه من به
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 و مسابقه از قبل او مورد در شدنم شرمنده براي چطور که بسنجم کردم می سعی "...خب بگم، خواستم می "
  .نبود راحتی کار کلمات کردن پیدا. کنم خواهی ،عذر نیست برادرم او که همه به موضوع این گفتن

 من به باالخره پوسایدون ". رسید می زده خجالت نظر به ".بگی خواي می چی دونم می ": گفت تایسون
  ".داد اهمیت

  " - خب ه، ه اه "

  ".بودم خواسته ازش من که چیزي. کنی کمک من به تا فرستاد رو تو اون "

  "خواستی؟ منو...  پوسایدون از تو ". زدم پلک

  

 به جوان هاي سایکالپس ". بود کرده مچاله دستانش در را پیراهنش ".دوست یه عنوان به ": گفت تایسون
 گیرن می یاد. کنن درست چیزي قراضه هاي آهن از چطور گیرن می یاد شوند، می بزرگ خیابانها در تنهایی

  ".بمونن زنده

  "!است ظالمانه خیلی این اما "

. پلیفموس مثل باشیم چاق و پست و طماع که این نه کنیم، قدردانی شد می باعث ". داد تکان را سرش سختی به
  " - زدند می چنگ اوقات گاهی کردند، می دنبال را من خیلی هیوالها. ترسیدم می من اما

  "پشتت؟ روي خراشهاي "

 کمک براي پدر درگاه به. بود اي گنده قلدر. دوم و هفتاد خیابان در ابوالهول". زد حلقه چشمانش در اشکی
 متاسفم. همیشه براي برکت بهترین. کردم مالقات را تو. کردند پیدا را من مریوتر در مردم زود خیلی. کردم دعا

  ".فرستاد برادر یه برام اون. پسته پوسایدون گفتم

  .شدم خیره بود ساخته برایم تایسون که ساعتی به

  "!کن عجله! پرسی ": زد داد آنابت

  .شیپور در دمیدن براي آماده بود، آغاز خط روي کایرون
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  "...تایسون ": گفتم

  "!شی می برنده تو برو، ": گفت تایسون

 که زمان همان دقیقاً و شدم ارابه بر سوار ".بریم می تو خاطر به رو یکی این. بزرگ رفیق باشه، آره، - من "
  .گرفتم قرار موقعیت در من زد را شروع شیپور کایرون

 بودم نپیچیده جرمی افسار دور را دستانم اگر پیمودیم می را مسیر سریع خیلی. کنند کار چه دانستند می ها اسب
 دورمان اولین. کردند می حرکت زیبایی و نرمی به ها چرخ. بود چسبیده نرده به محکم آنابت. افتادم می بیرون

 برادران سوي از اي نیزه اي حمله دفع مشغول کالریس رفتیم، کالریس از جلوتر ارابه یک طول ي فاصله با را
  .بودند هرمس ي ارابه در استال

  .گفتم زود خیلی اما ".گرفتیم رو اونا ": زدم فریاد

 می که اي شده هدایت سنگین تور و فرستاد چنگکی حالت با را اش نیزه اولین "!مهاجم ": زد فریاد آنابت
 بتواند آنابت که این از قبل. کردند حمله کنار از آپولو ي ارابه. کرد دور کند، گرفتار را ما دوي هر توانست

 از قبل نه اما شد، خرد نیزه. کرد پرتاب ما راست چرخ سمت به اي نیزه آپولو مبارز کند، مسلح را خود دوباره
 چرخ بودم مطمئن. درآمد نوسان به و خورد تلو تلو مان ارابه. بیندازد گیر را چرخمان ي پره بتواند که این

  .دادیم ادامه راهمان به نحوي به اما شود می متالشی

 وفلز آتش خداي( هیفستوس. بودیم آپولو ي شانه به شانه حاال. کنند حفظ را سرعت تا کردم تحریک را اسبها
 که این تا راندند می شانه به شانه بودند، همه از تر عقب هرمس و اریز. بود شده نزدیک خیلی پشت از) کاري

  .رسید استال کانر کنار به شمشیري ي نیزه با کالریس

  .شویم می واژگون که دانستم می خورد، می چرخمان به دیگري ي ضربه اگر

 اما نداشتم، یاد به را اسمش. بود اردوگاه اولی سال افراد از یکی "!چنگمی تو ". زد فریاد آپولو از ران ارابه
  .داشت باالیی بنفس اعتماد

  "!باشه آره، ": زد فریاد جواب در آنابت
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 -بود بزرگی ریسک داشتیم کردن تمام براي دیگر دور یک هنوز که این به توجه با -برداشت را اش نیزه دومین
  .کرد پرتاب آپولو ران ارابه سمت به را آن و

 را او و ساخت پهنی اي نیزه نوك ران ارابه ي سینه ي قفسه با برخورد محض به نیزه. بود عالی اش گیري هدف
 احساس ها اسب. انداخت بیرون شان ارابه از عقب به رو پشتکی با را آنها دوي هر و کوبید اش تیمی هم به

 سمت به ها اسب که طور همان. راندند جمعیت سمت به مستقیم و کردند رم و است شده شل افسار که کردند
 واژگون طالیی ي ارابه و زدند می پا و دست پوشش براي جمعیت دویدند، می ورزشگاه سقف بدون ي گوشه

  .کشیدند می سرشان پشت را واژگون ي ارابه و تاختند اصطبلشان سمت به مستقیم اسبها. شد

 نهایی دور سرعت با و کردیم رد را آغاز خط. داشتم نگه دوم دور در را مان ارابه راست، چرخ هاي ناله علیرغم
  .کردیم شروع را مان

 به ها اسب همه این با باشیم، داشته سرعت کاهش شد باعث لرزان چرخ. نالید می و کرد می غژ غژ چرخ محور
  .دویدند می ، شده کاري روغن خوب که ماشینی به شبیه و دادند می نشان واکنش دستوراتم تمام

  .بود نزدیک همچنان هیفستوس تیم

 مکانیکی اسبهاي جلوي از فوالدین هاي کابل. زد نیشخند فشرد، فرمانش میز از را اي دکمه که همین بِکندرف
 کرد، کار به شروع بکندرف بکسل دستگاه که همین. شد پیچیده ما ي ارابه پشتی ي نرده دور جهید، بیرون اش

  .کشید می جلو به را بکندرف همزمان و کشید می عقب به را ما -  لرزید مان ارابه

  .بودند ضخیم خیلی آنها اما زد ضربه ها کابل به. کشید بیرون را چاقویش و کرد نفرینی آنابت

  ".ببرمشون تونم نمی ": زد فریاد

 پایشان زیر را ما هایشان اسب که بود نزدیک تقریباً بود، شده نزدیک خطرناکی طرز به هیفستوس ي ارابه حاال
  .کنند خرد

  "!بگیر رو افسار! کن عوض من با رو جات ": گفتم آنابت به

  "-اما "

  "!کن اعتماد من به "
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 را ریپتاید و کنم حفظ را موقعیتم کردم می تالش سختی به ، برگشتم. قاپید را افسار و کشاند جلو به را خودش
  .بکشم بیرون

 را اش ارابه فقط بکندرف ران ارابه اما خوردیم تلو تلو جلو به. رفت در بادبادك نخ مثل وآنها بریدم را ها کابل
 ي تیغه من و زد ضربه آنابت به. کشید بیرون را شمشیرش بکندرف. رسید ما کنار به و کشاند ما چپ سمت به

  .کردم دفع را شمشیر

 متوقف را هیفستوس ي ارابه که بود الزم. آمدیم نمی بر ش ا عهده از هرگز. شدیم می نزدیک پیچ آخرین به
 بود خوبی مرد بکندرف که دلیل این به فقط. کردم می محافظت هم آنابت از باید اما کنم خارج مسیر از و کنم

  .نکنیم محافظت خودمان از اگر فرستد نمی درمانگاه به را ما که نبود معنی این به

  .کرد می جبران را رفته دست از زمان. شد می نزدیک پشت از کالریس بودیم، شانه به شانه حاال

  "!دارم برات شکست کوچیک هدیه یه! کن نگاه پرسی، ": زد فریاد بکندرف

 برخاستن به شروع سبز دودي و کرد برخورد زمین به فوراً. کرد پرت مان ارابه سمت به کوچکی چرمی ي کیسه
  .کرد آن از

  "!یونانی آتش ": زد فریاد آنابت

 ده که بود این تصورم. بودم شنیده بکند میتواند کار چه یونانی آتش که این مورد در هایی داستان. دادم نفرینی
  .داریم فرصت شدنش منفجر از قبل ثانیه

 آخرین تا بود، کنارمان در هنوز هفیستوس ي ارابه. توانستم نمی اما "!شد خالص دستش از ": زد فریاد آنابت
 نگه مشغول شمشیرش با را من بکندرف. شود می منفجر کوچکشان ي هدیه شوند مطمئن تا بودند منتظر لحظه
 قطعه بود ممکن آنابت شوم، درگیر یونانی آتش با تا دادم می دست از طوالنی مدتی را گاردم اگر. بود داشته
 سریع خیلی. نتوانستم اما کنم دور را چرمی ي کیسه پایم با کردم سعی.شدیم می متوقف حال هر به و شود قطعه

  .بود چسبیده

  .آوردم یاد به را ساعت سپس
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 شد، پهن. کرد تغییر ساعت فوراً،. فشردم را کورنومتر ي دکمه اما کند، کمک تواند می چطور دانستم نمی
 ساعدم دور چرمی ي تسمه افتاده، مد از دوربینی دیافراگم به شبیه آمد بیرون مارپیچی حالتی با فلزي ي دیواره
 برنز آن بیرون بود، نرم چرم درونش داشتم، دست در پهنا فوت چهار با گردي جنگی سپر که وقتی تا پیچید
  .نداشتم آنها به کردن نگاه براي وقتی که بود شده کاري کنده هایی طرح با که بود شده براق

 بنگ صدایی برابرش در بکندرف شمشیر و بردم باال را سپر. بود زنده هنوز تایسون: دانستم می که چیزي تمام
  .شکست شمشیرش ي تیغه. داد مانند

  "-چطوري "چی؟ ": زد فریاد

 اش ارابه از و دادم هل عقب به را او اش سینه قفسه از جدیدم سپر با چون نداشت بیشتري چیز گفتن براي وقت
  .افتاد کثافت در و کرد پرواز بیرون به

  "!پرسی ": زد فریاد آنابت که کنم استفاده ران ارابه کردن زخمی براي ریپتاید از خواستم می

 بمب. کردم بلند را آن کفگیر به شبیه و بردم چرمی ي کیسه زیر را شمشیرم نوك. زد می جرقه یونانی آتش
  .زد جیغ ران ارابه. پرید ران ارابه پاهاي روي و هفیستوس ي ارابه سمت به و زد بیرون آتشین

. سوخت می سبز هاي شعله در و بود شده یکوري که پرید بیرون ارابه از: گرفت را درست تصمیم فوراً ران ارابه
 کالریس سمت به را سوختن حال در ي الشه و برگشتند آنها. اند کرده اتصالی رسید می نظر به آهنی هاي اسب

  .شوند منحرف آن با نکردن برخورد براي بودند مجبور که بردند استال برادران و

 آن از نوعی به اما شویم، می واژگون بودم مطمئن داشتم، نگه را خودم. کشید پیچ آخرین براي را افسار آنابت
  .خروشید جمعیت. کرد تحریک پایان خط به رسیدن تا را ها اسب و شدیم رد

 آنابت اما کردند، ما هاي اسم خواندن به شروع. شدند جمع ما اطراف در دوستانمان ایستاد، ارابه که اي لحظه
  "!نبودیم ما فقط! بدین گوش! کنین صبر ": زد فریاد صداها و سر تمام از بلندتر

 نمی! شدیم نمی موفق فرد اون بدون ما ": رساند را صدایش آنابت اما باشد ساکت خواست نمی جمعیت
 رو جونمون ما! اي دیگه چیز هر یا بدیم نجات رو گراور یا برداریم رو پشم یا ببریم رو مسابقه این تونستیم
  "...پرسی هستیم، تایسون مدیون
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  ".کوچکم برادر تایسون، ". بشنوند همه که بود بلند کافی ي اندازه به "! برادرم ":گفتم من

 کل. شد بلندتر آن از بعد ها هلهله. کاشت ام گونه بر اي بوسه آنابت. کرد هلهله جمعیت. شد قرمز تایسون
 که جایی بردند، ها برنده سکوي سمت به را ما و گذاشتند هایشان دوش بر را تایسون و آنابت و من آتنا کابین

 .بدهد را پیروزي تاج تا بود ایستاده کایرون

  

 

  

  

  

 ...ادامه دارد

  * زمان صورت هم به- 20فصل* 
  

  

  

  :داالن ارتباطی

info@hdmfans.com 

w.noghalam@yahoo.com  
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  :اندر کاران دست

  :فصل مترجم

  آیدا کشوري
  

  : ویراستار فصل

  آیدا کشوري

  

  : مدیر پروژه 

  نیما کهندانی
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 )پایانی(بیستمفصل 

جادوي پشم زرین خیلی خوب 
  !کند کار می

  

  

 اصالً که رسید می نظر به طور این بودم، گذرانده اردوگاه در که بود روزهایی شادترین از یکی ظهر از بعد آن
  .شود تبدیل تکه هزاران به دنیایم است قرار که ندارم خبر

 شروع دوباره را پان براي جستجویش که این از قبل باشد ما با را تابستان ي بقیه تواند می که کرد اعالم گراور
 گران جو و جست براي را راه و بود نشده کشته گراور که این از کالوین بزرگان شوراي در رؤسایش. کند

 او به را فلوت از جدیدي ي مجموعه و مرخصی ماه دو او به و گرفتند قرار تأثیر تحت بود،خیلی کرده باز آینده
 نکرده پیشرفت اصالً نواختنش مهارت و بنوازد را عصر طول تمام داشت اصرار گراور: بد خبر تنها. دادند هدیه

 سعی که این مثل پیچیدند پایمان دور شدند، دیوانه فرنگی توت هاي بوته و "اي سی ام واي " ي قطعه. بود
  .بگیرم ایراد آنها به توانستم نمی. کنند خفه را ما داشتند

 ببرد، بی از را است ما بین که اي فکري ارتباط هستیم هم روي به رو که حاال تواند می که گفت من به گراور
 اما، ". شد خیره من به.  آورد پایین را فلوتش. دارم می نگهش من باشد نداشته مشکلی او وقتی تا گفتم او به اما

  "!بمیري داره امکان! افتی می خطر در پرسی،تو افتادم، دردسر توي دوباره اگر

 هیچ. مخصوص بازرس کنم، کمکت که میام دوباره و. بشم متوجه خوام می بیفتی، دردسر توي دوباره اگه "
  ".خوامش نمی اي دیگه جور
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 را اي سی ام واي ي قطعه فرنگی توت هاي بوته براي تا برگشت. نکند قطع را ارتباط که شد راضی آخر در
  .دارند احساسی چه مورد این در ها گیاه بفهمم که نداشتم فکري ارتباط به نیازي. بنوازد

. کرده حل "مریوِتر" ي مدرسه با را مشکلم گفت و کشید کناري به را من کایرون تیراندازي، کالس از پس
  .گردد نمی من دنبال به هم پلیس. داند نمی مقصر ورزشیشان مجموعه نابودي براي را من دیگر مدرسه

  "کردي؟ کارو این چطوري ": پرسیدم

 تقصیر که انفجاري – اند دیده متفاوت چیزي روز آن ها فانی که کردم پیشنهاد فقط ". زد برق کایرون چشمان
  ".نبوده تو

  "کردن؟ باور هم اونا و گفتی اینو فقط تو "

  "چطوریه؟ میدم نشونت داشتی، آمادگیشو وقتی روزي، یه. کردم دستکاري رو هاشون ابهام "

  "مریوتر؟ برگردم دیگه سال تونم می که اینه منظورت "

 رفتار - فهمید؟ اینو چطور – تو گفت بنسی آقاي مدیرت،. اخراجی هنوز نه، ام، ". برد باال را ابرویش کایرون
 آرامشی که نداري اي قانونی مشکل هیچ اما. بره می بین از رو مدرسه آموزشی محیط که داري اي عادي غیر

  "...مادرت با کردن صحبت و ، آه. هست مادرت براي

  ".نزدي زنگ بهش که وقته خیلی ". داد من به و آورد در اش کیسه داخل از را موبایلش

 -منو - چقدر -دونی می -هیچ-کردي - فکري-چه -جکسون -پرسی " قسمت -بود اولش قسمت بدترین
 – و – خطرناك – هاي جو و جست - اجازه -بدون - شدن - خارج - اردوگاه-  از - دزدکی -کردي - نگران

  "مرگ – حد به – من - ترساندن

  "!سالمی که خوشحالم خیلی فقط اوه؛ ". بگیرد نفس تا کرد مکثی باالخره اما

  .نبود طبیعتش در واقعاً اما کرد، می سعی. بماند عصبانی زیاد توانست نمی. بود مادرم مورد در چیز بهترین این

  ".ترسونمت نمی دیگه. متأسفم مامان، ": گفتم
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 مورد این در کرد می سعی ".میشه این از بدتر که دونی می خوب خودت. پرسی نده، من به رو قول این "
  .است ترسیده خیلی بگویم توانستم می اما دهد، نشان اعتنا بی را خودش

 کارهایی همیشه یعنی بودن، دورگه. اوست با حق دانستم می اما شود، بهتر حالش که بگویم چیزي خواستم می
  .شوند می بزرگنر و بزرگتر خطرها شوم، می بزرگتر طورکه همین و. ترساند می را او که کنم می

  ".خونه بیام مدت یه تونم می ": دادم پیشنهاد

  "نه؟ میاي خونه بعد تحصیلی سال براي اما. الزمه که بکن رو کاري. ببین آموزش. بمون اردوگاه توي. نه نه، "

  ".کنه قبول منو که باشه اي مدرسه اگه اه،. البته آره، "

  ".نشناسن رو ما که هست جایی هنوز. عزیزم کنیم، می پیدا چیزي یه آه، ": کشید آه مادرم

 که شدم می خوشحال. کردند می برخورد قهرمان یک مثل او با بودند اردوگاه در که کسانی تایسون، مورد در
 ي جزیره به و بودیم نشسته شنی اي تپه روي که زمانی ظهر، از بعد آن اما باشد، ام کابینی هم همیشه براي او

  .کرد سورپرایز را من کامالً که کرد اعالم را چیزي کردیم، می نگاه سوند آیلند النگ

  ".کنم مالقات باهاش که میخوات داشتم، پدر از خوابی دیشب ": گفت

 برات خوابی پیغام یه پوسایدون ". کند شوخی چطور دانست نمی واقعاً تایسون اما کند، می شوخی کردم فکر
  "فرستاد؟

 آهنگري کارگاه در بگیرم یاد. بروم آب زیر به تابستان باقی براي خواست ازم ". داد تکان سر تایسون
  "- اَنتر - اَنت ي دوره اسمش گفت. کنم کار سایکالپس

  "اَنترنی؟ ي دوره "

 من هرگز پوسایدون. کردم می حسودي احساس کمی که پذیرفتم می باید. بودم موضوع هضم حال در ".آره "
  "طوري؟ همین میره؟ تایسون کردم، فکر بعد اما. بود نکرده دعوت آب زیر به را

  "میري؟ کی ": پرسیدم

  ".االن"
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  "االن؟ همین...  مثل. حاال "

  ".االن همین"

  .درخشید می رنگ قرمز حالتی با آفتاب غروب در آب. شدم خیره سوند آیلند النگ هاي موج به

  ".میگم جدي. بزرگ مرد خوشحالم، برات ": گفتم زور به

 براي اسلحه. بسازم چیزایی یه میخوام من اما سخته جدیدم برادر کردن ترك ": گفت صدایش در لرزشی با
  ".داري احتیاج اونا به تو. اردوگاه

 بود بیرون آن هنوز لوك. کرد نمی حل را اردوگاه مشکالت تمام زرین پشم. اوست با حق دانستم می متأسفانه
 دوباره حال در اش طالیی تابوت در هنوز کرونوس. کند می جمع ارتش آندرومدا پرنسس کشتی روي و

  .بجنگیم آنها با بودیم مجبور باالخره،. بود آمدن بوجود

 بندم، می شرط ". گرفتم باال را ساعتم غرور با ".ساخت خواهی رو ها اسلحه بهترین همیشه ": گفتم تایسون به
  ".خوبیه ساعت میگن هم اونا

  ".کنن می کمک بهم برادرها ". کرد فین فین تایسون

  ".نیست شکی هیچ. برادرمی تو ": گفتم

 و کرد پاك اش گونه روي از را اشکی بعد. رفتم فرو شنی تپه در تقریباً که کرد نوازش را پشتم محکم قدري به
  ".کن استفاده خوب سپر از ". برود که ایستاد

  ".بزرگ مرد. حتماً"

  ".ده می نجات رو جونت روزي یه "

  .دارد را آینده دیدن قدرت سایکالپسش چشم فکرکردم واقعی، خیلی گفت، او که طور آن

 قلمروي به آنها دوي هر تاختن. پرید بیرون ها موج از ماهی، اسب بو، رِین. زد سوت و رفت ساحل سمت به
  .کردم نگاه را پوسایدون
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. آمد بیرون مارپیچی حالتی با سپر و دادم فشار را دکمه. کردم نگاه جدیدم مچی ساعت به رفتند، آنها که همین
. تابستان این در مان ماجراجویی از مناظري بودند، باستان یونانی سبک به تصاویري برنز روي هاي کاري چکش
 ي تپه در خشمگین نر هاي گاو با مبارزه حال در من الستریگونیایی، داجبال بازیکن یک کشتن حال در آنابت

 هاي توپ که برمینگام اس اس سی کشتی آندرومدا، پرنسس سمت به بو رین راندن حال در تایسون ها، دورگه
 در هیدرا با مبارزه حال در کشیدم، تایسون از تصویري روي را دستم. کند می پرتاب کاریبدیس سمت به را

  .بود داشته نگه باال را پیکر غول هاي دونات از اي جعبه که حالی

 خواهد را خوبی خیلی اوقات اقیانوس اعماق در تایسون دانستم می. کنم پنهان را ام نارحتی توانستم نمی
 هاي فلز یا ها ارابه که طور آن ها، اسب به زیادش ي عالقه -شد می تنگ او چیز همه براي دلم اما. گذراند

 پف و خر براي دلم حتی. بد هاي آدم کردن گره یا کرد می درست پوشش بدون هاي دست با را شده مچاله
  .شود می تنگ رسید، می گوش به کناري تخت از اي زلزله مثل شب تمام در که هایش

  ".پرسی سالم، "

  .برگشتم

 پلک خیلی چون باشد رفته چشمم در شن شاید زدم حدس. بودند ایستاده شنی ي تپه باالي در گراور و آنابت
  .زدم می

  "...باید اون... تایسون ": گفتم آنها به

  ".گفت ما به کایرون. دونیم می ": گفت نرمی به آنابت

 انچلیدا اصالً مثالً! وحشتناکه اونجا تریاي کافه غذاي شنیدم. ها سایکالپس آهنگري کارگاه ": لرزید گراور
  ".ندارن

  ".شامه وقت. جلبکی مغز بریم، بزن". کرد دراز را دستش آنابت

  .قدیم مثل تا، سه خودمان فقط رفتیم، صدا و سر پر چادر سمت به هم با
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 ساحل به ها موج زد، می صاعقه افق در. بود ها رگه دو اردوگاه اطراف همیشه مثل اما بود، طوفانی هوا شب آن
 پشم ي سایه در بودیم، محفوظ دوباره. شد نمی ما ي دهکده داخل هم قطره یک حتی اما زدند، می ضربه

  .مان جادویی مرزهاي در شده موم و مهر زرین،

  :کند می سرزنش را من تارتاروس اعماق از که شنیدم می را کرونوس صداي. بود قرار بی خوابهایم هنوز،

 فریب این از کمتر. آورده بدست بزرگی پیرزوي کنه می فکر جوان قهرمان نشسته، غارش در کور پلیفموس
  .کند می پر را تاریکی تیتان سرد ي خنده خوردي؟

 با که تابناك سرسرایی. کنم می دنبال پوسایدون بارگاه تا و دریا زیر تا را تایسون. شود می عوض رویایم سپس
 مانند نشسته، پدرم مرجانی، تخت روي آنجا، و. است شده سنگفرش مرواریدها با زمین شده، پر آبی نورهاي

 و اش سوخته اي قهوه صورت به. پریده رنگ شرت تی و خاکی شلوارك با پوشیده لباس ساده ماهیگیري
  .کن تقویت را خودت: گفت کلمه دو او و کردم نگاه اش تیره سبز چشمان

  .پریدم خواب از شوك با

  :کرد می من من "!پرسی ". پرید داخل شود اجازه منتظر که این بدون گراور. زد می ضربه در به کسی

  "...اون... تپه روي... آنابت "

 از و داشت را شب نگهبانی شیفت شب آن آنابت. است افتاده بدي اتفاق گفت می من به صورتش روي نگاه
  ...باشد افتاده اتفاق چیزي اگر. کرد می محافظت زرین پشم

 می سعی گراور زمان همان پوشیدم،در لباس سریع. بود شده یخ مثل رگهایم در خون کردم، پاره را ها مالفه
 دراز فقط...  کشیده دراز اونجا اون ". نداشت نفسی و بود شده شوکه خیلی اما بسازد، کامل اي جمله کرد

  "...و کشیده

 طلوع تازه خورشید. بود سرم پشت درست گراور کردم، رد سرعت به را مرکزي ي محوطه و دویدم بیرون
. بود افتاده بزرگی اتفاق. بود شده پخش خبر. است جوش و جنب در اردوگاه تمام رسید می نظر به اما بود کرده
 و عجیب ترکیب در ها قهرمان و ها نیمف و ها ستیر بودند، تپه سمت به رفتن حال در اردوگاه افراد از تا چند

  .بودند پیژامه و زره از غریبی
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  .رسید می ترسناك نظر به و تاخت می ما سر پشت کایرون و شنیدم می را ها اسب سم صداي

  "درسته؟ این ": پرسید گراور از

  .بود گیج اش چهره حالت دهد، تکان سر توانست فقط گراور

. کرد سوار پشتش روي را من آسانی به و گرفت را بازویم کایرون اما است، افتاده اتفاقی چه بپرسم کردم سعی
  .بودند شده جمع هم دور کوچکی جمعیت آنجا در رفتیم، باال سریع ها رگه دو ي تپه یکدیگر با

 می دم سپیده تأللو اولین در بود، آنجا هنوز اما باشد شده ربوده کاج درخت از زرین پشم که داشتم انتظار
  .بود خون رنگ به آسمان و بود شده تمام طوفان. درخشید

 رو گویی پیش دوباره تا داد فرصت یه خودش به داد، فریب رو ما دوباره تیتان، ارباب بر نفرین ": گفت کایرون
  ".دربیاره کنترل تحت

  "چیه؟ منظورت ": پرسیدم

  ".داده انجام خوب رو کارش زرین پشم زرین، پشم ": گفت

 دختر. بود کشیده دراز هوش بی دختري درخت، زیر در آنجا. رفتند کنار راهمان سر از همه ،.تاختیم جلو به
  .بود زده زانو او کنار یونانی زره با دیگري

 پشم چرا اما بود؟ گرفته قرار حمله مورد آنابت. کنم فکر درست توانستم نمی. خروشید می هایم گوش در خون
  بود؟ آنجا هنوز زرین

  .بود شده گسترده و سبز زرین پشم حضور از تندرست، و کامل رسید، می سالم کامالً نظر به هم درخت

  ".برده بین از که نیست چیزي تنها سم و ". بود شده خشن صدایش ".داده شفا ار درخت پشم ": گفت کایرون

 کنار در و بود پوشیده زره که بود کسی او. است خوابیده زمین روي که نیست کسی آنابت که فهمیدم بعد
 اونجا یهو... دختره اون...  این ". دوید کایرون طرف به دید، را ما آنابت که هنگامی. بود زده زانو بیهوش دختر

  "...بود
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 را ها این تمام توانستم نمی که بودم زده هیجان قدري به. فهمیدم نمی هنوز اما بود، جاري اشک چشمانش از
  ".کن صبر پرسی، ": گفت کایرون. دویدم بیهوش دختر سمت به و خوردم سر کایرون پشت از. کنم درك

 مسافت هاي دونده مانند. داشت مک و کک اش بینی اطراف و داشت مشکی کوتاه موهاي. زدم زانو کنارش
 و شرت تی – بود ها بربر و ها ولگرد بین که بود پوشیده هایی لباس و قوي و الغر بود، شده ساخته طوالنی هاي

  .بودم نشنیده را اسمشان هرگز که اي دسته از هایی دکمه با چرمی کتی و رنگ مشکی ي پاره پاره جین شلوار

  ...ام دیده قبالً را او که این مثل داشتم عجیبی احساس هنوز و نبود ها کابین از یک هیچ از. نبود اردوگاه افراد از

  "...نمیشه باورم ". زد می نفس نفس تپه باالي به دویدنش از ".درسته ": گفت گراور

  .نشد نزدیک دختر به دیگري کس هیچ

 سوختن حال در که این داشتند،مثل سوزش سرانگشتانم اما بود سرد پوستش. گذاشتم پیشانیش روي را دستم
  .بودند

 با توانستم می. نباشد چه باشد اردوگاه افراد از چه حاال بود، رگه دو وضوح به ".داره الزم شهد و نکتار ": گفتم
  .بودند ترسیده انقدر همه چرا فهمیدم نمی. بفهمم لمس یک

  .گذاشتم ام شانه روي را سرش و نشاندم را او و گرفتم را هایش شانه

  ".بزرگ ي خانه به ببریمش بیاین شده؟ چتون شما! کنین عجله " ": زدم فریاد دیگران سر به

  .بودند شده شوکه خیلی همه. کایرون حتی نکرد حرکت کس هیچ

  .کرد باز را چشمانش و کرد سرفه. کشید لرزانی نفس دخترك سپس

  .روشن بسیار آبی -بود آبی عجیبی طرز به چشمانش

  "...کی ". زده حیرت و لرزان بود، شده خیره من به گیج حالتی با

  ".امنه جات حاال. هستم پرسی من ": گفتم

  "...رویا ترین عجیب "
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  ".خوبه اوضاع "

  ".مردن"

  "چیه؟ اسمت. خوبه حالت. نه ": کردم مطمئنش

  .بگوید که این از قبل حتی. فهمیدم که بود موقع همان

 شدن سمی. بود چه زرین پشم جوي و جست ي قضیه فهمیدم و بود زده زل چشمانم به دخترك آبی چشمان
 براي دیگر فرصتی -بگیرد بازي به را دیگري شطرنج ي مهره تا کرد را کار این کرونوس. چیز همه. درخت
  .پیشگویی کنترل

 می فکر این به و بودند شده شوکه خیلی گرفتند، می جشن را لحظه این باید که گراور، و آنابت کایرون، حتی
 که بود شده مقدر که بودم داشته نگه را کسی من و. باشد داشته آینده براي تواند می معنایی چه این که کردند
  .دشمنم بدترین احتماالً یا باشد دوستم بهترین

 ".زئوس دختر. هستم تالیا من ": گفت دخترك
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  : یادداشت مدیر پروژه

هاي  ترین پروژه شک پروژه ي پرسی جکسون و دریاي هیوالها از موفقبدون . اي دیگر نیز پایان یافت پروژه
  .دتارنماي پارسی نوقلم بو

تدبیر مدیران این وبگاه، با . این مسئله که پرسی جکسون را فانتزي فنز وارد ایران کرد، غیر قابل انکار است  
انان و جوانان فانتزي دوست ایرانی توجه به فروش خوب فیلم مربوطه به مجموعه، باعث شد تا این رمان به نوجو

  . شناسانده شود

هاي سرکار خانم میمنت نصرتی آغاز کردم، انصافاً ایشان خیلی خوب  جلد دوم رمان را با امید به همکاري  
الهی،  بعد از آن نیز دوستان خوبم، آقاي نعمت. همکاري کردند و خوشبختانه کار به جاهاي خیلی خوبی رسید

زحمات پایانی را نیز سرکار خانم کشوري، کارشناس محترم . یگر عزیزان ما را تنها نگذاشتندآقاي حیدري و د
ماه دیگر نیز این پروژه پایان  1هاي ایشان نبود شاید تا  سوزي ي ترجمه کشیدند که انصافاً اگر دل ما در زمینه

  !یافت نمی

ي سومین کتاب است که توسط یک طرفدار  کنم، ترجمه ي دیگري که توجه شما را به آن جلب می اما مسئله  
دهیم، البته جهت سهولت کار  مجموعه شخصاً مورد ترجمه قرار گرفته که ما از فردا آن را براي دریافت قرار می

  . هواداران مجموعه براي دریافت

  :ي بعد که در بخش اخبار نیز به آن اشاره کردم و مسئله

بهنام داشتم، ایشان خبر از رسیدن دومین کتاب از مجموعه پرسی جکسون در پی تماسی که با مدیر محترم نشر 
 .به نمایشگاه دادند

 

. گردد ها گله داشتند که این کار باعث وارد شدن لطمه به اثر می ي سطح پایین سایت ي ترجمه ایشان از مسئله
ها خودشان  است که برخی رماناین حرف را پیش از این نیز جناب فربد به اینجانب زده بودند، اما مسئله این 

 .خواهد شان پایین و ابتدایی است و چندان تخصص باالیی براي ترجمه نمی سطح

 

البته خوشبختانه ما از اواسط این . هاي ایشان تا حدود زیادي حق را با ایشان دیدم حرف با این حال با تفکر در
اسی ارشد مترجمی زبان انجام دادیم و از این پروژه، ترجمه را زیر نظر سرکار خانم کشوري، دانشجوي کارشن
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 .دهیم ها را زیر نظر یک کارشناس انجام می نظر خشنودیم که از این پس نیز ترجمه

 

به هر حال، در مورد حذف مسائلی از کتاب پرسی جکسون، ایشان گفتند که کتاب دزدآذرخش، چیزي نداشت 
ونان است که چگونه مورد تغییر قرار گرفته و ایشان که بخواهیم حذف کنیم؛ گفتم شبهه در مورد خدایان ی

ي اساطیري است و کامالً براي همه روشن است، و مشخصاً با خداي واحد فرق دارد  گفتند این مسئله، مسئله
 .بنابراین نیازي به حذف یا حتی تغییر نام ندارد و ما همان خدایان ترجمه کردیم

 

هاي بسیار خوب  از جمله ترجمه –هاي اینترنتی  اوقات همین ترجمهاما روي صحبت من با ناشران است؛ گاهی 
بوده که باعث شده ناشران سرعت کار خود را باال ببرند و فراموش نمی کنم  -جناب رستگار از کتب دیموناتا

که جناب رستگار نیز دقیقاً روزي که در این مورد از ایشان پرسیدم، از اهداف پروژه، به همین مورد اشاره 
 .ردندک

 

اش از سایت، از جناب فرید و نشر  اهریمنی طور که پیش از این نیز با برداشتن کتاب نیروي با این حال ما همان
بار نیز به محض انتشار دومین پرسی جکسون، این کتاب را از روي سایت بر خواهیم  پنجره حمایت کردیم، این

لینک البته هر سایتی که ترجمه کند، ما (  .شویم یي این مجموعه منصرف م ي ترجمه داشت و ضمناً از ادامه
هایی برویم که در  ما همواره سعی داشتیم سراغ کتاب . )هواداران خود را حفظ کنیمآن را قرار می دهیم تا هاي 

البته بر این . هاي دیگر نیز پیش از این ترجمه نشده باشد طور توسط سایت دست ترجمه ي ناشران نباشد و همین
ي اینترنتی پرسی جکسون بود که این رمان را معروف کرد و شاید  اقفم که به احتمال زیاد همین ترجمهمسئله و

 .تصمیم ترجمه و نشر آن نیز به همین دلیل باشد

 

از تمامی عزیزان نیز خواستارم جهت افزایش نشر و اقبال فانتزي در کشور عزیزمان، این کتاب را از نشر مربوطه 
ي  هاي خود و نظردهی خود در مورد ترجمه از تمامی هواداران این اثر، بابت دریافت. کنند خریداري –بهنام  –

  .کنم ما تشکر می

در پایان از تمامی هواداران اثر، تمامی کسانی که اثر را خواندند و نظر دادند، از مترجمین محترم آقایان 
شیما رفیعی، یکتا  ، میمنت نصرتی،الهی، دهقانی و حیدري و بانوان آیدا کشوري، یاسمن حسینی نعمت
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طور از جناب مهدي احمدي بابت  همین. فر، سونیا ستایش و حوري نعیمی نهایت تشکر را دارم اخباري
  .شان در بخش تایپ سپاسگزارم گیري، از جناب امیر داوودي و عضو عزیزمان کایسا بابت زحمات پی

  

  .یمکن هاي بیشتري را تقدیم حضورتان می زودي پروژه به

  

  نیما کهندانی

  89اسفند 

  

  

  پایان
  

  

  :داالن ارتباطی

info@hdmfans.com 

w.noghalam@yahoo.com  
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