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 هفت نیمه خدا به ندا پاسخ خواهند داد
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 شودنفس شکسته نمیسوگندی که تا آخرین 

های و دشمنان دست در دست هم تا دروازه

 مرگ خواهند رفت.
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 نفرت داشت. جیسون از پیر بودن

 داد.ای پر از سنگ صدا میهایش مثل جعبهکرد، ششکه برای باال رفتن از تپه تقلّا میلرزید. هنگامیهایش میکرد. پاهایش درد میمفصل

پشت دستش  مانند تار عنکبوت های آبیای از رگببیند اما انگشتانش، چروک و استخوانی بودند. شبکه توانست صورتش رانمیخدایان را شکر، 
 .ه بودورم کرد

طی چندین ثانیه از شانزده به هفتاد و پنج  چطور همچین چیزی ممکن بود؟حتی بویی پیرمردانه هم گرفته بود؛ بوی نفتالین و سوپ مرغ. 

 گم! شما بوگندو شدید!بوم! تبریک میاینکه بگویند: مانند سالگی رسیده بود، اما بوی پیرمردانه درجا به تنش نشست ، 

 «تقریباً رسیدیم. عالی داری پیش میری!» پایپر لبخندی به سمتش زد:

I 
 جیسون

ThundeR

Fateme, ThundeR 

Hermion, HELT

Nariman 
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های آستین سفید و صندلهای بی. حتی در پیراهنبودند مدهآدر های دوست داشتنی یونانی ندیمه به شکلگفتنش برای او راحت بود. پایپر و آنابث 
 ی سنگی نداشتند. بندی، هیچ مشکلی با پیمودن جاده

ای بازوهایش را زینت داده بودند. او همانند های نقرهبندجمع شده بود. دست 1ایپایپر در باالی سرش به شکل بافت حلقه موهای ماهونی
 ترساند.بود و این کمی جیسون را می 2ای باستانی از مادرش، آفرودیتمجسمه

ترسید که کاری ی عشق بود، خب جیسون همیشه از این میهختری که مادرش الهی کافی سخت بود. دوستی با ددوستی با دختری زیبا به اندازه
 کند. گرازعاشقانه انجام دهد و مادر پایپر از باالی کوه المپ اخم کرده، او را تبدیل به یک غیر

 جیسون به باالی تپه نگریست. تا قله هنوز صد یاردی فاصله بود. 

کنه. اگه قرار باشه بجنگم، ممکن. جادوی هیزل زیادی خوب کار می یترین ایدهمزخرف» اش را خشک کرد:به درخت سروی تکیه داد و پیشانی
 «خورم.به هیچ دردی نمی

 «کشه.به اونجاها نمی» آنابث قول داد:

ود و داد، تا از افتادن لباس جلوگیری کند. عقب شنیونش باز شده بهایش را قوز میشانه رسید. دائماً اش معذب به نظر میدر لباس خدمتکاری
 ها، جیسون تصمیم گرفت که به آن اشاره نکند. موهایش مثل پاهای عنکبوتی بزرگ آویزان شده بود. با دانستن نفرتش نسبت به عنکبوت

 «زنیم بیرون.کنیم! اطالعاتی که نیاز داریم رو بدست میاریم و بعدش میبه قصرنفوذ می» او گفت:

 ی که در آن شمشیرش پنهان شده بود را زمین گذاشت.ی شراب سفالی و بلندیش، کوزه3پایپر آمفورا

 حت کن تا نفست جا بیاد. جیسون استرا تونیم یه لحظه استراحت کنیم.می  -

نهان بود. پایپر خطرناک به از کمربندش کورنکوپیا آویزان شده بود؛ شاخ جادویی وفور نعمت. بین چین و شکن لباسش چاقویش، کاتوپتریس، پ
 ی رسیده به صورت دشمنانش پرت کند.های برنز آسمانی استفاده و انبهتوانست به خوبی از تیغهشد، میاگر الزم می رسید، امانظر نمی

رسید. اش آویزان کرده بود. او هم شمشیر پنهانی داشت اما حتی بدون سالحی آشکار هم مرگ بار به نظر میآنابث آمفورای خودش را روی شانه
کرد، کرد و گوش به زنگ هر خطری بود. اگر کسی آنابث را به یک نوشیدنی دعوت میاش اطراف را بررسی میخاکستری های طوفانیچشم

 داد.های خصوصی طرف، میجیسون شک نداشت که آنابث جوابش را با لگدی به قسمت

 اش را یکنواخت کند.جیسون تالش کرد تا تنفس

                                                            

1  
2 Aphrodite 
3 amphora 
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سوتر از ساحل، آرگو دو لنگر نقدر آبی بود که انگار با رنگ خوراکی رنگ آمیزی شده بود. چند صد یارد آندرخشید؛ آمی 4در زیر پایشان، خلیج آفیلز
رسید و نود پارویش، شبیه خالل دندان بود. جیسون دوستانش را تصور کرد که های سفیدش، بزرگتر از تمبر پستی به نظر نمیانداخته بود. بادبان

در باال رفتن از بابابزرگ جیسون، کنند تا به لنگیدن کنند و تالش میگیرند، پیشروی او را نگاه میی لئو را میروی عرشه، نوبتی دوربین جاسوس
 تپه نخندند. 

 «احمق. 5ایتاکای» زمزمه کرد:

هایی به سفیدی گچ به سراشیبیخوردند. زده در پایین مرکز جزیره در هم پیچ میهای یخ. ردیفی از تپهبه حد کافی زیباستکرد که جزیره فکراو 
ی شدهبریی گچهایی با سقف قرمز و کلیساهاههایی را شکل داده بودند؛ جایی که خانای و لنگرگاهسواحل صخره ،هارسیدند. شاخ آبهدریا می

 ی ساحل جا گرفته بودند.سفید، در کرانه

داد. همه چیز خوب بود، جز دمای می 6شیده بودند. نسیم بوی گل تلفونیهای خشخاش، زعفران و درختان گیالس وحشی پوها از لکهسراسر تپه
 های رومی رطوبت داشت.ی فارنهایت بود و هم اندازه حمامهوا که حدودا صد و پنج درجه

بود، تمام این راه را، مثل شان مجبور یبرای جیسون آسان بود تا بادها را کنترل کند و به باالی تپه پرواز کند، اما نـــــه! به خاطر حرکت پنهان
 یک آدم پیر با زانوهای خراب و بوی متعفّن سوپ مرغ، طی کند.

روبه رو شدند. حداقل آن  8کرواتهای سارق در صخره 7ی آخرین صعودش، در دو هفته پیش، اندیشید. زمانی که هیزل و او با اسکایروندربارهاو 
 .وند بسیار بدتر از یک سارق بودبود با آن رو به رو شموقع جیسون تمام قدرتش را داشت. چیزی که قرار 

 «دونم، ساکته!رسه که یه طوریه، نمیریم؟ به نظر میی درست رو داریم میمطمئنید که تپه» پرسید:

پش ر دقیقا با تیشان. پاش یک پر هارپی آبی روشن وجود داشت، غنیمتی از نبرد دیشبشدهی پرتگاه را نگریست؛ در میان موی بافتهپایپر لبه
ی شیطانی جوجه مانند را به تنهایی در زمان کشیکش شکست داده بود. او سازگار نبود، اما پایپر برای بدست آوردن آن یک گله کامل ازآن بانوها

 خت که، او همانانداتوانست بگوید که احساس خوبی راجع به کارش داشت. آن پر یادش میکارش را کم اهمیت جلوه داده بود، اما جیسون می
 دختری که زمستان گذشته برای اولین بار قدم به کمپ دورگه گذاشته بود، نیست.

 او قول داد: 

 «بزرگترین... » ی کاتوپتریس دیدم و تو که شنیدی هیزل چی گفت؟ ها اون باال هستن. خودم تو تیغهویرانه  -

 «رسه.حال دیدم. آره! خفن به نظر میترین تجمع ارواح شیطانی که تا به بزرگ» جیسون به یاد آورد:

تر بود. اما پای سرنوشتِ شخواست، رویارویی با ارواح شیطانی بیبعد از جنگی که در معبد زیر زمینی هیدیز داشتند، آخرین چیزی که جیسون می
ود خوردند و تمام دنیا نابآمد، شکست میشتباه از آب در میگرفتند و اگر انتخابشان ای آرگو دو باید تصمیم بزرگی میجستجو وسط بود. خدمه

 شد.می

                                                            
4 Afales Bay 
5ithaca 

6Periwinkle   تراطالعات بیشرسد.سانتی متر می 60شود و ارتفاع آن تا زمین گسترده میگیاهی چندساله و همیشه سبز که روی 
7Sciron 

8Coratia     کشور کروات 

http://pioneer-life.ir/
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است؛ جایی که گروه  9القول بودند که جواب اینجا در ایتاکا، در قصر باستانی ادیسهخنجر پایپر، حواس جادویی هیزل و غرایز آنابث، همه متّفق
نند، بفهمند جریان از چه قرار است و بهترین راه را انتخاب شان نفوذ کشماری از ارواح شیطانی منتظر فرامین گایا بودند. نقشه این بود که بینبی

 زنده خارج شوند. کنند. بعد هم ترجیحاً

 یش را دوباره مرتب کرد.یآنابث کمربند طال

خدا هستیم های کثیفی بودن. اگه بفهمن که ما نیمهامیدوارم تغییر قیافمون ثابت بمونه. خواستگارها موقعی که زنده هم بودن انسان  -
... 

 «کنه.جادوی هیزل کار می» پایپر گفت:

 جیسون سعی کرد تا آن را باور کند.

اند. زمانی که ادیسه، پادشاه یونان از ایتاکا بعد از جنگ ترین قاتالنی بودند که تاکنون متولد شدهترین و شیطانیخواستگارها، صد تن از حریص
ازدواج کند و حکومت را بدست  10او حمله کردند و هر یک به امید اینکه با ملکه پنلوپههای درجه دو، به قصر تروا گم شد، این گروه از پرنس

دونید به عنوان یه  مراسم خوشامد گویی می –ها را قتل عام کند  بگیرد، از ترک آن جا خودداری کردند. اما ادیسه توانست پنهانی برگردد و  آن
 ها اکنون به جایی که در آن مرده بودند، بازگشته و آنجا را اشغال کردند. خواستگار اما اگر الهامات پایپر درست بودند، –برای خودش

کند. ولی خب در تمام این ها، بازدید میشد به زودی از قصر واقعی ادیسه، یکی از مشهورترین قهرمانان یونان تمام زمانجیسون باورش نمی
 بودند.جستجو رخدادهای دور از ذهن پشت سر هم اتفاق افتاده 

د که شاید نباید در مورد پیرمرد بودنش آنابث به تازگی از گودال بی انتهای تارتاروس برگشته بود. با توجه به این موضوع، جیسون به این نتیجه رسی
 شکایتی کند.

 «افتیم.عالیه. بیاین راه بیی من کنم پیر شدم، پیر به نظر میام پس تغییر قیافهخب، اگه اون قدری که حس می» با کمک عصایش صاف ایستاد:

که تالشش را  لرزید. با اینکرد. با وجود گرما میهای پایش درد میشد. ماهیچهرفتند، عرق از روی گردنش سرازیر میطور که باال میهمان
 توانست به رویاهای اخیرش فکر نکند.کرد اما نمیمی

 بودند.تر هم شده ی هیدیز، رویاها زندهاز زمان خانه

  گفت:بدنی میایستاد و با هم آوایی صداهای بیغول باالی سرش می 12ایستاد، سلتیوسمی 11بعضی اوقات جیسون در معبد زیر زمینی اپیروس
 خواید چیکار کنید؟هاش رو باز کنه، میتنها همتون باکمک هم تونستید من رو شکست بدید. وقتی که مادر زمین چشم

خواست، شکلی چرخان از خاک، برگ از درون زمین برمی 13یافت. مادر زمین گایامی کمپ دورگه یی تپهدش را در دامنهی مواقع جیسون خوبقیه
 و سنگ. 

                                                            
9 Odysseus 
10 Penelope 
11 Epirus 
12 Clytius 
13 Gaia 
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 ی بیچاره.بچه

 لرزاند. انداخت و بستر سنگی زیر پای جیسون را میکرد طنین میصدایش تا چشم کار می

ات.  چطور تی توی خانوادهات و چه حات، چه بین دوستان یونانیچه بین رفیقان رومیپدرت بین خدایان اولین نفر است و تو همیشه دومی، 
 خوای خودتو اثبات کنی؟می

 درخشید.اتی مانند نقره گداخته، میعایستاده بود و با تشعش 15بود. جلویش الهه جونوآغاز شده14سونومای گرگ بدترین رویایش در حیاط خانه

 .16متعلق به منه. به عنوان بخشایشی از طرف زئوسزندگی تو غرید: جونو می

شد و به شکل خداگونه و واقعی خودش در می 17توانست وقتی که جونو تبدیل به یک ابر نواختراندانست که نباید نگاه کند، اما نمیجیسون می
 هایش را ببندد.آمد، چشممی

 رفت.سوخت و از بین میمی همچون الیه های پیاز،انداخت. بدنش الیه به الیه درد ذهن جیسون را از کار می

زد تر از دوسال سن نداشت. زنی جلویش زانو میای که بیشی گرگ بود اما حاال یک بچه بود، بچهکرد. جیسون هنوز در خانهبعد صحنه تغییر می
ی یخ ن الیهصدایی درخشان و شکننده، مثل نازک تریشناخت؛ ورتش رقیق و نامعلوم بود، اما صدایش را میصاش بسیار آشنا بود. و عطر لیمو

 روی رودی با سرعت جاری.

 بینم.من به دنبالت میام عزیزم و بزودی تو رو میگفت: 

 سوزاند.رق بود و اشک چشمانش را میعپرید، صورتش خیس هربار که جیسون موقع این کابوس از خواب می

شود که چیزهایی را از گذشته ببیند و دارد و باعث میی هیدیز خاطرات بدشان را به جنبش وا میخانهها اخطار داده بود که نیکو دی آنجلو به آن
 قرار شود.بشنوند، و روح گذشتگان بی

که رفت های قصری باال میشدند. حاال او داشت از ویرانهتر میها بدجیسون امیدوار بود که این روح خاص وارد ماجرا نشود، اما هر شب کابوس
 در آن ارتشی از ارواح تجمع کرده بودند.

 اونجاست.  اونم این به این معنی نیست کهجیسون به خودش گفت: 

 رسید.تر به نظر میاما لرزش دستانش متوقف نشدند. هر قدم نسبت به قبلی سخت

 «تقریباً رسیدیم. بیاید...» آنابث گفت:

 بووووم!

                                                            
14Sonoma 

 
15 Juno 
16 zeus 

 اش صد میلیون برابر خورشید است دارای نور متغیری که روشنیستاره  17
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 کرد.غریدند. صدا پوست جیسون را مور مور می 18ومئی با موافقت، مثل تماشاگران کلیسدامنه تپه لرزید. جایی پشت برآمدگی، گروه

کشیدند، جنگیده بود. اصالً مشتاق نبود تا دوباره تماشاگری که فریاد می م، در برابر ارواحزمانی نه چندان قبل، او برای حفظ زندگیش در کلیسئوم رُ
 آن حس را تجربه کند.

 «چی بود؟اون انفجار » پرسید:

 «کنن. بیاید بریم با چندتا مرده دوست بشیم.رسه دارن تفریح میدونم اما به نظر مینمی» پایپر گفت:

                                                            
18 Colosseum اطالعات بیشتروار در مرکز رم در ایتالیا است. یک تماشاخانه بیضی 

http://pioneer-life.ir/
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NaRiMaN

 ، وضعیت بدتر از آنی بود که جیسون انتظارش را داشت.به طور طبیعی

 گذشت.خوش نمیاصالً صورت که  این در غیر

 بود.ها زامبیای را دید که شبیه یک مهمانی خارج از کنترل و خصوصی های زیتون باالی تپه، صحنهبا نگاهی از میان بوته

هایش حکاکی ای که سنگی مسدود شدهپلههای هرز، راهیپوشیده از علف گیر نبودند؛ چند دیوار سنگی، حیاطها به خودی خود، چندان چشمویرانه
 کرد.تخته چوب چند الیه که گودالی را پوشانده بودند و داربستی فلزی که طاقی ترک خورده را پشتیبانی می شده بود، چند

بودند  اش. دیوارهایی سفید و گچی که دارای بالکنی دیگری از واقعیت وجود داشت، سرابی محو از آن کاخ در روزهای اوجها الیهاما روی خرابی
بود. شد، قرار گرفتههای برنزی میمرکزی، که شامل آبشاری عظیم و منقل 19دار که رو به روی اتریمهایی ستوند. ایوانو تا سه طبقه ارتفاع داشتن

 زدند.دیگر مشت میخوردند و به یکخندیدند، میها میغذاخوری، غول جین میزپشت دو

                                                            
 رومی قدیمی.)م(هاى اطاق میانى خانه19

II 
 جیسون
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ها ها و جامکردند، بشقابچرخیدند، دنبال دختران خدمتکار خیالی میمی جیسون انتظار صد روح را داشت؛ اما دوبرابر مقدار مورد نظرش، در اطراف
 ساختند.کردند و کالً از خودشان مزاحمت میرا خرد می

های ها، بدنهای بنفش و شفافی که ردا و صندل پوشیده بودند. چند تن از عیّاشروح  -رسیدندهای کمپ ژوپیتر به نظر می20بیشترشان شبیه الر
ها ردا پوشیده، برخی با کت رسیدند. بعضیهای عادی میهایی چرکین داشتند. بقیه به نظر فانیگوشت خاکستری، موهایی درهم و زخم فاسدی با

و زره اعضای لژیون روم را به  21شرت کمپ ژوپیترهای ارتشی حاضر بودند. جیسون حتی یک نفر را دید که تیو شلوار مدرن تجارتی یا یونیفرم
 تن داشت.

تنه را، ی مرمری نیمرفت و یک مجسمهای به تن داشت، میان جمعیت رژه میدر وسط اتریم، غولی پوست خاکستری که تونیک یونانی پاره پاره
 شد،تر میدر همین حین که غول نزدیککوبیدند. کردند و به پشتش میهله میلبود. ارواح دیگر همثل یک جام ورزشی، باالی سرش نگه داشته

ای بود تنهتر، مجسمه نیمکنندهبود. اما مورد مضطربن متوجه شد که او تیری در گلویش دارد، قسمت پردار تیر، از سیب گلویش بیرون زدهجیسو
 ی زئوس بود؟داشته بود؛ مجسمهکه نگه

جسمه، جیسون را به مو ریشوی رسیدند. اما صورت اخمو های خدایان یونانی یک شکل به نظر میشدن از آن سخت بود. اکثر مجسمهمطمئن
 انداخت.ها قرار داشت، میالجثه، که در کابین شماره یک در اردوگاه دورگهشدت یاد تندیس زئوس دیوانه و عظیم

 «مون رو بدیم! بیاید به مادر زمین غذا بدیم!زمانش رسیده هدیه بعدی» غول داد زد:
 صدایش به خاطر تیر در گلویش، وزوزی بود.

معیت کنار رفت و جیسون فهمید که فواره از آب، جمرکزی رفت.  یدیگر زدند. غول به سمت فوارههایشان را به یکهلهله کردند و جامها مهمان
کرد و قبل از فرو ریختن در حوض گرد، کمانی چتر مانند از ذرات پر نشده است. از ستونی با سه فوت ارتفاع، جریانی از شن رو به باال فوران می

 کرد.شن درست می سفید
م پاشید که انگار در رنده هها خورد؛ مرمر طوری از ی مرمری را به سمت فواره پرت کرد. به محض اینکه سر زئوس به باران شنغول، مجسمه

وغی بعد از ای لرزید؛ مثل آراست. شن با رنگ طالیی، رنگ ایکور، خون خدایان، درخشید. سپس تمام کوه با صدای بومب خفهفرورفته ارینجّ
 خوردن غذا.

 های مرده به تأیید غریدند.مهمان
 «رو قربانی کنیم! واقعیزنم باید منتظر بشیم تا چند تا خدای بازم مجسمه هس؟ نه؟ پس حدس می» غول به سمت جمعیت داد زد:

 زدند.ترین میز غذاخوری انداخت، برایش کف همراهانش خندیدند و زمانی که غول خود را تلپی روی نزدیک
 «؟کیهکنه اون یارو همین االن بابامو متالشی کرد! فکر می» جیسون عصایش را محکم فشرد:

 «باشه. یکی از رهبران خواستگارها. اگه درست یادم بیاد، ادیسه بود که اون تیر رو تو گردنش نشوند. 22کنم اون آنتینوسفکرمی» آنابث گفت:
 «کنن؟ جمعیت اینجا چی کار میبقیه چی؟ این همهچقدر چندش گفتی. » پایپر خود را عقب کشید:

که درهای مرگ رو ببندیم، به زندگی برگشتن. هاشون حتما قبل از اینعضیبهای جدید گایا باشن. زنم که سربازدونم. حدس مینمی» آنابث گفت:
 «بقیشون هم فقط ارواحن.

 «هاشون قبال جنگیدم.نوعینوس، من با همخاکستری دارن، درست مثل آنتهای چرکی و پوست که زخمچندتاشون غولن، اونایی» جیسون گفت:
 «شه کشتشون؟می» اش را لرزاند:پایپر پر هارپی آبی

                                                            
 ارواح نیاکان)و(20

21 Jupiter 
22 Antinous 
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نه به این آسونی! اونا قوی، سریع و » یاد آورد:بود به انجام داده 23وجویی را که سال ها قبل برای کمپ ژوپیتر در سن برناردینو جیسون جست
 «خورن.عالوه، اونا گوشت انسان می باهوشن. به

ن اینجا. اگه فهمیم چرا اومدکنیم و میشیم، نفوذ میبینم. از هم جدا میای جز ادامه دادن نقشه نمیالعاده شد. راه دیگهفوق» آنابث زیر لب گفت:
 «چیزا بد پیش رفتن...

 «کنیم.ی پشتیبانی استفاده میاز نقشه»  پایپر گفت:
ی شمع کیک تولد داد. اضطراری به اندازه که کشتی را ترک کنند، لئو به هر کدامشان، یک منوّربود. قبل از این ی پشتیبانی متنفرجیسون از نقشه

دو اخطار بدهد که گروه، به مشکل  ای فسفر سفید رنگ به باال شلیک شود و به آرگوقرار بود، در صورت پرت شدن هر یک به هوا، با رگه
های کشتی، موقعیتشان را هدف بگیرد و کاخ ت. در این موقعیت، جیسون و دخترها، تنها چند ثانیه وقت داشتند تا قبل از اینکه منجنیقاسبرخورده

 های برنز آسمانی غرق کند، پناه بگیرند. 24را در رگباری از آتش یونانی و شرپنل
ن گروه جنایتکارا توانست اگر اوضاع خطرناک شد، یک ضربت هوایی برای اینه میین راضی بود، کی کامالً امنی نبود، اما جیسون حداقل از انقشه

توانستند از ضربت فرارکنند و فرض اینکه منوّرهای دوستانش می شد با فرض اینکه او وتر میو صدا فرابخواند. البته خیلی خوشحال پر سر
تر ن صورت، هوا خیلی گرمآکه در   -دادرای بعضی از اختراعات لئو رخ میاین اتفاق ب که -شدندرستاخیزی لئو، بر حسب تصادف خاموش نمی

 شد.شد و نود درصد احتمال بارش آتشین، پیش بینی میمی
 «اون پایین مواظب باشید!» به پایپر و آنابث گفت:

 ها رفت.ف ویرانهلنگان به طرپایپر سمت چپ تپه را دور زد. آنابث از راست رفت. جیسون خود را با کمک عصایش باال کشید و لنگ 
 

 آنجلو نبود ...دینیکو ژنگ وی هیدیز زده بود. اگر به خاطر فرانکیاد آخرین باری افتاد که به دل گروهی از ارواح شیطانی در خانه
 خدایان... نیکو.

کند. آن بچه کرد که به نیکو کمکپدرش دعا می کش کرده بود، به درگاهدر چند روز اخیر، هر بار که جیسون مقداری از غذایش را به ژوپیتر پیش
ها. دورگه به کمپ 25آتنا سترین قسمت کار، داوطلب شده بود: بردن مجسمه پارتنواتفاقات زیادی را از سر گذرانده بود و با این حال، برای سخت

افتاد، آرگو دو کردند. بعد از آن دیگر مهم نبود که چه اتفاقی در یونان میخدایان رومی و یونانی، همدیگر را قتل عام میشد، نیمهاگر او موفق نمی
 ای برای برگشتن نداشت. خانه

ا ای با ده فوت عمق رچاله مقابلش، وهمی بود که جیسون از دروازه روح مانند کاخ گذشت. درست به موقع، فهمید که بخشی از زمین سرامیکی
 داد.پوشاند. از کنار چاله گذشت و راهش را به طرف حیاط ادامهمی

های مرمری سیاه، که به صورت های نامتجانسی از دیوارمارپیچ  -کردرا برای او زنده می 26ی دژ تایتان در کوه اثریسدو سطح واقعیت خاطره
اش بدن یک پیرمرد، شدند. حداقل در آن نبرد، او صد نفر لژیونر با خود داشت. اما حاال، تمام داراییذوب و مجدداً جامد می ها،تصادفی درون سایه

 های شب بود. یک عصا و دو دوست در لباس
ترسید، اصاًل کرد. اگر هم میهای شراب را برای ارواح عیاش پر میزد و جامکرد، لبخند میچهل فوت جلوتر از او، پایپر میان جمعیت حرکت می

 کرد. جادوی هیزل داشت کار می بودند. حتماً شان ندادهنداد. تا اینجا ارواح هیچ توجه خاصی به او نشان نمی
 زد. کرد. لبخند نمیهای خالی را جمع میها و گیالسدر سمت راست، آنابث بشقاب

 اده بود، به خاطر آورد. وگویی را که قبل از ترک کشتی با پرسی سر دجیسون گفت

                                                            
 شهرستانی است در ایالت متحده امریکا؛ واقع در ایالت کالیفرنیا.)م(23
 گلوله های انفجاری.)م(24
25 Athena Parthenos  پارتنوس آتنا که مجسمه الهه پیروزی در دستانش قرار دارد. تصویر 

26 Mount Othrys 
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باشد، اما او رفتن آنابث، بدون خودش را، به این مأموریت دوست نداشت؛ خصوصاً های دریایی را زیر نظر داشتهپرسی روی کشتی مانده بود تا تهدید
 شدند. از هم جدا می 27که این اولین باری بود که آن ها بعد بازگشت از تارتاروس

 «کشه اگه بفهمه از کسی خواستم تا ازش محافظت کنه.هی، مرد... آنابث منو می» بود:او جیسون را کنار کشیده 
 «کشه.آره. می» جیسون خندید:

 اما مواظبش باش، باشه؟  -
 «شم که اون کامالً سالم پیشت برگرده.مئن میمن مط» ی دوستش را فشرد:جیسون شانه

 یا نه. گه داردتواند قولش را ندانست که میحاال، جیسون نمی
 ی جمعیت رفت.به گوشه

 !«28ایروس» خراش جیغ زد:صدایی گوش
 «خودتی گدای پیر؟» بود، مستقیم به او خیره شده بود:وس غول که تیری در گلویش فرو رفتهنآنتی

خواستند ببینند، نشان می داد و به خواستگارها چیزی را کهداد. زمانی که مه ماهرانه ظاهرش را تغییر میجادوی هیزل کارش را درست انجام می
 کرد.داد، موجی از هوای سرد به صورت جیسون برخورد میمی

 «خودمم! ایروس!» جیسون گفت:
بودند. جیسون خیلی زده نگشان اخم کرده و قبضه شمشیرهای ارغوانی و درخشانشان را چبیش از دوجین از ارواح به سمت او برگشتند. بعضی

 ید کرده بود.تأیشاید ایروس با آنها دشمن باشد اما درست همین حاال، او نقشش را دیر به این فکر افتاد، که 
 فکر کنم واسه مهمونی دیر رسیدم! امیدوارم که یه چیزی از غذاها برام» اش را به خود گرفت:به جلو لنگید و بهترین حالت بدخلقی پیرمردانه

 «داشته باشید؟نگه
 

 «تونم بکشمش آنتینوس؟نشناس! میگودولِ پیرِ حق گدا» تنفر غرید:یکی از ارواح، با
 عضالت گردن جیسون منقبض شدند. 

 «یز من بشین.ممن امروز توی حال خوبی هستم. بیا ایروس سر » کرد، سپس با دهان بسته خندید:آنتینوس سه ثانیه به او نگاه
 جیسون انتخاب زیادی نداشت. 

شان طوری بود، که انگار انتظار رقابت کُشتی های دزدانهارواح بیشتری در اطرافشان جمع شدند و نگاهاو رو به روی آنتینوس نشست؛ در حالی که 
 کشیدند.ای را میشرورانه

ی اول، اش کشیده شده بودند. در وهلههای گرگ صفتانههایش به نازکی کاغذ روی دندانهای آنتینوس زرد خالص بود. لباز نزدیک، چشم
هایش سر آنتینوس، روی شانه ه موهای فرفری تیره غول در حال تجزیه است. اما بعد فهمید که جریان ثابتی از خاک از پوستجیسون فکر کرد ک

های قدیمی شمشیر را روی پوست خاکستری غول، پرکرده بودند. خاک بیشتری از زیر تیر فرو رفته در هایی از گِل جای زخمریزد. کلوخمی
 شد. گلویش، سرازیر می

 «قدرت گایا! زمین این موجود رو سرهم نگه داشته.» جیسون فکر کرد:
تونه زنم که حتی یه گدا هم مییانتظار نداشتم که اینجا ببینمت، ایروس. اما حدس م» آنتینوس گیالسی طالیی و دیسی غذا را روی میز سر داد:

 «خواستار انتقام باشه. بخور و بنوش.
 خاست.ای بود که از آن بخار بر میای گوشت مرموز قهوهخورد. در بشقاب، تکهه موج میمایع قرمزغلیظ در گیالس، مستان

 بوسید.تا یک ماه او را نمی خوارش احتماالًکشت، دوست دختر گیاهها او را نمیمعده جیسون به هم پیچید. حتی اگر غذای غول

                                                            
27 Tartarus 
28 Iros 
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 «کس منفعت نداره.هدف بوزه، برای هیچبی بادی که »یاد آورد:باد جنوبی گفته بود، به 29چیزی را که ناتوس
های کرد، به حرف هر یک از طرفگری میخدایان میانجیهای محتاطانه بود. بین نیمهتمام وظایف جیسون در کمپ ژوپیتر، بر حسب انتخاب

 کرد. عجول نبود. ری فکر میشد، قبل از هر کارساند. حتی اگر از رسوم رومی خشمگین میدار میداد و حق را به حقمشاجره گوش می
 کرد.خواست میگذاشت و هر کار میناتوس به او اخطار داد که تأمل زیاد، کشنده خواهد بود. جیسون باید تفکر را کنار می

اشت. حریصانه ا با انگشتانش کند و در دهانش گذری بزرگی از گوشت کرد. تکهاگر قرار بود یک گدای ناسپاس باشد، پس باید مثل همان رفتار می
داد نه خون یا سَم. جیسون با خودش جنگیده بود که احتیاط مقداری از مایع قرمز را سر کشید، که با خوشحالی دریافت که مزه ی شراب رقیق می

 کند، اما کله پا و یا منفجر نشد. 
 بعد مدتی دهانش را خشک کرد.

 این بگو! برای گرفتنش کجا باید ثبت نام کنم؟ ینتقام؟ دربارهای این ... چی صداش کردی؟ خوشمزه بود! حاال به من درباره  -
 توانند او را لمس کنند.کل خطرناکی متوجه شد که میاش زد و جیسون به شها به شانهارواح خندیدند. یکی از آن

یشتری وجود داشتند که قادر بودند به او د. اما ظاهراً ارواح اینجا داشتند؛ به این معنی بود که دشمنان بدر کمپ ژوپیتر، الرها جسم فیزیکی نداشتن
 اش کنند یا حتی، سرش را بزنند.ضربه بزنند، زخمی

 آنتینوس به طرفش خم شد.

. اینم معلومه که تو یه جنگجو نیستی. هامون رو برسونیبه من بگو، ایروس، پیشنهادت چیه؟ ما نیاز نداریم که مثل روزهای قدیم پیام  -
 نمونش همون زمانیه که ادیسه فکت رو شکست و توی خوک دونی شوتت کرد.

کرد. ایروس، نوعی جانور رسانی میغذا برای خواستگارها پیامهایماندهروس،  پیرمردی که در عوض پسهای عصبی جیسون آتش گرفتند. ایرشته
اش اش برگشت، به شکل یک گدا در آمده بود و ایروس فکر کرده بود که شخص جدیدی به قلمروادیسه به خانه خانمان بود. وقتیآموز بیدست

  است. هر دو شروع به جدل کردند. تجاوز کرده

 تو ایروس رو مجبورش کردی...  -
 جیسون مکث کرد.

تر ه چقدر عضالنیکیراهنش رو کند و دیدی بودی. حتی وقتی ادیسه پمجبورم کردی با ادیسه بجنگم. روش پول شرط بندی کرده  -
 مردم.موندم یا میدادی که زنده میبود، بازم مجبورم کردی باهاش بجنگم. اهمیت نمی

 های تیزش را نشان داد.آنتینوس دندان

یای فانی برگردی. ه تو به دندادم. هنوزم برام مهم نیست! اما حاال، تو اینجایی، پس دلیلی داشته که گایا اجازه دادمعلومه که اهمیت نمی  -
 شدن توی غنائم ما هستی؟به من بگو چه دلیلی داره که تو شایسته شریک

 چه غنائمی؟  -
 آنتینوس دستانش را از هم باز کرد.

 ول و زنش بودیم.، دوست من. اولین باری که ما اینجا رو دیدیم، تنها در صدد به دست آوردن قلمرو ادیسه، پتمام دنیا  -

 نش.مخصوصاً ز  -
 اش، به دنده جیسون سقلمه زد.یک روح طاس با آرنج لباس فرسوده

 یه کیک عسلی کوچولو و داغ بود! 30پنلوپه  -
 مثل من فک بزنی برد دریافت کرد. او محتاطانه دهانش را به نشانههای سفارش شده را به میز کناری میجیسون نگاه آنی از پایپر که نوشیدنی

 شروع کرد به الس زدن با افراد مرده.با انگشتانش لمس کرد و 

                                                            
29 Notus 
30 Penelope 
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 آنتینوس غر زد:

تو یه ترسوی پر ادعایی. هیچوقت شانسی با پنلوپه نداشتی. یادم میاد که فقط اون خیکت رو چاق کردی و سر این که  31یوریماکوس  -
 ادیسه زندگیت رو ببخشه، همه چیو گردن من انداختی.

 ی خوبی برام داشت!واین کار هم چه نتیجه  -
 وارش اشاره کرد. اش را کنار زد و به سوراخ یک اینچی در سینه روحرشتهریماکوس پیراهن رشتهیو

 خواستم با زنش ازدواج کنم، قلبم رو شکافت.ادیسه فقط واسه اینکه می  -
 آنتینوس به سمت جیسون چرخید.

و تقسیم رها ی خیلی بزرگتری کنار هم جمع شدیم. وقتی گایا خدایان رو نابود کنه، ما بقایای دنیای فانیدر هر حال، حاال برای جایزه  -
 می کنیم!

 «بازی تو لندن! 32تخته» غولی در میز کناری داد زد:
 دیگری فریاد زد: 

 33مونترال!  -
 ای به او انداختند، اظهار نظر را قطع کرد.که بقیه نگاه حیرت زدهکه به طور واضحی زمانی « داالس!» سومی جیغ کشید:

 لولیدند. گوشت و شراب در معده جیسون به هم می

 نفر میشن و نصف اونها برای من جدید هستن اینطور که من شمردم کم کم دویست ی این مهمونا چرا اینجا هستن؟بقیه  -

. اون ا و شکایت های مختلف علیه خدایان و قهرمانان دست آموزشان هی با خواستهاشخاصبه دنبال لطف گایا هستن. همه ه آنهاهم  -
وطنان خودش حمله کرد؛ از به هم هاپارساتحاد با از طریق ، حاکم سابق آتن. اون خلع شد و 34التی که اون طرف نشسته هیپیاسه

 کنه.اخالقیات هم بویی نبرده. اون برای به دست گرفتن قدرت هر کاری می
 «دمت گرم!» هیپیاس داد زد:

 آنتینوس ادامه داد: 

 ها تسویه حساب کنه.!  اون دوست داره تا با رومی35اون رذلی که پای بوقلمون تو دهنشه، هاسدرابل کارتاژیه  -
 «ممممم» کاتاراژیانی گفت:

 ... 36و مایکل وارس  -
 جیسون یخ زد.

 کی؟  -
ها چرخید. جسمش تار، دودی و نا معلوم بود، طوری ارغوانی و زره اعضای لژیون به سمت آنشرت مو، در تیدرست در کنار فواره شنی، مردی تیره

ی ، سر دو چهرهSPQRشد: حروف ، اما خالکوبی لژیون با وضوحی کافی بر روی ساعدش دیده میجور روح باشدیککه جیسون فکر کرد او 
 م آویزان بود.پنجم38رتهوو کو 37نشان بزرگ پراتوری اشسینه زره های خدمتش. بر رویژانوس، و شش عالمت برای سال

                                                            
31 Eurymachus 

 تخته نرد.32
33:Montreal.شهر مهم تجاری کانادا که بخش اعظمی از وقایع تاریخ این کشور را به همراه دارد 

34 Hippias 
35 Hasdrubal of Carthage 
36 Michael Varus 

 حاکم شهر 37
 یگان نظامی 38
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یسون انگار با دیدن نگاه خیره جحال، پوست مرده بود. با این 1980جیسون تا به حال مایکل وارس را مالقات نکرده بود. پراتور بدنام در سال 

 اهمیتی کرد.ای از بیدیدند. آنتینوس اشارهیرسید که جیسون را بدون تغییر شکلش منظر میفروغ بهشد. آن چشمان بیوارس سوراخ می

طراف ول بگرده. اخدای رومیه. عقاب لژیونش رو تو... آالسکا از دست داد، درسته؟ مهم نیست. گایا بهش اجازه داده تا این اون یه نیمه  -

نوز جواب ندادی. چرا باید ورود هبرای شکست دادن کمپ ژوپیتر داره. اما تو ایروس، به سوال من  اطالعاتیکنه که اون اصرار می

 آمد بگیم؟تو به جمعمون رو خوش
 داد.شد، انگار به شک او واکنش نشان میتر میتوانست حس کند که مه دورش رقیقکردند. میی وارس جیسون را عصبی میهای مردهچشم

 ی آنتینوس ظاهر شد.ناگهان آنابث کنار شانه

 س!خواین سرورم؟ اووووپبازم شراب می  -
 را بر روی پشت گردن آنتینوس خالی کرد. نقره ایی او محتوی یک کوزه

 غول پشتش را به سرعت کنار کشید.

 آه! دخترک کودن! کی تو رو از تارتاروس برگردونده؟  -
 انداخت. معذرت خواهیآنابث سرش را با 

 کنه! خواید؟ تیرتون داره چکه میمی نمداریک تایتان، سرورم. چند تا دستمال   -

 گمشو!  -
 آنابث نگاهی به جیسون انداخت، پیامی مسکوت از حمایت، سپس در میان جمعیت ناپدید شد.

 کرد، جیسون شانس جمع کردن افکارش را یافت. در زمانی که غول خودش را خشک می
 کردند؟ بود؟ به چه دلیلی باید قبولش میرسان سابق خواستگارها. چرا باید اینجا میاو ایروس بود، پیام

 ترین کارد گوشت بری را برداشت و محکم در میز فرو کرد؛ تمام ارواح دورش از جا پریدند. نزدیک
اومدم  39هیدیزیکنم. من از خانهجا میها رو جابههم پیامهای پست،  من هنوزآمد بگید؟ چون ای بیچارهچرا باید به من خوش» جیسون غرید:

 «!کنیدمیدارید چه غلطی اینجا تا بفهمم 
داخت، شراب هنوز هم از روی . غول به او نگاهی انبه فکر بیفتدرسید که باعث شد آنتینوس بخش آخر حقیقت داشت، و آنقدر واقعی به نظر می

 کرد. تیر درون گردنش چکه می

 ه تا کشیک ما رو بدی؟ رو فرستاد -ه گدای -انتظار داری باور کنم که گایا، تو  -
 جیسون خندید.

تاالر گنبدی شکلی که کف آن با سنگ  ترک کرد.  40زو آخرین افرادی بودم که اپیروس رو قبل از بسته شدن دروازه های مرگجمن   -
 های جواهر و استخوان نکرومنشن راه رفتم!روی سنگفرشبر ایستاد رو دیدم. من قبر پوشیده شده بود و سلتیوس در آن به نگهبانی می

 زدند.میو زیر لب حرف  ندخوردمی راف میز، ارواح تکانی. در اطنیز حقیقت بوداین 
 یخونک زد.سجیسون با انگشت به غول 

و خوش  بینم یه جمعیت تنبل؟ تمام چیزی که من میرا لیاقت لطف گایا رو داریآنتینوس، شاید بهتر باشه تو به من توضیح بدی که چ  -
 ؟. من باید به مادر زمین چی بگمکنندبرن و کوچک ترین تالشی برای کمک به جنگ نمیگذرون مردست که از تفریحاتشون لذت می

کرد او را به زور در آغوش بگیرد، ی چشم دید که پایپر لبخندی از روی تایید زد. سپس به طرف روح یونانی درخشانی که سعی میجیسون از گوشه
 برگشت.

                                                            
39 House of Hades 
40 Doors of Death 
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 رانداز کرد.ب وآن را بیرون کشید،  ،حلقه کرد ،آنتینوس دست خودش را دور چاقوی استیک بری که جیسون در میز فرو کرده بود

 .اینجاییم 41به دستور پورفیریوناگه از طرف گایا اومدی، باید بدونی که ما   -
 .آنتینوس تیغه را روی کف دستش کشید. به جای خون، خاک خشک از شکاف بیرون ریخت

 شناسی؟پورفیریون رو که می  -
 آورد.  ی گرگ ها را به خوبی بیاد میجیسون تالش کرد تا حالت تهوعش را کنترل کند. او نبرد با پورفیریون در خانه

از شما تاثیر شناسمش. ایشون خیلی های سفید. موی بافته شده با کلی سالح. البته که میغول شاه، پوست سبز، چهل پا قد، چشم  -
 .رترنگزا

 
 ود.جیسون تصمیم نداشت بگوید، اخرین باری که غول شاه را دیده بود، او را با زدن آذرخشی به سرش منفجر کرده ب

 های جیسون انداخت.یی دور شانهرسید که آنتینوس الل شده بود، اما دوست طاسش یوریماکوس بازوبار، به نظر می برای اولین
 داد.سوخته مینفسش بوی شراب تند و سیم برق 

 یه کم توجه به اینجا بده، دوست من!   -
 سوزاند.لمس روح وارش پوست جیسون را می

چرا باید بدونی آتن صحبت کرده باشی،  اعتبار تو رو زیر سوال ببریم. فقط اینکه تو اگه با پورفیریون در خوایمنمیمن مطمئنم که ما   -
 کنیم.اون داریم عمل میدم که ما طبق دستور یم. بهت اطمینان مییاینجا

، مربی جیسون 42شان بخشکاند. کایرونگایا عهد کرده بود تا خدایان را از ریشهپورفیریون در آتن. جیسون سعی کرد تا شگفتیش را پنهان کند. 
 اما حاال... کردند، الهه زمین را در دل کوه المپ بیدار کنند.ها تالش میها، این طور برداشت کرده بود که غولدر کمپ دورگه
 «شه.ترین معابد که برای خدایان تو آتن بنا شده. اونجا جاییه که گایا بیدار می. کهن43آکروپولیس» جیسون گفت:

 داد، مثل بادی که از سوراخ بالن بیرون بزند.خندید صدای فس فس میاش، همینطور که میزخم روی سینه« البته!» یوریماکوس خندید:

دونن که پرواز کردن باالی زمین خداهای فضول باید از روی دریا برن؟ اونا میدونستی که اون نیمهنجا، میو برای رسیدن به او  -
 خطرناکه.

 «کنن.اونا از روی این جزیره عبور می که یعنی» جیسون گفت:
 رد.کابش فرو های جیسون برداشت و انگشتانش را در جام شریوریماکوس مشتاقانه سر تکان داد. دستش را از دور شانه

 و با توجه به این نکته، اونا یه انتخاب دارن، درسته؟  -
درخشید. یونان را عین یک ساعت شنی کج محور کشید؛ دایره طبیعی روی چوب میاو بر روی میز خطی ساحلی را رسم کرد، شراب به شکل غیر

شد. بین شناخته می 44بخش بزرگ سرزمین به عنوان پلوپونیس -بزرگی را به عنوان خشکی شمالی، و دایره کمی بزرگتر را زیر آن کشیده بود
 ها خط نازکی از دریا جاری بود. آن

 .45های کورینثتنگه  -
 ها گذرانده بودند.ی خدمه با ماللت روز گذشته را برای مطالعه نقشهجیسون به سختی تصویر را تطبیق داد. او و بقیه

 ...«های کورینث. اما اگه اونا تالش کنن از یک راه دیگه برن تا اینجا کشیده شده، از بین تنگهترین مسیر از شرق مستقیم» یوریماکوس گفت:
 آنتینوس غرید:

                                                            
41 Porphyrion 
42 Chiron 
43 Acropolis 
44 Peloponnese 
45 Straits of Corinth 
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 کافیه! تو یه دهن لق داری یوریماکوس!   -
 رسید.روح رنجیده به نظر می

زا که هوا رو کنترل و ارواح طوفان ها که تو ساحل دیگه اردو زدنی ارتش سایکالپسخواستم همه چیزو بهش بگم که! فقط دربارهنمی  -
 نزدیک بشه ... 47شن و البته اگه کشتی به دلفیها فرستاده میکه برای هجوم به آب 46های دریایی شیطانی کتوکنن و اون هیوالمی

 ای کودن!  -
 خیالی یوریماکوس کشیده شد.   بازوی وار خاک از مچ دست تا باالیآنتینوس از روی میز دست دراز کرد و مچ روح را چنگ زد. کبره نازک و روح

 ...«کنم! من ... من فقط نه! خواهش می» یوریماکوس جیغ زد:
ه جا ماند. یوریماکوس بزد، چاک چاک شد و از آن تنها مشتی شن گرفت، جیغ میطور که خاک بدنش را مثل یک پوسته در بر میروح همین

 رفته بود.
 سکوتی هشیارانه تماشا کردند. کرد. خواستگارهای دیگر که سر میز نشسته بودند، او را در هایش را پاکآنتینوس عقب نشست و دست

های منتهی به آتن طبق قولی که دادیم به شدت عذر منو بپذیر، ایروس. تمام چیزی که نیاز داری بدونی اینه که... تمام راه» غول لبخند سردی زد:
مام پلوپونس رو دور بزنن، که خیلی امن تها رو بپذیرن، که غیرممکنه، یا باید از راه دریا بور از تنگهخداها یا باید ریسک عست. نیمهمحافظت شده

جا فهمیم. اونا رو اینحض اینکه اونا به ایتاکا برسن، ما میمانتخابی، از اون نجات پیدا کنن. به  هرممکنه که با وجود نیست. هر اتفاقی بیافته، غیر
 «ها رو به آتن برگردونی.تونی این پیامبینه که ارزش ما چقدر زیاده. تو مییا میکنیم و گامتوقف می

ضار کرده بود، تا به حال ندیده بود. کوبید. او این پوسته زمینی را که آنتینوس برای نابودی یوریماکوس احاش میقلب جیسون دیوانه وار به سینه
 ان هم تاثیر دارد. خدایخواست ببیند که این قدرت بر روی نیمهنمی

ه بود، اما معلوم نبود که با همچنین آنتینوس اطمینان داشت که قادر به پیدا کردن آرگو دو بود. جادوی هیزل تا حاال کشتی را نامشخص کرد
 افتاد.گذشت زمان چه اتفاقی می

 ها مشورت کند.جیسون نیاز داشت با آن

 12الی بود. تنها جو 20امروز  پیرامون ساحل جنوبی در برابرشان قرار داشت.قابل عبورتر ل شان آتن بود. مسیری امن تر، یا حداقمقصد اصلی

 آگوست، جشن باستانی امید، جلو بزنند. 1روز وقت داشتند تا از زمان برنامه ریزی شده گایا برای بیداری، 

 کردند.جیسون و دوستانش باید تا زمانی که فرصتش را داشتند، فرار می
 س سردی از بداقبالی، انگار که  تاکنون بدترین اخبار را نشنیده بود.ح -آزرددیگری او را میاما چیز 

اش ای برای آیندهاید ایدهشبرود،  آپولو پیشگوییوریماکوس به دلفی اشاره کرده بود. جیسون پنهانی امید داشت تا به دیدن مکان باستانی 

 ر گرفته بود...بگیرد، اما اگر آن جا مورد هجوم هیوالها قرا
 بشقاب غذای سردش را کنار گذاشت.

خداها زرنگن. و بستن درهای مرگ رسه. به خاطر خودت، امیدوارم اینطوری باشه، آنتینوس. این نیمههمه چی تحت کنترل به نظر می  -
 تونیم بذاریم که از کنارت به سادگی رد بشن، و از دلفی کمک بگیرن.خودش نشونه این حقیقته. ما نمی

 ای کشید.آنتینوس خره

 هیچ ریسکی روی این موضوع نیست. دلفی دیگه تحت کنترل آپولو نیست.  -

 خداها پلوپونس رو دور بزنن چی؟فهمم. اما اگه نیمهمی... می  -

                                                            
46 Keto 
47 Delphi 
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اش رو اقتشپیروزیتره. بعالوه اینکه خداها امن نیست، و همچنین خیلی دوربرای نیمهبه هیچ عنوان تو زیادی نگرانی. اون مسیر   -

 خداها بتونن برنده این جنگ بشن.کنه. تا وقتی اینجوری باشه، هیچ راهی نیست که اون نیمهمنتشر می 48توی المپیا
 کرد، سر تکان داد.حال که درک نمیجیسون با این

 م.کنم. برای ...ام... غذا ممنونها رو به شاه پورفیریون گزارش میخیلی خب، من تمام این  -
 مایکل وارس داد زد:  در کنار فواره،

 صبر کن!   -
شع سفید گیج کننده در اطرافش و چشمان جیسون نفرینی را عقب راند. تاکنون تالش کرده بود تا پراتور مرده را نادیده بگیرد، اما حاال وارس با تشع

 کرد.بش، به سمت او حرکت میهای فاضآلگود رفته مثل چاه
 آویخته شده بود.به کمرش یک گالدیوس طالی امپراتوری 

 «باید بمونی.» وارس گفت:
 ای به روح انداخت.آنتینوس نگاه رنجیده

 ده!خواد، بذار بره. اون بوی بدی میمشکل چیه، لژیونر؟ اگه ایروس می  -
نابث در سکوت چاقوی برش زنی دیگر ارواح مضطربانه خندیدند. آن طرف محوطه، پایپر به جیسون نگاهی مملوء از نگرانی انداخت. کمی دورتر آ

 ترین بشقاب غذا کش رفت. را از نزدیک
 اش با یخ پوشیده شده بود.ی شمشیرش گذاشت. با وجود گرما، قفسه سینهوارس یک دستش را بر روی قبضه

م ی یونانی به اسبار هم وقتی مردم، به خاطر یه تفالهبار موقعی که زنده بودم، یکیک -من کوهورتم رو دوبار تو آالسکا از دست دادم  -
 دونی چرا؟پرسی جکسون. اما بازم اومدم اینجا تا به فراخوان گایا پاسخ داده باشم. می

 جیسون آب دهانش را بلعید.

 کله شقی؟  -
بودن گایاست، بلکه به خاطر  شدیم، نه تنها به خاطر قدرتمندگه داشتههاست. دلیل اینکه همه ما اینجا نمکان خواسته اینجا» وارس گفت:

 «نتینوس.های خودمون هم هست. طمع یوریماکوس. ستمگری آخواسته
 «کنی!داری تملق می» غول زیر لب گفت:

 وارس ادامه داد:

تونه داشته ای میطلبی من. و تو، آیروس. چی تو رو این جا کشونده؟ یه آواره چه خواستههانتقام هاسدرابل. خودخواهی هیپیاس. جا  -
 باشه؟ شاید یه خونه؟

 ین حس را مواقعی که طوفان الکتریکی عظیمی در راه بود، داشت.ا -اش حس کردای را زیر جمجمهجیسون گزگز ناراحت کننده
 «دارم.من باید برم، چندتا پیام برای رسوندن » گفت:

 مایکل وارس شمشیرش را از نیام خارج کرد.

خوای بدونی چرا مطمئنیم که ها ببینم. آیروس میها و حیلهتونم از بین پوششبرای همین می ، خدای دوچهرست.49پدر من، ژانوس  -
 تونن از این جزیره بدون دیده شدن توسط ما رد بشن؟خداها نمینیمه

کشد تا منور اضطراریش را بیرون بیاورد پشت سر هم ردیف کرد. تالش کرد حساب کند که چقدر طول میهای التین را جیسون در سکوت فحش
 که این جمعیت مرده او را تکه تکه کنند، زمان بخرد.  این توانست برای مخفی شدن دخترها قبل ازو آتش بزند. با کمی امید می

 به سمت آنتینوس چرخید.

                                                            
48 Olympia 
49 Janus 
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 ی یا نه؟ شاید بهتره باشه به این رومیت یه پوزه بند بزنی.دببینم، اینجا تو دستور می  -
 غول نفس عمیقی کشید. تیر میان گلویش لرزید.

 شه. ادامه بده وارس.آه، خب داره یه کم سرگرم کننده می  -
 پراتور مرده شمشیرش را بلند کرد.

 .جیسون گریسخواد تو رو ببینه کنن. یکی میدن. اونا خود واقعی ما رو افشا میهای ما، ما رو لو میخواسته  -
هایش تبدیل به پودر پشت سر وارس، جمعیت از هم جدا شدند. روح لرزان زنی به سمت جلو پیشروی کرد و جیسون، حس کرد که استخوان

 شدند.می
 «عزیزم! اومدی خونه.» روح مادرش گفت:
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PERCY JACKSON 

hadis, ThundeR  

HELT,ThundeR 

Nariman 

 

دار سبز و قرمز، هم شکل تزئینات یک درخت کریسمس. النگوهای رنگی را در دستانش هایش آشنا بود؛ شال گلشناخت. لباسبه طریقی زن را می
ها برای آخرین خداحافظی بغل کرده بود، در پشتش فرو رفته بودند. مویش که تاجی از فرهای ی گرگدر خانهشناخت؛ چون آن زمان که او را می

 آورد.یاد میداد را بهبه رنگ بلوند بود، و بوی لیمو و بخار می

از پناهگاهی بیرون آمده و به شکلی ای درخشیدند؛ انگار که بعد از جنگی هستهچشمانش مانند چشمان جیسون آبی بودند، ولی با نوری لرزان می
 گشت.هایی آشنا در دنیایی تغییر کرده، میها به دنبال  نشانهسیری ناپذیر، با آن

 «عزیزم!» بازوانش را از هم گشود:

 ها بیش از این مهم نبودند.ذهن جیسون منجمد شد. ارواح و غول

 از جنس طالی امپراتوری برگشت. گالدیوسیاش به شکل هایش متوقف شد. چوبدستیپوشش مه او برداشته، بدنش صاف، و درد مفصل

III 
 جیسون
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هایش در کمپ ها بود، سالهایی که در کمپ دورگهشد؛ ماهاش تجزیه میهای زندگیکرد که الیهاحساس سوزش تمامی نداشت. حس می 
ی لبش، یادگاری وقتی که سعی پذیر بود. حتی زخم روی ترسیده و آسیبی دوساله. دوباره یک بچه50لهه گرگ، لوپاهایش پیش اژوپیتر، و آموزش

 بود. کرده بود تا یک سنجاق را در نوپایی بخورد، مثل یک بریدگی تازه شده

 «مامان؟» از خیال بیرون آمد:

 «بله، عزیزم. بیا منو به آغوش بکش.» تصویر مادرش سوسو زد:

 تو... تو واقعی نیستی.  -

 البته که اون واقعیه.  -

 آمد.صدای مایکل وارس از دور می

، ستاره تلویزیون، دلبر 51ده تا همچین روح ارزشمندی در جهان زیرین بپوسه؟ اون مادر توئه، بریل گریسفکر کردی که گایا اجازه می  -
ی هر کدوم از ما لکه دوبار توسط اون نادیده گرفته شد. اون به اندازهشاه المپ، کسی که توی هر دو جنبه رومی و یونانی، نه یک بار ب

 شایسته عدالته.

 ها چشم دوخته به او، دورش جمع شدند. دل جیسون لرزید. خواستگار

 .من سرگرمی اونامجیسون دریافت: 

 دانستند.تر از جنگیدن دو گدا تا سر حد مرگ میاحتماال ارواح این را حتی سرگرم کننده

 «جیسون، به من نگاه کن.» دای پایپر وزوز درون سرش را قطع کرد:ص

قدر قابل ی او، همانتر، آمفورای سفالی به دست، ایستاده بود. لبخندش وجود خارجی نداشت. نگاه خیره برّان و فرمان دهندهبیست پا آن طرف
 شد نادیده گرفت.چشم پوشی بود که پر آبی هارپی در موهایش را می

 کنی؟تر. حسش نمیثل طلسم سخن وری، اما خطرناکم -کنهادر تو نیست. صداش داره مثل یک جور جادو روی تو عمل میاون م  -

 حق با اونه!  -

جیسون، اون فقط یه پس » زده کرد:ترین میز پرید. یک سینی را با لگد به طرفی پرت کرد و دوجین از خواستگارها را شگفتآنابث روی نزدیک 
 «یا شاید... 52رته؛ مثل یه آرایمونده از ماد

 روح مادرش بغض کرد: 

                                                            
50 Lupa 
51 Beryl Grace 

 و چشمان قرمز درخشان؛ دختران نیکس)شب(. های برنجیارواح زنان نفرین شده؛ با دو بال خفاش مانند، چنگال52
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یه پس مونده! آره، ببین تا چه حد پایین اومدم. تقصیر ژوپیتره. اون ما رو ترک کرد. قصد نداشت بهم کمک کنه. دوست نداشتم توی   -
کنار هم بمونیم. چرا االن برای اونا دادن سونوما رهات کنم، عزیزم؛ ولی جونو و ژوپیتر حق انتخابی برام نذاشتن. بهمون اجازه نمی

 تونیم دوباره یه خانواده باشیم.بپیوند. رهبریشون کن. می53بجنگیم؟ به این خواستگارها 

 کرد. می جیسون وجود صدها چشم را روی خودش حس

 این داستان زندگی من بوده!با تلخی فکر کرد: 

ها مثل یک شاهزاده به نوبت ود، رومیرهبریشان کند. از وقتی که به کمپ ژوپیتر رسیده بجا کردند، در انتظار این که همههمیشه همه نگاهش می
 تربیتش کرده بودند. 

ها و دوست ترین ماموریتکمپ، گرفتن پستیوستن به بدترین کوهورت، تغییر دادن سنت هایپ -هایش برای تغییر سرنوشتشبا وجود تالش
 بود.اش تضمین شدهتر، آیندهال پراتور شد. به عنوان یک پسر ژوپیبه هرح -هاترین بچهشدن با ناشناخته

ه. باالخره باعث خرد شدن آدم پسر زئوس بودن آسون نیست. فشار زیادی دار الطارق به او چه گفته بود:به یاد آورد که هرکول در تنگه جبل 
 شه.می

 خم شده بود.حاال جیسون در اینجا، همچون چله کمانی که سخت کشیده شده باشد، 

 به مادرش گفت:

 تو منو ترک کردی. اون ژوپیتر یا جونو نبود. تو بودی.  -

 هایش جیسون را به یاد خواهرش تالیا، انداخت.بریل گریس قدم به جلو گذاشت. خطوط نگرانی دور چشمانش، فشار محکم لب

 آد؟نمیگردم. اینا آخرین حرفام به تو بودن. یادت عزیزم، من به تو گفتم که برمی  -

 پر از اشک بودند. زد، اما چشمانشمادرش او را برای بار آخر به آغوش کشیده بود. لبخند می خانه گرگجیسون لرزید. در ویرانه 

 . همه چی درسته قول داد:

 دانست که هیچ چیز درست نیست. اما حتی جیسون به عنوان یک بچه کوچک، می

 .بینمتزم. به زودی میگردم پیشت، عزیهمینجا منتظر بمون. بر می

 ها به دنبالش آمدند. گرگ زد؛ آن زمان بود کهها سرگردان بود و، مادرش و تالیا را صدا میبرنگشت. در عوض جیسون، تنها و گریان در خرابه

ی شنی که در ود، مثل دانهخته بقول نگه نداشته شده مادرش، هسته وجودی او را تشکیل داده بود. تمام زندگیش را بر محور رنجش از قول او سا
 هسته مروارید قرار گرفته باشد. 

 شن.ها شکسته میگن. قولهمه مردم دروغ می

                                                            
 کنه و هم این که این گروه مدعی انتقام هستند.توی این فصول معنای دوگانه داره. هم به گذشته که خواستگار ملکه پنلوپه بودند اشاره میsuitorsکلمه  53
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طور که ترکش کرده بودند خواست آنداشت. هرگز نمیهایش را نگه مینهایت زخم خورده بود، چون جیسون پیرو قوانین بود. قولبا این حال بی
 ترک کند.و دروغ در گوشش خواندند، کسی را 

 که برای همیشه ترکش کرده بود.حاال مادرش بازگشته، و یقین جیسون در مورد خودش را پاک کرده بود؛ این

چرکین باشی. از دیدنت بسیار خوشحالم، پسر ژوپیتر. به مادرت گوش کن. باید نسبت به خدایان زیاد دل» آنسوی میز، آنتینوس جامش را باال برد:
تونیم کنیم. دوست داری مادرت داخل دنیا بمونه؟ می؟ فکر کنم، این دوتا دختر پیشخدمت دوستای توئن؟ بهشون رحم میپیوندیچرا به ما نمی

 «کارو بکنیم. آرزوی شاه شدن دار...این

 «نه! من به شما تعلق ندارم.» رفت:سر جیسون گیج می

تونی مثل ادیسه ها رو شکست بدی، میتور من؟ حتی اگر گایا و غولانقدر مطمئنی، شخص پرا» مایکل وارس با چشمان سرد به او چشم دوخت:
هایی مثل این پیدا گه که خرابهبرگردی، کی میاگر پذیره. ها؟ هیچ کس تو را نمیها؟ با رومی؟ با یونانیکجاستات به خونه برگردی؟ االن خونه

 «کنی؟نمی

ای خالی. تنها فواره که های خیالی، آنجا چیزی نبود جز یک توده پاره آجر در نوک تپهها و ستونجیسون حیاط قصر را برانداز کرد. بدون بالکن
 رسید واقعی باشد؛ انگار یادآوری از قدرت نامحدود گایا بود.پاشید، به نظر میشن به بیرون می

 به وارس گفت:

 تو یه افسر لژیون بودی. یه رهبر روم.  -

 وارس گفت:

 کنن. ها تغییر میریهمونطور که تو بودی. وفادا  -

 جیسون پرسید:

ی مرده که منتظر رو سکو رفتن گایا هستن، و باور دارن که دنیا به اونا چیزی گروه تعلق دارم؟ یه مشت بازنده اینکنی من به فکر می  -
 بدهکاره؟

 هایشان را کشیدند.ها روی پاهایشان بلند شدند و اسلحهدور زمین ارواح و غول

 «زنن.مواظب باشید! همه تو این قصر دشمن شما هستن. هر کدومشون توی اولین فرصت از پشت بهتون خنجر می» جمعیت داد زد:پایپر به سمت 

کردند. همه از گوشه چشم به هم نگاه گفت و جمعیت باور میبود. حقیقت را میوری پایپر واقعا قدرتمند شده در این چند هفته اخیر، طلسم سخن
 ا به دور قبضه شمشیرها گره خورد.هکردند، و دست

تونه سفرش به آتن رو تموم کنه. حتی هیچ وقت نمیآرگو دو عزیزم، عاقل باش. جستجوت رو تموم کن. » مادر جیسون به سمتش قدم برداشت:
 «خوره.اگر بتونه، با پارتنوس آتنا به مشکل بر می

 «منظورت چیه؟:» ای از میان او گذشت رعشه
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ترین هج آگاهه. برای کشتنشون، مادر زمین خطرناکی دوستت رینا، نیکو پسر هیدیز و ستیر مقی، عزیزم. گایا دربارهوانمود نکن اح  -
 کنه. اما شما الزم نیست که بمیرید.ای که هرگز استراحت نمیپسرش رو فرستاده؛ شکارچی

 ایستادند، انگار قرار بود برای سرود ملی رهبریشان کند. ها با انتظار رو در روی جیسونها و ارواح نزدیک شدند؛ دویست نفر آنغول

 کنه.ای که هرگز استراحت نمیشکارچی

 داد.دانست که او کیست، ولی باید به رینا و نیکو هشدار میجیسون نمی

 رفت.آن به این معنا بود که باید از اینجا زنده بیرون می

 ش، آماده ایستاده بودند.ابه آنابث و پایپر نگاه کرد. جفتشان برای اشاره

ن خودش را وادار کرد تا به چشمان مادرش نگاه کند. شبیه زنی بود که چهارده سال پیش او را در میان جنگل سونوما ترک کرده بود. اما جیسو 
 بود. شمار، با مرگ دست و پنجه نرم کردهخدایی که به تعدادی بیدیگر یک کودک نوپا نبود. سربازی کهنه کار بود. نیمه

 دیگر شخصی مراقب، عاشق، و محافظی فداکار نبود. -حداقل، نه آن چیزی که مادرش باید باشد -دید، مادرش نبودو چیزی که در مقابل خود می

 مانده.یک پس کرد:آنابث این طور صدایش می

درخشید. می نیاز . روح بریل گریس به طور ساده باهایشان مانده بودندترین خواستهمایکل وارس به او گفته بود که ارواح اینجا به خاطر قوی
 امیدانه، او را در بر گیرند.کردند. دستانش دراز شده بودند، تا ناهایش توجه جیسون را التماس میچشم

 پرسید:

 خوای؟ چی تو رو به اینجا کشونده؟چی می  -

تونست من رو به المپ ببره، ولی من رو ترک کرد. تو نامیرا کنه. می تونست من روخوام. جوانی! زیبایی! پدرت میمن زندگی می» او گریه کرد:
 «تونی همه چیز رو درست کنی، جیسون. تو مبارز پرافتخار منی!می

 سوخت.بوی لیمویش اسیدی شد، انگار که داشت می

شد، تا وقتی که نا امیدی به دیوانگیش دامن زد. و در تر میثباتبود را به یاد آورد. مادرشان پیوسته بیجیسون چیزی که خواهرش، تالیا به او گفته
 نتیجه مستی به هنگام هدایت ماشین، در تصادف رانندگی کشته شده بود.

 خورد. قصد کرد اگر زنده این روز را به پایان رساند، دیگر هیچ وقت به نوشیدنی الکلی لب نزند.شراب مایع در دل جیسون هم می

 هایش در کمپ ژوپیتر، به ذهنش خطور کرد. ای که از خیلی وقت پیش از آموزشکلمه« مانیایی.تو یک » جیسون تصمیم گرفت:

 یک روح دیوانه. این چیزیه که بهش تبدیل شدی.  -

 زد:تصویرش در میان طیفی رنگی سوسو می« من تمام چیزیم که باقی مونده.» بریل گریس موافقت کرد:

 که داری. امدر آغوشم بگیر، پسرم. من تمام چیزی  -
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 تونی نَسَبِت رو انتخاب کنی. اما قادری میراثت رو بر گزینی.نمیی باد جنوبی در سرش سخن گفت: خاطره

جیسون حس کرد که شخصیتش سرپا شد، هر لحظه یک جنبه از آن در سر جایش قرار گرفت. احساس کرد ضربان قلبش یکنواخت شد. سرما 
 خورشید عصرگاهی گرم شد.هایش را ترک کرد و پوستش در استخوان

 «نه.» فریاد کشید:

 «.من فرزندی از روم و یونانمام گسترش پیدا کرده؛ های من تغییری نکرده. تنها خانوادهوفاداری» آنابث و پایپر را برانداز کرد:

 «ی تو نیستم.من بچه» برای آخرین بار نگاهش را به سمت مادرش برگرداند:

و روح بریل گریس با هیسی نرم، مثل آهی از روی آسودگی،  -فشار دادن سه انگشت به قلب -ن را درست کردنماد باستانی دور کردن شیطا
 ناپدید شد.

 «خب، باشه. فکر کنم فقط بکشیمتون.:» ی پر از نفرتی، جیسون را برانداز کرد آنتینوس غول گیالسش را به کناری انداخت. با نگاه خسته

 تر کردند.تنگدور جیسون، دشمنان حلقه را 
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lord of darkness

ThundeR 

NaRiMaN 

 

 تا اینکه زخمی شد.رفت؛ جنگ عالی پیش 

ترین خواستگارها را بخار کرد، سپس روی میز غلت زد  و درست از باالی سر آنتینوس جیسون گالدیوس خود را در قوسی پهن چرخاند و نزدیک
 پرید.

دانست که ولی به طریقی می -وقت با این شمشیر امتحان نکرده بودای که قبال هیچحقه -اش به نیزه تبدیل شودمیانه هوا اراده کرد که تیغهدر 
 کرد.کار می

وری را میان رو شود، جیسون نوک طالی امپراتبهفوتی در دست، روی پاهایش فرود آمد. همانطور که آنتیوس برگشت تا با او رو 546با یک پیلم

 قفسه سینه غول فرو کرد. آنتیوس با ناباوری به پایین نگاه کرد:

 تو...  -

 های مجازات لذت ببر!از دشت  -

                                                            
 شد.های رومی استفاده میارتشرار دارد؛ جنگ ابزاری که در ای که محافظ دست آن در نیمه باالی نیزه قنیزه54

IV 
 جیسون
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 جیسون پیلمش را با یک حرکت سریع بیرون کشید و آنتیوس به خاک تبدیل شد.

 انداخت.ا را از پا میهکرد و غولچرخاند، در میان ارواح فرو میاش را میجیسون به جنگیدن ادامه داد، نیزه

رو شود ای احمق بود تا با او روبهجنگید. شمشیر استخوان  دراکون او، هر خواستگاری که به اندازهدر میان میدان،آنابث هم مانند یک شیطان می
 کرد.را، نابود می

کرد گرفته بود. با دست راستش سوراخ می 55دبوری زتسدار برنزی که از آن سوی فواره شن پایپر هم شمشیرش را کشیده بود؛ شمشیر دندانه

جونتون رو نجات کشید: کرد و همزمان سر خواستگارها فریاد میشد، و گه گاه با شاخ وفور نعمت در دست چپش گوجه پرت میور میو حمله
 .بدید!من خیلی خطرناکم

دادند فرار کنند؛ منجمد شده در حیرت چند یاردی را عقب می خواستند بشنوند، انگار حریفانش ترجیحها میاین دقیقا همان چیزی بود که آن
 گشتند.کنان به درون نبرد برمیکشیدند و سپس حملهمی

اش، وست داشتنی به قفسه سینههیپیاس حاکم ظالم یونانی به سمت پایپر هجوم برد وخنجرش را بلند کرد، اما پایپر با شلیک یک دیگ بریانی د
 کشید.شد، جیغ میدر آورد. از پشت درون فواره افتاد و همانطور که تجزیه میاو را در هوا به پرواز 

های ماهر در شمشیرزنی را از هم شکافت، و متوجه دوجین تیری به سمت صورت جیسون شلیک شد. تیر را به وسیله باد دفع کرد، صف غول
ی سوزانی از نوک نیزه کمانه کرد و ارواح . صاعقهرا روبه آسمان گرفت اششدند. نیزهخواستگار شد که برای هجوم به آنابث کنار فواره جمع می

 ره بود، برجای گذاشت.ای را در جایی که فوارا به یون تبدیل کرد؛ بوی دود خفه کننده

 زهنوالبته او  های زیادی جنگیده بود ولی فراموش کرده بود که چه احساس خوبی در میدان نبرد داشت.در این چند ماه اخیر،جیسون در جنگ
 ترسیده بود ولی بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده بود.

اش دانست که چه کسی است. خانوادهکرد. میمی کامل بودنریزونا با خاطراتی پاک شده بیدار شده بود، جیسون حس بار از وقتی که در آبرای اولین
خدایانی بود که کنارش جنگیده بودند؛ چه اش شامل همه نیمهژوپیتر نداشت. خانواده را انتخاب کرده بود و این هیچ ربطی به بریل گریس یا حتی

 رومی و یونانی، چه دوستان جدید و قدیمی.

 اش را از هم جدا کند.قرار نبود به کسی اجازه بدهد تا خانواده

 کرد.ای به آن طرف تپه پرتاب های پارچهبادها را احضار کرد و سه غول را مانند عروسک

 اش فرمان داد تا به حالت شمشیر برگردد و شروع به زخمی کردن گروه دیگری از ارواح کرد.چهارمین غول را به سیخ کشید و سپس به نیزه

 ن کردند.بعد از مدتی دشمن دیگری برای مقابله با او پدیدار نشد. ارواح باقی مانده خود به خود شروع به نا پدید شد

 را سالخی کرد و جیسون در کمال حماقت شمشیرش را غالف کرد. ژانیهاسدرابل کارتاآنابث 

 درد شدیدی در پائین کمرش شعله کشید، آنقدر تیز و سرد که فکر کرد خیونه الهه برف او را لمس کرده بود. 

 «رومی متولد شدی، رومی هم بمیر!» در کنار گوشش، مایکل وارس فریاد کشید:

                                                            
55 Zethes the Boread 
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 اش بیرون زد.ی سینههن جیسون، درست زیر قفسهنوک شمشیری طالیی از جلوی پیرا

 خورد. کرد که با وزنی کم و سری پُر دَوَران، میان آب شور غوطه میآمد. حس میا دورتر میههایش سقوط کرد. جیغ پایپر از مایلجیسون روی زانو

االی سرش رد شد و زره جنگی مایکل وارس را با صدایی پایپر به طرف او حمله کرد. جیسون با حسی ذاتی، شمشیر پایپر را تماشا کرد که از ب
 فلزی درید.  چانک -کـَمثل 

ها غلتید. موجی از سرما موهای جیسون را از پشت به هوا پخش کرد. غبار در اطرافش نشست و یک کاله خود لژیونری خالی بر روی سنگ
 شته بود. خدای شیطانی رفته بود، اما امضایی ماندگار را بر او جای گذانیمه

 «جیسون.» هایش را گرفت:کرد، پایپر شانههمانطور که او داشت به پهلو سقوط می

 آورد، جیسون نفس نفس زد. سپس او را روی زمین خواباند و سرش را به سنگ تکیه داد. وقتی که داشت شمشیر را در می

 ها دوید. زخمی زننده در کنار گردنش داشت. آنابث به سمت آن

 خدایان!  -

 «به حق خدایان!» به زخم درون شکم جیسون نگاه کرد:

 «گفتم زخم وخیمیه. ممنون. منو بگو که می» جیسون ناله کرد:

اش می راند، دست و پاهایش شروع به سوزش کردند. درد گرفت و خون را به سمت قفسه سینههمانطور که بدنش وضعیت بحرانی به خود می
 کرد.د، اما پیراهنش از خون سرخ شده بود. و زخم دود میکراندک بود که او را شگفت زده می

 شمشیر قرار نبود، دود کند. کامال مطمئن بود که زخم

 کرد.با نفس کشیدن لحنش را کنترل می« شی.خوب می» پایپر کلمات را به دستور گفت:

 آنابث. آمبروسیا!  -

 «باشه، باشه، گرفتم.» آنابث تکانی خورد:

 جستجویی کرد و مقداری غذای خدایان بیرون آورد.اش درون کیسه آذوقه

 باید خونریزی رو متوقف کنیم.   -

 ها را به شکل بانداژ برید.پایپر از خنجرش برای پاره کردن مقداری پارچه از پایین لباسش استفاده کرد. پارچه

که آنابث های کمر و شکم جیسون را در حالی. پایپر زخمدانستهای اولیه میجیسون به طور مبهمی از خود پرسید که او چطور انقدر درباره کمک
 بست.ریخت، میهای کوچک آمبروسا را درون دهانش میذره

ترسید، در صورتی که پایپر با لرزید. با وجود تمام چیزهایی که آنابث از سر گذرانده بود، جیسون متعجب بود که او میهای آنابث میانگشت
 توانست بترسد.کرد. بعد این موضوع به ذهنش سایه انداخت که، آنابث حق داشت هر چقدر که بخواهد برایش بترسد. پایپر نمیخونسردی رفتار می

 او کامال روی نجات دادنش تمرکز کرده بود. 
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 «جیسون، من...من متأسفم. در مورد مادرت. ولی جوری که تو از پسش بر اومدی ... اون خیلی شجاعانه بود.» ی دیگری به او داد:آنابث تکه

 شد. دید که نابود میبست، روح مادرش را میجیسون سعی کرد تا چشمانش را نبندد. هر بار که می

 «اون خودش نبود.» جیسون گفت:

 ای نبود.حداقل، نه قسمتی ازش که من بتونم نجات بدم. هیچ راه دیگه  -

نبود، شاید ولی ... یکی از دوستام،لوک. مادرش...یه همچین مشکلی داشت. اون به این خوبی  ایدرست دیگههیچ راه » آنابث نفس لرزانی کشید:
 «نتونست با موضوع کناربیاد.

 دانست، اما پایپر نگاهی از روی نگرانی به او انداخت.کست. جیسون چیز زیادی در مورد گذشته آنابث نمیصدایش ش

 «دونم این دود واسه چیه.ریزی داری و دود... نمیتا اونجایی که تونستم بانداژ کردم. هنوز خون» گفت:

 «کشه تا ... خداها مرگباره. فقط یه مدتی طول میطالی امپراتوری. برای نیمه» لرزید، گفت:آنابث در حالی که صدایش می

 «شه. باید به کشتی برش گردونیم.خوب می» پایپر پافشاری کرد:

 «من اونقدرام حالم بد نیست.:»جیسون گفت 

 گشت.و این حقیقت داشت. آمبروسا ذهنش را واضح کرده بود. گرما داشت به اعضای بدنش بر می

 شاید بتوانم پرواز کنم ...  -

 «یا شایدم نه...» ای سبز رنگ گرفت:جیسون نشست ولی دیدش را سایه

 «. باید با آرگو دو ارتباط برقرار کنیم و کمک بگیریم.ایجرقههی، » های او را قبل از اینکه به پهلو بیفتد، گرفت:پایپر شانه

 ای صدام نزدی.  خیلی وقته که جرقه  -

 «کنم.ن، هر چقدر که بخوای بهت توهین میتو فقط پیشم بمو» پایپر پیشانیش را بوسید:

تونیم از منور می» های گود را به جا گذاشته بود:های خراب شده و چالهها را چک کرد. پوشش جادویی محو شده بود و فقط دیوارآنابث خرابه
 ...«اضطراری استفاده کنیم ولی 

 «ها کمک کنید بتونم راه برم.... شاید،اگه شما بچهکنهنه لئو باالی تپه رو با آتش یونانی منفجر می» جیسون گفت:

 «کشه.هیچ وجه. خیلی طول میبه» پایپر مخالفت کرد:

 «آنابث، تو کد ُمرِس بلدی؟» داخل کیسه کمریش گشت و آینه کاملی را بیرون کشید:

 البته!  -

 لئو هم بلده.  -

 «برو روی یه برآمدگی و..زنه! احتماال داره از کشتی دید می» پایپر آینه را به دستش داد:
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 «رسه ولی آره، نظر خوبیه.نظر نمیو بهش عالمت بده. مرسوم به » صورت آنابث سرخ شد:

 ها دوید.ی خرابهبه سمت لبه

 «همون جا بمون. قرار نیست از یه سوراخ بدن احمقانه بمیری.» ای به جیسون داد:نکتار را در آورد و جرعه یپایپر قمقمه

 « حداقل این دفعه به سرم ضربه نخورد. تموم مبارزه رو به هوش موندم.» جیسون لبخند ضعیفی زد:

 «تو دویست نفر رو کامال شکست دادی. خیلی شگفت انگیز بودی.» پایپر گفت:

 ها هم کمک کردید.شما بچه  -

 «شاید ولی ... هی، با من بمون.» پایپر گفت:

 شد.های درون سنگ زیر سرش به سطح زبری تبدیل میافسر جیسون شروع به سست شدن کرد. شک

 «یه کمی گیجم.» زمزمه کرد:

 «نکتار بیشتر بخور. بیا. مزش خوبه؟» پایپر دستور داد:

 آره. آره ،خوبه!  -

توری کناره گیری ی هیدیز از پراای شبیه خاک اره مایع داشت ولی جیسون این را پیش خود نگه داشت. از وقتی که در خانهدر واقع نکتار مزه
اش دیگر قدرت کافی برای شفا دادند. انگار که خاطره خانه قدیمیخواهش از کمپ ژوپیتر را نمیی غذاهای دلکرده بود، آمبروسیا و نکتار مزه

 دادنش را نداشت.

 رومی به دنیا اومدی، رومی هم بمیر.مایکل وارس گفته بود: 

های از دست رفته، برای نگران شدن داشت. آنابث در مورد طالی امپراتوری دالیل بدتری را جز خون به پیچش دودها از میان بانداژش نگاه کرد.
 ها نیز، مرگ آور بود. خدای هیوالها برای نیمهدرست گفته بود. آن ماده به اندازه

 کرد.زخم شمشیر وارس بهترین تالشش را برای بلعیدن هر چه بیشتر نیروی زندگی جیسون می

 خدا را به این صورت، قبال دیده بود. سریع و خوب نبود.نیمه مرگ یک

 تونم بمیرم! دوستام روی من حساب کردن!من نمی به خودش گفت :

های درون آتن، سفر غیرممکنی که پیش روی آرگو دو قرار داشت و شکارچی اسرار ی غولهایش طنین انداخت؛ دربارهوس در گوشنکلمات آنتی
 سد راه پارتنوس آتنا فرستاده شده بود. آمیز گایا که برای

 «رینا ،نیکو و مربی هج. اونا تو خطرن. باید بهشون هشدار بدیم.» گفت:

 «دیم. کار تو االن فقط استراحت کردنه.وقتی که به کشتی برگشتیم، ترتیبش رو می» پایپر قول داد:

 «شه.از این، این سه نفر گروه سرسختین. چیزیشون نمیگذشته » صدایش روشن و دلگرم کننده ولی چشمانش مملوء از اشک بود:
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ها خیلی چیزها را به خطر انداخته بود. مربی بعضی اوقات اعصاب خردکن بود جیسون امید داشت که کاش حق با او بود. رینا برای کمک به آن
 ولی محافظ وفاداری برای همه خدمه کشتی بود. نیکو ...جیسون به خصوص نگران او بود.

شه. با دوستی باهاش، وقتی که جنگ تموم بشه ... همه چیز برای نیکو درست می» یپر انگشت شستش را روی زخم روی لب جیسون کشید:پا
 «هر کاری که الزم بود رو کردی.

 د.گوهایش با نیکو به پایپر نگفته بود. راز دی آنجلو را نگه داشته بووجیسون مطمئن نبود چه بگوید. چیزی در مورد گفت

توانست موقعی که کسی با تپش آمد که احساس کرده بود، چیزی غلط است. به عنوان دختر آفرودیت، شاید میبا این وجود ... پایپر به نظر می
 اش تحت فشار قرار نداد. او قدردان آن بود.کرد را، حدس بزند. گرچه جیسون را برای صحبت کردن دربارهقلب دست و پنجه نرم می

 اش انداخت.از درد به لرزه موج دیگری

 «م...روی صدای من تمرکز کن. در مورد یه چیز خوب فکر کن. کیک تولد داخل فضای پارک توی رُ» اش بوسید:پایپر پیشانی

 اون عالی بود.  -

 «ها که کنار آتیش کمپ راه انداختیم.زمستون قبل. همون جنگ کیک» پایپر گفت:

 منظورت رو گرفتم.  کامالً  -

 ای توی موهات بود.تا چند روز شیرینی خامه  -

 نخیرم نبود.  -

 ذهن جیسون به اوقات بهتر، در گذشته برگشته بود.

 ها یا گایا، یا دیوانگی مادرش، آنجا بماند؛ با پایپر صحبت کند و دستانش را بفشارد.خواست، بدون نگرانی از غولفقط می

های جسمی بدی بود. اطالعاتی که برایش آمده بودند را داشتند. ولی همانطور که روی آن سنگ دانست که باید به کشتی برگردند. در وضعیتمی
ی های اخیرش. همهها وملکه پنلوپه... افکارش در مورد خانواده؛ خوابکرد. داستان خواستگارسرد دراز کشیده بود، جیسون احساسی نقصان می

 اش گرفته بود.چیزی که نادیده -ی این مکان وجود داشترهتری درباچرخیدند. چیز بیشها درون سرش میآن

 ها بازگشت. آنابث لنگان از کنار خرابه

 «زخمی شدی؟» جیسون از او پرسید:

ها که تحت فشارم ... این مهم های رومی. بعضی وقتچیزی نیست. فقط یه شکستگی قدیمی از زیرزمین» آنابث به قوزک پایش نگاهی انداخت:
درست کنم تا  دئو عالمت دادم. فرانک قراره که تغییر حالت بده و به سمت اینجا پرواز کنه تا تو رو به کشتی برگردونه. باید یه برانکارنیست. به ل

 «ثابتت نگه داره.

از مردن  الجثه داشت ولی تصمیم گرفت که این بهترهای بزرگ فرانک ، عقاب عظیمجیسون تصویر وحشتناکی از خود درون آن تخت بین پنجه
 بود.
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های صندل، یک پتوی قرمز و گروهی از چوب ها را جمع کرد؛ کمربند چرمی، تونیک پاره، بندمانده از خواستگارآنابث دست به کار شد. وسایل باقی
 های شکسته. نیزه

 بست.هم می کرد و بهبافت، متصل میکرد، مییرقصیدند؛ پاره مدستانش در مقابل وسایل می

 «کنی؟چطوری داری این کارو می» ناباوری پرسید: جیسون با

افندگی نداشتم اما برای بم یاد گرفتم. قبال دلیلی برای موقع جستجوم توی بخش زیرین رُ» آنابث چشمانش را متمرکز بر کارش نگه داشت:
 ...«ها خوره، مثل در رفتن از دست عنکبوتچیزهای ویژه بدرد می

ها به عنوان دسته و از بند . تختی که به اندازه جیسون بزرگ بود واز چوب نیزهبفرما  تمام شدست و تخت، آخرین تکه از طناب چرمی را ب

 برد.هره میبهای ایمنی در وسط استفاده شده بود، چرمی به عنوان طناب

 «اسمو عوض کنم، حتما پیش تو میام.ی بعد که بخوام لبدفعه» پایپر سوتی از قدر دانی زد:

 ...«حاال بیا محکم  ببندیمش »ولی چشمانش از خشنودی برقی زد:« خفه شو ،مک لین.» :آنابث گفت

 «صبر کنید.»جیسون گفت:

یاد داستان پنلوپه افتاد؛ که چطور بیست سال منتظر مانده ساخت؛ نگاه کرده بود، جیسون  بهزد. وقتی به آنابث که تخت موقتی را میقلبش تند می
 ردد. بود تا شوهرش ادیسه برگ

 «یه تخت. یه تخت خاص تو این قصر وجود داشته.:» جیسون گفت 

 «جیسون تو خون زیادی از دست دادی.» پایپر با نگرانی به او نگاه کرد:

 ...«نی تونی با جونو صحبت کگم. تخت ازدواج مقدس بود. هر جایی که اون باشه، میهذیون نمی» پافشاری کرد:

 «جونو!» نفس عمیقی کشید و فریاد زد: 

 سکوت.

 کرد.شاید حق با پایپر بود. شاید جیسون به درستی فکر نمی

ها به زور از زمین بیرون آمدند و به سرعت رشد کردند تا اینکه به اندازه یک تر زمین سنگی شکافته شد. شاخهفوت آن طرف 60بعد، حدود 

های سیاه در لباس سفید و پوست پلنگی که ی با موخاکستری، زن -های سبزی برگافکندند. زیر سایه درخت زیتون واقعی بر روی محوطه سایه
 اش خونسرد و سلطنتی بود.الت چهرههای نیلوفر سفید تزئین شده بود. حاش با گلهایش قرارداشت، ایستاده بود. نیزهروی شانه

 «قهرمانان من.» الهه گفت:

 .«56هرا» پایپرگفت:

                                                            
56 Hera 
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 «جونو.» تصحیح کرد:جیسون 

 «کنی ، ملکه گاوی؟حاال هرچی. این جا چیکار می» آنابث غرغر کرد:

 «فریبندگی همیشگی. اآنابث چیس، ب» چشمان سیاه جونو به طور خطرناکی درخشیدند:

ی دوست پسرم رو پاک ی که حافظهاآره، خب. من تازه از تاتاروس برگشتم؛ برای همین اخالقم یه ذره تنده! مخصوصا در برابر الهه:» آنابث گفت 
 ...«ها ناپدید بشه و بعدش کرده و مجبورش کرد ماه

 بچه شیرینم! باید دوباره این بحث قدیمی رو شروع کنیم؟  -

 «مگه تو قرار نیست که از ناهنجاری جدایی شخصیت زجر بکشی؟ منظورم بیشتر از حالت معمولته!؟» آنابث پرسید:

 « ی، بسه.ه» جیسون پا در میانی کرد:

 کردند.ها رسیدگی میدالیل زیادی برای نفرت از جونو داشت اما فعال مشکالت دیگری داشتند که باید به آن

 جونو ما به کمکت احتیاج داریم. ما ...  -

 چرخیدند.جیسون سعی کرد تا بلند شود و فورا هم پشیمان شد. درونش طوری بود گویی دور یک چنگال اسپاگتی غول آسا می

 یپر جلوی افتادنش را گرفت. پا

 «های مهم. جیسون زخمی شده. درمانش کناول چیز» گفت:

 الهه ابروهایش را در هم کشید. شکلش به طور نامنظمی سوسو زد.

 زنه. باید باهاش بجنگی جیسون گریستونن درمان کنن. این زخم مثل بدن به روحم صدمه میهایی هستن که حتی خدایان هم نمیچیز» گفت:
 «زنده بمونی.باید ... 

 «زنم.باشه، ممنون. چون گفتی دارم زور می» با دهانی خشک گفت:

 ...«تونی منظورت چیه زخم به روحشم صدمه زده؟چرا نمی»پایپر پرسید:

کردم ... ذات یونانی  ها رو توی درد و گیجی سپریقهرمانان من، زمان با هم بودنمون کوتاهه؛ خیلی ممنونم که احضارم کردین. هفته» جونو گفت:
جنگ با گایا شدم، فرار  باعثو رومیم با همدیگه در جدال بودن. و بدتر از اون مجبور شدم تا از دست ژوپیتر که خشم کورش کرده و باور داره من 

 «کنم.

 «کنه؟چین فکری میهی. برای چی اون هم» آنابث گفت:

ای بهم فرصت مکان برای من مقدسه، با از بین بردن اون ارواح، اینجا رو پاک کردین و لحظه خوشبختانه، این» ای به او انداخت:جونو نگاه آزرده
 «تونم باهاتون حرف بزنم؛ هر چند مختصر باشه.دادید تا یکی باشم. برای همین می

 چرا مقدس ...  -
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 «وای. تخت ازدواج!» چشمان پایپر گشاد شد:

 ...«تخت ازدواج؟ من هیچ تختی » آنابث پرسید:

 «شد تکونش بدی.وقت نمیهای تخت، یک درخت زیتون زنده بود؛ پس هیچتخت ازدواج پنلوپه و ادیسه. یکی از پایه»پایپر توضیح داد:

 درسته!  -

وی زمینش ریه تخت ازدواج استوار و ثابت. چه سمبل زیبایی! درست مثل پنلوپه، باوفاترین زن، » ی درخت حرکت داد:جونو دستش را در طول تنه
 «ای از یک ازدواج عالی.. ادیسه و پنلوپه؛ نمونههگرددونست شوهرش برمیایستاد و صد خواستگار متکبر رو برای سالیان دراز رد کرد؛ چون می

آورد، ولی دیگری شده بود را بیاد می هایی در مورد اینکه ادیسه طی سفرهایش عاشق زنجیسون حتی با آن حال گیجی، مطمئن بود که داستان
 تصمیم گرفت که آن را مطرح نکند.

 «ای بهمون بکنی؟ بگی که چه کار باید بکنیم؟تونی توصیهحداقل می» پرسید:

ی پیروزی المپیا بگردید. اون از کنترل دونین، این تنها راه ممکنه. بین راهتون، دنبال الههپلوپونس رو دور بزنید؛ همونطور که می» الهه گفت:
 «شه.شکستش بدید، شکاف بین رومی و یونانی هیچ وقت دوخته نمیخارج شده! اگر نتونین 

 «؟ چطوری خارج از کنترل شده؟57منظورت نایکه»آنابث پرسید:

 رعد و برقی در باالی سرشان غرید و تپه را به لرزه انداخت.

 «تونم کمکتون کنم.قتی که برم، دیگه نمیو -کشه. باید قبل از این که ژوپیتر پیدام کنه، فرار کنمتوضیح دادنش خیلی طول می» جونو گفت:

 ن کردی کی بود؟ی اولی که کمکمودفعهجیسون قبل از خارج شدن این حرف، زبانش را گاز گرفت: 

 «ای رو هم باید بدونیم؟چه چیز دیگه» پرسید:

، اما من تنها المپی نیستم که کنن تونن توی این سفر کمکتونها توی آتن جمع شدن. فقط چند تا خدا میهمونطور که شنیدین، غول  -
 ها هم مورد غضبش هستن. قلونصیبم. دواز لطف ژوپیتر بی

 «؟ آخه چرا؟59و آپولو 58آرتمیس» پایپر پرسید:

 

امیدن که هر کاری برای ماده باشن بهتون کمک کنن. اونقدر ناآرسیدید، شاید اونا  60ی دلوساگه به جزیره» شد:کم محو میتصویر جونو کم
 ...«کنن. حاال برید. اگه موفق شدید، شاید همدیگه رو دوباره توی آتن دیدیم، اگه نشدین بهبود اوضاع می

                                                            
57 Nike 
58 Artemis 
59 Apollo 
60 Delos 
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الجثه را دید که الهه ناپدید شد؛ یا شاید هم فقط بینایی جیسون از بین رفت. درد در بدنش به حرکت درآمد، و سرش به عقب رفت. عقابی عظیم
 مان آبی سیاه شد و جیسون دیگر چیزی ندید.زد. بعد آسدر باالی سرش دور می
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ThundeR 

NaRiMaN 

 

 رینا قرار نداشت. از نزدیک بازدید شوددر لیست  گدازه فشانی یک آتشفشان،

خواب های شهرهای به، چراغ61اولین دیدش از بخش جنوبی ایتالیا، از ارتفاع پنج هزار پایی در هوا بود. به سمت شرق در طول هالل خلیج ناپل
های مایل بر روی قله کوهستانی وجود داشت که گلوله درخشید. هزارپایی در زیر پایش، گودالی به پهنای نیمرفته در تیرگی قبل از سپیده، می

 شد.سفید از درون آن، به بیرون پرتاب می

 62های سرد فرایگیداریومار که هنگام شنا در آبای او را مست و متهوع رها کرده بود، انگای طول کشید تا فروکش کند. سفر سایهضعف رینا لحظه
 به گرمابه های رومی کشیده شده بود.

 سپس فهمید که در هوا معلق بود؛ جاذبه بر او غلبه کرده و شروع به سقوط کرد.

 «نیکو!» داد زد:

 «های پن!به حق فلوت» سون هج نفرین کرد:یگل

طور که مربی هج شروع به جدا شدن تر گرفت و همانلغزید. دستش را محکممیداشت تقریبا دست رینا از دستش« صبر کن. »کرد:نیکو ناله

ترین کردند، و بزرگشدند، مرگشان حتمی بود. داشتند به درون آتشفشان سقوط میکرد، او را از یقه لباسش گرفت. اگر االن از هم جدا میمی
 شد.شان کشیده میدنبالبود، بهدهبه پشت نیکو وصل ش چتر نجاتی کامالً بیهودهها، پارتنوس آتنای چهل فوتی، که با افساری مثل بخش بار آن

                                                            
61 Gulf of Naples 

62 frigidariumهای آب سرد رومیحمام 

V 
 رینا

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 «ینمونه. نیکو، ما رو از اینجا تلپورت کن.یدرست پا 63وِزوو» رینا از میان باد فریاد زد:

 زد.یهایش وحشی و نامتمرکز بودند. موی تیره پرمانندش، مثل کالغی که در هوا به آن شلیک شده باشد، اطراف صورتش شالق مچشم

 تونم. قدرتی برام نمونده.نمی ... نمی  -

 «شیم. تونن پرواز کنن! ما رو از اینجا ببر و گرنه جزئی از مواد اولیه املت پارتنوس آتنا میچکیده خبرها، پسر! بزها نمی» مربی هج بع بع کرد:

 توانستنمیخورد. رینا شد، جستجویشان شکست مینابود مییرد، اما اگر پارتنوس آتنا توانست مرگ را بپذرینا سعی کرد فکر کند. اگر مجبور بود می
 بپذیرد. راآن 

 «دم.قرض می ای رو انجام بده. من قدرتمو بهتنیکو، سفر سایه» دستور داد:

 گیج شده، به او نگاهی انداخت:

 چطور...؟  -

 انجامش بده!  -

روی بازویش به طرز دردناکی شروع به سوختن کرد، انگار که برای اولین بار  64تر کرد. نشان مشعل و شمشیر بلونادستش را بر روی مچ او محکم
 زدند.روی پوستش داغ می

 ها لغزیدند.درون سایه که مورد اصابت گدازه داغ آتشفشان قرار بگیرند، بهنیکو نفس عمیقی کشید. رنگ به صورتش بازگشت. قبل از این

 هزار زبان مختلف داد. گر ناهنجار باای از اصوات زمزمهمجموعه هوا منجمد شد. هوهوی شدید باد، جایش را به

اش در زمان بچگی وقتی که در ویجو خوراکی مورد عالقه -مخلوطی از شربت میوه و تکه یخ خرد شده -معظی ی65پیراگوئایک  درون رینا مثل 
 .، درحال بهم خوردن شدن بودکردسن ژوان زندگی می

شد. پایش بر روی زمین  ره اکنون به ذهنش آمده بود، درست در زمانی که روی لبه مرگ بود. سپس دیدش واضحمتعجب بود، که چرا این خاط
 سفت قرار گرفت.

 م برگشته بود. ای رینا فکر کرد که به نیو روتر شدن کرده بود. برای لحظهآسمان شروع به روشن

خالی، تزیین  یسبال صف کشیده بودند. در مقابلش، فانی برنزی در میانه یک فوارهبه اندازه زمین بی66های به سبک یونان قدیم در اتریومی ستون
 های سنگی، قرار داشت.شده با کاشی

فرش شده، هایی سنگدادند. درختان نخل و کاج به سوی آسمان بلند شده بودند. جادهشکوفه می یکهای رز در باغ نزدیهای الیافی و بوتهتلفونی
تراش شده با های سنگهای رومی خوش ساخت را به خانههای موزون ساختماندر جلو، راه باریکه ؛کردندهت پیشروی میاز محوطه به چند ج

 کرد.های ستون بندی شده، وصل میایوان

                                                            
63 Vesuvius 
64 Bellona 
65 piragua 

66Atrium   اطالعات بیشترشود که بیشتر در معماری رومی کاربرد دارد. به فضای باز میان تاالر گفته می 
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، حکمرانی بودای بزرگ شدهرینا چرخید. پشتش، پارتنوس آتنا بکر و عمود ایستاده بود و بر محوطه مثل یک چمن زینتی که به طور مسخره
آمد که از ترس طور به نظر میبود؛ به همین خاطر اینبود و رو به روی آتنا ایستادهال آوردهکرد. فان برنزی کوچک در فواره هر دودستش را بامی

 دوال شده بود. تازه وارد

 شد.از دور نمودار می -ای که چندین مایل فاصله داشتدار تیرهشکل کوهان -درافق، کوه وزوو

  «هستیم. 67ما در پمپی» رینا متوجه شد و گفت:

 .افتادو در جا « اوه، این خوب نیست.» نیکو گفت:

 «هی.» مربی هج او را قبل از اینکه زمین بخورد، گرفت:

 کرد.کرد، شلستیر او را به پای آتنا تکیه داد و افساری که نیکو را به مجسمه وصل می 

افتاد. اما این گذاشت، اتفاق مییمرچند واکنش شدید را داشت: این اتفاق هر بار که نیرویش را به اشتراک زانوهای خود رینا هم خم شدند. انتظا
 کرد تا بهوش بماند. بینی نکرده بود. به سختی نشست و فقط سعی میهمه غم و اندوه دردناک را از نیکو دی آنجلو پیش

 ا تحمل کند؟توانست تمام آن رطور میچ ...اگر این فقط بخشی از رنج نیکو بود خدایان روم.

 کرد، نفسی تازه کند.اش جستجو میتالش کرد در زمانی که مربی هج در میان تدارکات مسافرتی

ای بیرون آمده های سیاهی ، مثل دودی که از شلیک ناگهانی تفنگ ساچمهها رگهها ترک برداشتند. از درون آنهای نیکو سنگاطراف چکمه 
 هایی که در میانشان سفر کرده بود، خارج کند.کشید ؛ انگار بدن نیکو در تالش بود تا تمام سایهبیرون شعله میباشد، به 

دید، هایی از زمین باال آمده بودند. رینا حال که چیزی شبیه آن را میزار کامل خشک شده و اسکلتدیروز این چرخه تصفیه بدتر بود: یک چمن
 هیجان زده نبود.

 یه چیزی بنوش.  -

را به او پیشنهاد کرد. فهمیده بودند که این بهتر از نکتار  -68شاخ پودر شده، مخلوط با آب مقدس از تیبر کوچک -ای از عصاره تک شاخ قمقمه

 پاک کند. احتراق خود به خودی کرد تا خستگی و تاریکی را از بدن نیکو با خطرکمتری از داد و کمک میروی نیکو جواب می

 هایش گود افتاده بودند.رسید. پوستش ته رنگی آبی داشت. گونهیکو قورتش داد. هنوز هم وحشتناک به نظر مین

 درخشید، آویزان شده بود.که به رنگ ارغوانی تندی، مثل یک غبار رادیو اکتیو، می 69به پهلویش عصای دیوکلشن

 «ژی رو؟اون انتقال انر ...چطور اون کارو کردی » رینا را بررسی کرد:

                                                            
67 Pompeii 
68 Little Tibre 

 69Diocletian ویکی پدیازیست. اطالعات بیشتر در می 304تا  284امپراطور رومی که در سده 
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رده کهایی که خدمت هار خط به نشانه سالچ، با  SPQRسوخت: نشان بلونا، رینا ساعدش را چرخاند. خالکوبی هنوز هم مثل مومی داغ می

 بود. 

 «تونم انرژی رو به بقیه انتقال بدم.دوست ندارم دربارش حرف بزنم اما این قدرتی از سمت مادرمه. می» گفت:

 «جدی؟ پس چرا چندتا انشعابم به من نزدی؟ من اَبَرعضله میخوام!» ساکش باال آورد:مربی سرش را از داخل 

 رینا اخم کرد.

تره. وقتی تر مفیدهای بزرگهای مرگ و زندگی انجام بدم و در گروهتونم این رو تو موقعیتکنه، مربی. فقط میاون طوری کار نمی  -

 «و به اشتراک بزارم.ر -قدرت، شجاعت و صبر -گی رو که دارمتونم هر ویژدم، میی سربازا دستور میبه دسته

 «مفید برای یه پراتور رومی.» نیکو قوسی به ابرویش داد:

خدایان تحت فرمانش، فکر کنند که خواست نیمههایش صحبت نکند. نمیی قدرتداد  تا دربارهبه همین دلیل ترجیح می رینا جواب نداد.  دقیقاً
هایی که در حال حاضر داشت را به توانست، ویژگیکند یا به این خاطر رهبر شده بود که جادوی به خصوصی داشت. تنها میها را کنترل میآن

 مان بودن را نداشت، کمکی کند. توانست به کسی که ارزش قهراشتراک بگذارد و نمی

 مربی هج نالید.

 خیلی بد شد. ابرعضله خیلی چیز ردیفی بود.   -

و تجهیزات ورزشی تصادفی نجات از مرگ ت شپزی، ادواآشماری لوازم رسید تعداد بیه نظر میاش را از سر گرفت؛ که بکولهسوا کردن وسایل 
 درونش باشد. 

توانست حدس بزند که او برای بیدار هایش از خستگی سنگین شده بودند.اما رینا میتک شاخ را نوشید. چشم یای دیگر از عصارهنیکو جرعه
 کرد. ارزه میماندن مب

 «گیری؟ز من میا. نوعی تصویر ..کنی ... ام همین االن تلو تلو خوردی. وقتی از قدرتت استفاده می» اشاره کرد:

شه. ه سمت من کشیده می. درد تو باحساسات اولیهیه موج آنی از خستگی.  ...مثل ذهن خونی نیست. حتی اتصال فکری هم نیست. فقط» گفت:

 «کنم.ئولیتت رو تحمل میو بخشی از بار مس

 حالت صورت نیکو محافظه کارانه شد. 

داد. به اشتراک کرد، انجام میایش وقتی فکر میای روی انگشتش را چرخاند، درست همانطوری که رینا با انگشتر نقرهای نقرهانگشتر جمجمه
 کرد.گذاشتن این عادت با پسر هیدیز، مضطربش می

احساس کرد. آن، او را خیلی بدتر از آخرین  70از نیکو درد بیشتری از تمام لژیون در زمان جنگ علیه غول پولیبوتسدر زمان ارتباط کوتاهشان، 
 باری که از قدرتش استفاده کرد تا به پگاسوسش اسکوپیو در طول سفرشان از میان آتالنتیس کمک کند، خسته کرده بود. 

                                                            
70 Polybotes 
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غوش او کشید و وقتی که خنجرش آاش را به ست بالدار شجاعش که از سم رو به مرگ بود، پوزهتالش کرد تا آن خاطره را از ذهنش کنار بزند. دو
 شکست.توانست به بیشتر به آن فکر کند؛ وگرنه او را میکرد... خدایان، نه. نمیاش را پایان دهد، به او با اعتماد نگاه میکرد تا بدبختیرا بلند می

 د، تیزتر بود. اما دردی که از سوی نیکو حس می کر

ی. موقع نیمه شب ما تو رو باید استراحت کنی. بعد دو پرش پشت سر هم، حتی با یه کمک کوچولو ... خوش شانسی که زنده موند» به او گفت:
 «آماده الزم داریم.

خداها به فراتر رفتن از نیمه خواست تا کاری غیرممکن را انجام بدهد. بدبختانه، تجربه خیلی زیادی در هل دادنحس بدی داشت که از او می
 هایشان داشت.محدودیت

 «االن اینجا گیر افتادیم!» نیکو دهانش را پاک کرد و سر تکان داد:

 ها را بررسی کرد.خرابه

 ! «71کنم؛ اینجا پر از لِمورسهاما پمپی آخرین جایی که من برای فرود انتخاب می  -

 کرد.  نوع دام از نخ بادبادک، یک راکت تنیس و یک چاقوی شکاری درست میرسید که داشت یک مربی به نظر می« 72لمورا؟:»   -

 های ریشو جذابه که ...منظورت اون بزغاله  -

 نه!  -

 پرسیدند. د از او میرسید؛ انگار که آن سوال را زیانیکو به نظر آزرده می

 لِمورس. ارواح متخاصم. تمام شهرهای رومی از اونا دارن، اما تو پمپی ...   -

 «د.بعد از میالد. وزوو فوران کرد و کل شهرو خاکستر قورت دا 79تمام شهر نابود شده. سال » رینا به یاد آورد:

 نیکو سر تکان داد.

 کنه. ارواح عصبانی درست می یه عالمهای مثل اون فاجعه  -

 مربی به آتشفشان دور دست خیره شد.

 کنه. نشونه بدیه؟داره بخار می   -

 مطمئن... نیستم.  -

 نیکو انگشتش را درون سوراخ روی زانوی جین سیاهش گرداند.

                                                            
71 lemures 

 میمون های پوزه دار ماداگاسکار72
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تونن فرزندان هیدیز رو حس کنند. ممکنه که به همین خاطر باشه که از مسیر منحرف شدیم. ارواح می 73خدایان کوهستان، اورائه  -
وزوو ممکنه از قصد سعی کرده باشن که مارو بکشن. اما شک دارم کوهستان از این فاصله بتونه به ما آسیبی بزنه. پروسه فوران کردن 

 « رفمونه.کشه. فعال خطر آنی همه طمدت زمان زیادی طول می

 پشت گردن رینا تیر کشید.

 کردند.ها هم او را مضطرب میاو با عادت به الرها، ارواح دوست که در کمپ ژوپیتر بودند، بزرگ شده بود اما حتی آن

ودن در شدند. باش میشدند و باعث سرگیجهها درک درستی از رعایت کردن حریم شخصی نداشتند. بعضی اوقات درست از درون او رد میآن
 بلعید. داد، انگار تمام شهر یک روح بزرگ بود که او را کامل میپمپی به رینا همان احساس را می

 ترسید. ترسید و یا چرا میچقدر از ارواح می توانست به دوستانش بگوید کهنمی

 ماند.باید مدفون باقی می ازی بود کهها داشتند ... رتمام دلیلی که او و خواهرش برای فرار کردن سن ژوان در آن سال

 «تونی تو خلیج نگهشون داری؟می» پرسید: 

 نیکو کف دستانش را بلند کرد.

 کنه. . اما وقتی خوابیده باشم، خیلی بهمون کمکی نمیدور بمونیداین پیام رو فرستادم:   -

 مربی هج  روی راکت چاقوی ابداعیش دست کشید.

کنم. به عالوه تمام مدت با چوب نگران نباش بچه. من تو این اطراف با کلی هشدار دهنده و دام یه محدوده مراقبتی درست می  -
 بیسبالم مراقبتم. 

 رام کرده باشند، اما چشمانش تقریبا نیمه بسته بودند. رسید نیکو را آاین حرفا به نظر نمی

 خوایم.ی دیگه نمی74سون بگیرید. یه آلبانیاآباشه. اما ...   -

 «نه.» رینا موافقت کرد:

ترین بخش رزومه کاری طوالنی رینا بود. شاید یک ای همگانی دو روز قبلشان، یک شکست کامل بود؛ احتماال تحقیرآمیزاولین تجربه سفر سایه
اش ها موافقت کرده بودند که هرگز دربارهسه آنخندیدند، اما نه حاال. هر کردند و به آن میشته نگاه میکردند، به گذروز اگر نجات پیدا می

 ماند. میآلبانی صحبتی نکنند. هر اتفاقی که در آلبانی افتاده بود در 

 رسید.مربی هج به نظر رنجیده می

 باشه حاال هر چی. فقط استراحت کن بچه. ما هواتو داریم.  -

 

                                                            
73 Ourae 
74 Albania 
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 نیکو نرم شد: 

 باشه. شاید یه کم ...  -

 کل یک بالشت لول کند.شدر بیاورد و آن را  قبل از اینکه چمباتمه بزند و شروع به خرناس کشیدن بکند، به  توانست ژاکت خلبانیش را

 شدند.  رسید. خطوط نگرانی محوسوده به نظر میآرینا حیرت کرد که او در خواب  چقدر 

توانست باور کند او پسری چهارده ساله عادی بود، نه .  تقریبا میدی آنجلوصورتش به طرز غریبی فرشته گون شده بود ... درست مثل فامیلش. 

یبت و خطری که بقیه بیرون کشیده شده بود و مجبور شده بود تا  مصیبت و خطر بیشتری را، نسبت به مص 1940پسر هیدیزی که از سال 

 کردند، تحمل کند. خدایان در تمام زندگیشان تجربه مینیمه

، داشت. حاال به 75کرد داستانش محتوایی بیشتر از سفیری برای پدرش، پلوتویتر رسید، رینا به او اعتماد نداشت. حس میوقتی نیکو به کمپ ژوپ
اولین نفر در میان زندگان، و شاید در کل تاریخ، که بین دو کمپ رومی و یونانی بدون  -خدای یونانی بوددانست. او یک نیمهقطع حقیقت را می

 گروه دیگر،  رفت و آمد کرده بود.فاش کردن موجودیت 

 به شکل عجیبی باعث شد تا رینا به نیکو بیشتر اعتماد کند.  

های دیگری ثابت کرده های سخت لژیون را تحمل نکرده بود. اما نیکو خود را به روشالبته او رومی نبود. هرگز با لوپا شکار نکرده بود و یا تمرین
شد. در تارتاروس به تنهایی ، داوطلبانه، شیرجه کمپ را نگه داشته بود، به دلیلی که ترس از جنگ شاملش میبود. بنا به دالیل خوبی اسرار دو 

ی هیدیز هدایت کرده بود ... و حاال باز هم رگو دو را در خانهآرفته بود تا درهای مرگ را پیدا کند. توسط دو غول اسیر و زندانی شده بود. افراد 
 ها برگرداند. ه کمپ دورگهبا قبول کرده بود: جان خودش را ریسک کرده بود تا پارتنوس آتنا را حمل کند و آن را جستجوی خطرناک دیگری ر

ای انجام بدهند، و طی روز برای بازیابی قدرت توانستند چند صد مایل سفر سایهای کند بود. هر شب فقط میسرعت سفر به طرز دیوانه کننده
 گرفت. کرد ممکن باشد، از نیکو میما حتی آن هم نیرو و قدرت بیشتر از آنکه رینا فکر میکردند؛ انیکو استراحت می

داد. ثبات قدم داشت. رینا به این داشت. با این وجود ماموریتش را در اولویت قرار میاو غم، تنهایی و دل شکستگی  زیادی را در خود نگه می
 کرد.گذاشت و این را درک میاحترام می

های نیکو بیاندازد و او را درونش بگذارد. درون ذهنش خودش را سرزنش آدم احساساتی نبود اما میل عجیبی داشت که ردایش را روی شانههرگز 
 کرد.

 آمد.او یک دوست بود، نه برادر کوچکش و از این کار هم خوشش نمی

کنم. حاال که خورشید دارم و یه غذایی هم درست میی رو بر میهی، توهم باید بخوابی. من نوبت اول نگهبان» مربی هج افکارش را قطع کرد:
 «کنه، ارواح نباید اونقدرا هم خطرناک باشن.داره طلوع می

 رسیدند.  ای به نظر میصورتی و فیروزه شد. در افق شرق ابرهاتر میرینا متوجه نشده بود که چقدر هوا داشت روشن

 انداخت. خشک می ای بر روی فوارهفان برنزی کوچک، سایه

                                                            
75 Pluto 
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 «صدا می زنن. ی فاننهخادر مورد اینجا خونده بودم. اینجا یکی از بهترین ویالهای محافظت شده پمپمی بود. اینجا رو » رینا فهمید:

 «.ستیره یآره. خب. امروز اینجا خونه» سون با تنفر به مجسمه نگاه کرد:یگل

برد، دانست. اگر زمانی با یک فان در حال نگهبانی خوابش میها را میهای بین ستیرها و فانتفاوتتوانست لبخندی بزند. کم کم داشت قدر رینا 
 ؛داشت شد که تدارکاتش دزدیده و یک سبیل روی صورتش کشیده شده بود، و فانی را داشت که غیبش زده بود. مربی هج فرقدرحالی بیدار می

 های بیسبال داشت.تگی ناسالمی به هنرهای رزمی و چوبگرچه او دلبس .تقریبا بیشتر تفاوت خوب داشت

 «ارم.زباشه تو اولین نگهبانی رو بردار. منم آروم و آرگنتوم رو روی پست نگهبانی باهات می» رینا موافقت کرد:

ر شدند و از جهات مختلف به ها ظاهمیان خرابه های تازی فلزی ازخواست مخالفت کند، اما رینا سوت بلندی زد. سگرسید که میهج به نظر می
کرد کجا می رفتند، اما دیدن آمدند و یا وقتی مرخصشان میای نداشت که از کجا میسمت او دویدند. حتی بعد از گذشت این همه سال، رینا ایده

 اش را باال برد. ها روحیهآن

 هج گلویش را صاف کرد.

 رسن. می نیستن؟ مثل دالماسی به نظر 76تو مطمئنی اینا دالماسی  -

 اینا تازی هستن، مربی.  -

 تر از آن بود که االن بپرسد. ترسید ، اما خستهای نداشت که چرا مربی از دالماسی میرینا هیچ ایده

 سون هج اطاعت کنید. یآروم و آرگنتوم، وقتی ما خوابیم ازمون مراقبت کنین. از گل  -

 کرد، تحت کنترل گرفتند. ها محوطه را با حفظ فاصله از پارتنوس آتنا که عداوتش را به سمت هر چیز رومی منتشر میسگ

کرد، و تقریبا مطمئن بود که مجسمه از بودن در وسط یک شهر باستانی رومی رینا  خودش تنها کسی بود که حاال داشت به مجسمه عادت می
 خوشحال نبود. 

نابث زمان جدا شدنشان آای را که ردای ارغوانیش را رویش کشید. انگشتانش را دور کیسه بسته به کمربندش جایی که او سکه نقره دراز کشید و
 داشت، حلقه کرد.در اپیروس به او داده بود؛ نگه می

 اید این سکه خوش شانسی برات بیاره.تونه تغییر کنه. نشان آتنا حاال ماله توئه. شاین یه نشونس که اوضاع میآنابث به او گفته بود: 
 آورد یا نه، رینا مطمئن نبود.اینکه آن خوش شانسی می

 نگاه آخر را به فان برنزی که در سایه پارتنوس آتنا، زیر نور آفتاب خم شده بود، انداخت.
 بعد چشمانش را بست و در رویا فرو رفت.

                                                            
 الجثهنوعی سگ عظیم76
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ThundeR 

NaRiMaN 

 هایش را کنترل کند. توانست کابوسرینا بیشتر اوقات می

ی نیو روم شروع کند. آنجا حس امنیت و آرامش در بلندترین تپه 77اش، باغ باکخوسبه ذهنش یاد داده بود که رویاهایش را در مکان مورد عالقه
ی باغ که انعکاسی در حوض فوارهقادر بود از شرشان با تصور این -خداهادرست عین تمام نیمه -کردندداشت. وقتی تصاویر خوابش را آشفته می

 کرد.صبح بعد با عرق سرد بیدار شود، جلوگیری میشد تا خواب راحتی داشته باشد و از اینکه هستند، خالص شود. این باعث می

 اما امشب، مثل همیشه خوش شانس نبود.

کرد. مجسمه های شکوفه داده نگاه میولهالدّامین بان ایستاده بود و به پیچای دل انگیز شروع شد. در بعد از ظهری گرم زیر سایهرویا با صحنه 
 ریخت. حوض میکوچک باکخوس میان فواره مرکزی، آب را در 

مایل به غرب استحکامات کمپ ژوپیتر برافراشته شده بود. های سفال قرمز نیو روم در زیر پایش گسترده شده بودند. نیمگنبدهای طالیی و سقف

درخشید، ن میکرد و در روشنایی تابستاحرکت می 78برکلیهای ی تپهکرد، به موازات لبهپشت آن، تیبر کوچک به تدریج دور دره قوس پیدا می

 زد.و برق می

 اش را برداشت.رینا لیوانی از شکالت داغ، نوشیدنی مورد عالقه

خداها. چهار سالی که در کمپ ژوپیتر گذرانده برای خودش، دوستانش و تمام نیمه -اینجا ارزش دفاع کردن را داشت؛ اطراف را با شوق بررسی کرد
 زندگی رینا بود. های بود، اگرچه آسان نبود، اما بهترین سال

                                                            
77 Bacchus 
78 Brekeley 

VI 
 رینا
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 ناگهان افق به تیرگی کشید. رینا فکر کرد که شاید طوفان باشد.

گرداند و هیچ چیزی را پشت سرش برجای رمیبگذشت، پوست زمین را کنان میها غرشسپس فهمید موج خروشانی از خاک تیره از بین تپه
 گذاشت.نمی

بود، اما حصار خدا از قبل حصاری جادویی را به دور کمپ کشیده 79ا نگریست. ترمینوسرسید، افق ررینا همچنان که جریان خاک به مرز دره می
های درخشان به باال منفجر شد و جریان خاک به داخل نفوذ کرد؛ درختان را از ریشه ای ویران شد. نور ارغوانی مثل خرده شیشهبه آسانی در لحظه

 نقشه محو کرد. ها را ویران و تیبر کوچک را از رویدر آورد، جاده

 تونم کنترلش کنم!این فقط یه توهمه، می رینا فکر کرد:

ضرر، اما کابوس به هدف ها تنها انعکاسی در فواره هستند، یک تصویر ویدئویی بیتالش کرد تا رویا را عوض کند. تصور کرد که تمام این ویرانی
 واقعیش ادامه داد.

 مکعبهای جنگ به جای نگذاشت. قنات شهر مثل ردیفی از را بلعید و هیچ نشانی از برج و باروها، و میدان بازی 80دشت مارسزمین 

خداها های نیمهها متالشی شدند. جیغهای مراقبتی افتادند، دیوارها و سربازخانهبرج ؛ها فرو ریخت. خود کمپ ژوپیتر نیز از هم پاشیدبچه81یالفبا

 داد.اش را ادامه مین پیشرویشد و زمیخاموش می

دوانی از هم تجزیه شدند. جریان فروپاشیدند. کلیسئوم و میدان اسب 82هیلهای زیبای تمپلای در گلوی رینا گیر کرد. معابد و مقبرههق خفههق
کشیدند. مجلس ها از وحشت جیغ میدویدند. بچهها در میان میدان میکنان وارد شد. خانوادهرسید و به درون شهر غرش 83خاک به مرز پومریا

ها درست مثل آفتی که به محصوالت کشاورزی بزند، ناپدید شدند. جریان رو به باالی تپه به سوی باغ باکخوس سنا از درون خرد شد. ویالها و باغ
 مانده از دنیای رینا. تکه باقیآخرین  -حرکت کرد

 .84تو اونا رو بدون کمک رها کردی، رینا رامیرز آرالنو

 های اطراف به گوش رسید. صدایی زنانه از مخروبه

 اردوگاهتون قراره نابود بشه. جستجوی تو یه تصمیم احقانست. شکارچی من به دنبالت میاد.

کرد که امیدانه به درون آب خیره شد. آرزو میرا چنگ زد و نا واره باکخوس دوید، لبه حوض آنهای باغ جدا کرد. به سمت فرینا خودش را از نرده
 ضرر تبدیل شود.کاش کابوسش به تصاویر بی

                                                            
79 Terminus 
80  Filed of Mars 

81 
82 Temple Hill 
83 Pomeria 
84 Reyna Ramirez-Arellano 
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 ویییز
 از وسط نصف شد.شن کش اندازه حوض توسط تیری به

 سی که به شکمش فرو رفته بود، نگاه کرد.نوک فوالد استیکای قرمز، زرد و سیاه داشت، و مثل ماری مرجانی بدنه زده به تیر گرسنه، کهرینا بهت
های مینایتوری هایش مثل المپی باغ، پیکری مبهم ظاهر شد؛ چهره تار مردی که چشمبا گیجی ناشی از درد به باال نگریست. در گوشه

 که مرد تیر دیگری را از تیردانش برداشت، شنید. سایش آهن به چرم را زمانی کردند، به رینا خیره شده بود. صدایور میدرخشید و او را کمی
 سپس رویایش تغییر کرد.

 باغ و شکارچی، همراه با تیر چنگ زده به معده رینا ناپدید شدند. 
های ای چوبی مثل اسکلتشده بر روی ردیف حصارهای مشبکههای خشکاز تاک 85خودش را در تاکستانی رها شده یافت. در اطرافش، جریبی

دار بنا شده بود. پشت آن، خشکی به ای از جنس چوب سرو با ایوانی قوسی محقرانهوری پیچ خورده افتاده بودند. در انتهای تاکستان، خانهمینیات
 شد. درون دریا مایل می

جا را به عنوان پایگاهی ایناش پیش از این یلند. دوستان پیشاهنگآالی النگسازی گلد اسمیت واقع در کرانه شمرینا این مکان را شناخت: شراب
سازی کرده بودند. به کل لژیون فرمان داده بود تا زمان تغییر دستوراتش در منهتن باقی بمانند، اما به ها پاکبرای حمله لژیون به کمپ دورگه

 روشنی اکتاویان از او نافرمانی کرده بود. 
و دیوارهای  86پا هایی با عمق دهخندق؛ ت با آرایش جنگی معمولشان بناشده بودتمام لژیون دوازدهم در دشت شمالی اردو زده بودند. استحکاما

ای یک برج مراقبت با منجنیق مجهز شده قرار داشت. در داخل محوطه چادرها به دار دور محیط کشیده شده بودند، و در هر گوشهآجری میخ
 امد. کوهورت در باد به احتزاز در میهای سرخ و سفید در نزدیک هم چیده شده بودند. پرچم هر پنج ردیف

 87سزاراما به خوبی آموزش دیده و منظم بودند. اگر ژولیوس ،خدادر حدود دویست نیمه، ها اندکدیدن لژیون روح رینا را به پرواز در آورد. تعداد نیرو
 شخیص دهد. های رومی خودش تتوانست سربازان رینا را از دستهگشت، به هیچ صورتی نمیاز مرگ بر می

 ها هیچ جنب و جوشی نداشتند.ها با وجود نزدیکی به کمپ دورگهاما آن
 کرد. یها را تحریک میونانی ،شد. اکتاویان به عمد با امید شروع جنگهایش میسرپیچی اکتاویان از رینا باعث گره شدن مشت

نظیری به یک سریر داشت نشسته بود، ای که شباهت بیکاری شدهتصویر رویایش به سمت ایوان خانه که اکتاویان در آن بر روی صندلی طال
دار اش، افتخار جدیدی را قبول کرده بود: شنل کالهزوم شد. او عالوه بر توگای سناتوری که نوار ارغوانی داشت، نشان سنتورین و خنجر پیشگویی

 کرد.کشیش اعظم خدایان، معرفی می، 88پونتیفکس ماکسیموسبه رنگ سفیدی به تن کرده بود که او را به عنوان 

 ونتیفکس ماکسیموس را نگرفته بود.خدایی در تاریخ عنوان پخواست او را خفه کند. هیچ نیمهرینا می
 با گرفتن این عنوان، اکتاویان تقریبا خودش را هم سطح امپراطوران رومی کرده بود.

های ودند. در سمت چپ، محراب مرمری پر از میوه و پیشکشبویزان شده آن ییها در سمت راستش از روی میز به پاکاغذهای گزارش و نقشه
 نگریست.می اکتاویان ارزشمند وجود داشت که شکی نبود برای خدایان اهدا شده بود. اما رینا به آن به عنوان محرابی برای

ته ایه عقاب طالیی، نشان لژیون دوازدهم را نگه داشیده در ردای پوست شیرش ایستاده بود و پکننده عقاب لژیون، پوشدر کنارش، جیکوب حمل
 بود.

کننده زانو زده بود. به دنبال آن، سنتورین کوهورت ین پلکان، پسری در فاستونی نخی و شنل مخفییاکتاویان توسط گروهی احاطه شده بود. در پا
 داد، ایستاده بود.می اش را نشاناول اکتاویان، مایک کاهال دست به سینه و اخمی که آشکارا نارضایتی

                                                            
 هکتار 0.4واحد مساحت. تقریباًبرابر  85
 متر استهر پا تقریباً معدل سی سانتی 86

87 Julius Caesar 
88 Pontifex Maximus 
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 کرد.اکتاویان تکه پوست کاغذ آهویی را بررسی می

 .89بینم که تو یه اشرافی هستی، وارثی از اورکوسخب، حاال. اینجا می  -
رحم و لبخند های سبز بیای، بینی شکسته، چشمرینا دسته موهای قهوه. 90برایس الورنسپسر کاله پوش سرش را باال برد، و نفس رینا گرفت. 

 آمیز او را شناخت. کج تمسخر
 «91بله، لرد من.» برایس گفت:

 های اکتاویان درخشید.چشم

کنه. من خدمت می اوه، من لرد نیستم. فقط یه سنتورین، پیشگو و کشیش متواضعی هستم که به بهترین شکل ممکن به خدایان  -
 از لژیون اخراج شدی. که تو به خاطر ... مشکالت انضباطی دونممی

دانست که برایس چرا اخراج شده بود. برایس درست مثل جد خدایش رینا سعی کرد فریاد بزند، اما صدایی از دهانش در نیامد. اکتاویان کامال می
 اورکوس، خدای مجازات دنیای مردگان، بیش از حد ظالم بود.  

رد خوبی پس داده بود اما به محض این که به کمپ ژوپیتر رسید ثابت کرد که آدم شدنی نیست. سعی ک کوچک امتحانش را با لوپا به جانی روانی
 ای را بر روی آتش کباب کند. که فقط برای تفریح گربه

 اسبی را زخمی کرد و آن را در میان دادگاه رَم داد.
 های جنگ را داشت.محافظتی خرابکاری کرده و قصد کشتن سنتورین خودش در بازیحتی مورد سوءظن این بود که در وسایل 

مند، مند، قدرتتوانست این موضوع را ثابت کند، مجازات برایس مرگ بود. اما چون مدارک کافی وجود نداشت و خانواده برایس ثروتاگر رینا می
 قسر در رفته بود.و از نفوذ کافی در نیو روم برخوردار بودند، با حکم تبعید 

 برایس به آرامی گفت:

 بله، پونتیفکس. اما اون اتهامات اثبات نشدن. من یه رومی باوفا هستم.  -
 کرد تا باال نیاورد.رسید، انگار خیلی تالش میمایک کاهال طوری به نظر می

های زیادی رو پر کردی و رو جواب مثبت دادی. تعهد نامهو به فراخوان من برای استخدام نیتدوم اعتقاد دارم.  من به شانس» اکتاویان لبخند زد:
 «دی که به دستوراتم عمل، و به لژیون خدمت کنی؟یمنامه برام آوردی. تعهد استشهاد

 «کامالً.» برایس گفت:
 « قبول شدی. تا وقتی که خودت رو داخل نبرد ثابت کنی. کارآموزیی پس توی دوره» اکتاویان:

 یرون کشید. بند را دور گردن برایس آویخت.موزی بسته به بند چرمی را بآاش کرد و نشان کار؛ که  دست در کیسهبه مایک نگاهی انداخت
ای بگیرن. اگر سنتورینت، داکوتا مشکلی تونن یه خون خوب رو داشته باشن و جون تازهبه کوهورت پنجم گزارش بده. اونا می» اکتاویان گفت:

 «صحبت کنه.باهاش داشت، بگو بیاد با من 
 برایس طوری لبخند زد انگار چاقوی تیزی را به دست گرفته بود.

 ممنونم!   -

 و برایس...  -
 رسیدند.نظر میتر بهتر و بدون رنگهایش الغرتر، لبهایش تیزهایش بسیار نافذتر، گونهصورت اکتاویان زیر کاله شنل سفیدش بدریخت، چشم

ر خاندان الورنس در لژیون نفوذ داره، به یاد داشته باش که خاندان من بیشترش رو داره. من چقدر پول، قدرت و اعتباهرچند که هر  -
طور که این کارو برای بقیه تازه سربازا انجام دادم. دستوراتم رو انجام بده تا به سرعت ترقی کنی. تو رو ضمانت کردم، همون شخصاً

                                                            
89 Orcus 
90 Bryce Lawrence 

 برای تطابق با جمله بعد لرد ترجمه شد.91
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بینی که به مالیمت انس تا ارزشت رو ثابت کنی. اما اگه ازم نافرمانی کنی میخیلی زود ممکنه یه کار کوچیک برات داشته باشم؛ یه ش
 رینا نیستم. فهمیدی؟

 
 رد. سر تکان داد.کخواست حرفی بزند اما فکرش را عوض رسید که میلبخند برایس پژمرد. به نظر می

 اکتاویان گفت:

 رسی. مرخصی.به نظر می 92انییخوبه! یه دستی هم به اون موهات بکش. مثل یه تفاله یون  -
 بعد از رفتن برایس، مایک سر تکان داد.

 تا االن سرجمع دو دوجین شدن.  -
 اکتاویان او را تایید کرد.

 خبر خوبیه دوست من! ما به نیروهای قدرتمند بیشتری نیاز داریم.  -

 ها.ها. دزدها. خائنقاتل  -
 اکتاویان گفت:

 رو به من مدیونن. خداهای وفادار، افرادی که موقعیتشون نیمه  -
تر کردند، اما بازوهای مایک کلفتصدا میتفنگ دولول کرد که چرا مردم او را مایک چهره در هم کشید. تا وقتی که رینا او را دیده بود، درک نمی

مثل شاهان قدیم هاوایی. رینا های تیره مغرور داشت؛ های بازوکا بودند. اندامی پهن، پوستی به رنگ بادام برشته، موی عقیق رنگ و چشماز لوله
کس در لژیون او را مورد تمسخر قرار از مادر پیوند خورده بود، اما هیچ 94با ونوس 93مطمئن نبود که چطور یک دفاع پشت خط دبیرستانی از هیلو

 کند.مانندش خرد میهای خمرهها را بین دستبودند صخرهزمانی که دیده نه مخصوصاً  -نداده بود
 بود. ه از مایک کاهال خوشش میامد. بدبختانه مایک خیلی در قبال حامیش متعهد بود، و حامی او اکتاویانرینا همیش

 کسی که خودش را پونتیفکس نامیده بود، بلند شد و خودش را کش داد.

های ما به خوبی هوا رو تحت نظر ما کمپ یونانی رو محاصره کردن. عقاب یکنندههای محاصرهنگران نباش، دوست قدیمی. گروه  -
تونن برن. یازده روز دیگه، تمام نیروهای من اردوگاه رو تسخیر ها تا زمانی که برای حمله آماده بشیم هیچ جایی نمیدارن. یونانی

 کنه.دوگاه یونانی سقوط می، ار95شن. در اول آگوست، جشن اسپسکنن. سورپرایزهای کوچیک من آماده میمی
 اما رینا گفت ...  -

 ما در مورد این حرف زدیم.  -
 ها فرو رفت.محل کمپ دورگه اکتاویان این را گفت و خنجر فوالدینش را از کمربندش بیرون کشید و آن را روی میز کوبید، جایی که نوکش به

 ه خالف قانونه.های باستانی رفت، کرینا از موقعیتش کنار کشید. اون به سرزمین  -
 اما مادر زمین ...  -

خوایم مشکل رو حل کنیم، اند؟ و چطوری میشه، آره؟ خدایان به هم ریختهحال میها خوشها و رومیاز جنگ بین کمپ یونانی  -
گردونیم. می ، بررومیکنیم. خدایان رو به حالت اصلیشون، ها رو از روی زمین محو میکنیم. یونانیمایک؟ ما تیکه ناقص رو حذف می

خداها زنه. ما نیمهخوابه و دوباره چرتش رو میکنه بیدار بشه. اون میزمانی که خدایان به قدرت کاملشون دست پیدا کنن، گایا جرات نمی

                                                            
92Graecus     همان شکل باستانیGreek 

93 Hilo 
94 Venus 
95 Spes 
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 ماهی -شهناپذیر، درست مثل روزگاران قدیم امپراتوری خواهیم بود. به عالوه، اولین روز آگوست خیلی فرخنده میتر و شکستقوی
 ها رو متحد کرد؟دونی که اون چطور رومینام گذاری شده. و تو می 96که به خاطر جد من آگوستوس

 «اون قدرت رو قاپید و امپراطور شد.» مایک من من کرد:

ها رو نجات داد. اون صلح و موفقیت رو خواست، نه قدرت! حرفم شدنش رومی اولین شهریار چه چرت! اون با» اکتاویان نظر را به کناری راند:

دم، و وقتی که این کار رو کردم دوستانم رو به یاد خواهم رو باور کن، مایک، من قصد دارم تا اون رو سرمشق خودم قرار بدم. نیو روم رو نجات می
 «داشت.

 مایکل با جثه بزرگش این پا و آن پا کرد. 
 مطمئن میان. اما موهبت پیشگوئیتون ...  به نظر  -

 کننده عقاب که پشت سرش خبردار ایستاده بود، نگاه کرد.هایش را به نشانه هشدار بلند کرد. به جیکوب، حملاکتاویان دست

 ار دیگه کنی؟ری عقاب رو برق بندازی یا یه کجیکوب، مرخصی. چرا نمی  -
 های جیکوب با آسودگی شل شدند.شانه

 بله، پیشگو. منظورم سنتورینه! نه منظورم پونتیفکسه! منظورم...  -

 برو.  -

 رفتم.  -
 زمانی که جیکوب رفت، ابری تیره صورت اکتاویان را گرفت.

رسه که موهبت نظر می : نه، هنوز بهسوال تومایک، من بهت گفته بودم که در مورد ... مشکلم صحبت نکن. اما به عنوان جواب   -
 داره.  اختالل داد،به من می معمولی که آپولو

 ویزان شده از روی ایوان خیره نگاه کرد.آبه قالیچه 
ها نوعی افسونگری هم داره. اما همون طور که قبال بهت گفتم، به دروگهتونم آینده رو ببینم. شاید اون پیشگو دروغین تو کمپنمی  -

ک کرد و بهم قول داد که به عنوان ن رو متبرّاجتهادهای م ژوپیتر با من حرف زد. شخصاًضرس قاطع، آپولو سال قبل تو کمپ
 شم.ها شناخته میرومی یدهندهنجات

ر از بقیه بیشت؛ های خدمتشاش، نماد جد خدایش را به نمایش بگذارد. هفت خط صاف به نشانه سالاکتاویان بازوهایش را آزاد گذاشت تا خالکوبی
 افسرها، حتی بیشتر از رینا. 

 -گیریمکنیم. بعد اون هارپی رو تحت تسلط خودمون میهاش رو متوقف میکنیم. گایا و نوچهها رو له میاصالً نترس، مایک. ما یونانی  -

کنیم تا دانش اجدادمون رو به ما منتقل کنه. وقتی که اون اتفاق و مجبورش می -حفظ کرده ما رو 97های سیبالینکتابکسی که 

 کنیم.حکومت می آیندهشه. ما به تر میژوپیتر از همیشه قدرتمندگردونه. کمپپولو موهبت پیشگویی منو برمیبیافته، مطمئنم که آ
 اخم مایک کمتر نشد اما مشتش را به نشانه احترام بلند کرد.  

 شما رئیسید.  -
 اکتاویان خنجرش را بر روی میز کشید.

خوام قبل از اینکه ازشون دوباره بازجویی کنم و ای که اسیر کردین بزن. میهبله، من رئیسم. حاال برو یه سری به اون دوتا کوتول  -
 بفرستمشون به تارتاروس، حسابی ترسیده باشن.

 رویایش از هم گسیخت.

                                                            
96 Augustus 
97 Sibylline Books 
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 هی بیدار شو!  -
 «تو دردسر افتادیم.» داد:هایش را تکان میسون هج روی او خم شده و شانهیچشمان رینا باز شدند. گل

 خون او را تشدید کرد. صدای سختش جریان
 تقال کرد بنشیند.

 چی هستن؟ ارواح؟ هیوالها؟  -
 «بدتر. توریستا!» هج اخم کرد:
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lord of darkness 

ThundeR 

NaRiMaN 

 

 ها رسیدند.گروه

فرش شده های سنگها هجوم آورده، اطراف ویال جنب و جوش کرده، و میان جادهتایی از میان خرابهسی یا  بیستهای ها در دستهتوریست
 شدند.های رنگارنگ خیره میو موزائیک کاریهای دیواری سرگردان بودند؛ بدون هیج وجدی به نقاشی

دهند، اما مه احتماال نهایت ها چگونه به مجسمه چهل فوتی آتنا که در میان محوطه قد علم کرده بود، واکنش نشان میرینا نگران بود که توریست
شه محوطه ایستاده و با نومیدی به مجسمه خیره شدند، در گوبار گروهی نزدیک ها کرده بود. یکتالشش را برای مخفی کرده آن از دید فانی

 شدند.

 «شه. حیف شد. بیاید ادامه بدیم.رسه اینجا داره نوسازی میاه، داربست زدن! به نظر می» یک راهنمای گروه انگلیسی اعالم کرد:

 و مسیرشان را عوض کردند.

 خاک تبدیل نکرده بود.ها را به و فانی« ها!بمیرید، بی ایمان» حداقل مجسمه نغریده بود:

 ترین روزش نبود. داشت. آن روز تسکین دهنده 98ای از الهه دیانارینا یک بار همین مشکل را با مجسمه

 نابث در مورد پارتنوس آتنا گفته بود را، در ذهن مرور کرد: آچیزی که 

 ن. شه حالت دفاعی بگیرکنه، اما از طرفی باعث میها را جذب میهاله جادوییش هیوال

                                                            
98 Diana 

VII 
 رینا
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ها به های رومی، در میان خرابهدید که ارواح سفید درخشان پوشیده در لباسبه نشانه تایید این موضوع، هر از گاهی، رینا از گوشه چشمانش می
 کردند. سرعت ویراژ داده و بهت زده به مجسمه اخم می

کنن؛ اما وقتی شب شد بهتره آماده حرکت باشیم. ارواح همیشه تو همه جا هستن. االن فاصلشون رو حفظ می هامیموناین » سون غرغر کرد:یگل
 «شب بدترن.

 نداشت. این موضوعرینا نیاز به یاد آوری 

بود که اصال نزدیک  حالرفتند را، تماشا کرد. خوشهای برمودایی در باغ کناری  لرزان راه میهای یک رنگ و شلوارکزوج مسنی که در پیراهن
 نشدند. 

های بزرگی پر کرده بود که قادر نبودند جلوی هیچ هیوالیی که کمی های زمینی و تله موشهای سیمی، داممربی هج اطراف کمپ را با انواع تله
 شعور داشت را بگیرند، اما کامال مناسب از پا در آوردن شهروندان مسن بودند. 

 نیوالوقوع تر بود؛ نابودی قریبیک وحشتناک توانست انتخاب کند که کداملرزید. نمیا به خاطر رویاهایش میبا وجود گرمای صبح گاهی، رین

 کرد. ، یا این که اکتاویان داشت لژیون را از داخل مسموم میروم

 جستجوت یه ماموریت احمقانست.

های بلوبری به سیخ کرد که کیکنیمه راه دنیا بود و ستیری را تماشا می کمپ ژوپیتر به او نیاز داشت. لژیون دوازدهم نیاز داشت. رینا هنوز در
 کشیده شده را بر فراز آتش گرفته بود.  

 هایش حرف بزند، اما تصمیم گرفت صبر کند تا نیکو بیدار شود.  قصد داشت در مورد کابوس

 اطمینان نداشت که شجاعت داستان سرایی دوباره را داشته باشد. 

توانست یک مراسم کرد. مربی میرا طلب می زمان زیادیخوابید، بیدار کردنش کرد. رینا دریافت که وقتی نیکو مینیکو همچنان خر و پف می
 دیز حتی از جایش جُم نخورد.یسُم کوبی در اطراف سر نیکو انجام دهد و پسر ه

 بگیر!  -

 رسید.آناناس به او تعارف کرد. به طرز شگفت انگیزی خوب به نظر میهای تازه کیوی و های بریانی با تکههج بشقابی از کیک 

 «این غذاها رو از کجا گیر آوردی؟» رینا بهت زده شد:

 هی،من یه ستیرم. ما یه سری جمع کننده قابلیم!  -

 «دونیم چطوری بیرون خشکی زندگی کنیم. عالوه بر اون، می» گازی به کیک زد:

ربی هج یک دفترچه یادداشت در آورد و شروع به نوشتن کرد. وقتی کارش تمام شد ، کاغذ را به صورت یک موشک خورد، مدر زمانی که رینا می
 سمان پرت کرد. نسیمی موشک را با خود برد.آتا زد و آن را به 

 «دی؟داری به زنت نامه می» رینا حدس زد:

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 ی کاله بیسبالش، چشمان هج به رنگ خون شده بود.زیر لبه

هاش نامه رو تا وقتی که از فرستن. با کمی امیدواری عموزادهحوری ابره. ارواح هوا همیشه همه چیو به وسیله موشک میملی یه   -
خوام فرزندم یه یادگاری از من نیست ولی خب، می 99کنن. به سرعت پیام آیریساقیانوس بگذره و به دستش برسه، از آسیب حفظ می

 «دونی ... داشته باشه، در صورتی که، خودت می

 «بینی. رسونیمت. فرزندت رو میما به خونه می» رینا قول داد:

 هچ دهانش را بست و چیزی نگفت.

هایش را بشناسد ولی زمان زیادی را صرف کرده دانست که همرزمرینا تا حدی در وادار کردن مردم به حرف زدن، خوب بود. این را ضروری می
توانست هج را به ، حرف بزند. رینا به سختی میکندها زایمان نزدیک کمپ دورگهقرار بود ی همسرش، ملی، که بود تا هج را متقاعد کند درباره

 کرد. قرار نبود اجازه بدهد این اتفاق برای فرزند هج بیافتد. نوان یک پدر تصور کند، اما بزرگ شدن یک بچه بدون والدین را درک میع

 «تر حرکت کنیم. شد سریعکنم که کاش میآره، خب ... فقط آرزو می» شد:ستیر مقداری دیگر از کلوچه را گاز زد، که شامل سیخ آن هم می

ها ما کشه تا این پرششم که این بچه چطور قراره یه پرش دیگه رو تحمل کنه. چقدر دیگه طول میمتوجه نمی» اش به نیکو اشاره کرد:با چانه
 «رو به خونه برسونن؟

به کمپ  ر همان روزها برنامه داشتند تا گایا را بیدار کنند. اکتاویان نقشه کشیده بود تا دروز، غول 11رینا دلواپسی مشترکی داشت. درست ظرف 

کرد و مخفیانه روی تصمیماتش ها حمله کند. امکان نداشت تنها یک تصادف محض باشد. شاید گایا داشت در گوش اکتاویان زمزمه میدورگه
 گذاشت.تاثیر می

ی آگاهانه  به لژیون خیانت بکند، اما بعد د که اکتاویان حتخواست باور کنتر: اکتاویان کامال خود مختار با الهه زمین متحد شده بود. رینا نمییا بد
 توانست مطمئن باشد.هایی که در خوابش دیده بود، نمیاز چیز

 گذشتند، غذایش را تمام کرد.های چینی از محوطه میهمانطور که گروهی از توریست

 شده بود و بی قرار بود تا تکانی بخورد.  تر از یک ساعت بود که بیداررینا کم

 واسه صبحونه ممنون، مربی.  -

بخشی، حتما جایی که توریست هست، حمام هم هست. باید خودم رو به اگه منو می»  روی پاهایش بلند شد و به بدنش کش و قوس داد:
 «های پراتوری کوچیک عادت بدم.مکان

 برو به کارت برس.  -

 «زنم.اگه اتفاقی افتاد، سوت می» مربی درون سوت آویزان بر گردنش دمید:

 دارای حمام را پیدا کرد. مرکز بازدیدکنندگانها قدم زد، تا وقتی که رینا آروم و آرگنتوم را برای وظیفه نگهبانی گذاشت و از میان جمعیت فانی

                                                            
99 Iris 
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رومی لذت  دار بود که در یک شهر رومی واقعی باشد و نتواند از یک حمام گرمبیشترین تالشش را برای تمیزشدن کرد، ولی به نظر خودش خنده
 ببرد.

 دار ، سازش کند. صابون شکسته و یک خشک کننده دست آسم های کاغذی، قالبمجبور شد با حوله

 ی کوچک ویترین داری عبور کرد.وقتی در حال برگشتن بود، از مقابل موزه

دختری جوان خودش را به شکل یک اده شده ، همه در گیر و دار مرگ خشک شده بودند. دهای گچی قرار پشت شیشه یک ردیف از مجسمه
ین، یا سری پاکرد. زنی رنجور خم شده و با دهانی که برای جیغ زدن باز شده بود، بازوهایش را پوشش سرش گذاشته بود. مردی بجنین لول می

 زانو زده، انگار چیزی را از روی ناچاری پذیرفته بود. 

 ها را ندیده بود. تا به حال آن ، اما شخصاًها خوانده بودین گونه مجسمهرینا با حسی مابین ترس و تنفر خیره ماند. در مورد ا

هایشان تجزیه شده و تنها قالبی دنببعد از انفجار وزوو، خاکستر آتشفشانی شهر را در خورد فرو برد و به دور پمپی نشینان رو به مرگ، سخت شد. 
آور از رومیان های چندشهای ناهماهنگ را با خمیر گچ پر کرده؛ و این کپیدیمی قسمتتو خالی به شکل انسان به جا مانده بود. باستان شناسان ق

 باستان را درست کردند. 

توانست رویش را دانست، با این وجود هنوز نمیمی اشتباهها باشد، های پشت ویترین مغازهرینا این را که صحنه مرگ این مردم مانند لباس
 برگرداند.

خدایان مدرن ممنوع بود؛ های باستانی برای نیمهافتد. سرزمینوقت اتفاق نمیکرد که هیچدید. گمان میمدن به ایتالیا را میتمام عمرش رویای آ
خدایی که بعد از جنگ بگذارد؛ پسر آفرودیت، اولین نیمه 100خواست پا جای پای آئنیاسمنطقه به سادگی خطرناک محض بود. با این وجود، می

 را نجات داده بود، سیاحت کند.  101ت کرده بود. قصد داشت تا رودخانه تیبر اصلی، جایی که الهه گرگ لوپا، روملوس و رومئوستروا اینجا اقام

 ولی پمپی؟ رینا هرگز نخواسته بود که به اینجا بیاید.

های رینا، شباهت زیادی به خانه پیدا سوسط زمین بلعیده شده بود ... بعد از کابوهای رومی، شهر کاملی که تترین فاجعهقسمتی از کم اهمیت
 کرده بود.

، و حتی آن 102دیوکلشن در اسپلیت قصرخواست ببیند، را دیده بود: های کهن، فقط یک مکان در لیست جاهایی که میکنون در سرزمینتا

 خواست، پیش رفته بود.طوری که دلش میگردش به سختی آن

کنند. تصور کرده بود که همراه او در ی امپراطور محبوبشان را تحسین میروند و خانهجا میجیسون به آنرینا عادت کرده بود رویا ببیند که با 
 کنند. نیک بر گذار میمیان شهر کهن پیاده روی کرده، و زیر نور غروب آفتاب، بر روی محجرها پیک

ش را به وسیله جنگیدن با ارواح، در رسیده بود. راهکروات در عوض، رینا نه به همراه او، بلکه به همراه دوجین ارواح باد عصبانی در تعقیبش به 
 میان قصر باز کرده بود. 

                                                            
100 Aeneas 
101 Romulus and Remus 
102 Split 
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 ش را زخمی کرده بودند. ها حمله کرده و به شدت پگاسوسدر راه خروجش، گریفین

 جسمه دیوکلشن، گذاشته بود. مبدست آورد، پیدا کردن یادداشتی بود که او برایش زیر  ترین چیزی که از جیسوننزدیک

 از آن مکان تنها خاطرات دردناک داشت. 

 کنن.ها مقابل سختی شکایت نمیزودرنج نباش. آئنیاس هم رنج کشید. مثل روملوس، دیوکلشن و بقیه اونا. رومیخودش را سرزنش کرد : 

شدند، به چه چیزی رفتند و محکوم به مرگ مین ویترین موزه خیره ماند و از خود پرسید زمانی که در خاکستر فرو میهای گچی دروبه مجسمه
 خب ما رومی هستیم، نباید شکایت کنیم.کردند. احتماال این نبود: فکر می

 ای کورش کرد.جره منعکس شده و برای لحظهای پوچ ایجاد نمود. نور خورشید در مقابل پنها وزید و نالهموجی از باد در میان خرابه

ی فان را درست بعد از صبحانه ترک کرده رینا سرش را باال برد. خورشید مستقیم باالی سرش بود. چگونه امکان داشت ظهر شده باشد؟ او خانه
 بود. فقط برای چند دقیقه اینجا ایستاده بود ... غیر از این بود؟

کرد، با حسی از لرز، عجوالنه راهش را ادامه پمپی نشینان مرده را پشت سرش حس می یرد و در زمانی که زمزمهخودش را از ویترین موزه جدا ک
 داد. 

 ای ساکت بود.بقیه بعد از ظهر به طور آزار دهنده

 او تا زمانی که مربی هج خوابید، کشیک داد، اما چیز زیادی وجود نداشت تا در برابرش گارد بگیرد.

کشیدند های رینا با احساس خطر خرناس میکردند. سگها و ارواح باد تصادفی از باالی سرش پرواز میرفتند. هارپیآمدند و میها میتوریست
 ایستادند. اما هیوالها برای جنگیدن نمی

توانست سرزنششان کند. هرچه دند. رینا نمیکردند؛ ظاهرا به خاطر پارتنوس آتنا وحشت زده شده بوارواح از گوشه کنار محوطه دزدکی حرکت می
های عصبیش داشت و رشتهکرد. پوست رینا را به خارش وامیرسید که خشم بیشتری از خود منتشر مینظر میماند، بهبیشتر مجسمه در پمپی می

 سوزاند. را می

 باالخره، درست بعد از غروب، نیکو بیدار شد.

 داد.ی هیدیز اشتهای مناسبی از خودش نشان میصانه خورد؛ اولین باری بود که از زمان ترک خانهو پنیر را حری 103یک ساندویچ آوکادو

تر شده و بر تعدادشان افزوده ها زمان زیادی نداشتند؛ همزمان با رفتن نور خورشید، ارواح  نزدیکرینا متنفر بود که شامش را خراب کند ولی آن
 شد.می

                                                            

 نوعی میوه 103
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ها را محاصره کرده و شکارچی با چشمانی درخشان به شکم بلعید، اکتاویان کمپ دورگه: زمین کمپ ژوپیتر را میهایش به او گفتدر مورد خواب
 کرد.رینا شلیک می

 «این شکارچی... ممکنه یه غول باشه؟» نیکو به بشقاب خالیش خیره شد:

 «گم به حرکت ادامه بدیم.دوست ندارم بفهمم. من می» مربی هج ناله کرد:

 «گی که از یه مبارزه طفره بریم؟داری می:» یکو منقبض شد دهان ن

خواد مارو دور گوش کن، کیک عسلی من! به اندازه همین دختره، منم کتک کاری رو دوست دارم، ولی ما جدا از اون غول شکارچی بیکار که می»
 «ول پیکر خوشم نمیاد.دنیا تعقیب کنه، هیوالهای کافی برای نگران بودن داریم. از صدای پرواز تیرهای غ

 «این بار رو با هج موافقم.» رینا گفت:

 نیکو ژاکت خلبانیش را در آورد. انگشتانش را میان سوراخ تیری در آستین ژاکتش گرداند. 

 ...«تونم مشورت بگیرم. تالیا گریس می» رسید:میل به نظر میصدایش بی

 «.خواهر جیسون» رینا گفت:

بود  -دختر زئوس -خدایی یونانی. بنابه گفته جیسون، او نیمهداردفهمیده بود که جیسون خواهری  یده بود. درحقیقت، اخیراًرینا هیچ وقت تالیا را ند
 انداخت. کرد. تمام این افکار سر رینا را به دوران میکه گروه دیانا ...  نه، پیروان آرتمیس را هدایت می

تونم ... خب، شکارچین. اگر کسی قراره درباره این یارو غول شکارچیه بدونه، اون تالیاست. میهای آرتمیس شکارچی» نیکو سرش را تکان داد:
 «امتحانی یه پیام آیریس براش بفرستم.

 «رسه. شما دوتا ... با هم مشکلی دارین؟صدات درباره این ایده چندان هیجان زده به نظر نمی:» رینا اشاره کرد 

 مشکلی نداریم.   -

 گفت.ای کرد؛  به این تعبیر که نیکو داشت دروغ میبه آرامی دندان قروچه  آرومتر،طرفچند فوت آن 

 رینا تصمیم گرفت به او فشار نیاورد.

 گفت:

شه، اگر گایا به اونجا حمله کنه، شاید کنم با خواهرم هیال تماس بگیرم. به طور مختصری داره از کمپ ژوپیتر دفاع میمنم سعی می  -
 ونن کمک کنن.ها بتآمازونی

 «خوان در برابر یه موج خاک چیکار بکنن؟ها میتوهین نباشه، ام، اِه ... ارتش آمازونی» مربی هج اخم کرد:

هایش دیده بود، تنها دفاع این بود که نگذارند گایا از رینا با حسی از وحشت جنگید. گمان کرد که حق با هج بود. در برابر آن چیزی که در خوابش
 ر شود. خواب بیدا

 کرد. برای این، باید به خدمه آرگو دو اعتماد می
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 کردند. های روحی حمل میارواح رومی گرز و سنگ -روشنایی نور تقریبا رفته بود. اطراف محوطه، ارواح گروهی صدنفره را تشکیل دادند

 «بزنیم بیرون. تونیم دربارش حرف بزنیم. االن باید از این جابعد از پرش بعدی بیشتر می» رینا گفت:

 ...«کنم اگه خوش شانس باشیم، این بار به اسپانیا برسیم. فقط بزارین من آره. فکر می:» نیکو ایستاد 

 های تولد که با  یک نفس فوت شده باشند، ناپدید شدند.ازدحام ارواح، مانند گروهی از شمع

 «کجا رفتن؟» دست رینا به سمت خنجرش رفت:

 ها رفت. خرابه چشمان نیکو به سرعت سمت

کنم که این نشانه خوبی باشه. گوش به زنگ باشید. اوضاع رو کنترل من ... من مطمئن نیستم ولی فکر نمی» حالت صورتش اطمینان دهنده نبود:
 «بره.کنم. فقط چند ثانیه وقت میمی

 «چند ثانیه وقت نداری!» هایش ایستاد:گلیسون هج روی سم

 کرد.هایش شنیده بود، صحبت میک حلقه شد. هج با صدایی زنانه،  همان صدایی که رینا در کابوسشکم رینا مانند یک توپ کوچ

 خنجرش را در آورد.

 هایش سیاه خالص بود:هج با صورتی غیر قابل خواندن، به سمتش چرخید. چشم

 هی شد.رینا رامیرز آرالنو. مثل یک رومی خواهی مرد. تو به ارواح پمپی ملحق خوا حال باشخوش  -

 -هایی که در موزه بودندهایی خاکی مانند آنکالبد -های جامدهایی از خاکستر در هوا چرخیدند. به انسانزمین غرید. همه جای محوطه، مارپیچ
 تبدیل شدند.

 هایی سنگی بود.  هایی در صورتبه رینا خیره شدند، چشمانشان سوراخ

 «همون طور که اونا رو بلعید.بلعه؛ زمین تو رو می» هج با صدای گایا گفت:
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 تعدادشون خیلی زیاده.  -

 یش گفته بود.یخدارینا، به تلخی فکر کرد که چندین بار این را در زندگی نیمه

بر روی سنگ قبرش حک مرد، احتماالً که میوقت درست زمانی؛ آنآویختکرد و به گردن میاش نشانی درست میباید برای هر بار نجات یافتن

 تعدادشون خیلی زیاد بوده. ً اواقع :کردندمی

 شدند.ها از هر طرف نزدیک میتای آن 20غریدند. رینا شمرد که حداقل های سنگی میهای تازیش دو طرف او ایستاده، و به مجسمهسگ

تونستن خشمشون حالی که نمیها هستند. این ارواح ، درمُردِگان از حیث تعداد، بیشتر از زنده »مربی هج با صدای زنانه حرف زدنش را ادامه داد:
 «هایی از زمین دادم.ها بدنها انتظار کشیدند. حاال من به اونرو ابراز کنند، قرن

 شکست.باستانی را می هایداشت که سرامیککرد اما انقدر سخت گام بر میروحی زمینی به جلو قدم گذاشت. آرام حرکت می

 «نیکو؟» رینا صدا زد:

های سنگی اشتباهه. چند ثانیه نیاز دارم ی این مجسمهتونم کنترلشون کنم. فکر کنم یه چیزی دربارهنمی» رفت، گفت:که با افسار ور میحالیدر
 «لپورت کنم.ای تمرکز کنم وگرنه ممکنه دوباره خودمون رو باالی یه آتشفشان دیگه تتا روی پرش سایه

توانست با این تعداد آن کرد و مربی هج کنترل خودش را نداشت، به هیچ طریقی نمیکه نیکو راه فرار را آماده میحالیرینا زیر لب فحشی داد. در
 هم به تنهایی مبارزه کند. 

 «از عصا استفاده کن. چندتا زامبی بهم بده.» گفت:

VIII 
 رینا
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ه. خودت رو بکش کنار، پراتور. بذار ارواح پمپی این مجسمه یونانی رو نابود کنن. یه رومی واقعی کنکمکی نمی» مربی هج با همان صدا گفت:
 «گیره.جلوی این رو نمی

های سودای خالی کردند، مثل اینکه کسی به درون قوطیشان، صفیری از نویزهای پوچ تولید میارواح زمینی به جلو لغزیدند. از میان حفره دهان
 مربی قدم گذاشت، و آن را تکه تکه کرد.خنجری  ِتنیسراکتها روی دسته از آنفوت کند. یکی 

 را بیرون کشید: نیکو از کمربندش عصای دیوکلشن

 پیوندن؟کنه که به اینا نمیرو احضار کنم ... کی تضمین می بیشتریهای مرده رینا اگه رومی  -

 کنم.و من کنترلشون می کنم. من یه پراتورم. چندتا لژیونر بهم بدهمن تضمین می  -

 ...« تو باید نابود بشی. به هیچ وجه نباید » مربی گفت:

 خنجرش به سر او ضربه زد. ستیر بیهوش شد. یهضرینا با قب

 «ها رو احضار کن! بعدش روی راه خروجمون از اینجا تمرکز کن.ببخشید مربی! یه کم رو اعصاب بودی. نیکو، زامبی» زیر لب گفت:

 را بلند کرد و زمین به شدت لرزید. نیکو عصایش

های فلزیش کند. مجسمه شان پرید و سر جانور را به واقع با نیشترینارواح زمینی همان لحظه را برای حمله انتخاب کردند. آروم به سمت نزدیک
 مد و تجزیه شد.آسنگی به عقب فرود 

دست سنگینش را تاب داد و بر صوت سگ تازی کوباند. آرگنتوم به هوا پرتاب  آرگنتوم آنقدر خوش شانس نبود. او روی روح دیگر پرید ولی، روح
 خورد.تلو شد. روی پایش تلو

 اش کنده شد.های یاقوتیدرجه به سمت راست چرخیده بود. یکی از چشم45سرش 

هایش را از او بگیرند. خنجرش داد سگاجازه نمیاش را از دست داده بود. ای داغ به درون سینه رینا فرو رفت. به تازگی پگاسوسخشم مثل میله
 ی روح زد و بعد، گالدیوسش را بیرون کشید.را میان سینه

 گیرانه بشود گفت، جنگیدن با دو تیغه خیلی رومی نبود اما رینا زمان زیادی را با دزدان دریایی گذرانده بود؛ بیشتر از یکی دو حیله دراگر سخت
 آستینش داشت.

دانست فهمید چطور، اما میکردند، همچون یک پتک سنگین بود. رینا نمیشدند ولی ضرباتی که وارد مینگی به راحتی خرد میهای سمجسمه
 ماند. پیچید  زنده نمیکه فرصت نفس کشیدن هم ندارد. او برخالف آرگنتوم، اگر سرش می

 نیکو!  -

 هم کوبیده شود.  وار پیچید و اجازه داد سر هایشان بهبین دو روح زمینی اردک

 همین االن وقتشه!  -

آسا به های زنگ زده غولدر وسط محوطه، زمین ترک خورد. دوجین سرباز اسکلتی راهشان را به سطح زمین طی کردند. سپرهایشان، مثل پنی
 احساس آرامش نکرده بود.گاه از دیدن نیروهای پشتیبانی انقدر هایشان بیشتر زنگ بودند تا فلز. اما رینا هیچرسید. تیغهنظر می
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 «104لژیون! آد آشم!» فریاد کشید:

شدند. بقیه، تصمیم های سنگی خرد میها به وسیله مشتها در پاسخ، به ارواح زمینی برای درست کردن صف جنگی فشار آوردند. بعضیزامبی
 گرفتند که کنار هم بمانند و سپرهایشان را باال بگیرند.

 ت.پشت سر او، نیکو ناسزایی گف

 کرد.رینا ریسک نگاه کردن به پشت سرش را خرید. عصای دیوکلشن در دست نیکو دود می

 «های دیگه احضار کنه.ها رو برای جنگ با رومیجنگه. فکر کنم دوست نداره رومیبا من می» فریاد زد:

 ش نکشد.ده بودند، اما تصمیم گرفت که آن را پیهای باستانی، حداقل نیمی از عمرشان را صرف جنگیدن با یکدیگر کردانست که رومیرینا می

 خرم تا تو ...ماده کن! یه کم زمان میآای فقط مواظب مربی هج باش! خودت رو برای سفر سایه  -

. چه نمی دونم ..» کرد:رسید نیکو صدمه جدی دیده باشد اما به رینا شوک زده نگاه میتکه شد. به نظر نمینیکو جیغ کشید. عصای دیوکلشن تکه
 «هات ناپدید بشن.اتفاقی افتاد. حداکثر پنج دقیقه وقت داری قبل از اینکه زامبی

 «گالدیوم به دست! 105لژیون! اوربم فرمیت!»  رینا فریاد کشید:

 لقه زدند و شمشیرهایشان را برای جنگ تن به تن کشیدند. حها دور پارتنوس آتنا زامبی

داد و به هر روح زمینی که مرز را بانی مینگهآروم بست، کشید. آرگنتوم، مربی هج بیهوش را پیش نیکو که با خشم داشت افسار را به خودش می
 برد.کرد، هجوم مینقض می

نبود. ارواح زمینی به راحتی نابود  دانست که کافیها مصرف کرد. میی لژیونرهای مرده جنگید و انرژیش را برای نظم بندی به آنشانهبهرینا شانه
 شد.کرد، یک زامبی نابود مینگیشان تماس پیدا میسخواستند. هر بار که مشت های خاک بر میشدند ولی تعداد بیشتری از میان تودهمی

 با تمام این اوصاف، پارتنوس آتنا مشرف بر جنگ ایستاده بود؛ شاهوار، مغرور و خونسرد.

 ی پیروزی بخش؟ای؟ یا چندتا حقه قدیمتونه مفید باشه. شاید یه پرتوی هستهمک کوچولو مییه کرینا فکر کرد: 

 مت رینا و ارواح مهاجم نشانه رفته بود.رسید آن را به سداد؛ و به نظر میمجسمه هیچ کاری جز انتشار نفرت انجام نمی

 وفق باشی، رومی نفرت انگیز.و کارت متخوای منو تا النگ آیلند بِکِشی؟ میگفت: انگار مجسمه می

 سرنوشت رینا: مقدر شده بود که در دفاع از الهه سه تیزه جوی یک دنده بمیرد!

 امیدی و خشمشان او را بمب باران کردند.اش را بر افراد نامیرا تحمیل کند. در جواب با ناجنگیدن را ادامه داد و در همان حال سعی کرد اراده

 شده. جنگی. امپراتوری نابودبه خاطر هیچی مینجوا کردند: لژیونرهای زامبی در ذهنش 

                                                            
 فرمان گرفتن وضعیت جنگی104
 ها کمانداران برای پشتیبانی اتش، می ایستند.وضعیت جنگی که لژیونر های رومی طبق فرمان شکل دایره به خود می گیرند و در میان ان105
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 رد.کگالدیوسش را از میان یک روح زمینی رد و خنجرش را در سینه دیگری فرو « برای روم!» رینا با خشم جیغ کشید:

 !106لژیون دوازدهم فولمیناتا  -

 .زمانی که انرژی باقی مانده عصای دیوکلشن تمام شد، تجزیه شدند سه جنگ از بین رفتند؛ بقیهها فرو افتادند. تعدادی در پرودر اطرافش زامبی

 ریخت با چشمانی توخالی.های بیارواح زمینی نزدیک شدند؛ دریایی از صورت

 «ریم!رینا، حاال! داریم می» نیکو فریاد زد:

آروم و ای پریشان زده در بازوانش نگه داشته بود. به عقب نگاهی انداخت. نیکو خودش را به پارتنوس آتنا بسته بود. گلیسون هج را مانند دوشیزه
 در طی جنگ، بیش از حد صدمه دیده بودند. پدید شده بودند؛ احتماالًنا آرگنتوم

 رینا تلوتلو خورد.

رفت. تالش کرد تنفس کند اما انگار داشت خنجر بر خورد کرد و پهلویش در درد فرو رفت. سرش گیج میاش مشت سنگی به پایین قفسه سینه
 داد.قورت می

 «رینا.» نیکو دوباره فریاد زد:

 زد.پارتنوس آتنا در شرف ناپدید شدن، سوسو می

 هایش، تقریبا بیهوشش کرده بود.درون دندهیک روح زمینی باالی سر رینا پدیدار شد. رینا قصد داشت از او فاصله بگیرد اما درد 

 مپی.پشه، درست مثل تسلیم شو! میراث روم نابود و به آتش کشیده میصداهای درون ذهنش گفتند: 

 «ام.که من هنوز زندهنه! نه تاوقتی» زیر لب به خودش گفت:

 اش، به سمت او پرید.آخرین انرژی رفت، دستش را دراز کرد. رینا باها فرو میکه داشت به درون سایهنیکو با این

                                                            
106 Fulminata 
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 لئو تمایل نداشت از دیوار خارج شود. 

ی کافی الغر نبود؛ یکی دیگر از مزایای کرد ، و هیچ فرد دیگری برای جا شدن در شکاف به اندازههنوز سه بست دیگر مانده بود که باید وصل می
 استخوانی بودن. 

کرد، که توانست با افکارش خلوت کند. هروقت که احساس نا امیدی میها؛ میکشی و سیم پیچیهای بدنه کشتی، لولهشده بین الیهلئو، فشرده 
کند نه اینکه دیوانه فهمیدند که او کار میزد؛ این گونه خدمه کشتی میافتاد، با پتکش به همه چیز ضربه میبار اتفاق میهر پنج ثانیه یک تقریباً

 ده باشد.ش

اش جا شده بود؛ باسن و پاهایش در معرض دید عُموم بود که کار را برای مخفی یک مشکل کوچک با مخفیگاهش وجود داشت : فقط باالتنه
 کرد .شدن، سخت می

 «لئو. بهت احتیاج داریم.» صدای پایپر از جایی در پشت سرش، آمد:

 ه اعماق شکاف سقوط کرد .از انبردست لئو لغزید و ب ای شکلحلقهبرنز آسمانی 

 «با شلوارم حرف بزن پایپر. دستام بنده.» لئو آه کشید:

 ! توی غذاخوری جلسه داریم. تقریبا به المپیا رسیدیم. زنمحرف نمیمن با شلوارت   -

IX 
 لئو
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 باشه! تا یه دقیقه دیگه میام.  -

 کشی.ه کشتی سرک میکنی؟ چند روزه که داری تو بدنخب داری چی کار می  -

 «های همیشگی.نگهداری»کرد، انداخت:های برنز آسمانی که به آرامی اما محکم سفتشان میها و پیستونچراغ قوه رو روی صفحه لئو نور

 سکوت.

 «لئو...» گفت:فهمید، لئو کی دروغ میپایپر کمی بیش از حد راحت می

 ...در حقم بکن. یه کم خارش دارم، دقیقا زیرِ . هی، حاال که اونجایی یه لطفی -

 رم. باشه، دارم می -

ین پروسه طوالنی، ولی داشت ام نشده بود، نه حتی با الئو به خودش اجازه داد تا چند دقیقه دیگر را هم صرف چفت کردن بست کند . کارش تم
 کرد.پیشرفت می

 ی آن حرف نزده بود . ساخت، داشت؛ ولی با هیچ کس دربارهرا می آرگو دوهای پروژه مخفیش را زمانی که البته او ایده

 داد را قبول داشت.خودش کاری که انجام می تقریباً

 ها.اشینمونه! حتی بهترین مهیچ چیز برای همیشه باقی نمی پدرش یکبار به او گفته بود:

 تونه دوباره استفاده بشه.چیزی می هراین را هم گفته بود:  107آره، باشه، شاید حرفش درست بود ولی هفاستوس

 لئو قصد داشت آن تئوری را امتحان کند.

 .شکستتوانست خرد کننده باشد. نه فقط از لحاظ احساسی، بلکه از جسمی هم او را در هم میخورد، میریسک خطرناکی بود. اگر شکست می

 ی او را فعال کرد.این فکر ترس از فضای بسته

 به کابینش برگشت. از شکاف بیرون خزید و

سوا شده، پر شده بود. سه میز  ماشین برنزی ی چندیدنجا کابینش بود ولی جای خوابش نبود. تشک با سیم، پیچ، و دل و رودهآندرواقع خب، 
یزان بود. میز کار بیشتر فضای اتاق را اشغال کرده بودند. دوجین ابزار اهرمی از روی دیوار آو -108چیکو ، هارپو و گروچو -بزرگ ابزار غلتانش

 م دزدیده بود، پرشده بود.که لئو از کارگاه زیرزمینی در رُ 109، دست نوشته ارشمیدسهاپیش به سوی گویهای رنگی از توسط فتوکپی

داد آن پایین در موتورخانه باشد، جایی که صدای یتوانست خیلی محصور و خطرناک باشد؛ ترجیح مابد ، میخواست در کابینش بخوحتی اگر می
 کرد. ها کمک به خوابیدنش میشینناپذیر مای پایانهمهمه

 ی چیزی بود که الزم داشت .طرفدار کمپ زدن شده بود. یک تخت خواب سفری روی زمین همه 110یاجیجبعالوه، از زمان جزیره او

                                                            
107 Hephaestus 
108 Chico, Harpo and Grucho 
109 Archimedes 
110 Ogygia 

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 هایش.ترین پروژهر روی سختکابینش فقط برای انبار بود؛ و برای کار کردن ب

کلیدهایش را از کمربند ابزارش بیرون کشید. او واقعاً وقتی نداشت، ولی کشوی وسط گروچو را بازکرد و به دو جسم ارزشمند داخلش نگاهی 
بود که چطور این دو چیز را  ، و کریستالی اندازه مشت که از اوجیجیا برداشته بود. لئو هنوز کشف نکرده111انداخت: اسطرالبی برنزی که از بلوگنا

 داد.ی دیوانه شدن، قرار میدر کنار هم قرار دهد، و این او را در آستانه

ی ادیسه بود، کسی که اسطرالب را ساخته بود. ولی جا خانهلئو امید داشت که یک سری جواب را وقتی از ایتاکا بازدید کردند، پیدا کند. باالخره آن
 ها هیچ جوابی برایش نداشتند؛ جز یک سری غول و روح خشمگین.ته بود آن خرابهبنا بر چیزی که جیسون گف

ئو داشت. او لوقت نتوانسته بود از اسطرالب کار بکشد. او کریستالی نداشت که از آن به عنوان جهت یاب استفاده کند. به هرحال، ادیسه هم هیچ
 شد.رده بودند، پیروز میها در انجامش شکست خوگهورترین دباید در چیزی که باهوش

توانست بفهمد که چطور یک تکه سنگ مسخره را به کشید، ولی او نمییا انتظارش را میجیجناپذیر در اواز شانس لئو، دختری شگفت انگیز و فنا
 کند .توانست حلیک دستگاه دریانوردی سه هزار ساله وصل کند. بعضی مشکالت را حتی نوار چسب هم نمی

 بسته و قفل کرد . لئو کشو را

قاشی با مداد شمعی بود که نچشمانش به سمت تابلوی اعالنات باالی میز کارش رفت ، جایی که دو عکس کنار هم آویزان شده بودند، اولی یک 
برایش کشیده به تازگی  در هفت سالگی کشیده بود؛ طرحی از یک کشتی که در بچگی خوابش را دیده بود. دومی طرحی گرافیتی بود که هیزل

 بود.

خورد. در به خدمه پیوست، فهمید که چیزی لئو را از داخل می 113... آن دختر درک عجیبی داشت . به محض این که لئو در مالتا 112هیزل لوسکه
 «بریزش بیرون.» ی هیدیز، به اتاق لئو آمد و گفت:اولین فرصت، بعد از تمام آن شلوغ کاری در خانه

» های گرافیتی برگشت. هیزل اصرار کرد:لئو کل داستان را به او گفت. همان روز غروب، هیزل با صفحه نقاشی و مدادهیزل شنونده خوبی بود. 
 «تک جزئیات.توصیفش کن، با تک

بله، کرد : آمد؛ انگار که داشت با یک طراح چهره پلیس صحبت می، عجیب به نظر می114ای از کالیپسوراهنمایی کردن هیزل برای کشیدن ُپرتره
 درست مثل یک آهنگ شهری عجیب و غریب. افسر! همون دختریه که قلب منو دزدید! 

های ابلو بهش خیره شده بود؛ چشمتاما توصیف کردن کالیپسو راحت بود. امکان نداشت لئو چشمانش را ببندد و او را نبیند. حاال تصویرش از روی 
بوی عطر  توانست تقریباًآستینش افتاده بود. میهای لباس بیفش روی یکی از شانههای بلند و صااش، موبرآمده یاهبادامی شکلش ، لب

 زی که الزمه داری.لئو، والدز! تو تمام چیگفت: ینش به نظر مییدارچینیش را حس کند. با ابروهای بافته و دهان رو به پا

 لعنت، او عاشق آن دختر بود!

                                                            
111 Bologna 
112 Hazel Levesque 
113 Malta 
114 Calypso 
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شود. به عنوان یک بچه بدیل میت واقعیتبه وهم ده بود تا به خودش یادآوردی کند که بعضی اوقات آویزان کر آرگو دولئو پرتره را کنار نقاشی 
 توانست راهی برای رسیدن به کالیپسو پیدا کند .کوچک، او راجع به یک کشتی پرنده رویا دیده بود و حاال آن را ساخته بود. حتما می

 جیر کرد .یافت. از بلندگوی کابین صدای فستوس غژغژ و جیرتری تغییر ایینپهای کشتی به تن ی موتورهمهمه

 «آره ، دمت گرم رفیق. دارم میام.» لئو گفت:

 کردند.های لئو باید صبر میکشتی در حال فرود آمدن بود؛ به این معنی بود که پروژه

 «گردم.طور که قول دادم بر می. همونشاینسانمحکم بشین، » به تصویر کالیپسو گفت:

 کنم.های احمقانت رو باور نمیقول ؛ و قطعاًنیستم. من عاشق تو115لئو والدز نیستم من منتظر توتوانست واکنش او را تصور کند: لئو می

 اخل کمر بند سر داد، و به سمت غذا خوری رفت.هایش را به داین فکر باعث شد لبخند بزند. کلید

 .خدای دیگر در حال خوردن صبحانه بودند شش نیمه

با چرب زبانی به  ار 116آنها زیر عرشه بوده و هیچ کس پشت سکان نباشد نگران بود تا زمانی که پایپر فستوس یاین که همه یزمانی لئو درباره
تنهایی بود؛ به آرگو دو هایی بیشتر از هدایت سر اژدها قادر به انجام کار -از آن متحیر بود هنوزشاهکاری که لئو   -صورت دائمی بیدار کرده بود

 -همه در یک زمان -های آتش را به سمت مهاجمان افشان کندچک کند، ژله تمشک درست کند و شعله اتوانست ناوبری کند، رادار رفستوس می
 بدون حتی از دور خارج شدن یک مدار . 

 انگیز را به عنوان پشتیبان داشتند .میز شگفت 117ها بافورداز طرف دیگر، آن

 همراه بزرگسالبه عنوان   توانست به خوبیایش رفته بود، لئو تصمیم گرفت که میز سه پایش میمربی هج به اردوی سفر سایهکه بعد از این

داد. هج را نمایش می ها عمل کند. روی میز را با یک طومار جادویی ورقه ورقه کرده پوشانده بود، به صورتی که یک تصویر مینیاتوری از مربیآن
و یا « .من قراره تورو بکشم» ، «اونو جمعش کن» هایی از قبیل:توانست روی میز سم بپراند و به صورت تصادفی چیزک میتصویر هج کوچ

 را بلغور کند.« یه لباس تنت کن.» ی:ترین جملهمحبوب

 توانست. ولوگرافیک مربی میها را فراری بدهد، تصویر هتوانست هیوالهای فستوس نمیامروز بافورد در حال هدایت سکان بود. اگر آتش

 دید.همه دوستاش را یک جا نمی لئو دم در ورودی غذا خوری ایستاد . صحنه اطراف میز را نگاه کرد؛ معموالً

نابث به خاطر ریختن شهد زیاد روی آدر حالی که  -های آبی چه بود؟ابطه او با غذار -های آبی بودای از پنکیکپرسی در حال خوردن دسته
 کرد.ها، سرزنشش میکپنکی

 کنی.داری غرقشون می  -

 هامم همینطور. تونم غرق بشم، پنکیک. من نمی118های پوسایدونمهی، من یکی از بچه  -

                                                            
115 Leo Valdez 
116 Festus 
117 Buford 
118 Poseidon 
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کردی، سرهایشان ای از یونان را درست کنند. از باال که نگاه میهای غالتشان استفاده کرده بودند تا نقشهسمت چپ آن دو، فرانک و هیزل از کاسه
یعی انگار که آن دو یک زوج پیر بودند، بامزه و طب گرفت ، صرفاًیک به هم بود. هر چند وقت یک بار دست فرانک روی دست هیزل قرار مینزد

 بود. 1940ل توجهی برای یک دختر از سال آمد، که پیشرفت قابو هیزل به نظر سراسیمه نمی

 کرد .غش می ،او تقریباً 119خدایا لعنتگفت تا همین اواخر اگر کسی می

 کرد . ایپر پانسمانش را عوض میش باال داده شده بود؛ پرستار پای سینهشرتش تا قفسهسر میز جیسون با ناخوشی نشسته بود، تی

 «دونم درد داره.طاقت بیار، می» گفت:می

 فقط سرده.  -

 توانست درد را توی صدایش بشنود. آن گالدیوس احمقانه سوراخش کرده بود.لئو می

 خوبی نبود. ینشانه کرد. احتماالًروی زخم پشتش سایه بنفشی وجود داشت که بخار می

 ه قدر نگران است.چبه طور خصوصی به لئو گفته بود که  کرد مثبت فکر کند، اما قبالً یپر سعی میاپ

توانست وجود یک مانی یا طالی امپراتوری میز آستوانستند کمک کنند. یک برش عمیق از برنها فقط کمی میهای فانیآمبروسیا، نکتار و دارو
 اما پایپر خیلی مطمئن نبود. کرد که بهتر شده استخدا را از درونش به بیرون بکشد. او ادعا مینیمه

ما لئو ای برای چگونه نجات دادن دوستش داشته باشد. اوقت لئو ممکن بود ایدهخیلی بد بود که جیسون یک آدم مکانیکی فلزی نبود. حداقل آن
 آمدند.ها خیلی راحت از پا در میکرد. آنها احساس درماندگی میبا انسان

ه زوج، همه روی هم دیگر س -کردها نگاه میهایش بود و حاضر بود هر کاری برایشان انجام دهد. اما هنگامی که به شش تای آنعاشق دوست
پیمانانت پیدا نخواهی کرد. همیشه چرخ هفتم تو جایی میان همه انتقام گفته بود: کرد. الهاجع به هشدار نمسیس، فکر میر -تمرکز کرده بودند

 مانی.باقی می

اش کار وار مخفیانهکرد، بافرض این که نقشه دیوانهکه لئو به اندازه کافی عمر میحق داشت. با فرض این 120کرد که نمسیساو کم کم حس می
 را دو بار پیدا نکرده بود .ای که هیچ مردی آنکرد، سرنوشت او با شخص دیگری بود. بر روی جزیرهمی

های بد فکر نکن؛ شو، راجع به چیزنادامه بده، وحشت زده  ش  را بازی کند:اتوانست بکند این بود که نقش همیشگیبهترین کاری که می اما فعالً 
 ای شوخی بکن و بخند. مخصوصا وقتی حسش رو نداری.حوصلهوقتی که بی

 «ها!آره! یه بله گنده برای کلوچه ها؟چه خبر بچه» به داخل غذا خوری رفت:

 ، سنتورماهی زیر اقیانوس اطلس گرفته بودند. 121ها را از آفروسآخرین کلوچه را کش رفت؛ دستورالعمل دریایی پخت مخصوص آن

 «یه لباس تنت کن.» دستگاه ارتباطی داخل سالن ترق و تروق کرد. هِجِ مینیاتوری بافورد فریاد زد:

                                                            
 کنایه از نفرین کردن است. 119

120 Nemesis 
121 Aphros 
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نک شرتش لولید ، و فراتر از فرانک افتاد. پرسی در آب پرتقالش شهد ریخت. جیسون به سختی داخل تیهمه از جا پریدند. هیزل پنج پا آن طرف
 به یک بولداگ تبدیل شد.

 « فکر کنم قرار بود، شر اون هولوگرام مسخره رو از سرمون کم کنی.» پایپر به لئو خیره نگاه کرد:

های لداگشه و فرانک هم بوگه. اون هولوگرامش رو دوست داره! بعالوه، همه ما دلمون برای مربی تنگ میی، بافرود فقط داره صبح بخیر میه -
 کنه.خوشگلی درست می

 « راجع بهش بحث کنیم. فقط بشین لئو ، چیزایی هست که باید» خشن و بدخلق در آمد: کاناداییچینیفرانک دوباره به شکل یک 

شتند. کرد، داهای بدی میلئو خودش را بین هیزل و جیسون جا داد. کشف کرده بود که آن دو عالقه کمتری به کتک زدنش وقتی که شوخی
اش را کامل کند. او از وقتی که مقداری از برداشت تا صبحانه متعادل شده -122فونزی -اش زد و مقداری غذای بنجل ایتالیاییگازی به کلوچه

 اش . های مورد عالقهدو تا از ویژگی -ها شده بود . متشکل از پنیر و ذرت بودندها را در بلوگنا خریده بودند، معتاد آنآن

ازیم. بیشتر خب، پس قراره توی هوا بمونیم و تا جایی که ممکنه نزدیک به المپیا لنگر بند» کرد به سمت جلو خم شد:ر حالی که ناله میجیسون د

.. دا کنیم، ام .های زیادی نداریم. طبق گفته جونو، ما باید الهه پیروزی رو پیبولی ما انتخا -مایل 5حدود  -که دوست داشته باشم نزدیکهاز اون

 «کنترل کنیم.

 سکوت ناخوشایندی میز را فرا گرفت .

بود شده بود، اما قابل حل شدن نبود. از تر از آنچه باید می تیره و تارهای هولوگرافیکی را پوشانده بود ، سالن های جدیدی که دیواربا وجود پرده
ها عوض شده و به نمای بسیار کمپ دورگه معمولبندی کرده بودند، تصویر ها رو دوباره درجهقلو دیوارهای دو، دورف123هازمانی که کرکوپ

 های خراب.های دماغ و دندانهای سرخ، سوراخشد؛  ریشها تبدیل مینزدیک از دورف

 ید.نوشت دنیا بحث مهمی داشته باشوقتی که سعی داشتید چیزی بخورید یا درباره سر خوب نبود؛ مخصوصاً این اصالً

لی اتفاقای تصادفی ندارم و یمن مشکلی با جنگیدن با الهه» اش نوشید. به نظر با آن مشکلی نداشت:پرسی یک جرعه از آپ پرتقال شهد زده
 «مگه نایک یکی از اون خوبا نیست؟ منظورم اینه که، من پیروزی رو دوست دارم. هیچ وقت ازش سیر نمی شم.

فهمم که چرا نایک باید توی المپیا باشه؛ خونه المپیک و یه اسمی تو همین این به نظر عجیب میاد. من می» هایش را روی میز زد:بث انگشتآنا
 «پرستیدنش، درسته؟ها برای حدود دوازده هزار سال اونجا میها و رومیشدند. یونانیها بهش اهدا میها. مسابقهمایه

زدند ولی خصوصیات یکی بود. همه دوستش داشتند. صدا می124ها اون رو ویکتوریا قریبا تا پایان کار امپراتوری روم. رومیت» فرانک تصدیق کرد:
 «کی دوست نداره ببره؟ مطمئن نیستم که چرا باید مهارش کنیم.

پیروزی اقتشاش رو توی نتینوس گفت: دونم اینه که آن میکل چیزی که م» شرتش بیرون زد:ای بخار از زخم زیر تیجیسون اخم کرد. حلقه
که پیروزی رو شکست ها رو بهبود ببخشیم، مگه اینها و یونانیتونیم شکاف بین رومیجونو به ما هشدار داد که هرگز نمیکنه. المپیا منتشر می

 «بدیم.

                                                            
122 Fonzies 
123 Kerkopes 
124 Victoria 
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 «.ممکنههای غیرچطوری قراره پیروزی رو شکست بدیم؟ شبیه یکی از اون معما» پایپر تعجب کرد:

 «ها رو مجبور کنی پرواز کنن. یا فقط یه دونه فونزی بخوری.که سنگمثل این» لئو گفت:

 یک مشت فونزی در دهانش قرار داد . 

 «کشتت.این چیزا باالخره می» هیزل دماغش را چین انداخت:

پیروزی و محبوب  یها راجع به این الههکنم. ولی، هی بچهکنی؟ کلی مواد نگه دارنده تو این چیزا هست. من تا ابد عمر میشوخی می  -
 ها چه جوری بودن؟ هاش توی کمپ دورگهبودنش و این چیزا ... یادتون نمیاد بچه

 هیزل و فرانک، هیچ وقت به کمپ دورگه نرفته بودند اما بقیه موقرانه تایید کردند .

های رسه، حتی از بچهبشدت اهل رقابتن. وقتی زمان تسخیر پرچم می ها توی کابین هفده؛ اونابه نکته خوبی اشاره کرد. اون بچه» پرسی گفت:
 «ترن. اوه، منظوری نداشتم فرانک.هم بد 125اریز

 «گی نایک یه روی خبیث هم داره؟نی داری مییع» هایش را باال انداخت:فرانک شانه

 «شتاقه...چیز اول بشن. اگه مامانشون اینقدر م کنن. باید تو همهرقابت رو رد نمی هاش که دارن. اونا هرگز یهبچه» آنابث گفت:

ها، همه خدایان به دو شکل رومی و یونانی شون تقسیم هی بچه» هایش را طوری روی میز گذاشت، انگار کشتی در حال لرزیدن بود:پایپر دست
 ...«شدن درسته؟ اگه نایک هم همین جوریه و اون الهه پیروزی هستش 

ا خودش خواد که یکی ببره تا بتونه یه پیروزی رو اعالم کنه. اون به معنای واقعی کلمه داره بیلی با خودش درگیره. میاون احتمال خ» آنابث گفت:
 «جنگه.می

 «ها رو توی یه تیم قرار بدیم.ها و یونانیخوایم که یکی از طرفین ببره. ما باید رومیولی ما نمی» هیزل به کاسه غالتش اشاره کرد:

 «چطوری؟ یه جنگ آتشین توی توئیتر راه بندازیم؟» لئو پرسید:

تونه فقط با وارد شدن به یه اتاق شلوغ دعوا راه بندازه، اگه نایک ارتعاشات شاید اون شبیه اریزه! اون یارو می» هایش چاقو زد:پرسی به پنکیک
 «رو راه بندازه. یونانی -تونه کل رقابت رومیکنه، اون میرقابت طلبی ساطع می

تونه یکی های گایا الیه به الیست. این می؟ اون گفت نقشه127یادت میاد ... فورسیس 126اون خدای دریا رو تو آتالنتا» نک به پرسی اشاره کرد:فرا
م نایک ما رو تونیم اجازه بدیکمپ؛ خدایان رو جدا نگه داشتن. اگه قضیه از این قراره، ما نمی داشتن دو تاها باشه؛ با جدا نگههای غولاز استراتژی

 «نگه داره. تعادلتونه اون رو در می تعادلعلیه هم دیگه تحریک کنه. ما باید یه گروه چهار نفره بفرستیم؛ دو رومی و دو یونانی. 

ییر کرده توانست باور کند که آن پسر در طول چند هفته اخیر چقدر تغهای غافلگیر کننده بود. او نمیگوش دادن به منطق فرانک یکی از آن لحظه
 بود.

                                                            
125 Ares 
126 Atlanta 
127 Phorcys 
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ها داشت. شاید بیشتری به تحت کنترل گرفتن کار یتر نشده بود، او اکنون اعتماد به نفس بیشتری داشت، عالقهتر یا عضالنیفرانک فقط بلند
بود که او  ا به خاطر اینیاین به خاطر آن بود که چوب جادویی که زندگیش به آن بستگی داشت به طور امنی در یک کیف ضد آتش قرار داشت 

توانست او را همان پسر بی دست و پایی لژیونی از زامبی ها را رهبری کرده بود و به پراتوری ارتقا یافته بود. قضیه هر چه که بود لئو دیگر نمی
 ه بود. بندهای چینی تبدیل به سوسمار شدببیند که برای بیرون آمدن از دست

خوایم کاری انجام بدیم که باعث شه الهه ... ام ره. نمیچهار نفره. ما باید مراقب باشیم که کی می به نظرم حق با فرانکه. یه گروه» آنابث گفت:
 «متعادل شه.... بیشتر نا

 «وری رو امتحان کنم.تونم طلسم سخنرم. میمن می» پایپر گفت:

 های آنابث پدیدار شد.هایی از نگرانی به دور چشمخط

ایک تو رو به عنوان یه تهدید ودش درگیره. آفرودیت ... خب، اونم هست به روش خودش. به نظرم ممکنه ناین بار نه پایپر. نایک با خ  -
 در نظر بگیره.

خواست یک مشت قلدر را بزند ر میاین دختر برایش مثل یک خواهر بوداما، اگ پایپر یک تهدید باشد؟زمانی لئو ممکن بود جکی درباره آن بسازد. 
 گرفت.ند، او اولین کسی نبود که سراغش را مییا یک الهه را رام ک

 .کرده بوداگرچه این اواخر ... خب ، پاپیر ممکن بود به اندازه فرانک عوض نشده باشد اما او تغییر 

های وحشی را دست تنها قطعه قطعه کرده بود. ای از هارپیرا شکست داده بود و گله 129هاتوی سینه چاقو زده بود. بورید ،الهه برف،  128به خیونه
گفت که سبزیجاتش را بخورد، ممکن بود همچنین چرب زبانیش! او به قدری قدرت مند شده بود که لئو را دچار اضطراب کرده بود. اگر به او می

 بخورد. واقعاً

 «پس کی باید باید بره؟» تنها سر تکان داد و گروه رو نگاه کرد: ش کرده باشد، پایپرهای آنابث ناراحتآمد که حرفبه نظر نمی

 «تونه به راحتی شما رو به جون هم بندازه.جیسون و پرسی نباید با هم برن ، ژوپیتر و پوسایدون؛ ترکیب بدیه. نایک می»آنابث گفت:

 «خوایم؛ ممکنه من رفیقم جیسون رو بکشم.بود نمی 130ثل اونی که توی کانزاسآره خب! ما که یه دعوای دیگه م» پرسی لبخندی تحویل او داد:

 «، رفیقم پرسی رو بکشم.منیا ممکنه » مهربانی گفت:جیسون با

 «تونه به همون بدی باشه.؛ می132و آتنا 131کنه، ما همچنین نباید فرانک و من رو با هم بفرستیم. مارسکه حرف منو ثابت می» آنابث گفت:

ها. این همون تیم ترکیب صد در صد ضد رقابتی ها. فرانک و هیزل برای رومیباشه ، پس پرسی و من برای یونانی» ش رو قطع کرد:لئو حرف
 « رویاییه یا چیز دیگس؟

                                                            
128 Khione 
129 Boreads 
130 Kansas 
131 Mars 
132 Athena 
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 ادند.خدایانی تحویل هم دهای جنگآنابث و فرانک نگاه

وس، پلوتو، مارس؛ من که یست عالی باشه اما پوسایدون، هفاستترکیبی قرار ن هیچممکنه کار کنه، منظورم اینه که » فرانک تصمیم گرفت:
 «بینم.سازگاری نمینا

تونستیم شد از طریق خلیج کورینث بریم. من امید داشتم که میکنم که کاش میهنوزم آرزو می» هیزل با انگشتانش روی نقشه یونان کشید:
 «ه راه بلند به دور پلوپونسه.رو ببینیم، شاید کمی نصیحت بگیریم، به عالوه اون ی 133دلفی

 ...«ساب امروز کال ده روز مونده تا حآره، االن بیست و دوم جوالیه. با »قلب لئو وقتی که دید هنوز چه قدر خط ساحلی را باید پرواز کنند، گرفت:

 «تونست یه خودکشی باشه.تر میهای کوتاهدونم، ولی جونو منظورش رو رسوند، راهمی» جیسون گفت:

 خورد.وهایش مانند یک آونگ تاب میمهارپی آبی رنگ در پایپر به سمت نقشه خم شد، یک پر 

 رو نداره ... پیشگوشو در مورد دلفی ... اونجا چه خبره ؟ اگه آپولو دیگه   -

های باعث از بین رفتن قدرته کاحتماال یه ربطی به اون اوکتاویان موذی داره. شاید اون انقدر در پیشگویی کردن بد بوده » پرسی خرخر کرد:
 «آپولو شده.

تونی تونیم آپولو و آرتمیس رو پیدا کنیم. اون موقع خودت میبا کمی امید می» جیسون سعی کرد که لبخند بزند، اما درد در چشمانش معلوم بود:
 «ها بخوان که به ما کمک کنن.قلوبپرسی. جونو گفت ممکنه دو ونازش

 «ه آتن برسیم.بجواب، هنوز خیلی مونده تا مه سوال بییه عال» فرانک غر غر کرد:

دونم چه جوری ن هنوز نمیمهر چیزی به جای خودش ، شماها باید نایک رو پیدا و رام کنید، یا هر چی که منظور جونو بودش. » آنابث گفت:
 «ممکن میاد.پیروزی رو شکست داد، به نظر غیر یقراره الهه

ها تا قبل از اینکه گایا را بیدار ها فقط ده روز برای متوقف کردن غولتوانست جلوی خودش را بگیرد. البته، آند. نمیلئو شروع به پوزخند زدن کر
 که، او ممکن بود قبل از شام بمیرد.کنند، وقت داشتند. البته

 . صرفاًنباید پرتش کنیگوید ویی بدهد و باما عاشق این بود که به او بگویند که چیزی غیر ممکن است. مثل این بود که کسی به او پای لیم
 توانست چالش را رد کند.نمی

«بینمتون.هام رو جمع کنم؛ بعد روی عرشه میی نارنجکبینیم. صبر کنید تا من مجموعهحاال می» روی پاهاش ایستاد:

                                                            
133 Delphi 
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Cyrus-The-Great 

hadis, ThundeR 

ThundeR 

NaRiMaN 

 
 «.انتخاب کانال تهویه هوا خیلی هوشمندانه بود» پرسی گفت:

گذشت نشسته بودند، همانطور که منتظر فرانک و هیزل بودند می 134ها رو پلی که از روی رود کالدوساو و لئو تازه موزه را گشته بودند. حاال آن

 ها را تمام کنند، پاهایشان باالی سطح آب آویزان بود.تا جست و جوی خرابه

ه های توریستی چپیده بودند. نکتکنندگان در اتوبوسزد. در سمت راستشان، بازدیدالمپیک در گرمای بعد از ظهر سوسو می یدر سمت چپشان، دره

 کردند.ها هیچ وقت جای پارک پیدا نمیصد فوت باالی سطح زمین، لنگر انداخته بود؛ زیرا آندو آرگو خوب این بود که 

 کرد.دست و پا بودن میکرد که کاش هیزل و فرانک بازگردند؛ از گشتن با پرسی احساس بیلئو سنگی را در عرض رود پرت کرد. آرزو می

 باید سر صحبت را با کسی که به تازگی از تاتاروس برگشته است، باز کند.از طرفی، مطمئن نبود چطور 

 زدی!رو دیدی؟ آه، درسته، تو داشتی توی چاله عذاب ابدی قدم می 135آخرین قسمت دکتر هو

                                                            
134 Kladeos River 

135   Doctor Who  اطالعات بیشترسی. بیسریالی علمی تخیلی محصول شبکه بی   

X 
 لئو
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 اک بود. م و ... ترسنلیسئوها در کها، جنگیدن با دزدهای دریایی، کشتن غولبه اندازه کافی با احضار کردن گردباد قبالً پرسی

رسیده دخل همه را در آوردن رسید که پرسی به سطح کامال متفاوتی از االن ... خب، بعد از چیزی که در تارتاروس اتفاق افتاده بود، به نظر می

 بود.

اند. گردنبند چرمی هها نبودها هیچ وقت، همزمان با هم در کمپ دورگهبه حساب آورد، مشکل داشت. هر دوی آن کمپیهملئو حتی با اینکه او را 

 ای نداشت.مهرههیچ پرسی چهار مهره برای چهار تابستان کامل شده داشت. گردنبند لئو دقیقاً 

 رسی بکوبد.پخواست با مشت به صورت کرد، میفکر میش تنها چیزی مشترکی که با هم داشتند کالیپسو بود، و هر وقت که لئو در مورد

رسید. و وقت نمیچیز را مشخص کند. اما زمان مناسب به نظر هیچموضوع را مطرح کند، فقط برای اینکه همه کرد که باید اینلئو مدام فکر می

 شد.گذشت، مطرح کردن موضوع سخت تر و سخت تر میهرچه روزها می

 «چیه؟» پرسی پرسید:

 «چی چیه؟ »لئو از افکارش بیرون کشیده شد:

 بودی!عصبانی تو جوری به من خیره شده بودی انگار،   -

 ؟واقعاً  -

 «ام، ببخشید.» لئو سعی کرد که جوکی را مطرح کند، یا حداقل لبخند بزند، اما نتوانست: 

ز جریان آب به بیرون پرتاب شد دستش را باز کرد و سنگی که لئو پرت کرده بود، ا« فکر کنم که باید حرف بزنیم.» پرسی به رودخانه خیره شد:

 فرود آمد.و درست در کف دست پرسی 

 کنیم؟اه، حاال خودنمایی می  لئو فکر کرد:

کند، اما تصمیم گرفت که ممکن را منفجر میها شلیک و مخزن سوخت آنترین اتوبوس توریستکرد که ستونی از آتش را به سمت نزدیک تصور

 است کمی دراماتیک باشد.

 حرف بزنیم. اما نه ... باید احتماالً  -

 ها!بچه  -

، که 136داد تا به آنجا روند. در کنارش، هیزل صاف روی اسبش آریونها دست تکان میهای دیگر پارکینگ ایستاده بود و برای آنفرانک در انت 

 ناگهان به محض آنکه فرود آمده بودند ظاهر شده بود، نشسته بود.

 لئو فکر کرد: 

                                                            
136 Arion 
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 !137نجات یافتن به دست ژنگ 

 انشان را مالقات کنند.او و پرسی به آرامی به آن سمت دویدند تا دوست

 «ها از رودخونه تا پای کوهستانِ اون طرف گسترده شدن، تقریبا نیم کیلومتر.اینجا خیلی بزرگه. خرابه» فرانک گزارش داد:

 «شه؟این تو واحد اندازه گیری رایج چقدر می» پرسی پرسید:

 «ها...فقط شما آمریکایی دنیاس. بقیهیه واحد رایج تو کانادا و  این»  فرانک چشمانش را چرخاند:

 «حدود پنج یا شش زمین فوتبال.» خوراند، پا در میانی کرد:هیزل در حالی که یک تکه بزرگ طال را به آریون می

 «این همه اون چیزی بود که الزم بود بگی.» پرسی دستانش را باز کرد:

 «به هر حال، از اون به بعد من چیز مشکوکی ندیدم.» فرانک ادامه داد:

 «ای نبود.ی دیوونههای زیادی بودن، اما هیچ الههمنم ندیدم. آریون منو یه دور کامل اطراف مرز گردوند. توریست» هیزل گفت:

 زد.ای کشید و سرش را به اطراف پرتاب کرد. عضالت گردنش زیر کت تافی رنگش موج میاسب بزرگ شیهه

 «بلده فحش بده. خیلی از المپیا خوشش نمیاد. اُه، رفیق اسبت خوب»  پرسی سرش را تکان داد و گفت:

های سوزان آفتاب، باز کردن راهش هایی پر از خرابه، زیر اشعهبرای اولین بار هم که شده لئو با اسب موافق بود. او هم ایده راه رفتن درون زمین

گردند را، دوست نداشت. جدا از آن، فرانک در جلد ی میچند شخصیتیِ پیروز یهای عرق کرده درحالی که به دنبال الههمیان انبوهی از توریست

 داشت.چیزی برای دیدن وجود ن عقاب بر فراز کل دره پرواز کرده بود. اگر چشمان تیزش چیزی ندیده بود، شاید اصالً

 منفجر کردن چیزی به خانه برود. شد که اگر بدونهای خطرناک بود. ناراحت میبازی های کمربند ابزار لئو پر از اسباباما از طرف دیگر، جیب

 «همیشه کار کرده. دیم که دردسر پیدامون کنه. قبالًگردیم و اجازه میپس با هم اطراف رو می» گفت:

پریدند. برای چندمین بار، لئو متوجه شد که های توریستی دوری کردند و از یک سایه به دیگری میحدود چهار ساعت اطراف را گشتند و از گروه

تابستان. اگر  یها، گرمای ظالمانههای جیرجیرکهای کوتاه، درختان انبوه و نامرتب، گروهاش، تگزاس است. تپهان چقدر شبیه ایالت مادرییون

 کرد که درخانه است.کردند، آن وقت لئو احساس میهای قدیمی و معابد خرابه را با گاوها و سیم خاردار عوض میستون

ای در مورد این ها ایدهبه آن و -خواندات نوشته شده بر روی قوطی سوپ را هم میترکبی آن پسر جداً -گری پیدا کردفرانک یک راهنمای گردش

 داد.چی بود، می ،چیکه 

. یکی از 138این پروپیلونه» های خرابه دو طرف آن را فرا گرفته بود، تکان داد و گفت:فرانک دستش را به سمت راه سنگی که ردیفی ازستون

 «های اصلی ورودی دره المپیک.دروازه

                                                            
137 Zhang 
138Propylon 
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 «همش پاره آجره!» لئو گفت:

های ی ترین سازهیکی از قدیم و اون جا معبد هراست،» فرانک به زیر بنایی مربعی شکلی اشاره کرد که مانند ایوان یک رستوران مکزیکی بود:

 «جا.این

 «پاره آجرهای بیشتر!» لئو گفت:

 اهدا شده. 139فیلیپونه، به فیلیپ مقدونیه و دور اون چیز ِسن مانند، اون  -

 های بیشتر! پاره آجرهای دست اول!بازم پاره آجر  -

 «ده؟رو تحت تاثیر قرار می تو چیزیاصال » راند، لگدی به بازوی لئو زد:هیزل که هنوز آریون را می

خوانی اش هممشیر طالی امپراتوریشخود و البته اش آن چنان با کالهو چشمان طالیی طالیی -ایقهوهلئو نگاهی به او انداخت. موهای فرفری 

یاورد. اما، تا جایی که در مورد داشت، که انگار پیکرش از طالی امپراتوری ساخته شده بود. لئو شک داشت که هیزل این را یک تعریف به حساب ب

 بود.شود در نظر گرفت، هیزل یک سازه درجه یک انسان می

را وادار کرده بود  140دیز به یاد آورد. هیزل او را در آن هزارتوِی توهمی ترسناک، هدایت کرده بود. ساحره پاسیفهیلئو سفرشان را با هم به خانه ه

گیده بود. او ای خیالی درون زمین ناپدید شود. در حالی که لئو در ابری از تاریکی غول در حال خفه شدن بود، با سالیتوس غول جنتا در چاله

 زنجیرهای تثبیت کننده درهای مرگ را بریده بود. در همان حال لئو ... خب، تقریبا هیچ کاری نکرده بود.

کرد. حتی زمانی که بر اش میحال، هیزل هنوز هم لوسکه شگفت زدهدیگر شیفته هیزل نبود. قلبش در دور دست در جزیره اوجیجیا بود. با این

 کرد، نَنِشَسته بود.راصوتی که مانند یک ملوان لعن و نفرین میروی یک اسب نامیرای ف

 نگار هیزل متوجه افکار او شده بود و با آشفتگی رویش را گرداند. ها را نگفت، اما اکدام از اینهیچ

 «جا ... اوه!و اون» اش ادامه داد:فرانک چیزی نفهمید و با خوشحالی به تور راهنمایی

 به پرسی نگاهی کرد: 

 ها ساخته شده.، در زمان رومی141ها ... اون نیمفائومهای شکل توی تپه با فرورفتگیام، اون گودی نیم دایره -

 «نظیرم اینه: بیاین نریم اونجا.خب ایده بی» رنگ صورت پرسی زرد شد:

 «ام.این ایدهمن عاشق » نزدیک به مرگ او، جیسون و پایپر در نیمفائوم روم شنیده بود، گفت: یلئو که از تجربه

 به راه رفتن ادامه دادند.

                                                            
139 Philip Of Macedonia 
140 Pasiphaë 

141Nymphaeum  شد.ها ساخته میهای یونان و روم باستان برای نیمفمعابدی که در زمان 
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ترسید که دوباره آن را بدزدند، در نا دزدیده بودند، میگها آن را در بلورکوپرفت. از زمانی که کهر از چند گاهی، دست لئو به درون کمربندش می

های کوچک کثیف در نیویورک چه آن میمون کرد کهها باشد. داشت فکر میهیوالیی در دزدی به خوبی آن دورف که شک داشت که هیچحالی

های های براق را بدزدند و باعث شوند که شلوارها خوش بگذرانند و تعداد زیادی از آن زیپکنند. امیدوار بود که آنها هنوز با آزار دادن رومیمی

 ها بیفتد.لژیونر

 «142این پلوپیونه» ت:کرد، گففرانک در حالی که به یک پشته سنگی شگفت انگیز دیگر اشاره می

 «بیخیال ژنگ، پلوپیون حتی یه کلمه هم نیست. چی بوده؟ یه مکان مقدس برای نشستن؟» لئو گفت:

 «اینجا مکان دفن پلوپسه. کل این بخش از یونان، پلوپنز، به افتخار اون نام، نام گذاری شده.» آمد:فرانک رنجیده به نظر می

 ارنجک به صورت فرانک مقاومت کرد. لئو در مقابل میل شدید پرت کردن یک ن

 خب حاال قراره من بدونم که پلوپس کی بوده؟  -

 ون شروع کرده.ااون یه شاهزاده بود، زنش رو تو یه مسابقه ارابه رونی ُبرد. ظاهراً مسابقات المپیک رو به احترام   -

 هیزل دماغش را باال کشید: 

 چقدر رمانتیک!  -

 "ممنون. من اونو توی یه مسابقه ارابه رونی بردم.   " "  چه همسر خوبی داری شاه پلوپس!  "  -

خواست این بود که ظه، تنها پیروزی که میکرد. در این لحها در پیدا کردن الهه پیروزی کمکشان میکدام از اینشد چگونه هیچلئو متوجه نمی

 نوشیدنی خنک و شاید کمی ناچو مزه مزه کند.

کرد. یکی از آخرین خاطرات خود را به یاد آورد. پرستارش قراری میرفتند،  بیشتر احساس بیها  پیش میرون خرابهبا این حال... هر چه بیشتر به د

کرد تا با یک تکه چوب، ماری سمی را تحریک کند. ،  تشویقش میملقب به هرا 143در زمان بچگی و هنگامی چهار سال بیشتر نداشت، تیا کالیدا

ها لئو بیشتر وقتش را به سرک کشی بود که این تمرین خوبی برای قهرمان شدن است، شاید هم حق با او بود. این روزآن الهه روانی به او گفته 

 کرد.که دردسر پیدا میوقتیتا گذراند،به اطراف می

که  144هاهستند. مانند آن ایدولون های معمولی یا هیوالهایی تغییر شکل دادهها فانیها را نگاه کرد، با این فکر که آیا آنجمعیت شلوغ توریست

رافائل، معلم بدجنس سال سومش آقای  زورگویش دایی پسر–بیند کرد که صورتی آشنا میدر روم تعقیبشان کرده بود. هر از چند گاهی فکر می

 . بودندهمه نوع افرادیی که با لئو مانند آشغال رفتار کرده –بورکوین، نامادری بدزبانش تریسا

شده بود،  کرد. به یاد آورد که چگونه الهه نمسیس به عنوان خاله رُزایش ظاهراش میکرد، اما این عصبیفقط صورتشان را تصور می احتماالً

کرد که احتماال نمسیس جایی این اطراف بود، تا ببیند لئو خواست انتقام بگیرد. داشت فکر میکسی که لئو بیش از همه از او خشمگین بود و می

                                                            
142Pelopion   معبد منتصب به پلوپس 

143 Tia Callida 
144 Eidolons 

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

به آن الهه پرداخته باشد. احتمال داشت که الهه به این میزان زجر از جانب او راضی  اش را تماماًکند. هنوز هم مطمئن نبود که بدهیچه می

 نباشد؛ شاید امروز روز موعود بود.

 های پهنی که به یک خرابه دیگر راه داشت ایستادند، ک طبق گفته فرانک معبد زئوس بود.ها در پای پلهآن

عاجی زئوس بوده؛ یکی از عجایب هفتگانه جهان قدیم! بدست همون کسی که پارتنوس آتنا  -قبال داخل اینجا  یه مجسمه طالیی» گفت: ژنگ

 «رو ساخته، ساخته شده.

 «اندازی کافی مجسمه گنده جادویی برای یه سفر داشتم.کنم بگو که مجبور نیستیم پیداش کنیم. من بهخواهش می» پرسی گفت:

 موافقم! منم  -

 کوبید؛ هیزل پهلوی آریون را نوازش کرد.قراری سم میاسب با بی 

توانستند مار سمی را کرد که تا آنجایی که میخواست ناله کند و سُمش را به زمین بکوبد. او آشفته، گرسنه و گرمش بود. احساس میلئو  هم می

مایل داشت کارهای امروز را همین لحظه متوقف کند و به کشتی بازگردد؛ قبل از تحریک کرده بودند و آن مارها هر لحظه آماده حمله بودند. ت

 که اتفاقی بیافتد.این

اش، آن را با بقیه در میان متاسفانه هنگامی که فرانک به معبد زئوس اشاره کرد، مغز لئو نقاط را به هم وصل کرد. بر خالف تمایل راحت طلبانه

 گذاشت.

 «یک رو تو موزه یادت میاد؟ اونی که یه تیکه بود؟هی پرسی! مجسمه نا» گفت:

 «آره، خب؟»

 کنم. خیلی دوست دارم که اشتباه بکنم.اون قبال جاش اینجا، تو معبد زئوس نبود؟ راحت باش و بهم بگو که دارم اشتباه می  -

 «ره جایی باشه ... این جا جای خوبیه.حق با توئه. پس اگه نایک قرا» دست پرسی درون جیبش رفت و خودکارش، ریپتاید را بیرون آورد:

 «بینم.من چیزی نمی» فرانک اطراف را با دقت نگاه کرد:

 «کنه که خودشو نشون بده؟های آدیداس رو ترجیح بدیم، این نایک رو به اندازه کافی عصبانی میاگه ما، مثال کفش» فکری به ذهن پرسی رسید:

 مشترک دیگری هم داشتند. یک شوخ طبعی احمقانه. لئو لبخندی عصبی زد. شاید او و پرسی نکته 

 ! میریدهای رسمی المپ نیستن! شما االن میاونا کفشآره. حاضرم شرط ببندم که این کامال مخالف قرارداد پشتیبانی اونه؛   -

 « به هردوتون هیچ امیدی  نیست.» هیزل چشمانش را چرخاند:

 «میرید!شما االن می» ند:پشت سر لئو، صدایی صاعقه مانند خرابه را لرزا
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های بدون نیاز داشت که به خداونندگار کفشلئو تقریبا از داخل کمربندش به بیرون پرید. برگشت، و در ذهنش به خودش لگدی زد. انگار فقط 

 مارک آدیداس دعا کند.

 .ایستاده بودک نای خداوندگارای که به سمت قبلش نشانه رفته بود، باالی سرش در یک ارابه طالیی، با نیزه
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Cyrus-The-Great 

hadis,ThundeR

ThundeR

 های طالیی فوق کشنده بودند.بال

کالیپسو قبال این چنین پوششی داشت؛ هرچند ) داد. او با لباس براق بدون آستین نایک مشکلی نداشتلئو ارابه و دو اسب سفید را تشخیص می
 های بو طالیی حلقه شده بود.و موهای سیاه جمع شده نایک که به دور تاجی از برگ( ربط بودموضوع بی این نکته کامال به

نوشیده و یک دور هم سوار ترن هوایی شده بود؛ اما آن  اسپرسواش، چشمانی گشاد شده و کمی دیوانه را در بر داشت، انگار بیست عدد چهره

 اش نشانه رفته بود، مدارا کند.طالیی که به سمت سینه یتوانست با نیزهشد. حتی میاصال موجب رنجش لئو نمی

ین کند، اما این دیگر زیادی غیر خواست ساختار پیچیده را تحسی پر با طال آب کاری شده بودند. لئو دلش میها تا آخرین دانهآنها، آن بالاما 
توانست کل انرژی الزم برای راه هایش صفحات خورشیدی بود، نایک احتماال میقابل تحمل، و بیش از اندازه روشن و درخشان بود. اگر بال

 را تولید کند. 145انداختن میامی

 «کنید.میهاتون رو ببندید، لطفا؟ دارید منو برشته بانوی من، ممکنه بال» گفت:

من. خیلی خب. فکر کنم اگه کور بشید یا  یالعادههای فوقچی؟ وای ... پر»زده، ناگهان به سمتش برگشت:ای وحشتسر نایک مثل سر جوجه
 «بسوزید امکانش نیست که با افتخار بمیرید.

                                                            
145 Miami 

XI 
 لئو
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 ابستان برگشت.هایش را بست. دما به حد نرمال خود، صد و بیست درجه فارنهایت  در یک بعد از ظهر تبال

دان تبدیل نشده بود، اش هنوز به کمان و تیرکرد. کوله پشتیلئو به دوستانش نگاهی انداخت. فرانک کامال ثابت ایستاده بود و الهه را برانداز می
 یکر اجتناب کرده بود.پکه احتماال کاری محتاطانه بود.  امکان نداشت زیاد قالب تهی کرده باشد، چون او از تبدیل شد به ماهی طالیی غول

کشیدند، های سفیدی که ارابه نایک را میانداخت و از برقرار کردن ارتباط چشمی با اسبکشید، لگد میهیزل با آریون مشکل داشت. اسب شیهه می
 کرد.خودداری می

اگهانی با شمشیرش به اجرا بگذارد، یا توانست تصمیم بگیرد که، چندین تکنیک نیش را در دست داشت. انگار که نمییپرسی هم خودکار جادو
 اینکه ارابه نایک را امضا کند.

ی چیزهای ها در حوزهکس قدمی جلو نگذاشت تا صحبتی بکند. لئو به نوعی دلش برای داشتن پایپر و آنابث در کنارشان، تنگ شده بود. آنهیچ
 خیلی خوب بودند. حرف زدنی

 با افتخار بمیرند، کسی حرفی بزند. تصمیم گرفت که بهتر است پیش از آنکه همه

ای فرانک بهشون اشاره یخب! من خالصه رو نفهمیدم، و همچنین مطمئنم که این اطالعات تو جزوه »اش را به سمت نایک گرفت:انگشت اشاره
 «تونی بهم بگی اینجا چه خبره؟نشده. می

 افتاد.آتش گرفته بود؟ این بعضی مواقع که لئو استرس داشت اتفاق میکرد. بینی لئو اش مینگاه خیره، از طریق چشمان گشاد نایک عصبی

 «باید پیروزی داشته باشیم! مسابقه قطعی شده! شما اومدید اینجا که برنده رو مشخص کنید، درسته؟» الهه جیغ زد:

 «شما نایک هستید یا ویکتوریا؟» فرانک گلویش صاف کرد:

 «ههههآه» الهه به دو طرف سرش چنگ زد:

 هایش شیهه کشیدند و باعث شدند که آریون هم همان کار را بکند.اسب

کشید و یاد زمانی انداخت که بچه بود، روی کف اتاق دراز می -ایبه طرز مسخره -االهه سوسویی زد و به دو تصویر جداگانه تقسیم شد، که لئو ر
گذاشت پرواز کند: دلنگ! متوقف کننده به سرعت در جهت کشید و سپس میعقب می کرد. آن رابا متوقف کننده فنری در زیر درب، بازی می

 شد.آمد که به دو حلقه جداگانه تقسیم میلرزید و به نظر میعقب و جلو می

 شد.درب الهی؛ که به دو تکه تقسیم می یآمد: نگهدارندهاین همان چیزی بود که نایک به نظر می

پشتش جمع شده بود.  در طالیی که یهایبالبا های بو، باس براق بدون آستین، موهای سیاه حلقه شده دور برگدر سمت چپ نسخه اول بود: ل
های کاله خود بلندش بیرون زده بود. های حنایی که از لبهرومی. مو هایبنددر راست نسخه متفاوتی بود، آماده برای جنگ در زره سینه و ساق

داخل  SPQR، که حروف طالیییک نشان افتخار رومی به اندازه یک بشقاباش ، لباسش بنفش، و دسته نیزهبود و سفید پَر از  پُر شبال های

 ای به شکل برگ بو، حک شد بود.حاشیه

 «من نایک هستم!» تصویر چپی فریاد زد:

 «من ویکتوریا هستم!» سمت راستی فریاد زد:
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داشت دو  الهه دقیقاً. «از گوشه دهانت صحبت کردن! »گش عادت داشت استفاده کند، فهمید:برای اولین بار، لئو معنای ضرب المثلی را که پدربزر
کرد. وسوسه شده بود که کمربند ابزارش را بیرون آورد داد، و لئو را گیج میگفت.  به لرزیدن و تقسیم شدن ادامه میچیز  مختلف را همزمان می

 کرد.زیرا لرزشی به این وسعت، موتورش را تکه تکه می و چرخ رابط روی کاربراتور الهه را تنظیم کند،

های المپیا رو نظارت ایستادم، مورد ستایش همه بودم! بازیمعبد زئوس می یمن تصمیم گیرنده پیروزیم! زمانی اینجا، در گوشه» نایک جیغ کشید:
 «شد!هایی از هر شهر و استانی به پای من ریخته میکردم. پیشکشمی

در  را پرستیدند! آگوستوس خودش قربانگاه منمی را های رومی منربطند! من الهه موفقیت در نبرد هستم! ژنرالها بیبازی» ریاد زد:ویکتوریا ف
 «مجلس سنا ساخت!

 «ه! ما باید تصمیم بگیریم! ما باید پیروزی داشته باشیم!هههآه »هر دو از روی درد و عذاب فریاد زدند:

وحشیانه جهید که هیزل مجبور شد از پشتش به پایین سر بخورد، تا پرتاب نشود. قبل از اینکه بتواند آرامش کند، اسب ناپدید شد و آریون  آنقدر 
 فقط ردی از بخار در میان خرابه بر جا گذاشت.

شه که رف جنگن. این باعث میها در شها و رومینایک، تو مثل همه خدایان سردرگم شدی. یونانی» هیزل آهسته قدمی پیش گذاشت و گفت:
 «هر دو جنبه تو با هم درگیر بشن.

تونم در مقابل درگیری حل نشده مقاومت کنم! کدومشون دونم! نمیخودم می» شد:اش را تکان داد؛ نوک نیزه در دو نقطه دیده میالهه نیزه
 «قویترن؟ برنده کیه؟

 «بازن.اتفاق بیافته، همه میبانوی من، هیچ کس برنده نیست! اگه این جنگ » لئو گفت:

برنده! بقیه بازندن!  یهای هست! ای؟ همیشه یه برندههیچ برنده» داشت بینیش آتش گرفته بود:اطمینان  نایک  به قدری شگفت زده شد که لئو
ها لوح تقدیر بدم؟ جام پالستیکی کوچکی به هر کدوم کنم شما انتظار دارید من به همه شرکت کنندهمعنیه. فکر میدر غیر این صورت پیروزی بی

پیروزی باید  نه!؟ نه بازی خوبی بود؟ ما باید صف ببندیم و با هم دست بدیم و بگیم: شرکت کردن فقطاز ورزشکاران یا سربازان بدم چونکه 

احتمال  بایدهای ناهنجار بدست بیاد، و شکست یواقعی باشه. باید به دست بیاد. این به این معنیه که پیروزی باید نادر، مشکل و مقابل سراشیب
 «دیگه باشه!

 طلبیدند.هم را به مبارزه میدو اسب الهه یکدیگر را گاز گرفتند،انگار داشتند 

 «در مورد این موضوعات داری. اما جنگ واقعی در مقابل گایاست. ایتونم بگم تو احساس قویه، من میاِه.. باش»لئو گفت:

 «ها ارابه ران زئوس بودی، مگه نه؟حق با اونه. نایک، تو در جنگ قبلی در برابر غول» هیزل گفت:

 البته!   -

 ها نیست.ها و رومیدونی که گایا دشمن اصلیه. ما به کمکت برای شکست اون نیاز داریم. این جنگ بین یونانیپس تو می   -

 «یونان باید نابود بشه!» ویکتوریا غرید:

 «پیروزی یا مرگ! یکی باید غلبه کنه!» نایک ناله کرد:

 «کشم.کشه، عذاب میپدرم که تو سرم جیغ می من با ندید گرفتن این، به اندازه کافی از دست» فرانک غرید:
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تونم در مقابل این که جدا و بخشه.  نمیها رو نمیپسر مارس، درسته؟ یک پراتور روم؟ هیچ رومی واقعی یونانی» ویکتوریا به او چشم غره رفت:
 «تونم درست فکر کنم! بکششون! برنده شو!گیج باشم، مقاومت کنم. نمی

 «این اتفاق نمیفته.»پرید:راست فرانک، داشت می لئو متوجه شد که چشم

کرد که بر روی خط استارت خم شده و کشید. احساس میفرستاد و اعصاب او را به آتش میزا میلئو هم در تقال بود. نایک داشت امواج تنش
 «حرکت!»آماده این بود که کسی فریاد بزند:

ای بود، چرا که دستانش حتی دور گردن فرانک بسته ن فرانک بگذارد، که فکر احمقانهاین میل غیر منطقی را داشت که انگشتانش دور گرد
 شد.نمی

خوایم که نوبت  دیوانگی تورو قطع کنیم. شاید بتونی که گفت و گو با خودت رو تموم ببین، خانم پیروزی ... نمی» پرسی تالش کرد لبخندی بزند:
 «های بزرگتر و اگه امکان داشت با مقداری آرام بخش.کنی و ما بعدا برگردیم، با، اِمــم، سالح

کنید! چهار نفرید؟ عالیه! ، برنده رو مشخص میاالنکنید! امروز، همین شما مشکل رو یک بار برای همیشه حل می» اش را صاف کرد:الهه نیزه
 «تیم ها رو خواهیم داشت. شاید دخترا در مقابل پسرا!

 «اِم.. .نه.» هیزل گفت:

 ها.ا در مقابل پوشیدههلخت  -

 «نه! قطعاً  »هیزل گفت:

 «میرن.مونه برندست. بقیه با افتخار میخدایی که باقی میها! بله، البته! دو به دو. آخرین نیمهها در مقابل رومییونانی» نایک فریاد زد:

مربند ابزارش نبرد، یک چکش برنداشته و برسر فرانک و یک میل به رقابت در بدن لئو طنین انداخت. تمام توانش را به کار برد تا دستش را به ک
 هیزل نکوبد.

پرسی  متوجه شد که آنابث چقدر درباره اینکه  نفرستادن کسانی که والدینشان با هم رقابتی ذاتی داشتند، حق داشت. اگر جیسون اینجا بود، او و
 ریختند.لولیدند، و مغز یکدیگر را بیرون میتا االن روی زمین می احتماالً

 «کنیم. قرار نیست این اتفاق بیفته.رو روی همدیگه اجرا نمی مسابقات عطشببین، بانو، ما  » هایش را وادار کرد تا باز شوند:مشت

های جای به دست میارین! این تاالعادهاما شما عزت و احترام فوق» نایک به سبدی در کنارش دست برد و تاج گل سبز رنگی از برگ بو بیرون آورد:
 «تونید اونو روی سرتون بزارید! به افتخارش فکر کنید!تونه مال شما باشه! میبرگی می

 ی لئو بیش از حد حریص بود.اش کمی برای ذائقهفرانک چشمانش را بر روی تاج گل ثابت کرده بود، چهره

 «کمکمون کنی.جنگیم. تو باید ها میجنگیم. با غولگه، ما با هم نمیلئو درست می» گفت:

 «باشه پس!» اش را در دست دیگرش باال برد:الهه تاج گل را در یک دست و نیزه

 لئو و پرسی نگاهی رد و بدل کردند.
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 «ها بجنگیم؟کنی تا با غولشی؟ بهمون کمک میاِم... این یعنی اینکه به ما ملحق می» پرسی پرسید:

جنگیم، و من پیروزی براتون ها میکنم. با هم با غولکه ببره؛ من شما رو یار محسوب می اون بخشی از جایزه خواهد بود، هر کسی» نایک گفت:
خداها؟ هتونه باشه. بقیه باید مغلوب بشن، کشته بشن و کامال از بین برن. خب حاال کدوم خواهد بود، نیمبه ارمغان میارم. اما فقط یک برنده می

 «چسبید؟برن، میجایزه شراکتی رو می همهدوستیتون و  یمزهبی یبه همون ایدهخواید در ماموریتتون موفق باشید ، یا می

شان استفاده کند. آن بر علیه پرسی در خودکارش را برداشت. ریپتاد به یک شمشیر برنز آسمانی تبدیل شد. لئو نگران بود که او ممکن است از
 سخت بود؟! انقدری نایک مقاومت در برابر هاله

 «شه اگه ما با تو بجنگیم؟چی می» سی شمشیرش را به سمت نایک گرفت:در عوض، پر

 «، باید ترغیب بشید!پذیرید که با هم بجنگیدها! اگه شما نمی»چشمان نایک برقی زد:

 خیدند، بزرگ ورها مانند یک ژیمناست چاش را باز کرد. چهار پر به سمت پایین بیرون پرید. دو تا در هر طرف ارابه. پرهای طالیینایک بال
سلح به یک مانسانی الهه، زمین را لمس کردند. هر کدام  یها بیرون آمد، تا وقتی که چهار کپیِ متالیکِ اندازهها دست و پاتر شدند، از آنبزرگ

 خار دار بود. فیریزبینیزه طالیی و یک تاج برگ بو برنز آسمانی که به طرز مشکوکی شبیه 

 «ادیوم! شما پنج دقیقه وقت دارید که آماده بشید. بعد بایدخون ریخته بشه!به سمت است»الهه فریاد زد:

 جوابش را قبل از پرسیدن سوال گرفت.اما « شه اگه ما نخوایم بریم سمت  استادیوم؟چی می»خواست بگوید:لئو می

 «کشن!ایستادید می بدوید! خودتون به سمت استادیوم بدوید، یا نایکاهای من شما رو همون جا که»نایک فریاد زد:

های خود را تکان خش بیرون دادند. نیزهمخلوط با کمی خش 146جام سوپر بولهای آهنی فکشان را باز کردند و صدایی مانند تماشاگران خانم

 خداها حمله کردند.دادند و به سمت نیمه

که دوستانش هم همین کار را کردند.  تنها عامل آرامشش این بوداین بهترین لحظه لئو نبود. وحشت وجودش را فرا گرفته بود، و او از جا کنده شد. 
 های بزدل نبودند.ها از آن آدمو آن

ها راندند. همه توریستها را به سمت شمال شرقی میکردند و آنها، دنبالشان میچهار زن آهنی هم در یک آرایش نیم دایره مانند پشت سر آن
 ها را مجبور کرده بود که بروند.لرهای داخل موزه پناه برده بودند. یا شاید هم نایک به نحوی آنها به کوناپدید شده بودند. شاید آن

دادند. پشت های اطالعات جاخالی میها و تابلوتونسپریدند. از مقبل لغزیدند، از روی دیوارهای فرو ریخته میها میخداها دویدند، روی سنگنیمه
 کردند.هایش ناله میغریدند و اسبهای ارابه نایک میسر شان چرخ

 و لئو را -نایک چی صدایشان کرده بود؟ نایکا؟ نایکته؟ -زدندیغ میکرد، زنان آهنی دوباره جهر بار که لئو در مورد کم کردن سرعتش فکر می
 گرفت.ترس فرا می

 از اینکه ترس وجودش را فرا بگیرد متنفر بود. این خجالت آور بود.

 جا!اون  -

                                                            
146  Super bowl اطالعات بیشترشود. نام مسابقاتی است که برای انتخاب قهرمان لیگ فوتبال ملی کشور آمریکا برگزار می  
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های فوتبال از داخلشان به هایی انداخت که تیمبه سمت نوعی شیار میان دو دیوار خاکی با طاقی سنگی در باال دوید. لئو را یاد آن تونلفرانک 
 «!گن دخمهاون ورودیه استادیوم قدیمی المپیکه. بهش می» شدند:زمین وارد می

 «اسم خوبی نیست! اصالً» لئو فریاد زد:

 «خواد ما بریم...جایی باشه که اون میجا؟ اگه اونریم اونچرا ما داریم می» زد:پرسی نفس نفس می

ها دوباره جیغ کشیدند و تمامی افکار عقالنی ذهن لئو را ترک کردند. به سمت تونل دوید. وقتی که به طاق ورودی رسیدند، هیزل فریاد نایکت
 «دست نگه دارید!» زد:

به خاطر آن  افتاد. احتماالًتر از نفس میها راحتکرد. لئو متوجه شد که پرسی این روزبود و خس خس میتلوتلوخوران ایستادند. پرسی خم شده 
 هوای کثیف اسیدی بوده است که مجبور بوده در تارتاروس تنفس کند.

 «بینمشون. ناپدید شدن.دیگه نمی» فرانک به سمت راهی که از آن آمده بودند، نگاهی کرد:

 «تسلیم شدن؟» پرسید:پرسی امیدوارانه 

 «گم.ها رو میخواستن روندن. حاال اصال چی بودن؟ نایکتنه بابا. اونا فقط ما رو به سمت جایی که می»ها نگاهی انداخت:لئو به خرابه

 «.هاپیروزیبودن، جمع اسمه، مثل  نایکاها؟ من فکر کنم نایکت» فرانک سرش را خاراند:

های کوچیک ها، نایک ارتشی از نایکادرسته. در بعضی از افسانه» رفته بود، دستش را در امتداد طاق حرکت داد:هیزل به نظر عمیق در فکر فرو 
 «تونست اونا رو به سرتاسر دنیا بفرسته تا کارهاشو انجام بدن.داشت که می

 «های سانتا. به جز اینکه اینا شیطانین، آهنین و خیلیم صداشون بلنده.مثل الف» پرسی گفت:

های خاکی به سمت زمینی دراز با شیب خواست نبض آن را بگیرد. ورای آن تونل باریک، دیوارهیزل انگشتانش راروی طاق فشرد، انگار که می
 مالیمی در هر دو طرف مانند جایگاه تماشاگران، باز شد.

بزرگ برای پرتاب دیسک، نیزه پرانی، پرتاب وزنه، یا هر چیزی  به اندازه کافی؛ لئو حدس که این باید در روزگاران قدیم استادیمی رو باز بوده باشد
 کردند.های دیوانه برای بردن یک مشت برگ میکه آن یونانی

 «ها فرو رفته.های زیادی تو این سنگپلکن، دردارواح اینجا می» هیزل زمزمه کرد:

 «ه من دردام رو تو این سنگا فرو کنم.اونی که شامل این نشه ک ای داری، ترجیحاًلطفا بگو که نقشه» لئو گفت:

این ورودی »کرد:چشمان هیزل طوفانی و سرد بود، همان طوری که در خانه هیدیز هم بود، مانند اینکه داشت به الیه دیگری از واقعیت نگاه می
ها رو شروع کنیم. اجازه ن طاق رد بشیم و بازیبازیکنان بوده. نایک گفت پنج دقیقه فرصت داریم تا آماده بشیم. بعدش ازمون انتظار داره از زیر ای

 «نداریم تا زمانی که سه تا از ما مرده باشن، از اون زمین خارج بشیم.

 «های المپیک نبودن.های مرگبار جزو بازیمطمئنم که بازی من تقریباً» پرسی به شمشیرش تکیه داد:

تونم یه سری مانع روی زمین م بهمون یه امتیازی بدم. وقتی که وارد شدیم، میخب، امروز که هستن. اما فکر کنم که بتون» هیزل هشدار داد:
 «هایی برا مخفی شدن، برای  اینکه برامون کمی زمان بخره.ایجاد کنم، جا
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 «تونی این کا رو با مه بکنی؟ها و از اون جور چیزا؟ میها، تونلخندق -منظورت مثل فضای دشت مارسه» فرانک اخم کرد:

هاش علیه خودش استفاده کنم. اما این بیشتر از اونه. تونم از خواستهدوست داره مرحله با مانع ببینه. می فکر کنم. نایک احتماالً» فت:هیزل گ
 «تونم بخشی از هزارتو رو به سطح زمین بیارم.برای دسترسی به هزارتو استفاده کنم. می -حتی همین طاق -های مخفیتونم از دروازهمی

 «راجع بهش بحث کردیم. بده.وایسا، وایسا، وایسا. هزارتو » را درست کرد: تایم اوتا دستانش عالمت پرسی ب

» ی هیدیز رد کرد. تقریبا هر شش فوت، نزدیک بود بمیرند:آورد که هیزل چگونه او را از میان آن هزار توی درهم در خانهلئو به خوبی به یاد می
تونی از جادو استفاده کنی. اما همین االن چهار تا نایکت جیغ جیغو داریم که باید دونم تو به خوبی میه، میهیزل، حق با اونه. منظورم اینه ک

 «نگرانشون باشیم... 

تونم زمین بازی رو به نفع باید بهم اعتماد کنید. ما االن فقط چند دقیقه وقت داریم. وقتی که از این درگاه رد بشیم، حداقل می» هیزل گفت:
 «ون دستکاری کنم.خودم

هزارتو.  داخلتا االن دو بار شده که من مجبور شدم توی یه استادیوم بجنگم. یه بار تو روم و دفعه قبلش » اش بیرون داد:پرسی نفسش را از بینی
 «متنفرم از اینکه برای سرگرمی بقیه بجنگم.

ها رو از کار جنگیم تا زمانی که بتونیم اون نایکتکنیم که میم. وانمود میکار متنفریم. اما باید نایک رو غافلگیر کنیهممون از این» هیزل گفت:
 «کنیم، همون طوری که جونو گفت.بندازیم... اَه، عجب اسم مزخرفیه. بعدش  نایک رو رام می

د چقدر قویه. اگه این رو بچسبیم، فکر کنم فهمیدیه دیگکرد مجبورمون کنه که گلوی هممنطقیه. وقتی که سعی می» فرانک موافقت کرد:
 «ها بفرسته، امکان نداره که بتونیم از بروز جنگ جلوگیری کنیم. باید اونو تحت کنترل بگیریم.ها و رومیها رو به سمت همه یونانیارتعاش

 «و حاال چطور باید این کارو بکنیم؟ بکوبیم تو سرش و بندازیمش تو کیسه؟» پرسی پرسید:

 به چرخیدن کردند. های مغز لئو شروعچرخ دنده

 «خداهای کوچولوی خوب چندتا اسباب بازی خریده.ی شما نیمهراه نگفتی! عمو لئو برای همهدیدی، خیلیم بی» گفت:
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 زمان نزدیک به کافی هم نبود. ،دو دقیقه
 شد.ریخت میتوضیح داده باشد. وگرنه اوضاع بی کافی یاندازهها را بهلئو امیدوار بود که به همه ابزار درست و طرز کار همه دکمه

 کرد.کرد، هیزل به طاق سنگی خیره شده بود و مدام زیر لب زمزمه میهای ارشمیدسی سخنرانی میی ماشینفرانک و پرسی دربارهکه برای  وقتی
های جادویی از جنس مه را در رسید که هیچ چیزی در پشت محوطه دشت، عوض شده باشد اما لئو مطمئن بود که هیزل هم حقهبه نظر نمی

 آستینش داشت.
که سرش را به امکان از این انداخت، سعی کند تا حدها در استادیوم طنین میداد که زمانی که صدای ترومپتفرانک توضیح می داشت برای

 اش قطع کند، دوری کند.گوی ارشمیدس یوسیله
 د. های باال برده شده، صف کشیدنها و تاج برگها در مقابل او با نیزهارابه نایک روی دشت ظاهر شد و نایکت 

 «شروع کنید!» الهه نعره زد:
سوسو زد و به هزارتویی با دیوارهای خشتی و چندین خندق تبدیل شد.  دار رد شدند. دشت فوراًطاق یپرسی و لئو به سرعت از میان دروازه

 ترین دیوار رفته و به چپ دویدند. وار پشت نزدیکاردک
 «های یونانی.فالهآی، بمیرید ت» در پشت کنار دروازه، فرانک داد زد: 

 یک تیر با هدف گیری ضعیف از باالی سر لئو گذشت.
 «خوای بکشیش.شرارت بیشتری الزمه. طوری بکش که انگار واقعا می» نایک جیغ کشید:

XII 
 لئو
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 « ای؟آماده» لئو به پرسی خیره شد:
 پرسی نارنجکی برنزی را بلند کرد.

 « بمـیــرید رومی ها!» داد زد: «امیدوارم اینا رو درست دسته بندی کرده باشی» ـ:
 و نارنجک را از روی دیوار پرتاب کرد.

 بووووم! 
 لئو  نتوانست که انفجار را ببیند، اما بوی پاپ کرن کره ای هوا را پر کرد.

 «اوه، نه! پاپ کرن! نقطه ضعف مرگبار ما!» هیزل ناله کرد:
رسید وار به میان هزارتویی از دیوارها که به نظر میسی با تقال به چپ رفتند و اردکها شلیک کرد. لئو و پرفرانک تیر دیگری را از باالی سر آن

دست   147توانست آسمان گسترده را باالی سرش ببیند اما کالستروفوبیایشچرخیدند، دویدند. لئو هنوز هم میخود به خود می و کنندحرکت می
 کرد.به کار شده بود و تنفس را برایش مشکل می

 «بیشتر تالش کنید. پاپ کرن مرگبار نبود.» پشت سرشان نایک فریاد کشید: در جایی
 کرد. گرداند و دور پیروزی را تمرین مییزد که او ارابه را اطراف دشت ماش، لئو حدس میهای ارابهاز صدای غژغژ چرخ

سوزاند، به درون خندقی شته موی لئو را میرنانی چند های سبز آتش یونارنجک دیگری بر باالی سر پرسی و لئو منفجر شد. همانطور که جرقه 
 برسد. مؤثر به نظر شیرجه رفتند. خوشبختانه فرانک آنقدر باال هدف گیری کرده بود تا انفجار فقط 

 «خوای؟ها رو نمیبهتر شد. اما انگیزت کجا رفته؟ مگه تاج برگ» نایک فریاد زد:
 «خواد غرقش کنم.بود. خیلی دلم می ترای کاش رودخونه نزدیک» پرسی زمزمه کرد:

 صبور باش، پسر آبکی.   -

 صدا نزن.پسر آبکی منو   -
گذاشت. هیزل ها بود، به نمایش میتش به آنیارد دورتر درحالی که پشها را در سیلئو به دشت توجه کرد. دیوارها حرکت کرده و یکی از نایکت

 . بوددرست انجام داده –داشتن اهدافشاننگهدست کاری کردن هزارتو برای جدا  –قطعا کارش را 
 «ای؟کنم. تو حمله کن، آمادهمن حواسش رو پرت می» لئو گفت:

 «بزن بریم.» پرسی با سر تایید کرد:
 پ حرکت کرد.چکشید، اوخمیده خمیده به ایش را از کمربند ابزارش بیرون میدرست وقتی که لئو پتک کله تیله

 هی، پشت برنزی!  -
وجب رنجشش شد. به سمتش حمله کرد مبا پرتاب لئو، نایکت چرخید. پتکش هنگام برخورد به قفسه سینه بانوی آهنی آسیبی نرساند اما زمان هم

 «اوپس.» رآمد، جاخالی داد:در حالی که تاج گل خاردارش را در هوا بلند کرده بود. لئو درست زمانی که دیسک فلزی به سمت سرش به چرخش د
 بومرنگ برگشت. پشت سرش برخورد کرد و سوراخ عمیقی بر روی آجرها به جای گذاشت، سپس در کمانی میان هوا، مثلتاج به دیوار 

چرخاندن ریپتاید به دونیم کرد. تاج  زمانی که نایکت دستش را بلند کرد تا آن را بگیرد، پرسی از خندق پشت نایکت بیرون پرید و او را از کمر با
 ستونی مرمری فرو رفت.هنی از او گذشت و در آ

 تازید.ها میاش دید که به سمت آندیوارها حرکت کردند و لئو او را سوار به ارابه« جرزنا.» الهه پیروزی فریاد زد:

 ته باشین!کنین، مگه اینکه آرزوی مرگ داششماها به نایکتا حمله نمی  -
 ند.پرسی برای پشتیبانی دویدهایش شد. لئو و خندقی بر سر راه الهه سبز شد که باعث لغزش اسب 

                                                            
147  Claustrophobiaبه بیماری ترس از فضای بسته یا تنگناهراسی اطالق می شود 
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را دید که از روی دیواری پرید و نایکت دیگری را درید. دو کفل برنزی نفله  گیریزلی خرسِ فرانکِچشمانش، شاید پنجاه پا دورتر؛  یلئو از گوشه
 رسی داشتند. شدند، دو تای دیگر برای حساب

 «زندگیتونه. نایکتا، حمله!نه! نه، نه، نه! جزاتون » نایک با غضب جیغ کشید:
 لئو و پرسی پشت دیواری جست زدند. یک ثانیه آنجا ماندند و تالش کردند تا تنفسشان را متعادل کنند. 

دادن شیب های جدید، تغییروسیله باز کردن خندقزد که این بخشی از نقشه هیزل بود. بهکرد، اما حدس میلئو به سختی خودش را کنترل می
شد تا پیداکردنشان برای نایک های تازه، باعث حرکت کردن زمین در اطرافشان شده بود. با کمی شانس باعث میها و ستوند دیوارزمین، ایجا

 ... گرفته باشدفقط چند دقیقه وقتشان را  احتماالً پا بیست زدنترشود. دور سخت
اش اش در خانه هیدیز، طوری که سلتیوس که در تاریکی خفهیاد درماندگی با این حال لئو هنوز هم از این درهم و برهمی متنفر بود.  او را به 

انداخت. به یاد خیونه که او را از روی عرشه آرگو دو با تند بادی کند گرفت، میکرد، و صدایش را تحت کنترل میکرد، آتشش را خاموش میمی
توانست احساساتش، صدایش، ی بود تا احساس ناچیزی و ضعف کند. اگر لئو نمیها کافانداخت. همینراه میان مدیترانه شلیک کرد، میو تا نیمه

 ماند.بدنش را کنترل کند، دیگر چیز زیادی برای تکیه کردن برایش باقی نمی
 ...«هی، اگه از این وضعیت جون سالم بدر نبردیم » پرسی گفت:

 خفه شو، پسر. قراره که جون سالم به در ببریم.   -

 خوام بدونی که ... من حس بدی به خاطر کالیپسو دارم. اون رو ناامید کردم.اگه نبردیم، می  -
 ...«دونی ی من و اون میتو درباره» لئو متحیرانه به او نگاه کرد:

شد که دنباله قولی که  پیچه. فقط ... خب وقتی که تو تارتاروس بودم، به من یادآوریکشتی کوچیکیه. حرف توش می دو آرگو »پرسی پوزخند زد:
کنن. بعد از اینکه فراموشی گرفتم و رو میر کااین اونابه کالیپسو دادم رو نگرفتم. از خدایان خواستم که اون رو آزاد کنن و بعد ... فرض کردم که 

شدم کنم. باید مطمئن میهونه تراشی نمیبه اردوگاه ژوپیتر فرستاده شدم و همه اتفاقای دیگه، بعد از اون زیاد به سرنوشت کالیپسو فکر نکردم. ب
کنن. به هر حال، خوشحالم که تو پیداش کردی. تو قول دادی که یه راه برای برگشتن به پیش اون پیدا کنی، و که خدایان به قولشون عمل می

که عهدیه دم. این کمک بهت انجام مینجات پیدا کردیم، هر کاری که از دستم بر بیاد برای  از تمام این قضایاخواستم بگم که اگه فقط می

 «کنم.حفظش می
های گیریزلی ها، خرسجا ایستاده بودند، مخفی شده در پشت یک دیوار در وسط یک منطقه جنگی جادویی، با نارنجکها اینلئو الل شده بود. آن

 او بگوید.را به این بودند، و پرسی فکر کرده بود که های کفل برنزی که باید نگرانش میو ناکت
 «مرد، درد تو چیه؟» لئو غرغر کرد:

 «کنم که هنوز حسابمون تسویه نشده؟خب ... فکر می» پرسی پلک زد:

متنفر  -از همین خزعبالت -کنم از تو به خاطر این همه کامل بودن و قهرمانیالبته که نشده. تو به بدی جیسونی. من دارم سعی می  -
دی که خوای و قول میتونم ازت متنفر باشم، وقتی معذرت میکنی. چطور میبشم. بعدش میای و مثل یه پسر درجه یک رفتار می

 ت؟کمکم کنی و از این مزخرفا
 «امیدت کردم.ببخشید که نا» های پرسی را کج کرد:لبخندی گوشه لب

 های شالقی از خامه به سمت آسمان شلیک شد.همزمان با انفجار نارنجک دیگر، زمین لرزید، مارپیچ
 «این عالمت هیزله. حساب نایکت دیگه رو رسیدن.» لئو گفت:

 پرسی از گوشه دیوار سرک کشید.
ای به پرسی ترساند. و با دانستن اینکه کالیپسو عالقهآمد. این پسر همیشه او را میدانست که چقدر از پرسی بدش مینمیتا به این لحظه لئو 

توانست از این پسر متنفر باشد. شد. لئو واقعا نمیتر کرده بود. اما حاال توده خشم در شکمش، داشت آب میبار بدداشت، این احساس را چندین
 رسید.خواست کمک کند، به نظر صادق میکه میبودنش و این پرسی در متاسف
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کرد که پرسی جکسون از تصویری که او برایش با کالیپسو ساخته بود، محو شده بود. همه چیز بینشان عالوه بر آن لئو باید در نهایت اعتراف می
کرد؛ البته با فرض اینکه از ده روز کار را هم میاوجیجیا بود. و اینداد پیدا کردن راه برگشت به صاف شده بود. تمام کاری که لئو باید انجام می

 برد.آینده جان سالم به در می
 ....«یه نایکت سمت چپه. نمی دونم چطور ممکنه » پرسی گفت:

 جایی از نزدیکی، هیزل فریادی از درد کشید.
 لئو فورا آماده بر روی پاهایش بود.

آمدند. لئو خودش را در فضای باز شد. دیوارها از هر طرف پائین میا لئو با قلبی پرتپش از میان هزارتو رد میام« رفیق، صبر کن!» پرسی داد زد:
نایک  یتشین به سمت ارابهآهایی کشید ،تیرهایش را نعره میدشتی دید. فرانک در انتهای دیگر استادیوم ایستاده بود و همانطور که الهه دشنام

 ها پیدا کند.ای از خندقپیچیده یکرد تا راهش را به سمت او از میان شبکهمیکرد؛ و تالش شلیک می
 تر. چهارمین نایکت آشکارا دزدکی به سمت او رفته بود. شاید شصت پا آن طرف ؛تر بودهیزل نزدیک 

ی بانوی آهنی را با شمشیر سواره یزهن کرد.شد، جینش پاره شده بود و پای چپش خون ریزی میاش دور میهیزل لنگان لنگان از حمله کننده
لرزید. داشت کنترل تونل ی سوسوزنی از نور، مینزدیک بود که مغلوب شود. همه طرفش، مه مثل بارقه کرد، اما تقریباً نظام بزرگش دفع می
 داد.جادویی را از دست می

 «نایک. یبه نقشه. برو تو کار ارابه بچسبکنم. تو من کمکش می» پرسی گفت:

 اما فکر کنم نقشه این بود که اون چهارتا نایکت رو نابود کنیم!  -

 بچسب بهش!  بعدخب پس نقشه رو عوض کن و   -

 این اصالً عاقالنه نیست، اما برو! کمکش کن!   -
 به سمت نایک با سرعت حرکت کرد.« هی! من یه جایزه مشارکت می خوام!» پرسی برای دفاع از هیزل یورش برد. لئو با فریاد:

 اوی!  -
 الهه افسارها را کشید و ارابه را در جهت او چرخاند. 

 کنم.نابودت می  -
 «خوبه! نفله شدن خیلی بهتر از برنده شدنه!» لئو فریاد زد:

 چــی؟  -
. سالحش به درون چمن فرو رفت. متاسفانه سالح جدید دیگری ی ارابه کج شداش با برخورد به بدنهنایک نیزه عظیمش را پرتاب کرد اما نشانه

 هایش را واردار کرد تا کامالً چهارنعل بتازند. در دستانش ظاهر شد. اسب
 خدایان التینی کوچک مناسب بود. برای تاختن به سمت نیمه وردند که کامالًآها ناپدید شدند و دشت بازی به وجود خندق

 «شن!خوام! همه برنده میهی! منم یه جایزه مشارکت می» داد زد:فرانک از گوشه استادیوم 
مد و شروع کرد به سوزاندن کرد. نایک آتش را نادیده گرفت. چشمانش روی آنایک فرود  یرا شلیک کرد که در پشت ارابه خوش هدفاو تیری 

 لئو ثابت شده بود.

 پرسی ...؟  -
های متحدالمرکزش را برای اماده ربند ابزارش یک گوی ارشمیدسی بیرون کشید و دایرهصدای لئو مثل جیغ جیغ یک همستر بود. از روی کم

 کردن دستگاه فشار داد. 
ن فرو رفت، آتوانست منتظر بماند. گوی را در مسیر راه ارابه انداخت. گوی زمین خورد و در خرین بانوی آهنی در ستیز بود. لئو نمیآپرسی هنوز با 

 زحمت فکر کردن هم به خودش راه نداد.  کردن تله نیاز بود. اگر نایک خطری را حس کرده بود، ظاهراًاما به پرسی برای عمل 
 کرد.مسیرش به سمت لئو را همچنان طی می
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 ارابه بیست پا از نارنجک فاصله داشت. پانزده پا.
 «پرسی! عملیات بالون آبی.» لئو داد زد:

زد. تاج برگش را با آنچنان نیروی زیادی پرتاب کرد که با اش او را عقب میبدبختانه پرسی کمی مشغول کتک خوردن بود. نایکت با ته نیزه
 هنین به قصد کشتنش حرکت کرد. آبرخورد به شمشیر پرسی، آن را از مچش  خارج کرد. پرسی تلوتلو خورد. بانوی 

شود. اما این دانست که اگر االن از مسیر به کناری نپرد، نایک از رویش رد میست که فاصله خیلی زیاد بود. میدانصدا کشید. میلئو فریادی بی
تش سفید داغ را به سوی نایکت شلیک آای از اهمیتی نداشت. دوستانش نزدیک بود که به سیخ کشیده شوند. دستش را غرق در آتش کرد و گلوله

 کرد.  
اش بر روی هوا بود. قبل از اینکه بتواند تعادلش را باز یابد، هیزل تلویی خورد و هنوز نیزهصورتش را ذوب کرد. نایکت تلوگلوله به معنای واقعی 

 اسپاتایش را کشید و با آن قفسه سینه بانوی آهنی را پاره کرد. نایکت بر روی چمن ریز ریز شد.
خواستند لئو را با زمین یکی کنند، کالسکه از روی آسا میهای سفید غولاسب الهه پیروزی چرخید. درست زمانی که یپرسی به سمت ارابه 

، الهه و تمام آن 148ها، کالسکهنارنجک کاشته شده لئو که با یک فوران فشار باال منفجر شد، عبور کرد. آب به باال فوران کرد و اجزای ارابه؛ اسب
 چیزها را از هم جدا کرد.

ها ای یکبار صدای تصادفات ماشینکردند. حداقل هفتهزندگی می 149گلف فریوی، با مادرش در آپارتمانی نزدیک زمانی که لئو در هوستون بود

ای ماتم زده با دو صدای متمایز؛ ی الههها و نالهخم شدن برنز آسمانی،  تبدیل شدن چوب به تراشه چوب ، جیغ اسب -شنید، اما این بدتر بودرا می
 صداهایی که هر دو شگفت زده بودند.

کشید اش بیرون میارابه یها دوید. لئو وقتی الهه نایک که خودش را از الشه. فرانک از میان دشت به سمت آنهیزل غش کرد. پرسی او را گرفت
رسید که انگار گاوی ماده آن را لگد کرده است. تاج برگی اش حاال طوری به نظر میشد تا با او روبه رو شود، تنها بود. موی بافته شدهو بلند می

 کشیدند.ارابه را با خود می ینیمه سوخته خیس خورده و یتند و الشههایش از وحشت چهار نعل تاخچپش چسبیده بود. اسباز بو دور قوزک پای 

 تو!  -
 « کنی؟چطور جرئت می» های فلزیش به لئو خیره شد:تر از بالنایک با چشمانی سوزاننده و درخشان

 «برم یا نه؟دونم. ترسناکم! درسته؟ معرکم. حاال یه کاله برگی میخودم می» زد:کرد اما به زور لبخندی لئو چندان احساس شجاعت نمی

 میری!تو می  -
 اش را بلند کرد. الهه نیزه

 یه لحظه اون فکرت رو نگه دار!  -
 لئو در میان کمربند ابزارش شروع به گشتن کرد.

 ای رو ببری.کنه هر مسابقههنوز بهترین حقه مو ندیدی. یه اسلحه دارم که ضمانت می  -
 «ای؟ منظورت چیه؟چه اسلحه» نایک درنگ کرد: 

 رستاخیزی من!  150زاپوماتیک  -
 رای اصالحش قبل از ورود به استادیوم، سی ثانیه زمان خرج کرده بود. بآن گویی که  -گوی ارشمیدسی دوم را بیرون کشید

 خوام همشون رو ببرم.  تو دست و بالت چندتا تاج برگ داری؟ چون می  -
 ات درست را انجام داده باشد، دست کاری کرد.ها را با این امید که محاسبشماره

 ها بهتر شده بود اما هنوز به طور کامل قابل اطمینان نبودند. ضریب اطمینانی در حدود بیست درصد داشتند.لئو در ساختن گوی

                                                            
 ست که ارابه ران بر روی اون می ایسته.منظور بخش پشتی ارابه148

149 Gulf Freeway 
150matic-O-Zap  س سالح فضایی رو ببینید.؛ می تونید عکلینک با مراجعه به این 
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مک آنابث: خیلی هم آدم بی کاو ذاتاً یک بافنده بود. همینطور خیلی خوب بود که کمک کالیپسو را برای بافتن تارهای برنز آسمانی داشت. 
 متفاوت، از نو سیم کشی کرده بود.  و بیشترین تالشش را کرده بود و دوباره گویی را با  دو عملکرد کامالًای نبود. اما لئعرضه

 تماشا کن!  -
دیش راداری مینیاتوری ساخته  آمد. طرف دیگر باز شد و تبدیل بهلئو شماره آخر را فشرد. گوی باز شد. یک طرف به اندازه یک دسته تفنگ کش 

 های برنز آسمانی شد. ینهیشده از آ
 «خب این قراره چی باشه؟» نایک اخم کرد:

 «ها رو بهم بده.ی جایزهیه مرگ افکن ارشمیدسی! باالخره تمومش کردم. حاال همه» لئو گفت:
تونی نابودم . تازه من یه الهه نامیرام. نمی151خورنبره. فقط به درد وصل کردن به تلویزیون میاین چیزا کاری از پیش نمی» نایک داد کشید:

 «کنی.
 «کنی؟حاال از نزدیک نگاش کن. نگاه می»لئو گفت:
 ا چرخاند، مستقیماً ی پنیر تبدیل کند اما حس کنجکاویش سوزان بود. و همانطور که لئو سوئیچ رو یا پوره 152ای روغنتوانست او را به لکهنایک می

 دانست که باید رویش را برگرداند. به دیش خیره شده بود. لئو می
 هایی را در دیدش به جا گذاشت.با این وجود، انفجار شدید نور، نقطه

 «آخ خ خ» الهه تلو تلو خورد:
 «کور شدم! کور شدم!» اش را انداخت و به چشمانش چنگ زد:نیزه

وع به وزو کردن نمود. لئو در سکوت سه ثانیه مرگ افکنش فشرد. مرگ افکن دوباره تبدیل به یک گوی شد و شر ی دیگری را بر رویلئو دکمه
 شمرد و گوی را جلوی پای الهه زمین زد.

 ه پهلو سقوطشد بتر میای کرد و همانطور که تور تنگفوووووم! تارهای فلزی به هوا پرتاب شدند، و نایک را در توری برنزی گرفتار کردند. ناله
 شدند.خارج از نوبت تعویض می اش در جدالی با یکدیگرهر دو فرم یونانی و رومیکرد؛ 

 حقه باز!  -
 های کوکی را خفه کرده باشند.رسید، انگار که ساعتظر میناش طوری مبهم به صدای دوگانه

 مرگ افکن تو حتی منو نکشت!   -
 «سالمت کامل شکستت دادم. نیازی نیست که بکشمت. خیلی خوب در » لئو گفت:
 «کنم!تونم پاره کنم. نابودت میدم. این تور احمقانت رو هم راحت میبه راحتی تغییر شکل می» ناله کرد:

 تونی! زکی. میبینی. نمی  -
 لئو امیدوار بود حق با او باشد. 

 و داره. ها داخل یه تور رالهه این یه تور از برنز آسمانی با کیفیت باالست و من پسر هفاستوسم. اون  یه جورایی تخصص گیر انداختن  -

 نه. نـــــــــه!   -
ه بود و کبود شده لیدرسید، فقط ژوداد، رها کرد و برای  بررسی دوستانش رفت. پرسی خوب به نظر میلئو او را تقالکنان و در حالی که فحش می

 بود.
 ود.باز بین رفته  خوراند. خون ریزی زخم پای چپش بند آمده بود؛ با این حال جینش تقریباًفرانک هیزل را سرپا نگه داشته بود و به او آمبروسیا می

 «حالم خوبه. فقط جادوی زیادی استفاده کردم.» گفت:

                                                            
 کنایه به دیشیه که سر سالح وصل شده151
 غنی هستن. ایه که نویسنده به لئو زده؛ از اونجایی که هفاستوس و خود لئو با ماشین آالت سر و کار زیادی دارن، طبیعتاً همیشه رواین طعنه152
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 تو عالی بودی، لوسکه.  -
 «پاپ کرن! نقطه ضعف مرگبار ما!» انجام داد:لئو بهترین تقلید هیزلیش را 

هایش را کش خورد و بالای طالیی در تور پیچ و تاب میلبخند کم رنگی زد. هر چهار نفر با هم به سمت نایک حرکت کردند که هنوز مثل جوجه
 داد. می

 «کنیم؟باهاش چی کار می» پرسی پرسید:
 «کنیم.ی از آخورها زندانیش میو توی یک آرگو دوبریمش رو عرشه می»لئو گفت:

 «نگه داری؟ اسطبل می خوای الهه پیروزی رو توی یه» چشم های هیزل گشاد شدند:

تونیم آزادش گردن. بعد میها درست کردیم، خدایان به حالت طبیعیشون بر میها و رومیچرا که نه؟ وقتی که اوضاع رو بین یونانی  -
 .. پیروزی رو به ما ببخشه.تونه ... می دونی کهکنیم و اونم می

 الهه فریاد زد:

 -یدیکشید. مطمئن باشید خونتون باید ریخته بشه. یکی از شما که اینجاحرمتی رنج می؟ هرگز! برای این بیببخشم شماپیروزی رو به   -
 قدر شده که تو جنگ با گایا بمیره.م  -یکی از شما چهارتا

 «دونی؟رو میتو چطوری این » روده لئو خودش را گره زد:

تونید پیروز بشید. آزادم کنید و با هم بجنگید! بهتره اینجا بمیرید نمیمرگ بینی کنم. شما بدون یک تونم فتوحات رو پیشمن می» نایک داد زد:

 «تا با چیزی که در راهه رو به رو بشید.
 هیزل نوک اسپاتایش را زیر چانه نایک گذاشت.  

 توضیح بده!  -
 زمانی بود که لئو شنیده بود:صدایش سخت از هر 

 میره؟ چطور متوقفش کنیم؟کدوم یکی از ما می  -

میره. تونی سرنوشت رو دور بزنی. یکی از شما میآه، فرزند پلوتو! جادوی تو بهت کمک کرد تا این مسابقه رو دور بزنی اما تو نمی  -
 بمیره!  بایدیکی از شما 

 « یه مسیر دیگه هست. همیشهای هم وجود داره. نه! راه دیگه» هیزل پافشاری کرد:
اینو بهت یاد داده؟ شاید خیلی دوست داری داروی شفا بخش رو پیدا کنی نه؟ اما غیر ممکنه. موانع زیادی سر راهتون  153هکاته» نایک خندید:

 « تونید مرگ رو دور بزنین.ه در اسپاتا، نفرین دلوس. نه، شماها نمی، ضربان قلب خدای به زنجیر کشیده شد154قرار داره؛ سم پایلوس
 فرانک زانو زد. تور زیر چانه نایک را جمع کرد و او را تا جلوی صورتش باال کشید.

 زنی؟ این دارو رو چطور باید پیدا کنیم؟از چی داری حرف می  -
 «کنم، چه این تور باشه چه نباشه.میکنم. با قدرتم نفرینتون من بهتون کمک نمی» نایک غرغر کرد:

 به زبان یونانی باستان شروع به خواندن کرد.
 فرانک با اخم به باال نگاه کرد.

 تونه جادو کنه؟از بین این تور واقعا می  -
 «مدیونم اگه بدونم.» لئو گفت:

 ر حلق الهه فرو کرد.د، جورابش را کند و آن را دهایش را از پا در اورفرانک الهه را ول کرد. یکی از کفش
 «رفیق، این حال به هم زنه!» پرسی گفت:

                                                            
153 Hecate 
154 Pylos 
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 «غرررررررر! غرررررررر!» نایک شکایت کرد:
 « لئو، هنوز نوار چسبت رو داری؟» فرانک با لحنی ظالمانه گفت:

 کنم. وقت بدون اون خونه رو ترک نمیهیچ  -
 دور سر نایک پیچید تا وقتی که جوراب را در دهانش به خوبی نگه داشت. رولی را از کمربند ابزارش بیرون کشید و فرانک بدون معطلی آن را

 «خب این یه تاج برگ نیست اما این یه حلقه جدید پیروزیه: جوراب چسب پیچ شده.» فرانک گفت:
 «.ابتکاری ژنگ، تو خُودِ» لئو گفت:

 . کردتا زمانی که پرسی با پایش به او سیخونک نزد، نایک وول خورده و غرغر می

 هاتو گاز بزنه. اون عاشق طالست.ذاریم بالگردونیم اینجا و میهی، خفه شو. یا درست رفتار کن، یا آریون رو بر می  -
 نایک فریادی زد، سپس آرام و ساکت شد. 

 خب ...  -
 «ما یه الهه زندانی شده داریم. حاال چی کار کنیم؟» رسید:صدای هیزل کمی مضطرب به نظر می

 را درهم فرو برد. فرانک بازوهایش

 خیلی دور زدن مرگ رو دوست دارم. باید دنبال این داروی شفا بخش بگردیم ... هر چی که هست. چون من شخصاً  -
 « سم تو پایلوس؟ ضربان قلب خدای زنجیر شده در اسپاتا؟ یه نفرین توی دلوس؟ اوه آره، قراره که حسابی خوش بگذره.» لئو پوزخندی زد:
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 خب، این خوب نیست.  -
 هج بود.آخرین چیزی که نیکو شنید صدای غرغر مربی

یا، هزارپایی باالی آتشفشانی دیگر تلپورت کرده بود.  155ی یک سایکالپسها را به خانهبود. شاید آنبار چه کار اشتباهی کردهمتعجب بود که این
 افتادند.های بدنش هم داشتند از کار میی حساش از کار افتاده بود. بقیهتوانست بکند. بیناییدر این مورد هیچ کاری نمی

 هوش شد.زانوهایش خم و بی
 اش بکند.ترین استفاده را از بیهوشیسعی کرد تا بیش

 156شان را هدایت کند. افکارش را به بیرون فرستاد تا به دنبال تالیاگریسدانست چطور مرز تاریکاش بودند. میدوستان قدیمیها و مرگ، خواب
 بگردند.

                                                            
155 Cyclope 
156 Thalia Grace 

XIII 
 نیکو
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درخشید و به او لبخند می ،تابیدمی 157گراند کانالاش با نوری که از ونیتیناز ذهنش گذشتند: مادرش، که چهره ،تکه خاطرات دردناک همیشگی
خندید، کاله نرم سبزش که روی چشمان داد، میبزرگ واشنگتن دی سی هل می طور که او را به طرف فروشگاه، همان158خواهرش بیانکا زد،می

ی اور دید که همانطور که او مجسمهی برفی بیرون سالن وستجکسون را روی صخرهانداخت. پرسیهای دور دماغش سایه میومکو کک
معلم شبحی  160نوسایکرد. مت میظ، محاف159از او و بیانکا در برابر یک مانتیکور« من ترسیدم.» کرد:بود و زمزمه میتهاش را محکم گرفجادویی

 .گیریدیز؛ تو انتقامت رو میینگران نباش پسر ه: رحم بودینوس سرد و بیاکرد. لبخند ماش را دید که او را از بین هزارتو رد میقدیم
هدف که برای توجه التماس یک جمعیت غمگین بی -161هایش را مثل ارواح آسفودلها خوابرا متوقف کند. آنتوانست خاطرات نیکو نمی

 بودند.در هم ریخته -مرا به یاد داشته باش.کمکم کن. راحتم کنکردند: می
دهد، این بود که  توانست انجامیاری که مکردند. بهترین کها خرد میترها و حسها فکر کند. فقط او را با خواستهجرئت نداشت تا بیشتر به آن

 رفتن ادامه دهد.تمرکز کند و به جلو
سیاه به جلو رفت و به دنبال  -خاکستری یو در بین یک زمینه« رم. تاریکی حق منه.دیزم. من هرجا دلم بخواد مییمن پسر ه» فکر کرد:

در کمپ دورگه،  162گشت. در عوض، زمین در زیر پایش محو شد و به داخل یک مرداب آشنا، کابین هیپنوس ،دختر زئوس، های تالیا گریسخواب
 افتاد.

بودند. باالی شومینه، از یک شاخه درخت خوابیده ،شانهای تاشویخواببودند و روی تخترفته شان فروهای پریکن زیر لحافهای خروپفدورگه
ترق کرد. جلوی آن، یک مبل چرمی بود که روی آن ریخت. صدای آتشی مشتاق، در شومینه ترقیک کاسه می به داخل 163تیره، آب روخانه لث

 بود.خوابیده -برهم و یک صورت مهربان گاوی شکل گنده با موهای بلوند درهمشکم پسری -سرپرست کابین پانزدهم
 «دست بردار.قدرت رویابینی پرکالویس! به خاطر خدایان از این همه » نیکو غرغر کرد:

انداز خواب خود کالویس چشم دانست این فقط قسمتی ازآرامی باز شد. چرخید و به نیکو خیره شد. گرچه نیکو میچشمان کالویس با لرزش و به
 بود. کالویس واقعی، هنوز خروپف کنان روی مبلش در کمپ بود. 

 اوه! سالم.  -
 «رون کشیدمت؟ببخشید. دوباره از مسیر بی »:ست یک خدای کوچک را قورت بدهدتوانقدر عریض خمیازه کشید، که میکالویس آن 

ها های رویاها و خواب، برای فعالیت164ای نداشت که ناراحت بشود. کابین هیپنوس مثل ایستگاه گرند سنترالای کرد. هیچ فایدهنیکو دندان قروچه
 توانستید بدون هرچند وقت گذشتن از آن سفر کنید.بود. نمی

 «رو میاریم. پارتنوس آتنای هحاال که اینجام یه پیام رو برسون. به کایرون بگو، من با چند تا دوست تو راهم. ما داریم مجسم» نیکو گفت:
 «پس حقیقت داره؟ چطوری دارین میارینش؟ ونی، چیزی کرایه کردین؟» هایش را مالید:کالویس چشم

ها مخصوصا وقتی با کالویس سر و کار شده از طریق خوابهای فرستادهچیز را تعریف کرد. پیامتوانست به طور خالصه همه جایی که میتا آن
 تر، بهتر بود.شدند. هرچه خالصهدارید گیج کننده می

توی پیدا الیا گریس برسونی؟ تو های گایا باشه. میتونی این پیامو به تکنه. فکر کنم یکی از غولمون مییه شکارچی داره تعقیب» نیکو گفت:
 «ها تو خواب از من بهتری. من به مشورتش نیاز دارم.کردن آدم

 کالویس برای گرفتن یک فنجان شکالت داغ روی کناره میز جلو رفت.« کنم.سعی می» 
                                                            
157 Venetian Grand Canal 
158 Bianca 
159 Manticore 
160 Minos 

161Asphodel    هستند اند و نه بد در آنجاجایی در دنیای زیرین که کسانی که در زندگی نه خوب بوده 
162 Hypnos 
163 River Lethe 
164 Grand Central Station 
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 اوه قبل از اینکه بری یه ثانیه وقت داری؟  -
 «کالویس این یه خوابه. زمان شناوره.» نیکو بهش یادآوری کرد:

با مرگ دست و پنجه نرم بکند یا  اش ممکن بودافتد، بود. خود فیزیکیکه در دنیای واقعی چه اتفاقی میگفت، نیکو نگران این حتی وقتی این را
قدر انرژی را صرف سفر که آنیننه بعد از ا ؛شدن بکندتوانست خودش را مجبور به بیداری هیوالها محاصره شده باشد. هنوز هم نمیوسیلهبه

 ه بود.ای کردسایه
خبر بود. یه کمیش رو خواب کردم که تو احتماال باید ببینی امروز در شورای جنگ چهدرسته. من داشتم فکر می» کالویس سرش را تکان داد:

 «بودم اما...
 «نشونم بده.» نیکو گفت:

 پنگ جمع شده بودند.دور میز پینگجا ارشد کمپ، آن ی رهبرانصحنه تغییر کرد. نیکو خودش را در اتاق بازی خانه بزرگ دید، همه
ای ک مرد عادی بود. موهای قهوهیبود، برای همین شبیه اش فرو رفتهاش در ویلچر جادوییبود. پشت اسبیسنتور نشسته در یک طرف آن، کایرونِ

 اش،  تارهای خاکستری بیشتری نسبت به چند ماه قبل داشت. چین و چروک صورتش را پر کرده بود.فرفری
 «ت ما چطوره؟مون رو بررسی کنیم. موقعیچیزهایی که از کنترل ما خارجه. حاال بیاین استحکامات و دفاع ها» گفت:شت میدا

های جنگی ماال با همان لباسکالریس از کابین اریز بلند شد. او تنها کسی بود که لباس جنگی پوشیده بود که البته عادی بود. کالریس احت
 ای کرد که باعث شد بقیه اعضا از او فاصله بگیرند.کرد با خنجرش اشارهکه صحبت میطور خوابید. همانمی

تکاپو مون، بیهای جنگیکنیم. کشتیی جنگیدن هستن. ما ساحل رو کنترل میدفاع ما تقریبا محکمه. اعضای کمپ مثل همیشه آماده» گفت: 
های وحشی از سه طرف مون تسلط دارن. روی خشکی، اون آدمروی خط هواییآسای احمق های غولروی جزیره النگ آیلندن. اما اون عقاب

 «مارو محاصره کردن.
 «ان.اونا رومی» نوشت، گفت:که با ماژیک روی زانوی جینش چیزی ناخوانا میریچل با این

وز رسیدن، دیدی؟ اونا رو که دیر ی مردهای دوسردر مورد متحدهاشون چی؟ ها؟ تو اون دو قبیله» کالریس خنجرش را به طرف ریچل گرفت:
موقعی که بیشتر از هر وقتی  کردی یا اگه اون قدرت پیشگوییتبینی میشد اگه اونا رو پیشکه به نظر من واقعاً وحشی میان. خیلی خوب می

 «رفت.بهش نیاز داشتیم از بین نمی
دونستم یش اومده. اگر میهای پیشگویی آپولو پدر مورد موهبتاین اصالً تقصیر من نیست. یه اشکالی » صورت ریچل مثل موهایش قرمز شد:

 «چطور درستش کنم...
تعداد کمی از « حق با اونه.» گذاشت، گفت:، سرپرست کابین آپولو، در حالی که دستش را به آرامی روی مچ دست کالریس می165سیسولویل

 «ما هم تحت تاثیر قرار گرفتن. فقط ریچل نیست.همه در کابین». خوردن انجام بدهندتوانستند این کار را بدون خنجراعضای کمپ می
 کرد.جا خاتمه پیدا میانها به همانداخت. اما شباهتاش، نیکو را به یاد جیسون گریس میرنگ آبیهای کمموهای بلوند درهم ویل و چشم

این را حدس  ،را گرفته بودفاش و انرژی که اطراف بدنش را یهایش، هشیاری همیشگتوانستید با سختی و قدرت نگاهجیسون یک مبارز بود. می
خطر، نگاهش مهربان و بی وکشید. حرکاتش آرام بزنید. ویل سوالس بیشتر شبیه گربه دراز و باریکی بود، که زیر نور خورشید خودش را می

ای خطرترین دورگهنگشتی، بیاهای پاره و صندلرک پاره، و شلواروی باربادوس موج سواری کنی شرت رنگ و رو رفتهدوراندیش بود. در آن تی
و جنگیدنش را دیده بود. بهترین دانست در زیر آن پوسته یک آدم شجاع بود. زمان جنگ منهتن نیکتوانستید پیدا کنید. اما نیکو میبود که می

 شفابخش کمپ، زندگی خود را برای نجات دادن اعضای کمپ زخمی به خطر انداخته بود.
ی خدایان تا ومده. منظورم اینه که همههام هم نیدونیم تو دلفی چه خبره. پدرم تا حاال به دعاهام جواب نداده یا تو خوابما نمی» ویل ادامه داد:

 «االن ساکت بودن، اما این اصال شبیه آپولو نیست. اشتباهی پیش اومده.

                                                            
165 Will Solace 
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 کنه و اسمش اکتاویان یا هرچیز دیگست، اون اشتباهه.این رومی عوضی که حمله رو فرماندهی می احتماالً» غرغر کرد: 166دور میز جیک میسون
 «شدم.می قایمکردن از شرم و خجالت هام این کارها رو میاگر من آپولو بودم و نوه

رو از اسب بلندش به زمین بندازم. در شدم اگه یه فامیل رومی گیر بهتری بودم. ناراحت نمیکنم ای کاش کمانموافقم. آرزو می» ویل گفت:
او با تنفر به دستانش نگاه « های پدرم استفاده کنم تا از این جنگ جلوگیری کنم.ها و قدرتی موهبتتونستم از همهکنم که میحقیقت آرزو می

 «بدبختانه من فقط یه شفابخشم.» کرد:
، 167به اونا نیاز پیدا کنیم و درمورد پیشگویی آینده... خب در مورد اون هارپی، االترسم که به زودی های تو ضرورین. میتوانایی» کایرون گفت:

 «سیبالین نگفته؟ هایچی؟ اون هیچ پیشگویی از کتاب
مون کردن، خب ها محاصرهها از زندانی بودن متنفرن. از موقعی که رومیاون بیچاره در حد مرگ ترسیده. هارپی» ریچل سرش را تکان داد:

 ،که پرواز کنه و برهمون رو کردیم تا جلوشو از اینتمام سعی 168خواد بگیرتش. من و تایسوندونه اکتاویان میکنه. میندانی بودن میاحساس ز
 «بگیریم.
های رومی، تو آسمون که یه خودکشی به حساب میاد. با اون عقاب» های عضالنی و تنومندش را روی هم گذاشت:، پسر آیریس، دست169باچ واکر

 «حاالش هم دو تا پگاسوس از دست دادم.همین کردن امن نیست. من تا روازپ
 .«حداقل تایسون چند تا از دوستای سایکالپسش رو برای کمک کردن آورده. این خودش یه کم خبر خوبیه» ریچل گفت:

یه ده تا سایکالپس  »:دیگرش پنیر ایزی داشتهای ریتز و در دست خندید. او در یک دست، مشتی از کلوچه 170ها، کانر استولباالی میز نوشیدنی
 ، دارن دور172ی کابین هرمسکنن و همه، دارن سدهای جادویی درست میاتهو بروبچ کابین هک 171بالغ؟ این خیلی خبر خوبیه. به عالوه، لو آلن

 ذارن.ها کار میدور صخره، تله و دام و همه نوع سوپرایز برای رومیتا 
 «و از انبار نه و کابین هفاستوس دزدیده بودین.ر که بیشترش» جیک میسون اخمی کرد:

رو  های فعالتونین بمبهای زمینی اطراف کابین اریز رو هم دزدیده بودن. شما چطور میاونا حتی بمب» کالریس با موافقت غرغری کرد:
 «بدزدین؟

ها داشتین. ها خیلی از اون اسباب بازیچهبکنار گذاشته بودیم. به عالوه شما ما اونا رو برای جنگ » ای از پنیر ایزی را در دهانش انداخت:کانر، تکه
 «تونین تقسیم کنین.می

گراور؟ چه خبر از ارواح » اش دست میزد:ستیر، در سکوت نشسته بود و به نی چوبی 173ندروودآکایرون به سمت چپش چرخید. جایی که گراور 
 «طبیعت؟

ی خدایان ها رو سرو سامون بدی. با بیدار شدن گایا، تقریبا به اندازهها و نیمفوز خوبش هم سخته که دریادحتی توی ر» گراور آه عمیقی کشید:
او با اضطراب به دور میز « االن اون بیرون اونجان تا کمک کنن. اما اگر مادر زمین بیدار بشه... 174به هم ریختن. کتی و میرندا از کابین دیمیتر

 «فرنگی یا...های توتها یا بوتهها امن باشن؛ یا صخرهم قول بدم که جنگلتونخب نمی»نگاهی کرد. 
 «کار کنیم؟عالیه خب حاال چی» برد زد:جیک میسون، با آرنج به کالویس که داشت خوابش می

                                                            
166 Jake Mason 
167 Ella 
168 Tyson 
169 Butch Walker 
170 Connor Stoll 
171 Loue Ellen 
172 Hermes 
173 Grover Underwood 
174 Demeter 
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دونیم کنن ما میجمع می تریها هر روز دارن نیروهای بیشحمله. رومی» شد همه عقب بکشند:پنگ زد که باعثکالریس با مشت روی میز پینگ
زنم اونا فقط منتظرن تا نیروهای بیشتری خوان در اول آگوست حمله کنن. چرا ما باید اجازه بدیم اونا زمانشو تعیین کنن؟ من حدس میکه اونا می

 «. ما باید جنگ رو با اونا شروع کنیم.تر بشنکه اونا قدرتمندهم ما رو محاصره کردن. ما باید االن حمله کنیم؛ قبل از اینجمع کنن. اونا االنش
ها رو مطالعه کردی؟ رومی هایفهمم اما تو طراحی نقشهکالریس من منظورتو می» ای کرد:مالکوم، سرپرست شورای جنگی آتنا، با دستش سرفه

 «شیم.مون قتل عام میمههوقت اونشده است. در حالت محکم و منظم اونا، بهشون حمله کن و محافظت هادورگهشون بهتر از کمپکمپ موقتی
شه؟ تر میه بیدار شدن نزدیکبرو آماده کنن در حالی که گایا هر لحظه  ی نیروهاشونپس فقط صبر کنیم و بذاریم اونا همه» کالریس پرسید:

و به مربی مدیونم. عالوه بر این، ر گیمام دارم. قرار نیست بذارم هیچ اتفاقی برای اون بیافته. من زندی مربی هج رو تحت مراقبتمن زن حامله
 «مین طور محاصره باشیم...ه روز دیگه هم همالکوم من اعضای کمپ رو بیشتر از تو آموزش دادم. روحیه اونا ضعیفه و همه ترسیدن. اگه نُ

ی آنابث بچسبیم و باید تا موقعی ه همون نقشهما باید ب» رسید. البته به غیر از پنیر ایزی دور دهانش:کانر استول به اندازه همیشه جدی به نظر می
 «گردونه تحمل کنیم.ی جادویی آتنا رو  اینجا برمیکه اون مجسمه

فهمم. آنابث چه فکری تو مجسمه رو به اینجا برگردونه مگه نه؟ من نمی پراتور رومیمنظورت اینه که اگه اون » کالریس چشمانش را چرخاند:
ما باید باور کنیم که اون باعث صلح  ... که غیرممکنه ... بتونه مجسمه رو برامون بیاره اگه اون رومی کرد؟ حتیکلش بود که با دشمن همکاری 

ها رو متحد کنیم تا خدایان شفا پیدا کنن. تا وقتی هم که خدایان شفا پیدا نکرده باشن، هیچ راهی ها و رومیکه بتونیم یونانیشه؟ مگه اینمی
 «ها رو نکشیم...بشن. تا وقتی هم که غول ها کشتهنیست که غول

که بتونه این کارو  لعنتی. هرکسشه و بازی تمومه. ببین کالریس، آنابث یه پیام برام از تارتاروس فرستاده. از تارتاروس گایا بیدار می» کانر گفت:
 «دم.انجام بده... من بهش گوش می

ــدای مربی هج آمد:میکالریس دهانش را باز کرد تا جوابی بدهد اما وقتی  ــحبت کند، به جایش ص ــت ص ــکل » خواس ــو ما به مش نیکو بلند ش
 «برخوردیم.
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 نیکو آنقدر سریع بلند شد و نشست، که یک ضربه سر محکم به دماغ ستیر زد.

 اوه خدای من! پسر عجب سر محکمی داری!  -
 «ب...بخشید مربی. چه خبر شده؟» گفت: کرد هوش و حواسش را جمع کند،نیکو پلک زد و درحالی که سعی می

ها دور آن تا بهار نارنجی، دورهای همیشهچادر زده بودند. گل عمومیها در یک چمن آفتابی وسط یک خیابان دید و آناو هیچ خطر فوری نمی
های خوابیده بود. یک سنگ پرتاب شد و بچهاش که در کنار پاهایش خوابیده بودند، شده در خود، با دو سگ فلزیشکوفه داده بودند. رینا حلقه

های ایوان، داشتند ی سایبانجین آدم در زیر سایه روی نزدیک کافه، یککردند. در پیادهی مرمر سفید، گرگم به هوا بازی میکوچک دور فواره
، هااحتماال محلی، کی نبود. تنها عابران، چند خانوادههای خیابان پارک شده بودند اما هیچ ترافیخوردند. چند ون حمل بار در امتداد کنارهقهوه می

 بردند.بودند که از بعدازظهر گرم، لذت می
 های گچی و درختان لیمو پوشیده شده بود.خود خیابان، سنگ فرش شده بود و با ساختمان

ارتفاع داشت. با یک  ده پاپهنا و  پنجاه پازه مربعی شکلش، شاید به اندا یی معبدی رومی بود. پایهی بیرونی خوب حفظ شدهدر مرکز، پوسته

 باالتر بود و باالی ستون... بیست و پنچ پای، که حدود ورینثهای کنخورده از ستوننمای دست

XIV 
 نیکو
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 ...«175اوه استیکس» دهان نیکو خشک شد:
باشد، افتاده بود. از طول، کامال اندازه بود روی پیانو ولو شده  ها مثل یک خواننده کلوب شب کهوری روی قسمت باالی ستون، یکپارتنوس آتنا

 اما با نایک در دستان بازش او کمی زیادی پهن بود. مثل این بود که ممکن است هر لحظه بیافتد.
 «کنه؟اون، اون باال چیکار می» نیکو پرسید:

های سریعی مرگمون افتادیم. اما خوشبختانه من سمبهم بگو. اونجا جاییه که ظاهر شدیم. تقریبا به سمت  تو» اش را مالید:هج دماغ کبود شده
 «یمت.دارم. تو بیهوش بودی و از لباست مثل یه چترباز شناور تو هوا آویزون بودی تا وقتی که تونستیم پایین بیار

 «اینجا اسپانیاست؟» نکند: است این کار را کرد تصورش کند. اما تصمیم گرفت که بهترنیکو، سعی
اشتباه کردی. درهرحال رینا بلده اسپانیایی صحبت کنه؛ اما اون پرتغالی بلد نیست. بگذریم. وقتی خواب بودی فهمیدیم که پرتغال. » هج گفت:

رسه هیچکس هم متوجه آتنای کس مزاحممون نمیشه. به نظر نمیست. خبرهای خوب: اینجا شهر کوچیک خواب آلودیه. هیچا 176این شهر اوورا
دونن. و مردم اینجا، قدر اجراهای خیابونی منو می باشهشدهگن در صورتی که برات سوال یه، که بهش معبد دایانا میآسا که باالی معبد رومغول

 «حدودا شونزده یورو کاسب شدم.
 ها به صدا درآمد.بالش را برداشت که داخلش با سکهاو سرپوش چوب بیس

 «اجراهای خیابونی؟» شد:حال نیکو بد 
 «م، یه کمی هنرهای رزمی و یه کمم رقص.یه کمی خوند» هج گفت:

 واو!  -

 ها سلیقه دارن. درهرحال، به نظرم اینجا جای خوبی برای یه استراحت کردن چندروزه بود.میدونم پرتغالی  -
 «چند روز؟» نیکو به او خیره شد:

ای درحد مرگ کارکشیدی. ما دیشب یههای ساای نداشتیم. اگه توجه کرده باشی تو از خودت برای اون پرشی دیگههی بچه، ما چاره  -
 ای نداشت.سعی کردیم بیدارت کنیم. هیچ فایده

 پس من چند روز خوابم برده بود؟!  -

 سی و شش ساعت. بهش نیاز داشتی. تقریباً  -
اش از که خواب آلودگی توانست قسم بخورد که فقط چند دقیقه خوابیده بود اما حاالبود وگرنه ممکن بود بیافتد. مینیکو خوشحال بود که نشسته

های قبل یا شاید هم از موقعی که دنبال درهای تواند فکر کند و احساس آسایش بیشتری نسبت به هفتهبین رفته بود، فهمید که حاال بهتر می
 گشت، داشت.مرگ می

 شکمش به صدا در آمد و مربی هج ابروهایش را باال برد.
 «تیغی بود.کنه. صداش تقریبا شبیه جوجهها صحبت میتیغیاینکه شکمت به زبون جوجه یا ،باید گرسنت باشه. یا این» ستیر گفت:

ودن مجسمه؟ تو گفتی که تو دردسر اگر غذا باشه عالی میشه. اما اول، خبرهای بد چیه؟ منظورم اینه که به غیر از یه وری ب» نیکو موافقت کرد:
 «افتادیم.

ها یک بدن درخشان که به طور مبهمی شبیه انسان بود و دورش ه خیابان اشاره کرد. در میان سایهمربی به یک گذرگاه در گوش« اوه درسته.»
 کند.رسید که به نیکو اشاره میی ارواح، درهم و نامعلوم بود اما او به نظر میهای خاکستری کشیده شده بود، ایستاده بود. چهرهشعله

تر نمیاد. وقتی که خواستم برم اونجا ناپدید شد. مطمئن نیستم که خطری داش شد. اون نزدیکمرد سوزان یه چند دقیقه پیش پی» مربی هج گفت:
 «داشته باشه، اما اون به نظر منتظر توئه.

 نیکو حدس زد که این یک تله باشد. خیلی چیزها تله بودند.

                                                            
175 Styx 
176 Evora 
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اتفاق، آن روح چیز بدرد بخوری برای گفتن داشته باشد، نیکو حافظت کند و اگر بر حسب تواند کمی دیگر از رینا  ماما مربی هج قول داد که می
 فکر کرد که ارزش خطر کردن را داشت.

 مت گذرگاه رفت.ساش را از غالف بیرون آورد و به نیکو شمشیر آهنی استیکسی
های کشنده تبدیل نکرده نذاشته بود و به ماشین های سنگیپوسته درهنوز  اها رآنالبته باید قبول کنیم که گایا  ... ترساندندمعموال ارواح او را نمی

 بود. این یکی برایش تازگی داشت.
ها به ذهنتان سرک قدرت داشتند. آن ،دادیدای که شما بهشان  اجازه میاش با ماینوس، نیکو فهمید که بیشتر اشباح به اندازهبعد از تجربه

بود که از خودش محافظت کند. بعضی تاثیرتان قرار دهند. نیکو یاد گرفتهکردند تا تحتمیها و آرزوهایتان استفاده خشم ،هاکشیدند و از ترسمی
 اح را مجبور به انجام دستوراتش کند.ها معامله کند و اشبتوانست با آنمی ها، حتیوقت

د. بود که از درد مرده بو -وع شبحیک ن -مطمئن بود که این یک روح گمشده باغ شد تقریباًطور که به روح آتش خاکستری نزدیک میهمان
 مشکلی در کار نبود.
، که به آن موقعیت آنقدر مطمئن و مغرور رفته بود، به . اورا به خوبی به یاد داشت اتتوانست کامال مطمئن باشد. او اتفاق کروهنوز هم نیکو نمی

سون گریس او را گرفته بود و روی دیوارانداخت بود. بعد از آن، معنای واقعی کلمه و احساسی پاهایش از زیرش محو می شدند. در ابتدای کار، جی
 ...178کلفت احمق کیوپید، او را در باد حل کرده بود و خب در مورد آن گردن177خدا فاوینوس

کرد اما را میاش به پرسی بدترینش نبود. او باالخره و در نهایت این کار نیکو شمشیرش را محکم گرفت. در میان گذاشتن رازش در مورد عالقه
ی پرسی و اذیت و آزار شدن و مجبور شدن فقط به داد. اما مجبور شدن به صحبت دربارهدر زمان خودش و به روش خودش این کار را انجام می

 خاطر سرگرمی و خوشحالی کیوپید، خب...
برد. نیکو سعی کرد مانع ها را از بین میشفرهای هرز، بین سنگی علفشدند و  همهشتند از پاهایش پخش میهای تاریکی حاال داپیچ

 اش بشود.عصبانیت
های خاکستری، باس پوشیده بود. شعلهل -ی چوبی دور گردنشصندل، ردای پشمی و یک حلقه -وقتی به شبح رسید، دید که مثل یک راهب

حظه لکردند. او به نظر در را به خاکستر تبدیل می ایشسوزاندند و روی صورتش تاول ایجاد و ابروههایش را میکه آستین ؛چرخیدنداطرافش می
 گیر کرده بود. -مثل یک فیلم سیاه و سفید که در یک برفک همیشگی باشد -قربانی شدن

 « در قرون وسطی؟زنده سوزونده شده بودی. احتماالتو زنده» نیکو احساس کرد:
رسید. مثل اینکه آن جیغ فقط یک واکنش اش حتی کمی عصبانی به نظر میحوصلهآرام از عذاب تبدیل شد اما چشمان بی صورت شبح به فریادی
 توانست کنترلش کند.اتوماتیک بود که  نمی

 «خوای؟از من چی می» نیکو پرسید:
ای مثل اینکه شارههج نگاه کرد. ستیر ا شبح به نیکو اشاره کرد تا به دنبالش برود. چرخید و به داخل دروازه باز قدم گذاشت. نیکو چرخید و به مربی

 کرد. ات رو انجام بدهبرو کارهای دنیای زیرینبگوید 
 های اوورا دنبال کرد.نیکو شبح را از میان خیابان

شده های ساختهشکالت و بالکن ،های گچی سفید با بوی تافیساختمان وهایی با درختان بامیه روهای باریک و حیاطها زیگزاگی از بین پیادهآن
کردند. یک دختر جوان با یک سگ برای اینکه از او دوری چپ نگاه میها به نیکو چپاما محلی، ی نکرداکس به شبح توجهشتند. هیچاز آهن گذ

 ی ماهی سیخ شد.کند، به آن طرف خیابان پیچید. سگش غرغری کرد و موهای پشتش مثل باله
های آهکی شده و طاق ر یک طرفش یک کلیسای مربعی با دیوارهای سفیدشبح نیکو را به سمت یک خیابان عمومی دیگر راهنمایی کرد که د

 بود. شبح از ایوان گذشت و داخلش ناپدید شد.

                                                            
177 Favonius 
178 Cupid 
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 شد. داخلش ممکن بود قبر یا چیزی بدتر از آن باشد.نیکو مکثی کرد. او هیچ مشکلی با کلیساها نداشت اما این یکی ازش مرگ ساطع می
ی یک عبادتگاه کوچک که با یک نور طالیی ترسناک روشن شده بود، کشیده شد. روی در، یک نوشتههایش به سمت از درگاه گذشت. چشم

، اش را متوجه شود: ماآورد که معنی کلی و اصلیاش آنقدر ایتالیایی به خاطر میفهمید ولی از بچگیپرتغالی حک شده بود. نیکو زبانش را نمی
 یم.تویهای منتظر استخواناینجائیم، هایی که استخوان

 «ده.چقدر به آدم روحیه می» زمزمه کرد:
اق داخل عبادتگاه رفت. در انتهای آن یک موجود عجیب، جایی که شبح آتشین با خواهش زانو زده بود، ایستاده بود. اما نیکو بیشتر از خود ات

هایی از استخوان، یک سقف هم چسبیده بودند. ستونبه هزاران هزار استخوان؛ شده بودندخوشش آمده بود. دیوارها از استخوان و جمجمه ساخته
ی بدن ماندهین شده بود، نگه داشته بودند. روی یک دیوار، مثل یک کت که روی جا لباسی باشد، باقیئگنبدی را که با تصاویری از مرگ تز

 بود. ،یک بزرگسال و یک بچه کوچک، ی دو آدمشدهخشک

 مگه نه؟ ،اتاق قشنگیه  -
های قلب و میل به توانست تپشاما حاال نیکو می؛ ترسیددر حد مرگ می ،شدچرخید. یک سال پیش اگه پدرش درست نزدیکش ظاهر مینیکو 

 این که جلوی پدرش تا بیخ ران زانو بزند و فرار کند را کنترل کند.
آزاردهنده بود. ردای سیاهش در قسمت کمر با یک  هیدیز هم درست مثل شبح، مانند یک راهب مقدس لباس پوشیده بود. که به نظر نیکو کمی

درخشید، آزاد ها، که مثل قیر یخ زده میاش را نزدیک پیشانی و چشمکمربند سفید بسته شده بود و سر ردا به عقب زده شده بود که موهای تیره
ها های مجازات و از فریادهای جهنمیظهر در زمینداشتنی بعد از کرده بود. حالت صورت خدا، آرام و راضی بود مثل اینکه از یک گردش دوست

 لذت برده و برگشته بود.
 «وسطایی درست کنی.های قرونهای راهبرو از جمجمه تونستی اتاق ناهارخوریتدکوراسیون عوض کردی؟ شاید می» نیکو پرسید:

 «کنی.تونم حدس بزنم که کی شوخی میهیچ وقت نمی» هیدیز اخمی کرد:

 تو اینجایی؟ ؟ چطوریجایی پدرچرا تو این  -
 گذاشت.های قدیمی باقی های سفید روی استخواننشانترین ستون گذاشت که هایش را روی نزدیکهیدیز انگشت

 شنگردم. وقتی که عصا دیوکلشه که دنبالت می. یه چند روزی میرمپس ،شه پیداش کردهایی هستی که سخت میتو یکی از اون فانی  -
 ب اون توجه مو جلب کرد.منفجر شد... خ

 «شکستن عصا تقصیر من نبود. می خواست بهمون حمله بشه که... »:نیکو خجالت کشید. بعد از اینکه خجالت کشیده بود، عصبانی شد

کنم که تونستی دوبار ازش استفاده کنی. انفجار فقط کمی وضوح به اوه عصا اصال مهم نیست. یه وسیله قدیمی مثل اون تعجب می  -
داد. بهم اجازه داد که جاتو بفهمم. امیدوار بودم که بتونم تو پمپی باهات صحبت کنم اما اونجا خیلی.... خب رومی بود. این عبادتگاه من 

که البته منظورم هیدیز خدای مردگانه با اون یکی طرف قاطی  -اولین جایی بود که حضورم اونقدر قوی بود که بتونم به عنوان خودم
 ر شم.جلوت ظاه -نکنی

ها برای ساختن این عبادتگاه ی راهبی پنج هزارسالهخیلی اینجا رو دوست دارم. از باقی مانده» هیدیز در هوای تاریک مرطوب نفسی کشید. 
قت کنم. حتی با این وجود، من فقط چند لحظه واستفاده شده و یادآور اینه که زندگی کوتاهه و مرگ جاودانه. اینجا احساس متمرکز بودن می

 «دارم.
 این داستان رابطه ماست. تو همیشه فقط به اندازه چند لحظه وقت داری.نیکو فکر کرد: 

 خوای؟خب بهم بگو پدر؛ چی می  -
تونی برای یه بارم که شده، قبول کنی که من ممکنه برای کمک اینجا باشم؟ تو حتی نمی »:های ردایش کردهایش را داخل آستینهیدیز دست

 «خوام؟که ازت چیزی مینه فقط به خاطر این
 «من اینو قبول دارم که تو ممکنه به چندین دلیل اینجا باشی. »:کرداش خیلی احساس پوچی میاش گرفت اما قفسه سینهنیکو خنده
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 .«179کنم تا همین جا بس باشه. تو دنبال اطالعاتی از شکارچی گایا هستی. اسمش اوریونهفکر » خدا اخم کرد:
 نداشت. معما و ماموریت عادت ،های مستقیم و رک، بدون بازینیکو مکثی کرد. او به جواب

 اوریون، مثل اون صورت فلکی. ببینم مگه اون... یکی از دوستای آرتمیس نبود؟  -
. یک غول برای از بین بردن دوقلوها به وجود اومد. به دنبال این بود که به روش خودش زندگی کنه. اول  بود شیکی از دوستا» هیدیز گفت:

زندگی کنه. اما با دختر شاه به چندتا مشکل برخورد. بعدش هم شاه دستور داد تا  180خیوس ها به عنوان شکارچی شاهِسعی کرد تا بین فانی

 «کرد.اوریون رو کور کنن و بعد اخراجش 

 «های درخشان دید. اگر اوریون کوره پس...ی یه شکارچی با چشمدوست من یه خواب درباره» نیکو به یاد آن چیزی که رینا به او گفته بود، افتاد:
 سوخت و یه جفت چشم . کمی بعد از اخراجش، اوریون هفاستوس رو دید و هفاستوس هم دلش به حال غولبوداون کور » هیدیز تصحیح کرد:

موقع اجازه داشت به همراه  مکانیکی جدید حتی بهتر از اصلش براش درست کرد. اوریون و آرتمیس دوست شدن. اون اولین مردی بود که تا اون
ه دونم. اوریون کشته شده بود. حاال اون به عنوان پسر وفادار گایا برگشتاون شکار کنه. اما خب، اوضاع بینشون خراب شد. دقیقاً چطورش رو نمی

 «تونی اینو درک کنی.خوب می ،ه. توست تا دستوراتشو انجام بده. پر از تلخی و خشمو آماده
 دونی من چه حالی دارم؟می اصالًخواست داد بزند: نیکو می

 «چطور جلوشو بگیریم؟» درعوض پرسید:
ین. آپولو یا آرتمیس تونین جلوشو بگیرین. تنها امیدتون اینه که ماموریتون رو قبل از این که اون پیداتون کنه، به اتمام برسوننمی» هیدیز گفت:

رو داره. االشم اوریون بوی شما حاما دوقلوها االن تو وضعی نیستن که بتونن بهتون کمک کنن. حتی  ،تیر در برابر تیر، بتونن اونو بکشن شاید
 «دیگه وقت استراحت بیشتری ندارین. هاگروه شکاریش تقریبا پشت تونن. شما تا باقی مونده راه به کمپ دورگه

اید پیش بمن » ی نیکو فشرده بودند. او مربی هج را با وظیفه نگهبانی در حالی که رینا خواب بود، ول کرده بود:انگار یک طناب به دور دنده
 «دوستام برگردم.

ها مثل یک تفنگ ین آنبدیز حرفش را قطع کرد. مثل همیشه موضوع بیانکا یه« درسته. ولی هنوز بیشتر هم هست. خواهرت...» دیز گفت:هی
 آماده به شلیک و کشنده، دسترسی به آن آسان و غیرممکن برای نادیده گرفتن بود.

میره. ممکنه که بخواد جلوشو بگیره و در حین انجام دادنش می منظورم اینه که خواهر دیگت هیزل... اون فهمیده که یکی از هفت نفر  -
 ممکنه که اولویت بندیشو از دست بده.

 نیکو اعتماد به نفس حرف زدن را نداشت.
 اش برای هیزل، بعد جیسون و بعد از آن برای پرسی و بقیه افراد دربا تعجب و شگفتی دید که افکارش اول به سمت پرسی نرفت. اولین نگرانی

داد اما افراد شان خوشامد گفته بودند. نیکو هرگز به خودش اجازه داشتن دوست را نمیبود. آنها در رم نجاتش داده بودند. به او در کشتی آرگو دو
مثل اینکه  ... دادترین چیز به دوست بودند که تا حاال داشت. فکر مردن حتی یکی از آنها، به او احساس توخالی بودن میبه اندازه نزدیکدو  آرگو

 های انار ترش، زنده مانده بود.دوباره به شیشه برنزی برگشته بود: تنها در تاریکی، درحالی که فقط با دانه
 «هیزل حالش خوبه؟» باالخره گفت:

 .فعالً  -

 بقیه چی؟ کی قراره بمیره؟  -
دونی که جلوی بعضی اطر این بهت میگم چون پسرمی. میه ختونستم بگم. همین رو هم بحتی اگه مطمئن بودم، نمی» هیدیز سرش را تکان داد:

 «ون گرفته بشه. وقتی زمانش برسه، باید یه کاری انجام بدی.جلوشنباید  ها همتونی بگیری. بعضی مرگها رو نمیمرگ
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 خواست که بداند. یدانست این به چه معنی بود. در واقع نمنیکو نمی
 181ی ما وقتی همراه هم در مقابل کرونوسپسرم. هر اتفاقی بیافته تو احترام منو بدست آوردی. تو برای خانه» مهربان بود: صدای هیدیز تقریباً

ی استیکس راهنمایی اونو به سمت رودخانه -وایسادیم و جنگیدیم افتخار آوردی. تو خطر عصبانی کردن منو برای کمک کردن به پسره جکسون
هیچ وقت  به جون خریدی. قبالً -آزاد کردی و ازم خواهش کردی تا ارتش اربوس رو برای کمک کردن به اون بیدار کنمکردی، اونو از زندانم 

 «به خاکستر تبدیلت کرده بودم. تقریباًپرسی اون. و  پرسی ایننشده بودم. اذیت توسط هیچ کدوم از پسرام 
ی اون کارا رو من همه »:ها بیرون ریختهای بین استخواند و خاک از شکافنیکو نفس کوتاهی کشید. دیوارهای اتاق شروع به لرزیدن کردن

 «فقط به خاطر اون انجام ندادم. من اون کارا رو کردم به خاطر اینکه دنیا در خطر بود.
 .رنگ را داد؛ اما عصبانیتی در چشمانش نبودی یک لبخند کمهیدیز به خودش اجازه

نظورم اینه که من و تو  به خاطر این به المپ من کارا رو به دالیل مختلفی انجام دادی، قبول کنم. که تو اوتونم احتمال اینمن می  -
کنم. طور تو رو به رهاکردن خشم و غضبت تشویق میرو رها کنم. منم همین کمک کردیم که تو منو قانع کردی که خشم و غضبم

 یه استثنا ببینم. ه تو روهای من به ندرت خوشبختن اما... دوست دارم کبچه
، هزارتوهای جادویی، رواحواقعی مثل گروه ای غیرتوانست خیلی چیزهادانست در این وضعیت چه کار کند. او مینیکو به پدرش خیره شد. نمی

 آمد.با عقل جور درنمی؟ نه اصال های احساسی از ارباب مردگانهای ساخته شده از استخوان را باور کند؛ اما حرفها، عبادتگاهسفرکردن بین سایه
 رساند.را می چشمانش چند خبر فوری، زدآن طرف عبادتگاه شبح آتشین بلند شد. او نزدیک شد و با اینکه به آرامی جیغ می

 . یکی از صدها نفریه که زنده زنده تو خیابون نزدیک معبد رومی سوزونده شده. محل بازجویی و مقرش182آه این برادر پالوئنه» هیدیز گفت:
 «ها داری.ینهتونی بری. تو وقت خیلی کمی قبل از رسیدن گرگاونجاست؛ میدونی که؟ به هر حال اون میگه تو االن می

 ها؟ منظورت گروه اوریونه؟ینهگرگ  -
رو  ارتنوس آتناپدی در حالی که ای انجام میدور دنیا سفر سایه -دیپسرم کاری که انجام می »:هیدیز بشکنی زد. شبح برادر پائولن ناپدید شد

 «ممکنه که تو رو از بین ببره. -کنیحمل می

 .ممنون بابت روحیه دادنت  -
 های نیکو گذاشت.ای کوتاه روی شانههیدیز دستانش را برای لحظه

ها وانطوری که عبادتگاه استخهمان -نیکو دوست نداشت کسی به او دست بزند اما به نحوی این ارتباط کوتاه با پدرش اطمینان بخش بود
ای صادقانه و به طور اجتناب ناپذیری رحم بود اما این واقعی و به طرز جدیحضور پدرش مثل مرگ سرد و بیشتر اوقات بی -اطمینان بخش بود

پادشاهی  . او در نهایت جانشین تختقابل اطمینان بود. نیکو نوعی آزادی درنهایت فهمیدن این موضوع پیدا کرد و مهم نبود چه اتفاقی افتاده بود
 پدرش بود.

ها های راهباگر با جمجه ت. شاید تاالرهاکنم، آماده میدر صورتی که زنده نمونی ری قصتو تیه اتاق برا .بینمتدوباره می» هیدیز قول داد:
 «تزیین بشن، قشنگ بشن.

 کنی یا نه.تونم بگم که تو داری شوخی میحاال من نمی  -
 «پس شاید ما تو بعضی چیزهای مهم شبیه همیم. »:شد، برقی زدمیچشمان هیدیز وقتی بدنش ناپدید 

 خدا ناپدید شد.
های نتظر استخوانم، اییمهایی که اینجاستخوان، مارسید. کننده به نظر میناگهان عبادتگاه با هزاران چفت چشم که به نیکو خیره شده بودند، ناراحت

 یم.یتو
 وار بود که راه برگشت به سمت دوستانش یادش باشد.او از کلیسا به سرعت بیرون آمد و امید
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 «ها؟گرگ»رینا پرسید:

 خوردند.میها در کافه کنار خیابان شام آن
ی عجله کردن، نیکو تغییر زیادی در کمپ پیدا نکرد. رینا تازه بیدار شده بود و پارتنوس آتنا هنوز هم بر باالی معبد، با وجود هشدار هیدیز درباره

خواند؛ گرچه به میبار با بلندگوی دستش ترانه کرد و هر چند وقت یکوری بود. مربی هج چند محلی را با رقص و هنرهای رزمی سرگرم مییک
 گوید.کس بفهمد چه میرسید که هیچنظر نمی

ه نیکو آرزو کرد که ای کاش مربی بلندگو را همراهش نداشت. نه تنها صدایش بلند و نفرت انگیز بود، بلکه بی هیچ دلیلی نیکو دریافت گه گا
 «کنن!گاوها مومو می »کشید:میکرد و یا فریاد ر از جنگ ستارگان را تکرار مییدوهای تصادفی دارتدیالوگ

هایش و نیز مالقات با پدرش در کلیسای رسید. نیکو خوابتر میشان برای غذا خوردن روی چمن نشستند، رینا به نظر هشیار و آرامزمانی که هرسه
گفتگو با پدرش را برای خودش نگه دادند. نیکو چند بخش خصوصی از میان هایش گوش میکرد؛ او و مربی هج به حرفها را تعریف میاستخوان

 دانست.ی دست و پنجه نرم کردن با احساسات شخصی، میکرد که رینا خیلی دربارهداشت، گرچه حس می
ی خوبی دارن؛ تا حاال داستانی نشنیدم که ها رابطهها با رومیبیشتر گرگ »ها در راه بودند، رینا چهره در هم کشید:وقتی گفت که اورین و گرگ

 «ریون با یه گروه شکار کنه.او
 که هنوز هم اشتهایی داشت، متعجب شد.نیکو ساندویچ همبرگرش را تمام کرد. به بشقاب کلوچه نگاهی کرد و از این

XV 
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ها داری. شاید هیدیز واقعا منظورش گرگ183هاتونسته یه سخنرانی مفهومی باشه: تو وقت خیلی کمی قبل از رسیدن گرگاین می  -
 ای تاریک بشه، از اینجا بریم.که هوا به اندازه کافی برا مسافرت سایهحال ما باید به محض اینهرنبوده. به 

ی فوت باالتر توی هواست. هل تنها مشکل اینه که: پارتنوس آتنا هنوز س »را در کیفش چپاند:اسلحه و مهمات ی مربی هج یک نسخه از مجله
 «ده.بد حتما خیلی حال میها و وسایلتون، به باالی معدادن شما بچه

ای بودند و مزه خیلی عالی داشتند؛ دقیقا ترکیب های حلقهزد. شبیه دوناتصدا می 184 ها رانیکو یک شیرینی را امتحان کرد. پیشخدمت کافه آن
 ساخت.از اسم آن می دانست اگر پرسی بود حتما جوکیای بود. اما وقتی نیکو اول فارچرا را شنید، میدرستی از تردی، شیرینی و کره

 آجیلی دارند. -ها گوزجیلی، اما پرتغالیآ -ها خمیرآمریکاییگفت: اگر پرسی بود حتما می
 تر بود.شد؛ هر چند پرسی سه سال از او بزرگتر میشد، پرسی در نظرش بچهتر میهر چه نیکو بزرگ

اش تمرکز ده بود. که نیکو تصمیم گرفت که بیشتر روی قسمت آزار دهندهدهن اش، همزمان هم دوست داشتنی و هم آزاربه نظر نیکو شوخ طبعی
 کند.

جا هدایتشون کن. بهم سمت دیگه! به اونگ جدی بود: آویزان از پرتگاه در روم، به نیکو خیره شد: رسید که پرسی در حد مرهایی میسپس زمان
 قول بده!

کرد. از خودش به رسید: نیکو هر کاری برای او میاهمیت به نظر میجکسون خشمگین بود، بیو نیکو قول داده بود. اینکه نیکو چقدر از پرسی 
 «کنن؟مونن، یا حمله میها تا اول آگوست منتظر میخب ... کمپ دورگه»، نفرت داشت. صدای رینا او را از افکارش بیرون کشید:این خاطر

 «تر برگردونم.یعتونم مجسمه رو از این سرتونیم...من نمیما نمی مونن.باید امیدوار باشیم اونا منتظر می» نیکو گفت:
 کنه قراره بمیرم.حتی با این وضعیت پدرم فکر می

 نیکو آن فکر را پیش خود نگه داشت.
شان را با هم سهیم ی هیدیز برده بودند. وقتی قدرتای به خانهایهرا با سفر س دو ها با هم تمام خدمه آرگوآرزو کرد کاش هیزل همراهش بود. آن 

 کشید.ها نصف این هم طول نمیکرد هر چیزی امکان پذیر است. آن وقت سفر به کمپ دورگهشدند، نیکو حس میمی
لرزاند. تحمل از دست دادن هیزل را نداشت. نه، قرار ا مید، تنش رقرار بود بمیر دوکه یکی از افراد آرگو ی اینهای هیدیز دربارهبه عالوه حرف

 نبود خواهر دیگری را از دست دهد؛ دوباره نه!
 «مطمئنی که کالریس گفت ملی حالش خوبه؟» های درون کاله بیسبالش به باال انداخت:مربی هج نگاهش را از شمردن پول خرد

 .کنهآره مربی. کالریس خیلی خوب داره ازش مراقبت می  -

خونه، اصال خوشم نمیاد. اگر ارواح طبیعت ها و دریادها میچیزی که گراور گفت، از اینکه گایا داره تو گوش نیمفمایه آسایشه. من اون  -
 شیطانی بشن ... قرار نیست زیاد وضع خوشایندی بشه.

 ها، بیدار نشده بود.دایش انسانن پیجایی که گایا از زمانشنیده بود که همچین اتفاقی افتاده باشد. از آن نیکو قبالً 
ها یه سوال دارم ... ممکنه که ما پیام رو من در مورد این گرگ »زد:ور آفتاب بعد از ظهر برق میاش زد. زره زنجیریش در نرینا یک گاز از شیرینی

ها ممکنه که از طرف اون باشن، تا فرسته. گرگاشتباه فهمیده باشیم؟ الهه لوپا تا االن خیلی ساکت بوده. شاید اون داره برامون نیروی کمکی می
 «از ما در برابر اوریون و گروهش محافظت کنن.

 امیدواری در صدایش خیلی کم بود. نیکو تصمیم گرفت تا آن را از بین نبرد.
 «ه لژیون فرستاده باشه.رو برای کمک ب هاون گرگکردم تا حاال اشاید. اما مگه لوپا مشغول جنگ بین دو کمپ نیست؟ من فکر می» گفت:

 -هاش ممکنه که از کمپ ژوپیترکنم که اون به اکتاویان کمکی بکنه. گرگها مبارزهای خط مقدم نیستن. فکر نمیگرگ» رینا سرش را تکان داد:
 «دونم...فظت بکنن اما دقیق نمیمحا -در غیاب لژیون

                                                            
 ها را برداشت کرده بود. اما به خاطر این فصل گرگینه ترجمه کردیم.، معنی گرگwolvesدر فصل قبل نیکو از کلمه 183

184 Fartura 
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وقت در هیچ مسابقه اش برق زدند. نیکو بخودش یاد آوری کرد که هیچجنگیهای های آهنی چکمهسر پاهایش را مچ به مچ روی هم انداخت و
 ای با یک لژیونر رومی در گیر نشود.لگد زنی
ها ها و هم آمازونیکنه که هم گرگنداشتم. این عصبیم می 185یه چیز دیگم هست. من هیچ شانسی برای تماس گرفتن با خواهرم هیال» او گفت:

. این باید مجسمه رو سریع برگردونیمترسم که تنها امید دو کمپ ما باشیم. ما اتفاقی توی ساحل غربی افتاده باشه ... میدر سکوت فرو رفتن. اگه 
 «به این معنیه که بیشترین مسئولیت، روی دوش توئه پسر هیدیز.

گاهی همه از او انتظار انجام کارهای  . اما هر ازآمدنیکو سعی کرد تا آب دهانش را قورت دهد. از رینا عصبانی نبود. به نحوی از رینا خوشش می
 کردند.کرد، همه فراموشش میکه کار را تمام میبه محض این غیرممکن داشتند. و معموالً

دگان کارت حرف نداشت نیکو. بابت آوردن ارتش دنیای مر دند.ها بعد از جنگ با کرونوس با او مهربان بوهای کمپ دورگهآورد چقدر بچهبه یاد می
 مون متشکریم.برای نجات دادن

 کردند.او را دعوت به نشستن بر سر میزشان می زدند. همههمه لبخند می
های آمد که وقتی از سایهپریدند. پیش میرفت، از جا میسرشان راه میآمدگویی به او کم شد. اعضای کمپ وقتی پشتحدود یک هفته بعد خوش

 تو هنوز اونجایی؟ چرا هستی؟ دید:شان میا در چشمکرد و او ناراحتی روحشت میآمد، یکی آتش کمپ بیرون می
 گذاشتند، کمکی به ماجرا نکرد ...نابث با هم قرار میآو اینکه درست بعد از جنگ با کرونوس، پرسی و 

 رسید.نظر نمینیکو فارچرایش را زمین گذاشت. به یکباره طعمش دیگر آنقدرها هم خوب به
هی، من باید  »ای کشید و گفت:به گوشه آنابت نیکو را که آرگو دو را به همراه پارتنوس آتنا ترک کند، را بیاد آورد:با آنابث قبل از این گفتگویش

 «باهات حرف بزنم!
 دونه!وحشت در وجودش رخنه کرد: اون می

مون کرد. بهش گفته بودی که تو باهاش مهربون بودی کمکاطر اینخباید ازت تشکر کنم؛ باب ... تایتان، توی تارتاروس اون فقط به» :ادامه داد
 «ایم.که ارزش نجات داده شدن رو داریم. و این تنها دلیلیه که ما االن زنده

 ناپذیر بودند.گفت ما، که انگار او و پرسی جداییچنان ساده میآن
ها ترکیبی از زن و مرد بودند. هر نفر، دو سر، شنیده بود، در داستان آمده بود که در دوران قدیم تمام انسان 186نیکو یکبار داستانی از جانب پلوتو

ها شدند، بر این مبنا زئوس آنمند بودند که باعث آزار خدایان میقدر قدرتهای ترکیبی آنجایی که این انسانچهار دست و چهار پا داشت. از آن
ی خود ی گمشدهکردند. و در تمام زندگیشان به دنبال نیمهها احساس نقصان میزن تقسیم کرد. از آن وقت به بعد، انسان را به دو قسمت مرد و

 گشتند.می
 ده؟و این من رو کجا قرار میپرسید: نیکو از خودش می

 اش نبود.آن، داستان مورد عالقه
ربان و توانش را نداشت. فقط به خاطر تشکر از او این همه راه تا اپیروس را آمده بود. مهکرد، خواست از آنابث متنفر باشد اما هر چه تالش میمی

تر ز آسانطور بود، تحمل همه چیتوانست آدم بدی باشد؟ اگر ایناش نگرفت و یا تحقیرش نکرد. چرا نمیصادق بود. هرگز مثل بیشتر مردم، ندیده
 شد.می

 شه.تر میفرمانی کنه ... سرنوشتت حتی از مال من غم انگیزدار داده بود: اگه بذاری خشم به تو حکمبه او هش اتخدای باد، فاونیوس در کرو

                                                            
185 Hylla 
186 Plato 
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برد، باید هر دو کمپ را برای همیشه ترک باشد؟ حتی اگر از این جستجو جان سالم به در می غم انگیزتوانست چیزی جز اما سرنوشت او چطور می
 187های فلگثونانتخابی که مثل آب -ت آرامش را بیابد. آرزو کرد که کاش انتخاب دیگری هم وجود داشتتوانسکرد. تنها راهی بود که میمی

 دید.اما هیچ انتخاب دیگری نمی -آزاردهنده نبود
شت، حلقه کرد تا ذهنش را بخواند. او به دستان نیکو خیره شد، و نیکو دریافت که دارینا در حال بررسی حالت صورت او بود؛ احتماال سعی می

 چرخاند.ا میر -ای که بیانکا به او داده بودخرین هدیهآ -ایشای نقرهجمجمه
 «نیکو کمکی از دست من بر میاد؟» رینا پرسید:

 یک سوال دیگر که او عادت به شنیدنش نداشت.
ژیت رو قرض بدی. پرش بعدی، ره بهم انرمطمئن نیستم. تا االنم تا حد ممکن به من اجازه دادی استراحت کنم. شاید بتونی دوبا» اقرار کرد:

 «ه بتونه ما رو از آتالنتیک رد کنه.کقدر انرژی داشته باشم ترین پرش تا االنه. باید اونطوالنی
ای کنیم. ممکنه که بتونم از چند تا لژیونرهشی. وقتی که به ایالت متحده برگردیم، با هیوالهای کمتری برخورد میتو موفق می» رینا قول داد:

 «کنه، کمک کنن.خدای رومی که ازشون درخواست کمک میی اطراف ساحل شرقی کمک بگیرم. وظیفشون اینه که به هر نیمهبازنشسته
 «، دستگیر شده فرض کنی.خیانتصورت باید خودت رو به اتهام اگه اکتاویان تا حاالشم اونا رو نخریده باشه. که در این »هج غرغری کرد:

 «کنه.کمکی نمی مربی این حرفات اصالً »ت:رینا با تندی گف

غذای خوب،  را بمونیم.وتونستیم بیشتر تو اِوکردم که کاش میهی فقط محض اطالع خواستم که گفته باشم ... شخصا من آرزو می  -
 ...«های خیالی پیدا نشده ی اون گرگپول خوب و تا االن که سر و کله

 شان سیخ شدند.های رینا روی پاهایسگ
ها از همه سو ظاهر شدند؛ هیوالهای سیاه عظیم الجثه از پشت که نیکو بتواند سر پا بایستد، گرگاز دور چند زوزه هوا را در نوردید. قبل از این

 ها حلقه زدند.ها پریدند و دور آنبام
ای اش به بینیاش به دست، پوزهد. پاهای جلوییرهایش ایستاد و شروع به تغییر شکل کی برداشت. گرگ آلفا روی پنجهشان به جلو قدمبزرگترین

ییر شکل اش به ردایی از پشم حیوان تبدیل شد. به مردی عضالنی، قد بلند با صورتی نحیف و چشمان قرمز براق تغنوک تیز، و موهای خاکستری
 های انگشت روی موهای چرب سیاهش بود.داده بود. تاجی از استخوان

مونی. چون را میواوه، ستیر کوچولو ... آرزوت برآورده شد. برای همیشه تو اِو »های نیش تیزش را نمایان کرد:که دندان مرد پوزخندی زد

«گرگن.واقعا های خیالی من، برای تو گرگ متاسفانه

                                                            
187 phlegethon 
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 «تو اوریون نیستی! »نیکو بلغور کرد:
 نظری احمقانه بود ولی اولین چیزی بود که به ذهنش رسید.

وآن چشمان به روشنی مرد پیش رویش، به روشنی غول شکارچی نبود. آنقدر قد بلند نبود. پاهای اژدهایی نداشت. کمان و تیردانی همراهش نبود 
 هایش تعریف کرده بود را نداشت.المپ، که رینا از خواب
 «درسته، نیستم. اوریون من رو فقط برای کمک توی شکارش استخدام کرده. من.... »مرد خاکستری خندید:

 «. اولین گرگینه.188الیکن»رینا حرفش را قطع کرد:
های دوست داشتنی لوپا. مفتخرم که منو شناختی. ، پراتور روم. یکی از تولهرامیرز آرالنو رینا» مرد به سمت او تعظیم تمسخر آمیزی انجام داد:

 «هاتم.شکی نیست موضوع کابوس

 موضوع حال بهم زن شاید.  -
 من هیچوقت» ای کرده و عقب عقب رفتند:ها دندان قروچهیک چاقوی تاشوی سفری از کمربندش در آورد. آن را از غالف بیرون کشید؛ گرگ

 «کنم.ای سفر نمیبدون یه سالح نقره
خوای از خودت در برابر یه دوجین گرگ و شاهشون، با یه چاقوی جیبی دفاع کنی؟ قبال شنیده بودم که واقعا می»هایش را نشان داد:الیکن دندان

 «پروایی.دونستم اینقدر بییه دختر رومی هستی. نمی
 رسید.مشتاق زدن به نظر نمی قدرنآبالش را محکم گرفت؛ گرچه برای اولین بار ند. مربی چوب بیسهای رینا آماده برای هجوم بردن، قوز کردسگ

 نیکو دستش را به سمت قبضه شمشیرش برد.

                                                            
188 Lycaon 
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 «ان.آزاردهندهی پیکس یادمه. اونا بینن. من اونا رو از قلهخودت رو به زحمت ننداز. اینا فقط با نقره و آتیش صدمه می» مربی هج زمزمه کرد:
 «شن که واسه شام گوشت بز بخورن.منم تو رو یادمه گلیسون هج. گروهم خیلی خوشحال می »ای، درخشید:چشمان گرگینه به رنگ قرمز گدازه

نجاست، های آرتمیس االن تو راهن. احمق اون معبدی که اوقبله؛ شکارچی یی شپشو. درست مثل دفعهبیا بدستش بیار، پسره» هج خرخری کرد:
 «معبد دیاناست. االن توی محدوده قلمروی اونا هستی.

 ها خیره شدند.شان را گشادتر کردند. چندتایشان مضطربانه به پشت بامای کرده، و دایره محاصرهها دندان قروچهدوباره گرگ
ها از اینجا اه اسم گذاری شده. در دوران رومیتالش خوبی بود، اما متاسفانه باید بگم که معبد به اشتب »الیکن فقط به مربی خیره شده بود:

خداها. به غیر از این من از آخرین دیدارمون خیلی چندباری رد شدم. این معبد در حقیقت به امپراطور آگوستوس اهدا شده بود. غرور معمولی نیمه
 «فهمیدم.ها هرجایی نزدیک اینجا بودن، میبیشتر مواظب بودم. اگه شکارچی

ی فرار بریزد. محاصره شده و تعدادشان کمتر بود. تنها سالح به درد بخورشان چاقویی جیبی بوده و عصای دیوکلشن د یک نقشهنیکو سعی کر
نبود  ایسایهتوانستند تا زمانی که واقعا رسیدند، نمیها باالی معبد بود، و حتی اگر به آن میهم نابود شده بود. پارتنوس آتنا هم سی پا باالتر از آن

 کرد.ای کنند. خورشید هم تا چند ساعت دیگر غروب نمیسفر سایه
 «خب شماها ما رو گرفتین. منتظر چی هستین؟ »کرد اما با این وجود قدمی به جلو برداشت:حتی یک ذره هم احساس شجاعت نمی 

ز. تعریفت رو شنیده بودم. اما متاسفانه نیکو دی آنجلو ... پسر هیدی »اش کرد:الیکن مثل یک نوع گوشت جدید در منوی یک قصاب، بررسی
رسه. جا میرسه، نگهت دارم. نگران نباش. تا چند دقیقه دیگه به اینبکشمت؛ به رئیسم اوریون قول دادم که تا موقعی که اون می تونم فوراًنمی

 «های آتی نشونه گذاری کنم.ای قرنتونم خونت رو بریزم و اینجا رو به عنوان قلمروی خودم بروقتی که کارش باهات تموم بشه، می
 «خدا. خون المپی.خون نیمه »هایش را کلید کرد:نیکو دندان

های های زیادی داره. با افسونخداها استفادهشه ... خب خون نیمهریخته می -مخصوصا زمین مقدس -البته. وقتی روی زمین »الیکن گفت:
 تو ها خشک کنه. افسوس خونتونه زندگی به وجود بیاره یا یه مکان رو برای نسلکنه. می تونه هیوالها یا حتی خدایان هم بیدار درست می

نگه داشته شده. اما نترس. مرگت قراره به اندازه مرگ اونا دردناک  آرگو دوقرار نیست گایا رو بیدار کنه. اون افتخار برای دوستات توی  مستقیماً
 «باشه.
زمین ، زمین لم یزرعهای همیشه بهار پژمرده شدند. زمین خشک شد. فکر کرد: های اطراف پای نیکو شروع به از بین رفتن کردند. غنچهچمن

 مقدس.
ه شده جایی که صدها نفر از مردم زنده زنده سوزاند -ی میدان عمومیها را به یاد آورد. چیزی که هیدیز دربارههزاران اسکلت عبادتگاه استخوان

 گفته بود، به یاد داشت. -بودند
 چند مرده زیر پایش خاک شده بودند؟ اینجا شهر باستانی و قدیمی بود. دقیقاً

 «تونی صعود کنی؟مربی. می »گفت:
 «تونم صعود کنم.البته که می. من یه بز علیلم »هج شوخی کرد:

 کن و برامون بندازش پایین.ها رو محکم کن. یه نردبون طنابی درست برو باالی مجسمه و طناب  -

 ها...اه اما گروه گرگ  -
 «هاتم باید عقب نشینیمون رو پوشش بدین.رینا، تو و سگ»نیکو گفت:

 «گرفتم. »پراتور به سختی سر تکان داد:
 «بکشین.تونین ما رو ، هان پسر هیدیز؟ هیچ راه فراری نیست. نمیبه کجا عقب نشینی کنی »الیکن با صدای بلندی خندید:

 «تونم که سرعتتون رو کم کنم.شاید نتونم. اما می »نیکو گفت:
 دستانش را باز کرد و زمین به لرزه در آمد. 
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ی های موش جان داد و جمجمهنیکو انتظار نداشت که اینقدر خوب کار کند. هرچه استخوان در زمین پیش رویش بود، بیرون کشید. به اسکلت
ها را ن ران، دنده و پا که گرگصدها استخوا -رسیدیمبیرون کشید. هیچ چیز برای دیواری از استخوان که تا آسمان های مرده را از خاک انسان

 اش نکرده بود.آماده -ها ساخته بودآشفته کرده و کوهی نوک تیز از بقایای دفن شده انسان
های کردند تا خود را از قفسپیچیدند، دندان قروچه کرده و تالش میمیندتایی هم از درد به خود چها با ناامیدی گیر افتاده بودند. بیشتر گرگ

لند بلند فحش بدهد، بهای دنده ایستاده بود؛ اما این جلویش را از اینکه ای از استخوانحرکت در پیلهشان آزاد کنند. خودِ الیکن، بیتصادفی
 گرفت.نمی

 «کنم.ع میهات رو قطارزش. گوشت دست و پای بیتو پسره»غرید:
 «مربی برو.»نیکو گفت:

 رسید و ستون باقی مانده هم به سختی باال رفت. 189ستیر به سمت معبد پرید. با یک جهش به باالی لژ
هایش به طرف دیگری هجوم بردند. ها خورد. سگها آزاد کردند. رینا چاقویش را پرت کرد و به گردن یکی از آندو گرگ خود را از توده استخوان

 ای، از کنار پوست گرگ دومی رد شد اما آرگنتوم هیوال را از بین برد.بدون زدن هیچ صدمه آرومهای های نیش و پنجهدندان
هایش را پنجه در پمپی یکوری مانده بود. چشم یاقوتی چپش هنوز هم پیدا نشده بود، اما با این وجود موفق شده بود تا وز از مبارزهسر آرگنتوم هن

 ای حل شد.در پوست گرگ فرو کند. گرگ در سایه
 ای شکر.های نقرهخدایان رو به خاطر سگنیکو فکر کرد: 

ای از پوشش چوب بیسبال مربی هج بیرون آورد و نوار چسب را هم از کیف تدارکات مربی ی نقرهرینا شمشیرش را روی زمین انداخت. چند سکه
 اش. این دختر هیچی که نباشد، خالق بود.ها به دور تیغهبیرون کشید؛ شروع کرد بستن سکه

 «برو! من هواتو دارم. »به نیکو گفت: 
ی استخوان ترک بردارد و کم کم خرد شود. الیکن دست راست خود را آزاد و شروع دهها شروع به دست و پا زدن کردند و باعث شدند تا توگرگ

 به خرد کردن زندان استخوانی کرد.
 «کنم.اضافه می کنم و پوستتون رو به ردام،زنده زنده پوستتون رو می »قول داد:

 زمین بردارد.ی جیبی رینا را از روی ی توقف کرد تا بتواند چاقونیکو دوید، و فقط به اندازه
ها رسید و به باال، به مربی هج که مشکوکانه او یک بز کوهی نبود اما پلکانی در پشت معبد پیدا کرد و به سرعت به سمت باال رفت. به پایه ستون

 کرد، چپ چپ نگاه کرد.کرد و نردبانی درست میها را از هم باز مینزدیک پای پارتنوس آتنا نشسته بود، داشت طناب
 «عجله کن. »داد زد: نیکو

 «؟ حاال انگار من فکر کردم، چند قرنی وقت داریم.اوه، واقعاً»مربی سرزنش گرانه گفت:
شدند. شان آزاد میهای استخوانیهای بیشتری داشتند از زندانآخرین چیزی که نیکو نیاز داشت، سرزنش یک ستیر بود. پایین در میدان، گرگ

چک قرار نبود به مدت طوالنی مانع انداخت. اما چندتا تغییر کوها را با ضربه به کناری میآن اش با چسب و سکه،رینا با شمشیر تغییر شکل یافته
گرفت. آرگنتوم تمام تالشش توانست به دشمن آسیبی بزند، با ناامیدی فقط گاز میای کرد و چون نمییک گروه گرگینه شود. آروم دندان قروچه

زودی ای تا االن هم به اندازه کافی صدمه دیده بود. بهکرد، اما سگ نقرههای نیشش را در گلوی یک گرگ دیگر فرو میدندانرا کرده بود و داشت 
 شد.با ناامیدی محاصره می

 آزاد شود. های استخوانی کرد. فقط چند ثانیه مانده بود تا کامالًالیکن دستانش را آزاد کرد. شروع به کشیدن پاهایش از مانع
مام تای هم انجام دهد، خواست سفر سایهها او را از پا انداخته بود. اگر میرسید. احضار کردن دیوار استخواننیکو هیچ راه حلی به ذهنش نمی
 ای پیدا کند که با آن سفر کند.توانست سایهمی لبته اگر فرض کنیم اصالًا -گرفتانرژی هم که برایش مانده بود می

                                                            
 بالکنی که جایگاه افراد مهم است. 189
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 یک سایه.
هی من پرسی رو برای شنا توی  »جیبی در دستش نگاه کرد. فکری به ذهنش رسید. بعد از زمانی که این فکر به ذهنش رسیده بود: به چاقوی

 ترین فکری بود که داشت.وارترین و دیوانهاحتماال این احمقانه، «شه.عاشقم می برم. اون به خاطر این حتماًرودخونه استیکس می
 «ن باال.رینا، بیا ای »داد زد:

کوچک کشیده شد و از آن برای  یی یک نیزهرینا سر یک گرگ را به دیگری کوبید و دوید. در وسط راه شمشیرش را تکان داد؛ شمشیر به اندازه
 استفاده کرد. درست کنار نیکو فرود آمد. پرش با نیزهپرتاب کردن خودش مثل ورزشکاران 

 زد.نمی، حتی نفس نفس هم «خب نقشه چیه؟ »پرسید:
 «خودنما. »نیکو غرولند کرد:

 طنابی گره خورده از باال به سمت پایین افتاد.
 «!غیر بزیبیاید باال احمقای »هج داد زد:

 «برو. وقتی باال رسیدی طناب رو محکم بچسب.»نیکو به رینا گفت:

 نیکو...  -

 انجامش بده!  -
ف کرد و شروع به باال رفتن از طناب کرد؛ با وجود زره سنگین و وسایلش به نیزه کوچکش دوباره به حالت شمشیری خود برگشت. رینا آن را غال

 رفت.آسانی از ستون باال می
 که نابود شده بودند.در میدان، آروم و آرگنتوم غیب شده بودند. امکان داشت، عقب نشینی کرده یا این

 «واهی کشید، پسر هیدیز.تو زجر خ»ای پیروزمندانه آزاد شد:اش با زوزهالیکن از قفس استخوانی
 این که خبر جدیدی نیست.نیکو فکر کرد: 

 «تا رئیست پیداش بشه؟وایسی بیا منو بگیر سگ، یا شایدم باید مثل یه سگ خوب  »چاقوی جیبی را کف دستش نگه داشت:
های دور طناب پیچاند و تمرکز کرد؛ دانه های نیشش هم نمایان شده بود. نیکو دست آزادش راهایش باز و دندانالیکن به سمت باال پرید؛ پنجه

 عرق روی گردنش چکید.
 ها همزمان با هم زوزه کشیدند.ی الیکن فرو کرد. دور تا دور معبد گرگای را در قفسه سینههمانطور که شاه گرگ رویش افتاد، نیکو چاقوی نقره

ای کمتر از یک اینچ از صورت نیکو رد شد. نیکو درد خودش را نادیده هایش با فاصلههایش را در بازوهای نیکو فرو کرد. دندانشاه گرگ پنجه
 ی الیکن چرخاند.گرفت و چاقوی جیبی را بین ردیف دنده

 «ری، مراقب باش سگه.ها فرو میوقتی تو سایه»غرید:
 تیره، محو شد. یچشمان الیکن درون حدقه چرخید و در شکافی از سایه 

های کناری یک صدای بلند فریاد های عصبانی به سمت جلو حرکت کردند. از یکی از پشت بامافتاد. گروه گرگ بعد چندین اتفاق همزمان با هم
 «جلوشون رو بگیرید. »زد:

 نیکو صدای واضح محکم کشیده شدن زه کمان را شنید.
که در مایع سرد غرق شدند، در حالی -کشیدرفت، دوستانش و پارتنوس آتنا را با خود سپس او در حالی که به درون شکاف سایه الیکن فرو می

 شدند.هیچ نظری نداشت که کجا ظاهر می
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 قدر سخت باشد.توانست اینتوانست باور کند که پیدا کردن یک سم مرگ بار میپایپر نمی

کرد که چون فکر می تمام طول صبح او و فرانک تمام بندر پایلوس را گشته بودند. فرانک فقط به خاطر این اجازه داده بود پایپر همراهش بیاید،
 شکل پذیرش برخورد کنند، ممکن است طلسم سخنوری پایپر به درد بخورد.های تغییراگر به چندتا از قوم و خویش

را در نانوایی سالخی کردند؛ با یک گراز جنگی عظیم  190انآنطور که معلوم شد، از شمشیرش بیشتر استفاده شد. خیلی زود یک اورگ لیسترایگونی
 گیری شده از کورنکوپیای پایپر، شکست دادند.را با مقداری سبزیجات خوب هدف 191عمومی جنگیدند و یک گروه پرنده استامفالیدر میدان 
ی گو با مادرش را در شب گذشته، به دست فراموشی بسپارد؛ دربارهو  شد تا گفتدادن داشت، خوشحال بود. باعث میکه کاری برای انجاماو از این

 کس چیزی نگوید.آینده، که آفرودیت او را مجبور کرده بود قول بدهد راجع به آن، به هیچنگاه آنی به 
ترین مشکل پایپر در پایلوس، تبلیغاتی بود که در تمام شهر برای فیلم جدید پدرش زده شده بود. پوسترها به زبان یونانی بودند در همین بین بزرگ

 نشانه گذاری شده در خون.: 193در نقش جیک استیل 192لینمک شد: تریستاناما پایپر منظورش را متوجه می

                                                            
190 Laistrygonian Ogre 

ی پرسی جکسون و خدایان یونان دیدیم که این پرندگان های کبوتر شکل اما غول پیکر هستند. در کتاب دریای هیوالها، جلد دوم از مجموعههای استامفالی، پرندهپرنده 191
 گان حمله ور شدند.به هنگام مسابقه ارابه سواری، به شرکت کنند

192 Tristan Mclean 
193 Jake Steel 

XVII 
 پایپر
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هایش ترین نقشکرد، اما این جزو یکی از محبوبآرزو کرد که کاش پدرش هرگز نقش جیک استیل را قبول نمی خدایان چه عنوان وحشتناکی.

در را نشان دهد، یک  -شرم آوره بابا خیلیواقعا  -نقصشبود. پدرش آنجا بود روی پوستر، پیراهنش کامال باز بود تا هیکل بیشده

 اش بود.هر دو دستش و لبخندی دخترکش روی صورت تراشیده
شد تصور کرد، پدرش آنجا روی پوستر بود. این پایپر را همزمان غمگین، ترین شهری که میترین و دور افتادهراه سفر دور دنیا در کوچک یدر میانه

واقعا نش دهد، پایپر ودوستاکرد دنیا را نجات میرد. هالیوود هم مثل زندگی ادامه داشت. زمانی که پدرش وانمود میکگیج، دلتنگ و عصبانی می
ای که آفرودیت توضیح داده بود را عملی کند... خب دیگر هیچ فیلم، توانست نقشهدادند. اگر در هشت روز آینده پایپر نمیداشتند دنیا را نجات می

 وجود نداشت. تئاتر یا مردمی
در  -صحبت کرد 194نزدیک ساعت یک بعد از ظهر، پایپر باالخره طلسم سخنوریش را به کار گرفت. با یک شبح یونانی باستانی در الندرومات

ان و جهت پناهگاهی که از قرار معلوم نوادگ -یازده بود اش قطعاًگرفتند، این یکی نمرهصحبت های عجیبی که از بین یک تا ده امتیاز می
 چرخیدند، را پیدا کردند.دور و برش می 195ی پریسالیمنوستغییرشکل دهنده

های ساحلی بود پیدا کردند. فرانک اصرار کرد که پایپر راه صخره یبعد از راهپیمایی اطراف جزیره در گرمای بعد از ظهر، غاری را که در نیمه
 کرد، بیرون منتظرش بماند.وقتی او غار را بررسی می

کرد و امیدوار بود که فرانک را به سمت یک تله کار خوشحال نبود اما مطیع در ساحل ماند، به ورودی غار چپ چپ نگاه میزیاد بابت اینپایپر 
 مرگ نکشانده باشد.

های کوچک . بچهشیده بودندکگرفتند، روی زیر انداز دراز ها پخش و پال بود. افرادی که حمام آفتاب میای ماسه سفید پای تپهپشت سرش توده
 درخشید.ای، میکردند. دریای آبی به شکل دعوت کنندهها چلپ چلوپ میبین موج

افتاد،  196ها روزی گذرشان به مالیبوها موج سواری کند. قول داده بود که به هیزل و آنابث، اگر آنتوانست میان آبپایپر آرزو کرد که کاش می
های یک قلعه قدیمی بود که به لیبویی بعد از اول آگوست وجود داشت. به نوک صخره نگاه کرد. این خرابهموج سواری را یاد بدهد ... اگر هنوز ما

خورد. ورودی ها بود یا نه. هیچ چیز روی آن دیوارها تکان نمیکوه اتصال داشت. پایپر مطمئن نبود که این قسمتی از مخفیگاه تغییر شکل دهنده
 پیکر بود.ی سیاه در سنگ زرد گچی که مانند سوراخ یک تراش غولاز سطح صخره قرار داشت؛ یک حلقه ترهفتاد فوت پایین غار تقریباً
جا دفن های بحرانی در ایناش را در زمانطور صدایش کرده بود. از قرار معلوم پادشاه باستانی پایلوس، گنجینه؛ شبح الندرومات این197غار نستور

 جا مخفی کرده بود.کرد که هرمس، زمانی گله گاوی را که از آپولو دزدیده بود، اینیطور ادعا مکرده است. شبح همینمی
 گاوها.

رد کرده بود. تنها بویش کافی بود تا او را گیاه خوار کند.  198پایپر لرزید. وقتی بچه بود پدرش او را از کنار یک کارخانه فرآوری گوشت در چینو
های ونیز و تصاویر حال به هم زن 199ی گاوها، کاتوبلپونهایش با هرا، ملکهکرد. تجربهش را بد میازآن موقع به بعد حتی فکر گاوها هم حال

 ی هیدیز هم وضع را بدتر کرده بود.گاوهای مرده در خانه
اش در ورودی غار پیدا شد. کنارش یک مرد مو خاکستری قدبلند با کت و شلوار که سر و کله ،فرانک خیلی طولش دادهکرد: پایپر داشت فکر می

انک در دستان فر -ا یک تکه شیشهیمثل یک سنگ  -تر یک شی درخشان کوچک راراه راه سفید و کروات زرد کمرنگ ایستاده بود. مرد مسن
 فت.ربا ناراحتی سر تکان داد. بعد مرد به یک مرغ دریایی تبدیل شد، پرواز کرد و بدل کردند. فرانک  وای رد گذاشت. او و فرانک چند کلمه

 ین ادامه داد، تا وقتی که به پایپر رسید.یفرانک راه را تا پا

                                                            
 خشک شویی. 194

195 Periclymenus 
196 Malibu 
197 Nestor 
198 Chino 
199 Katoblepon 
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 «پیداشون کردم.»گفت:

 متوجه شدم. تو حالت خوبه؟  -
 رفت.کرد، به دنبالش میچنان که مرغ دریایی به سمت افق پرواز مینگاهش هم

اج جواهر ت -اشهای رومیی فرانک مثل تیری بیرون زده بود، و باعث شده بود نگاهش حتی بیشتر خشن شود. نشانهی درهم کوتاه شدهموها

های منقطع مارس قرار داشت که در نور کامل با نیزه SPQRیخالکوبدرخشید. روی ساعدش وی یقه لباسش، میر -نشان، سنتورین، پراتوری
 شدند.برجسته می

های قدیمیش را جرواجر کرده بود که پایپر او را برای یک رسید. گراز عظیم آنقدر مفتضحانه لباسهای جدیدش خوش تیپ به نظر میلباس در

ای پوشیده بود که کامال فیت بدنش به نظر تیره هنلین سبز های نرم چرمی و پیراهخرید فوری به پایلوس برده بود. حاال جین سیاه نو، چکمه

الزم نیست  های گشاد بپوشاند اما پایپر به او اطمینان خاطر داد که اصالًید. با پیراهن کمی معذب بود. عادت داشت تا هیکلش را با لباسرسمی
 یکش خوب سر فرم آمده بود.اش در ونیز، هدرباره این موضوع نگران باشد. از زمان رشد ناگهانی

 بیشتر شبیه خود اصلیت شدی. تو عوض نشدی فرانک. االنبه فرانک گفته بود: 
 شد.کی میاین چیز خوبی بود که فرانک ژنگ هنوز آنقدر مهربان و خوش سخن باقی مانده بود. در غیر این صورت پسر ترسنا

 «فرانک؟ »با مهربانی پرسید:
هاست که اینجا کنی ... اونا االن نسلمیهای من ...آه منظورم اون طوریه که در موردشون فکر بله، ببخشید. عموزاده »فرانک به او توجه کرد:

ی ژنگ از یونان به روم، چین ی اونا نوادگان پریسالیمنوس آرگوناتن. داستانم رو براشون تعریف کردم، اینکه چطور خانوادهکنن؛ همهزندگی می
نظر ... کرد که به پایلوس بیام، گفتم. بهرو تشویق میی هیدیز دیدم و اینکه من که توی خانه ی شبح لژیونریو کانادا رفته بودند. به اونا درباره

 «که اقوام دور به خونه بیان. اتفاق افتاده نظر زیاد شگفت زده نبودن. گفتن که این قبالً به
 «ای رو داشتی.انتظار چیز دیگه که دقیقاً »پایپر اشتیاقی کور را در صدایش حس کرد:

کنم؛ دونم. مادربزرگم بهم گفته بود که من حلقه رو کامل میتر. چندتا بادکنک تزئینی. نمییی بزرگمد گوآیه خوش »اش را باال انداخت:شانه
خواستن کردن، انگار نمیهای اینجام... یه طورایی سرد و بدون صمیمیت رفتار میشم. اما عموزادهاینکه باعث افتخاری چیزی برای خونوادمون می

ام که من چینیفکر نکنم از این ،طورهمین ،شه. راستش رو بخوایاز اینکه من یه پسر مارسم خوششون اومده باکنم طرفا باشم. فکر نمی من این
 «خوششون اومده باشه.

شد تا او را با یک شلیک همبرگر از آسمان به چیز خوبی بود. شاید وسوسه می پایپر به آسمان نگاه کرد. مرغ دریایی غیبش زده بود که احتماالً
 «دونن که تو چقدر عالی هستی.احمقن. اونا نمی کنن، واقعاًطور فکر میهات ایناگر عمو زاده »زمین پرت کند:

تر شد. به من یه هدیه خداحافظی هم ن دوستانهارشوشدم، یه کم رفتوقتی بهشون گفتم فقط داشتم از اینجا رد می »فرانک این پا و آن پا کرد:
 «دادن.

 تر از قطره چکان درخشید.دستش را باز کرد. در کف دستش یک سرنگ فلزی کمی کوچک
 «این همون سمه؟ »پایپر در برابر میل به عقب رفتن مقاومت کرد:

وی کوه نزدیک اینجا مرده. در مورد گیاهش از خون نیمفیه که تو دوران کهن، ت گن. ظاهراًمی نعنای پایلوسیبهش  »فرانک سر تکان داد:
 «جزئیاتش چیزی نپرسیدم.

کرد و همین طور مطمئن نبود چه طور نمیبیشتری آرزوی سم مرگبار  سرنگ انقدر کوچک بود که ... پایپر نگران بود که این کافی نباشد. معموالً
 ها کمک کند.که نایک اشاره کرده بود، به آن داروی پزشکیاین سم قرار بود برای درست کردن 

 درست کند. -ر یکی برای هرکدام از دوستانشه -خواست تا یک بسته قرص شش تاییتوانست مرگ را دور بزند، پایپر میاما اگر دارو واقعا می
 «کاش واتلیوس رتیکلوس اینجا بود. »فرانک سرنگ را بین کف دستش چرخاند:
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 «کیه؟ 200مسخره »ئن نبود که حرفش را درست شنیده بود یا نه:پایپر مطم
کردیم. اون یکی از الرهای می. هر چند ما بعضی وقتا اون رو مسخره صدا 201گایوس واتلیوس رتیکلوس »هایش نشست:لبخندی روی لب

چیزی بدونه ...  داروی پزشکیدر مورد این  ، خدای شفادهنده بود. اگه کسی قراره202کوهورت پنجم بود. یه جورایی احمقه اما پسر آسکوالپیوس
 «اونه.

 «س.شد. حداقل بهتر از الهه پیروزی جیغ جیغوی زندانی روی عرشهجا بود، خوب میاگر یه خدای شفا این »پایپر متفکرانه گفت:

نفر اول شو گه: شنوم که میترین کابین به اصطبله. هر شب صدای داد و فریادش رو میمن نزدیک نیکابهی بازم تو خوش شانسی.  -
 نه.کلئو واقعا باید یه دهن بند که بهتر از جوراب قدیمی منه، طراحی  یا بمیر! منفی آ یه نمره مردودیه!

هات خب عموزاده »شدند، بهتر بود:شد. هرچه زودتر از شرش خالص میرا باید فکر خوبی بافهمید زندانی نگه داشتن الهه چپایپر لرزید. هنوز نمی
 «تا پیدا کنیم؟ای درباره اینکه بعد قراره چه اتفاقی بیفته نداشتن؟ یا در مورد این خدای زنجیر شده که ما قراره توی اسپار... هیچ توصیه

 «گم.وقت در موردش بهت می. بیا برگردیم تو کشتی، اونچرا. متاسفانه اونا یه فکرایی در این مورد داشتن »چهره فرانک گرفت:
کند اما  کشت. با خودش در جنگ بود تا فرانک را قانع کند با تبدیل شدن یه یک عقاب غول آسا، او را بر پشتش سوارپای پایپر داشت او را می

 ی شن را، از پشت سرشان شنید.که چیزی بخواهد، صدای پایی بر روقبل ازاین
 یلیخشین؟های عزیز. سوار قایق میسالم، توریست »ها اشاره کرد:های طال به آنری استخوانی با کاله سفید کاپیتانی و دهانی پر از دندانماهیگی
 «ارزونه.

 ای منتظر بود، اشاره کرد.به سمت ساحل جایی که یک قایق موتوری با موتور پروانه
 کرد.ها ارتباط برقرار میبا محلیپایپر لبخندش را جواب داد. عاشق وقتی بود که 

 «کنم و دوست داریم که ما رو به یه جای مخصوص ببرین.بله خواهش می »زبانی که داشت، گفت:با بهترین چرب
 گذاشت.. پایپر یک مشت یورو در دستان کاپیتان که ربع یک مایل رو به دریا لنگر انداخته بود، پیاده کرد آرگو دوها را کنار کاپیتان قایق آن

کرد. روزهای دزدیدن رفت تا جایی که امکانش بود، باید احتیاط میکرد اما تصمیم گها استفاده نمیاش روی فانیاو خیلی از طلسم سخنوری

BMW ها به سر رسیده بود.از بنگاه 

رو نشونمون دادی. یادت باشه مارو سر ها ممنونم. اگر کسی ازت سوالی پرسید بگو تو مارو دور جزیره گردوندی، منظره »پایپر به او گفت:
 «ای ندیدی.الجثهو اصال هیچ کشتی جنگی عظیمتهای پایلوس پیاده کردی و لنگرگاه

 «های آمریکایی مهربون.هیچ کشتی جنگی ندیدم. ممنونم توریست»کاپیتان موافقت کرد:
 «بود. رازهای گنده همراه تو خیلی خوبخب...کشتن گ »پریدند و فرانک ناشیانه لبخندی زد: آرگو دوی به روی عرشه

 «یه حس دوطرفه، آقای ژنگ. »پایپر خندید:
توانست فرانک را دوست نداشته باشد. او نه تنها یک دوست پسر مهربان پایپر او را بغل کرد که به نظر باعث دست پاچه شدنش شد، اما پایپر نمی

دید، احساس حق شناسی نسبت به او که پا پیش را با نشانه قدیمی پراتوری جیسون میو بامالحظه برای هیزل بود، بلکه هروقت که پایپر او 
تا یک مسیر  -امیدوار بود البته پایپر -گذاشته و کار را قبول کرده بود، داشت. مسئولیتی خیلی بزرگ را از دوش جیسون برداشته و آزادش کرده بود

 بردند.ر جان سالم به در میر فرض کنیم از هشت روز دیگها را دنبال کند ... البته اگجدید در کمپ دورگه
طر اینکه پرسی یک چشمش را روی افعی دریایی سرخ غول پیکر که کنار بندر بیشتر به خا -ی جلوییگروه برای یک جلسه اضطراری در عرشه

 دند.جمع ش -کرد، نگه داشته بودشنا می
 «ده یا نه؟ی گیالسم میکه مزه قرمزه. در تعجبم واقعااون چیز  »پرسی زمزمه کرد:

                                                            
 Ridiculous.و  Reticulusنویسنده طبق عادت بازی با کلمات رو انجام داده است. بازی با کلمات  200
201Gaius Vitellius Reticulus کسی که در زمان ژولیوس سزار یک شفا بخش بود؛ یکی از الرهای کمپ ژوپیتر 

202 Aesculapius 
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 «چرا یه تنی به آب نمیزنی تا خودت بفهمی؟ »آنابث پرسید:

 با یه جواب نه چطوری؟  -
گردیم، بابای منه ... اه البته منظورم ای که توی اسپارتا دنبالش میدر هر حال. طبق حرفای اقوام پایلوسی من، خدای زنجیر شده »فرانک گفت:

 «ها یه مجسمه از اون که زنجیر شده رو توی شهرشون نگه داشتن تا روح جنگ هیچوقت ترکشون نکنه.203هرا اسپارتاییاریزه، نه مارس. ظا
ین داریم، پس فکر کنم ما نتونیم قضاوتشون یبسته اون پا جایی که خودمون پیروزی رو دستها تعطیلن. البته از اونه! اسپارتاییـــــحل »لئو گفت:

 «کنیم.
تونه به ما توی پیدا ده میشخیلی خب پس به سمت اسپارتا میریم. اما چطور ضربان قلب یه خدای زنجیر  »جنیق جلویی تکیه داد:جیسون به من

 «کردن دارویی برای مرگ کمک کنه؟
ه زخم شمشیر نیست این فقط یند، که هنوز درد داشت. چیزی را که آفرودیت گفته بود به یاد داشت: توانست حدس بزاش پایپر میاز سختی چهره

 خوره.ن مثل یه خوره، میعزیزم. این حقیقت هولناکیه که اون توی ایتاکا دیده. اگر این پسر بیچاره قوی نباشه، حقیقت اون رو از درو
 «پایپر؟ »هیزل پرسید:

 «ببخشید چی؟ »او تکانی خورد:
 «گفتی که یه چیزایی توی تیغه خنجرت دیده بودی؟پرسیدم. تو به من ی الهاماتت میمن داشتم ازت درباره »هیزل پرسید:

ی برف، خیونه استفاده کرده بود؛ الهامات از موقعی که از آن برای خنجر زدن به الهه« ه، آره!آ »را از غالف در آورد: 204میلی کاتوپتریسپایپر با بی
 تر شده بود.و خشن درون خنجر مثل تصاویری که با یخ برجسته شده باشند، سرد

کرد، دیده بود. اتفاقاتی از گذشته هم دیده بود: پدرش چرخیدند و موجی از خاک که نیویورک را نابود میها میهایی را که دور کمپ دورگهقابع
اخی جنگیدند و خدای رودخانه آکلوس برای شها در کلیسئوم رومی میضرب دیده و به باالی کوه دیابلو بسته شده بود؛ جیسون و پرسی که با غول

 شد.کنان به او نزدیک میکه پایپر از سرش کنده بود، التماس
شه. آنابث و من که داریم چند تا بینم. اما یه صحنه همش داره تکرار میمن ... ام ... در حال حاضر چیزی نمی »سعی کرد تا افکارش را پاک کند:

 «گردیم و...خرابه رو می
 «شه؟ین شد یه حرفی! چند تا خرابه امکان داره تو یونان وجود داشته باخرابه. حاال ا »لئو دستانش را به هم زد:

 «؟کنی که اونجا اسپارتا بودساکت شو لئو. پایپر تو فکر می »آنابث با تندی گفت:
کردیم. تو می ی جنگجوی برنزی نگاهشاید. به هر حال ... یه دفعه توی یه جای تاریکی مثل یه غار بودیم. داشتیم به یه مجسمه »پایپر گفت:

 «ی اون چیزی بود که دیدم.کنن به چرخیدن دور ما. این همهکنم و شعله ها شروع میاون تصویر من صورت مجسمه رو لمس می
 «ها. من از اون تصویر خوشم نمیاد.شعله »فرانک اخم کرد:

 »کرد، نگه داشته بود؛ گفت:صد یاردی از بندر شنا می ی تقریباها با فاصلهپرسی که یک چشمش را روی افعی دریایی قرمز که هنوز درون موج
 .«ده، باید لئو رو بفرستیممنم همینطور. اگر اون مجسمه مردم رو با آتیش قورت می

 منم دوست دارم، رفیق!  -

. من و میرم خودمچند تا از اون نارنجک های آبی بهم بدین اونوقت  ی خواهشاًدونی که منظورم چیه. تو مصونی. اوه لعنتخودت می  -
 اریز قبال با هم درگیر شدیم.

رفتیم، ن رو دیده که داشتیم دنبال مجسمه میاگر پایپر هر دومو »شد، خیره شد:آنابث به خط ساحلی پایلوس که دیگر داشت در دوردست محو می
 «یم. چیزیمون نمیشه. همیشه یه راهی برای نجات وجود داره.یپس کسایی که باید برن ما

 «نه همیشه. »هشدار داد:هیزل 

                                                            
203 Spartan 
204 Katoptris 
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 خلق همه را تنگ کرد. ،جایی که او تنها نفر گروه بود که واقعا مرده و بعد به زندگی برگشته بود، نطقشاز آن
 «ی هیدیز من یه جورایی امیدوار بودم که، کارمون با سم خوردن تموم شده باشه.این چی؟ بعد از خانه »فرانک سرنگ نعنای پایلوسی را نشان داد:

ی این خدای زنجیر شده رو حل کردیم، به سمت که قضیهتونیم بکنیم. زمانیاون رو با احتیاط نگه دار. االن این تمام کاریه که می »آنابث گفت:
 «ریم.ی دلوس میجزیره

 «! خیلی باحال به نظر میاد.نفرین دلوس »هیزل یادآوری کرد:
 «ی زادگاهشه. اون خدای داروئه. باید بتونه راهنماییمون کنه.زیرهامیدوارانه، آپولو اونجاست. دلوس ج »آنابث گفت:

ها رو از بین ببری، فرزندم. نه طوفان و نه آتش، بدون تو موفق ها و یونانیتو باید شکاف بین رومیهای آفرودیت در ذهن پایپر تکرار شد: حرف
 شن.نمی

و گفته بود که پایپر باید چه کاری انجام بدهد تا گایا را متوقف کند. شجاعتش را داشت  آفرودیت درباره ی آنچه که پیش رو بود، به او هشدار داده
 دانست.یا نه ... پایپر این را نمی

 در قوس کناری بندر، افعی دریایی طعم گیالسی، از خودش بخار بیرون داد.
 «یه مدتی بزنیم به آسمون.زنه. شاید بهتر باشه داره ما رو دید می آره. این مطمئناً »پرسی تصمیم گرفت:

 «هوابرد در خدمت شماست. فستوس، افتخارش مال تو.»لئو گفت:
های هوایی با صدایی مثل نود چتر که ی اژدهای برنزی، غژغژ و تق تقی کرد. موتور کشتی صدایی داد. پاروها بلند شده و به شکل تیغهباالتنه

 ان پرواز کرد.به آسم دوزمان باز شده باشند، باز شده و آرگو هم
خواد ساندویچ توفویی سه ها یادتون نره که امشب به تاالر بزرگ بیاین. چون سرآشپز لئو میریم به اسپارتا و بچهدمای صبح میدم»لئو گفت:

 «مخلوطه و مشهورش رو درست کنه.
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hadis      

ThundeR

 خواست یک میز سه پا، بر سرش فریاد بکشد.پایپر نمی

جایی که بافورد، میز شگفت برای همین وقتی جیسون هنگام عصر، برای مالقات او به کابینش آمد، اطمینان حاصل کرد که در باز بماند؛ از آن

کرد که پسر و دختری بدون نظارت با هم در یک ترین شکی پیدا میگرفت؛ اگر کوچکعنوان یک سرپرست را بسیار جدی می انگیز، وظایفش به

بزن به چاک. برام  »کشید:اش از روی مربی هج را فریاد میریزی شدهبرنامه یکابین هستند، تاالر را با صدای جغ جغ و دود پر کرده، و پروژه

 «یاال یه لباس تنت کن.بیستا تا شنا برو. 

 «خواستم برم سر پستم. فقط گفتم اول تو رو چک کنم.االن می »خواب سفری پایپر نشست:جیسون کنار تخت 

 «چطوره؟ خودتکنه؟ حال منو چک خواد پسری که یه شمشیر توی بدنش فرو رفته، می »پایپر با پایش به ران او ضربه زد:

از زمانی که در ساحل آفریقا بودند به بعد، آنقدر الغر شده بود که زخم روی لبش شبیه یک خط گچی شده  لبخندی کج تحویل پایپر داد. صورتش

اش داشت؛ گون رشد کرده بود، اما هنوز یک خط روی پیشانیرسید. موهایش به رنگ روشن گندمتر به نظر میهای آبیش حتی وحشیبود. چشم

انش شلیک کرده بود، خراشیده شده بود. پایپر از خودش پرسید که اگر یک خراش برنز آسمانی آن هم جا با تیری که اسکایرون سارق از تیردآن

 کشید تا بهبود یابد، چطور امکان داشت از دست زخم طالی امپراتوری در شکمش، خالص شود.به این کوچکی انقدر طول می

 «دستامُ قطع کرد. 205ه دفعه توی اُرِگون یه دراکانابدتر از اینم بودم. ی من قبالً »جیسون به او اطمینان خاطر داد:

 «خفه شو. »پایپر پلک زد. بعد به آرامی به بازویش مشت کوبید:

 یه لحظه گولت زده بودم.  -

                                                            
205 dracaena 

XVIII 
 پایپر
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هایی معمولی هستند، از بودن در توانست تصور کند که نوجوانمی ای تقریباًهای هم را گرفتند. پایپر برای لحظهدر سکوتی آرامش بخش دست

ها با هم بودند اما جنگ با گیرند که به عنوان یک زوج با هم باشند. البته جیسون و او چند ماهی در کمپ دورگهبرند و یاد میکنار هم لذت می

 مردن باشند. دوجین بارر مجبور نبودند که هر روز نگران شد اگقدر خوب میها بود. پایپر تصور کرد که چهگایا همیشه مانع آن

مانیا بودنش  ی روح مادرم رو دیدم ...وقت ازت تشکر نکردم. اون موقع که توی ایتاکا بودیم و من باقی موندهمن هیچ »صورت جیسون جدی شد:

 «وقتی زخمی شدم تو مانع اشتباه کردنم شدی، پایپ. یه قسمتی از من...رو ... 

 «خواست که چشماش رو ببنده و از مبارزه کردن دست برداره.یه قسمتی از من می »یش لغزید:صدا

شدی. وقتی با روح جیسون ... تو یه مبارزی. هرگز تسلیم نمی» قلب پایپر یک تیر خفیف کشید. گزگز ناشی از آن را در انگشتانش حس کرد:

 «نه من. مادرت رو به رو شدی، این خصوصیتت باعث شد قوی باشی،

مادرم رو دارم. تمام بخش  دی ان ایخواستم که بار سنگینی روی دوشت بذارم، پایپ. فقط ... من شاید. به هر حال نمی »صدایش خشک بود:

انجام جنگیم یه اشتباهی که داریم با گایا میشه اگه وقتیهای اشتباهی بگیرم؟ چی میشه اگه منم تصمیمچی میاونه.  انسانی من همش از طرف

 «کنه، تبدیل بشم.هاش فکر میخوام عاقبتم مثل مادرم بشه و به یه مانیا که تا ابد همش به پشیمونیبدم که نشه جبرانش کرد؟ نمی

نگه شود، پایپر دستانش را دور او حلقه کرد. احساس کرد که دوباره به عرشه ارگو دو برگشته و هنوز نارنجک یخی بوریدها را قبل از اینکه منفجر ب

 داشته بود.

 «تونه مثل مادرت بشه.عاقبتت نمیهیچ وقت افته اما تو، دونم چه اتفاقی برای هرکدوممون میگیری. نمیهای درست رو میتو تصمیم »گفت:

 تونی مطمئن باشی؟چطور انقدر می  -

بابام قبال یه داستانی درباره ی  »را نگاه کرد: -هایش در لژیوندوازده خط برای سال ، عقاب ژوپیتر،SPQRعالمت  -پایپر تاتوی روی بازویش

 «رسه مثل پدربزرگ تام شدم.انتخاب کردن گفته بود ... نه، فراموشش کن. به نظر می

 «ادامه بده. داستان چیه؟ »جیسون گفت:

 زدن، خب؟ هر کدومشون توی یه منع مذهبی بودن.باشه ... دو تا شکارچی چروکی بودن که توی جنگل پرسه می  -

 یه منع مذهبی مثل چیزی که اجازه نداشتن انجام بدن.  -

 «آره »پایپر کمی آسوده شد:

ترین توانستید حتی وحشتناکاو از خودش پرسید که شاید به خاطر همین بود که همیشه پدر و پدربزرگش داستان گفتن را دوست داشتند. می 

برای چندتا شکارچی چروکی صدها سال پیش اتفاق افتاده،  یزی بود که قبالًها، طوری که انگار چها را با صحبت کردن درباره ی آنموضوع

 تر کنید. یک مشکل را در دست بچرخانید و از آن یک سرگرمی بسازید. شاید به همین خاطر بود که پدرش بازیگر شده بود.آسان

 «زه نداشت گوشت سنجاب بخوره.ها اجازه نداشت که گوشت آهو بخوره. مرد دیگه اجاخب یکی از شکارچی »ادامه داد:

 چرا؟  -

 ها که بد یمنی بیاره. قطعی باشه. مثل کشتن عقاب نههای چروکی اینطوری نیستن که دونم. منعهی نمی  -

کردن؛ شاید برای پاک کردن روحشون یا شایدم اما بعضی اوقات افراد چروکی حرام موقتی رو اجرا می »بر نماد روی بازوی جیسون دست کشید:

 «کرد.ای گوش دادن به دنیای ارواح، چون به درک خاصی رسیده بودن یا چیزی دیگه، به هر حال منع مذهبی مهم بود. غرایزشون رو محدود میبر

 «باشه. پس برگردیم سروقت دوتا شکارچی. »رسید:جیسون دودل به نظر می

ن اومد سنجاب بود. موقع شب چادر زدن و مردی که کردن. تنها چیزی که گیرشوتموم روز رو بیرون توی جنگل داشتن شکار می  -

 تونست گوشت سنجاب بخوره شروع به پختنش روی آتیش کرد.می
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 به به.  -

خوارم. به هر حال شکارچی دوم که اجازه نداشت گوشت سنجاب بخوره، داشت از گرسنگی تلف یه دلیل دیگه هم برای اینکه من گیاه  -

 زد.خورد، شکمش رو چنگ میکه دوستش غذا میحالی جا نشسته بود و درشد. فقط همونمی

این برای من حرامه. توی یه دردسر اما شکارچی دوم مقاومت کرد:  اوه بفرما. بیا امتحان کن.باالخره شکارچی اول عذاب وجدان گرفت و گفت: 

تونی افته. میه رو از کجا آوردی؟ هیچ اتفاقی برات نمیاون فکر احمقانشکارچی اول خندید:  شم.به ماری چیزی تبدیل می افتم. احتماالًحسابی می

 دونست نباید اینکار رو بکنه اما خورد.شکارچی دوم می ی نخوردن گوشت سنجابت برگردی.از فردا به برنامه

 «چه اتفاقی افتاد؟ »تر شود:شد تمرکز کردن سختجیسون انگشتانش را روی بند انگشتان پایپر چرخاند، که باعث می

نصفه شب شکارچی دوم از درد جیغ کشید و بیدارشد. شکارچی اول فوری به اونجا رفت تا ببینه چی شده. پتوی روی دوستش رو کنار   -

کرد، پوست مار بدن دوستش رو پوشوند. شکارچی زد و دید که پاهای دوستش مثل یه دم چرمی به هم چسبیده. همونطور که نگاه می

شد کرد. شکارچی اول کنار دوستش ازشون معذرت خواست و از ترس گریه و زاری کرد اما هیچ کاری نمی بیچاره به ارواح التماس کرد،

 موند و سعی کرد که اون رو تا موقعی که مرد بدبخت کامال به یه مار غول آسا تبدیل شد، خزید و رفت، آروم کنه. پایان.

 «دن.می ام. خیلی روحیههای چروکیمن عاشق این داستان »جیسون گفت:

 آره، درسته.  -

 خوره؟پس اون یارو تبدیل به مار شد. نتیجه: فرانک هر دفعه سنجاب می  -

نه احمق. منظورش اینه که به غرایزت اعتماد کن. گوشت سنجاب ممکنه برای یکی خوب باشه برای اون یکی حروم.  »پایپر با حس شادی خندید:

اره و منتظره خودنمایی کنه. اطالع داشت که نباید با خوردن گوشت سنجاب اون روح بد رو دونست که یه روح مار تو وجودش دشکارچی دوم می

 «تغذیه کنه اما به هر حال انجامش داد.

 نباید سنجاب بخورم. منپس ...   -

کنم که من فکر میبیند. به چیزی که هیزل چند شب پیش در خفا به او گفته بود، فکر کرد: حال بود که برقی را در چشمان او میپایپر خوش

 اش بود و قراره که آخریشم باشه.های هراس. اون اولین مهرهی اصلی تمام نقشهجیسون نقطه

کنی تا تغذیشون با ارواح بدت آشنایی داری و تمام تالشت رو می ه که تو جیسون گریسی، کامالًمنظورم این »او سقلمه زد و گفت: یپایپر به سینه

ای هم که داشته باشی، فرد خوبی هستی که دونی چطور دنبالشون کنی. هر خصوصیت آزار دهندهقابل اطمینانی داری و می نکنی. غرایز کامالً

 ای در مورد تسلیم شدن در کار نباشه.اش گرفتن تصمیم درسته. پس هیچ حرف دیگهدغدغه

 «صبر کن. من خصوصیت آزاردهنده دارم؟ »جیسون اخم کرد:

 «بیا پیش من. »پایپر چرخی به چشمانش داد:

 ای به در زد.نزدیک بود جیسون را ببوسد، که کسی تقه تقریباً

 «مهمونیه؟ منم دعوتم؟ »لئو سرش را داخل آورد:

 «، لئو! چه خبر شده؟هی »جیسون گلویش را صاف کرد:

 «ای؟خوان کشتی رو نابود کنن. برای شیفت نگهبانی آمادههای وحشتناک همیشگی، میاوه، خبر زیادی نیست. همون ونتی »به باال اشاره کرد:

 «آره. ممنون. و نگران نباش. من خوبم. »جیسون به سمت جلو خم شد و پایپر را بوسید:

 «خواستم حالیت کنم.چیزی که میدرسته. همون  »پایپر به او گفت:
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ای که چراغ خوابش روی سقف درست کرده بود را، نگریست. وقتی پسرها رفتند پایپر روی بالشت پر از پر پگاسوسش دراز کشید و صورت فلکی

انش را بست و به االخره چشمکرد که خوابش ببرد، اما یک روز کامل مبارزه با هیوالها در گرمای تابستان اثر خودش را گذاشته بود. بفکر نمی

 کابوسی وارد شد.

 آکروپلیس.

قرار داشت. به اندازه 206گیبالتارای به بزرگی ای قدیمی که روی صخرهها شناخت؛ قلعهپایپر هیچوقت قبال آنجا نرفته بود اما آن را از روی عکس

ها ای از دیوارهای آهکی باال برده شده بود. در نوک صخرهههای عمودی با حلقآتن مدرن، صخره یشبانه 207یچهارصد پا باالتر، بر روی نقشه

 درخشید.های امروزی در نور مهتاب، میای از معابد ویران شده و جرثقیلمجموعه

 اش با داربست فلزی روکش شده بود.ی تو خالیکرد؛ معبد باستانی آتنا، که سمت چپ پوستهپرواز می 208در رویایش پایپر بر فراز پارتنون

ای جور کرده بودند، تا ها بود یا شایدهم به خاطر اینکه نیروهای گایا بهانهبه خاطر مشکالت اقتصادی در یونان خالی از فانی روپلیس احتماالًآک

 رند.ها و کارگرهای ساختمان سازی را دور نگه دابتوانند توریست

آسا ده بودند که شبیه یک مهمانی مختلط نوشیدنی برای درخت های غولهای زیادی آنجا جمع شرویای پایپر به درون معبد زوم شد. انقدر غول

های هماهنگ کارگرهای ساختمان سازی را که لباس 209شناخت: دوقلوهای نفرت انگیز از روم، اوتیس و افیالتسها را میبود. پایپر چندتای آن

کرد و صفحه اش چکه میکه سَم از موهای بافته شدهدرحالیدرست همانطوری بود که پرسی توصیفش کرده بود؛  210پوشیده بودند. پولیبوتس

اش به طرحی بود، غولی که پدر پایپر را دزدیده بود. لباس جنگی 211های گرسنه طرح خورده بود؛ بدتر از همه انکالدوسی فلزیش شبیه دهانسینه

 سوخت.اش، با آتش بنفش میی پرچممیلهی ی به اندازهاهایش استخوان بود. نیزهمو یها مزین شده و گیرهاز شعله

های خیلی بیشتری از دوازده غول اصلی، در پایپر قبال شنیده بود که هر غولی برای شکست دادن یک خدای مخصوص متولد شده بود اما غول

ها یک گروه از هیوالهای ف پای غولطراپارتنون جمع شده بودند. حداقل بیست تا را شمرد و مثل اینکه این تعداد به اندازه کافی وحشتناک نبود، ا

 ایستاده بودند. -های شش دست، و دراکاناهای پا ماریها، آدمخوارها، زمین زادهایکالپسس -ترکوچک

 ها کشیده شدههای سنگی ساخته شده بود که ظاهرا خود به خود از ویرانهخالی بود، از داربست و بلوک تخت پادشاهی فوریِدر مرکز جمعیت یک 

 بودند.

طرف آکروپلیس باال آمد. کت و شلوار مخملی خیلی بزرگ پوشیده بود، های آنکرد، یک غول جدید آرام آرام از پلههمانطور که پایپر نگاه می

انگسترها رسید، البته اگر گمی زنجیرهای طالیی دور گردنش انداخته و موهایش را عقب زده بود. به همین دلیل شبیه گانگستری سی فوتی به نظر

اده را زیر پایش له کرد. ایستاد زیک پای اژدهایی و پوست نارنجی سوخته داشتند. غول مافیایی به درون پارتنون، به داخل لغزید و چندین زمین 

 و در پای سریر نفس عمیقی کشید.

 «پورفیریون کجاست؟ من خبرایی براش دارم. »پرسید:

                                                            
206Gibraltar    ر رج ی گیبالتار هم خوانده می شود. چهار صد و بیست و شش متملک تحت کنترل بریتانیا که در ساحل جنوبی اسپانیا قرار داشته و با عنوان صخره

 سنگ آهک مرکز آن را تشکیل می دهد.
 شود.ها دیده میهای هوایی از شهرست که در نقشهمنظور طرح مارپیچی 207

208 Parthenon 
209 Otis and Ephialtes 
210 Polybotes 
211 Enceladus 
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، مثل همیشه دیر کردی. امیدوارم خبرهات ارزش انتظار رو داشته باشه. شاه 212هیپولیتوس »برداشت:دشمن قدیمی پایپر، انکالدوس به جلو قدمی 

 ....«پورفیریون باید 

 ن مثل نهنگی شناور بیرون آمد.تر از آن دو، از میان زمیها شکاف برداشت. غولی بزرگزمین بین آن

 «شاه پورفیریون اینجاست.» شاه اعالم کرد:

میلی ی گرگ در سوناما بیاد داشت. با چهل فوت بلندی بر همراهانش سایه انداخت. درحقیقت، پایپر با بیبود که پایپر از خانههمانطوری  دقیقاً

خدایان شکست خورده، ی پارتنوس آتنا بود، در زمانی که بر این معبد اشراف داشت. در موی جلبکی رنگش سالح نیمههم اندازه فهمید که دقیقاً

شد کرد، که باعث میخاص خودش را منتشر می یمه بود. بدنش جاذبه هایش به سفیدیصورتش سنگدل به رنگ سبز رقیق، و چشمدرخشید. می

 ده شدند.هیوالها به سمت او خم شوند. خاک و سنگ ریزه اطراف زمین به حرکت در آمده و به سمت پای اژدهایی عظیمش کشی

 «ن، خبری از دشمن آوردم.شاه م »غول گانگستر، هیپولیتوس زانو زد:

 «حرف بزن. »پورفیریون سریرش را تصرف کرد:

 کنه. تا االن ارواح ایتاکا رو نابود کردن و الهه نایک رو توی المپیا گرفتن.خداها به دورِ پلوپونس حرکت میکشتی نیمه  -

ها را رد و بدل کردند که انگار داشتند در قرعه کشی تجمع هیوالها با اضطراب تکانی خوردند؛ سایکالپسی ناخنش را جوید. دو دراکانا طوری سکه

 کردند.شرط بندی می پایان دنیا

 «ها بشی یا نه؟هیپولیتوس دوست داری دشمنت هرمس رو بکشی و پیام آور غول »پورفیریون تنها خندید:

 بله، شاه من!  -

خداها مسیری رو که ترین اهمیتی نداره. نیمهدونستم. هیچ کدومش کوچکپس باید خبرهای جدیدتری بیاری. من همه رو از قبل می  -

 رفتن.ای میازشون انتظار داشتیم، انتخاب کردن. البته احمق بودن اگه از راه دیگه

 رو آزاد کنن... 213فق بشن که ماخیرسن. اگر مواما سرورم اونا تا صبح به اسپارتا می  -

تونن خداها نمیتو اسپارتا منتظر اوناست. الزم نیست نگران باشی. نیمه 214احمق. برادرمون میماس» ها را لرزاند:صدای پورفیریون ویرانه

 «کنه.می شه و مادر زمین رو بیدارها ریخته میسرنوشتشون رو عوض کنن. باالخره هر جوری که شده خونشون روی این سنگ

 .هایشان را در هوا تکان دادند. هیپولیتوس تعظیمی کرد و عقب کشید، اما غول دیگری به تخت نزدیک شدجمعیت با موافقت غریدند و سالح

داشت. ان موهای به عقب رفته را با یک نگاه، پایپر فهمید که این یکی زن بود. البته حدس زدنش آسان نبود. غول زن همان پاهای اژدهایی و هم

 زن ساخته شده بود. صدایش هم بلندتر بود و آهنگ بیشتری داشت. برای یک اش قطعاًسینه یی مردها بلند و تنومند اما صفحهبه اندازه

 «ا...های کوه المپ نه؟ مطمئنپرسم: چرا اینجا، تو این مکان؟ چرا تو سراشیبیپدر. من دوباره می »داد زد:

بخشه. اینجا درست وسط دنیای یونان، جایی که حاصله. هیچ افتخاری به ما نمیلمپ اصلی االن یه کوه خشک و بی، کوه ا215پِریبویا »شاه غرید:

کنه. در اذهان فناپذیران، تر هم باشن اما این پارتنونه که به بهترین نحو یادها رو حفظ میهای خدایان درش عمیقه. شاید معابد قدیمیریشه

جا ریخته بشه، آکروپلیس از بین میره. این تپه متالشی شده و تمام هاست. وقتی خون آخرین قهرمانان اینل المپیترین سمبمندپارتنون قدرت

 «شه. ما اربابان آفرینش خواهیم شد.شهر به دست مادر زمین بلعیده می

 رسید.جمعیت فریاد خوشحالی سر داده و غریدند؛ اما غول زن، پریبویا خیلی قانع به نظر نمی

                                                            
212 Hippolytos 

213makhai  ارواح جنگ و نبرد 
214  Mimas 

215 Periboia 
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خداها به همون اندازه که اینجا دشمن دارن، دوست هم دارن. این به دور از سپری، پدر. نیمهتو داری همه چی رو به دست سرنوشت می» گفت:

 «خرده که...

 ها قدمی به عقب برداشتند.ی غولهمه« خرد؟» پورفیریون از روی تختش بلند شد:

 خرد چیه.انکالدوس، مشاور من! برای دخترم توضیح بده که   -

زد. پایپر از صورتش متنفر بود. دفعات زیادی صورتش را وقتی پدرش زندانی بود، در هایش مثل الماس برق میغول آتشین جلو آمد. چشم

 هایش دیده بود.کابوس

آینده به روی خدایان بسته  ن شده.شما الزم نیست نگران باشید، شاهزاده. ما دلفی رو تصرف کردیم. آپولو از المپ با شرم بیرو» انکالدوس گفت:

تر به ای کرد؛ غولی کوچک، به سمت چپش اشاره«خورن. در مورد سپردن چیزی به دست سرنوشت...تلو میشده. اونا فقط کورکورانه به جلو تلو

ده بود. به جای لباس دار داشت و چشمانش به خاطر آب مروارید سفید شجلو آمد. موهای کوتاه خاکستری مثل پُرز موش، صورتی چین و چروک

 اش به سفیدی گچ بود.جنگی، لباس کتانی کوتاه پوشیده بود. پاهای فلس دار اژدهایی

 کردند. حتی پورفیریون از غول پیر عقب کشید.شان را از او حفظ میقدر چیز خاصی نبود اما پایپر متوجه شد که هیوالهای دیگر فاصلهآن

متولد شده. اون سه  سه سرنوشتهای دیگه که برای کشتن خدای خاصی متولد شدند، ثون برای کشتن . مثل خیلی216این ثونه»انکالدوس گفت:

 «بره.خود سرنوشت رو از بین می کنه. اون شخصاًهاشون رو خرد میکنه. نخ بافتنیشون رو پاره و قالباش خفه میهای خالیپیرزن رو با دست

ای در کار نخواهد بود، دوستان من. زمان بینی شدهپیش یگویی و آیندهدیگه هیچ پیش »زی باز کرد:شاه پورفیریون بلند شد و دستانش را با پیرو

 «سازیم.گایا عصر ما خواهد بود و ما خود، سرنوشتمون رو می

 شد.قدر بلند تشویق کردند که پایپر احساس کرد با رعشه ناشی از آن، تکه تکه میجمعیت آن

 داد تا بیدارش کند.انش میسپس فهمید که کسی داشت تک

 «خوای آماده شی؟هی، ما به اسپارتا رسیدیم. نمی »آنابث گفت:

 کوبید.پایپر با گیجی نشست؛ قلبش به سختی می

 «آره ... اما اول یه چیزی هست که باید بشنوید. »بازوی آنابث را چنگ زد:

                                                            
216 Thoon 
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 hadis 

ThundeR 

 
 های کشتی منفجر شدند.برای پرسی رویایش را تعریف کرد، توالتتا 

 «ین!یرید اون پاشما دوتا به هیچ وجه تنهایی نمی »گفت:پرسی 

 «مرد، واقعا مجبور بودی لوله کشی رو بترکونی؟ »داد:ای را در دست تکان میلئو نفس نفس زنان به سمت تاالر دوید؛ آچار فرانسه

ها سرریز کردند، لرزید. پایپر حدس منفجر شده و سینکهای بیشتری ی کشتی وقتی لولهرفت. بدنهپرسی او را نادیده گرفت. آب از راهرو پایین می
 تر کشتی را ترک کند.خواست که هر چه سریعچنین آسیبی به بار بیاورد، اما به خاطر چهره اخمویش، ناگهان میزد که پرسی قصد نداشت این

 «دقیقا چیزیه که باید اتفاق بیفته. جا. پس اینریم اونشه. پایپر ما دوتا رو دیده که میچیزیمون نمی »آنابث به او گفت:

 «کنم اون یه غوله؟و این میماسِ چی؟ این درسته که فکر می »پرسی جوری به پایپر نگاه کرد انگار که تمام آن تقصیر او بود:

 «شاید. پورفیریون به اون گفت برادرمون! »گفت:

 «ها؟یزایی که گفتی. ماکیو یه مجسمه برنزی احاطه شده با آتیش و اون ... بقیه چ »پرسی گفت:

 «دونم دقیقا چه کاربردی داره.ست اما نمیهاجنگای به معنی کنم تو یونانی کلمهها. من فکر میماخی »پایپر گفت:

 «دونیم اون پایین چه خبره. منم باهاتون میام.منظور منم همینه! ما نمی »پرسی گفت:

XIX 
 پایپر
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خوان، آخرین چیزی که الزم داریم اینه که یه پسر و یه دختر با هم برن اون ا خون ما رو میهنه اگه غول »آنابث دستش را روی بازویش گذاشت:
 «خوان.پایین. یادته؟ اونا از هر جنس واسه قربانی بزرگشون می

 ...«برم. و هردومون پس جیسون رو با خودم می »پرسی گفت:

 ونن اینو ِرلِه کنن؟تیگی که دوتا پسر بهتر از دو تا دختر ممغز جلبکی، داری می  -

 نه منظورم اینه که ... نه. اما ...  -

 «که بفهمی برگشتیم.حتی قبل از این »آنابث او را بوسید:

 که در تمام کف کشتی با آب توالت سیل راه بیفتد.باال دنبال کرد، قبل از این یپایپر او را تا طبقه

ی باستانی ایستاده بودند. تا کنون از شهر مدرن بازدید کرده بودند که پایپر را به طور ای مشرف بر اسپارتایک ساعت بعد، هر دویشان بر روی تپه
چند  یانداخت که در میان دشتی در کوهپایههای کوتاه، کبریتی شکل و سفید کاری شده میای از ساختمان، دسته217عجیبی به یاد آلبوکیورک

آسای جنگجوی اسپارتایی در باستان شناسی، بعد از مجسمه فلزی غول یکوه ارغوانی سر برآورده بودند. آنابث اصرار کرده بود که اول از موزه
ه در طول بازدید کنند. پایپر بیشتر از آنچ -بله، همچین چیزی واقعا وجود داشت -میدان عمومی؛ و سپس از موزه بین المللی زیتون و روغن زیتون

ای از خدای زنجیر شده پیدا ها حمله نکرد. همچنین هیچ مجسمهی روغن زیتون یاد گرفت اما هیچ غولی به آنخواست، دربارهاش میتمام زندگی
 نکردند.

 رانده بودند.های دیگر را از نظر گذها در مرز شهر بی میل بود، اما خب مکانآنابث به نظر برای بررسی ویرانه

 -طه آن و دژ اصلیشباالترین نق -ای که رویش ایستاده بودند، زمانی اکروپولیس اسپارتادی برای دیدن وجود نداشت. به گفته آنابث، تپهچیز زیا
ها و های خشک شده، صخرهلفشباهتی به اکروپولیس آتنی که پایپر در رویاهایش دیده بود، نداشت. بخش بادخور زمین، با ع بوده اما اصالً

های آهکی، چند دیوار ویران و ه شده بود: بلوکربع یک مایل کشید یبه اندازه ها حدوداًزیتون کم رشد، پوشانده شده بود. زیر تپه، ویرانهدرختان 
 چند گودال سفالی بر روی زمین چاه تشکیل داده بودند.

شدند، فکر کرد. این های شکست ناپذیر توصیف میوان اَبَر انسانها به عناسپارتا و اینکه چطور اسپارتایی ترین فیلم پدرش، پادشاهپایپر به معروف
 ی روغن زیتون تبدیل شده است.شان به یک دشت پر از قلوه سنگ و شهر مدرنی کوچک، با یک موزهرا خیلی غم انگیز دید که میراث

 «یدیمش؟دکنی اگه یه غول سی فوتی این اطراف بود نمیفکر می »اش زدود:عرق را از روی پیشانی

ه گردنبند مرجان قرمز به دور گردنش، دست کشید؛ بکه بر فراز حومه اسپارتا معلق مانده بود، خیره شده بود.  دوگرفته آرگو آنابث به هیبت فاصله
 روع به قرار گذاشتن کرده بودند به او داده بود.شای از طرف پرسی، که وقتی هدیه

 «.کنیداری به پرسی فکر می »پایپر حدس زد:

 نابث سر تکان داد.آ

                                                            
217 Albuquerque 
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ای از ین اتفاق افتاده بود را تعریف کرد. در صدر لیستش: پرسی رودخانهیآنابث وقتی از تارتاروس برگشت، برای پایپر چیزهای ترسناکی که آن پا
 را خفه کرده بود. 218کلیسآسم را کنترل کرده و الهه 

 «ده.ای بهت اهمیت میدونی که بیشتر از هروقت دیگهنده و میخحالش بهتر به نظر میاد. بیشتر از همیشه می »پایپر گفت:

تونم این خاطره رو از سرم کنه. نمیدونم چرا از بین اون همه آشفتگی، این داغونم مینمی» ای که ناگهان رنگی نداشت، نشست:آنابث با چهره
 «به مرز جنون رسیده بود. بیرون کنم ... اینکه پرسی تقریباً

 کرد.از آشفتگی آنابث تاثیر گرفته بود، اما کم کم به صورت جداگانه پریشانی را حس میشاید پایپر 

 خواست که چشماش رو ببنده و از مبارزه کردن دست برداره.یه قسمتی از من میبه چیزی فکر کرد که جیسون شب گذشته گفته بود: 

خداها ی نیمهه مار تبدیل شده بود، همههم نگرانی داشت. مثل آن شکارچی چروکی که ببهترین تالشش را انجام داده بود تا او را آرام کند، اما هنوز 
 شدند.ها نباید شکسته میکرد؛ اما بعضی مرزیها را نمایان مهای کشنده. چند موقعیت بحرانی آنشان را داشتند. نقطه ضعفسهم ارواح بد درون

خواست، شته بود. حتی وقتی نمینباشد؟ پسر بیچاره به معنای واقعی داخل جهنم رفته و برگاگر این در مورد جیسون درست بود، چرا برای پرسی 
 شد؟خواست ترسناک رفتار کند چه طور میکرد. اگر پرسی میها را منفجر میتوالت

 «ندین.ها رو با هم از سر گذروی توئه. شما دوتا خیلی اتفاقدیوونه بهش وقت بده. این پسر واقعاً »کنار آنابث نشست:

 دونم...می  -

 . واقعاً های بیشتری تو راههبانیفقط ... باب تایتان، اون بهم هشدار داد که قر »چشمان خاکستری آنابث رنگ سبز درختان زیتون را منعکس کرد:
ها به خودم اجازه دادم امیدوار شم مولی داشته باشیم ... اما تابستون گذشته بعد جنگ تایتانتونیم یه زندگی معخوام باور کنم که یه روزی میمی

دیدی، پایپر اگه تو صورت تارتاروس رو می»اش شُرّه کرد:اشکی از روی گونه ی، قطره...«ناپدید شد. بعدشم که توی گودال افتادیم  هاماهو پرسی 
کنم هیچوقت انقدر احساس بیچارگی نکرده بودم. تالش می کرد؛ قبالًبلعید و تبخیر مییوالهایی که میچرخید، هاون همه تاریکی که دورش می

 ...«که بهش فکر نکنم اما 

ها که آنابث او را به یک تور برده بود، به یاد آورد. آنابث لرزیدند. اولین روزش را در کمپ دورگهها به شدت میپایپر دستان دوستش را گرفت. آن
شد احساس کند که کسی بث باعث میآشفته شده بود و گرچه خود پایپر هم ترسیده و گیج بود اما آرام کردن آنا ه خاطر ناپدید شدن پرسی کامالً ب

 مند جایی داشته باشد.خداهای به شدت قدرتممکن بود تا بین این نیمه که واقعاًبه او نیاز داشت؛ این

شد مال خودش حال میکرد ... خب، خوشای برای گریه کردن نیاز پیدا میشناخت. اگر وقتی به شانهمی ترین شخصی بود کهآنابث چیس شجاع
 را پیشنهاد کند.

ز درونت شسته و دوباره تخلیه بشن. تو کارم بکنی. فقط اجازه بده اتونی اینهی، سعی نکن که احساساتت رو خفه کنی. نمی »با مهربانی گفت:
 «ترسیدی.

 آره، من ترسیدم.خدایان،   -

 عصبانی هستی.  -
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ها. از خدایان همه. گایا. غول تقریباً خباز پرسی به خاطر ترسوندنم. از مادرم که منو به یه ماموریت وحشتناک توی روم فرستاد. از .... »او گفت:
 «به خاطر این همه عوضی بودن.

 «از من چی؟ »پایپر پرسید:

 «به خاطر اینکه به طرز اعصاب خورد کنی آرومی. آره! »آنابث توانست لبخندی لرزان بزند:

 این همش یه دروغه.  -

 و به خاطر یه دوست خوب بودن.  -

 هی!  -

 که این همه درمورد پسرا و روابط و ... مهارت داری.و به خاطر این  -

 خوام. تازه منو شناختی؟باشه معذرت می -

وقت اینجا نشستم و دارم در مورد احمقم. یه ماموریت برای تموم کردن داریم، اونمن  »آنابث به بازویش مشتی زد اما هیچ زوری در آن نبود:
 «احساساتم حرف می زنم.

 تونه منتظر بمونه!خدای زنجیر شده می  -

رده توانست کاری که آفرودیت توصیه کو برای خودش، اگر نمی دو هایش، برای جیسون، دوستانش در آرگوپایپر سعی کرد لبخندی بزند اما ترس
، در وجودش به غلیان در دیی درست باشه وگرنه همه چیزو از دست میدر پایان تو تنها قدرت یک کلمه رو داری. باید کلمهبود، انجام بدهد: 

 آمد.

 «هر اتفاقی هم که بیفته، من دوستتم. فقط ... اینو یادت باشه، خب؟ »به آنابث گفت:

 ا بهت یادآوری کنم.اگه اطرافت نبودم ت مخصوصاً پایپر فکر کرد:

های سنگ کاری شده که پایپر با چاه اشتباه گرفته بود، ها برخواست. یکی از گودالگفت؛ که ناگهان صدای غرشی از ویرانهآنابث داشت چیزی می
 تایی شعله آتش از خودش خارج کرد و به همان سرعت بسته شد.ای سهدسته

 «لعنتی چه خبره؟ »پایپر پرسید:

 «کنم یه چیزیه که نیازه بهش نگاه بندازیم.دونم اما حس مینمی »کشید:آنابث آهی 

هایشان با سنگ های انگشتی بر روی فلوت، قرار داشتند. هر کدام کامال گرد، با دو پا قطر بودند و دیوارهسه گودال کنار به کنار هم مثل سوراخ
آمد، یکی از سه گودال ستونی از آتش به . هر چند ثانیه، که به نظر تصادفی میرفتندآهک پوشیده شده بود؛ هر یک مستقیما در تاریکی فرو می

 کرد.ها فرق میکرد. هر بار رنگ و شدت شعلهسمت آسمان شلیک می

 این مدلیش رو نداشتیم! دیگه قبالً  -

از هیچ  این اصالً»مشکل پیش رو بود: ها حرکت کرد. هنوز لرزان و رنگ پریده اما به وضوح ذهنش درگیرآنابث در قوسی پهن به دور گودال
 «کنم.بندی، رنگش و ارتفاع آتیش ... درکش نمیکنه. زمانالگویی پیروی نمی
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حس  هردوموناحتمال داره فعالش کرده باشیم؟ شاید اون موج ترسی که باالی تپه حس کردی ... منظورم ترسی که »پایپر به فکر فرو رفت:
 «کردیم.

 «باید یه جور مکانیزمی ... یه صفحه فشار، یا یه اهرم ابتدایی داشته باشه. »که شنیده باشد:آمد آنابث به نظر نمی

این درست  »آتش از سمت چپ فوران کرد. چهره درهم کشید: ها از گودال میانی شلیک شدند. آنابث در سکوت شمرد. دفعه بعد، چشمهشعله
 «کنه.نیست. متناقضه. باید حداقل یه جور منطقی رو دنبال 

 ها....های پایپر شروع به زنگ زدن کردند. چیزی در مورد این گودالگوش

کرد اما بعالوه میلی قوی وجود داشت تا به کرد، یک لرزش وحشتناک، حس ترس و وحشت به درونش نفوذ میها فوران میهربار که یکی از آن
 تر شود.ها نزدیکشعله

 «این منطقی نیست، احساسیه. »گفت:

 تونن احساسی باشن؟زا چطور میهای آتیشگودال  -

ها بالفاصله به سمت باال جهیدند. پایپر به سختی وقت داشت تا انگشتانش را عقب پایپر دستش را بر فراز گودال سمت راست نگه داشت. شعله
 بکشد. از ناخن هایش بخار بلند شد.

 «کردی؟میفکر  چیپایپر، واقعا داشتی به  »آنابث به سمت او دوید:

 پرم.ها راه ورودن. من میینه. گودالیخوایم اون پاکردم. چیزی که میهیچی. حس می  -

 اگر توی مجرا گیر نکنی، معلوم نیست چقدر عمق داشته باشه. حتی؟شدیدیوونه   -

 حق داری.  -

 سوزی.زنده زنده می  -

 !احتماالً  -

 «گم. منتظر عالمتم بمون.گه امن بود بهت میا»پایپر شمشیرش را باز کرد و در گودال سمت راستی انداخت: 

 «حتی بهش فکرم نکن.»آنابث اخطار داد:

 پایپر پرید.

سوزاند. بعد فضای اطرافش بازتر شد. به طور غریزی چرخید هایش را میهای دیواره داغ گودال دستوزن بود و لبهبرای یک لحظه در تاریکی بی
ها از مقابلش به سمت او حمله ور شدند تا ابروهایش را سوزاندند، اما پایپر گی فرود آمد. شعلهو غلتی زد و به صورت چرخان روی زمین سن

شمشیرش را از غالف کشید و قبل از اینکه حتی چرخشش متوقف شد برشی به سمت آتش زد. یک سر اژدهای برنزی که تمیز بریده شده بود، 
 بر روی زمین قل خورد.

ای انگار که فستوس را کشته است، عذاب وجدان وردن تعادلش، ایستاد. به سر اژدهای غلتان نگاه کرد و برای لحظهپایپر در تالش برای به دست آ
 گرفت. اما این فستوس نبود.
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های درون سقف، در یک ردیف قرار گرفته بودند. پایپر وسطی را قطع کرده بود. دو اژدهای دست سه مجسمه اژدهای برنزی منطبق با سوراخ
گشود. به وضوح های بازشان بخار راهش را به بیرون میهایشان به سمت جلو دراز شده بود؛ از میان دهانه هر کدام یک پا قد داشته و پوزهنخورد

 ای به سمت او نکردند. پایپر با خونسردی سر دوتای دیگر را جدا کرد.رسید مکانیکی باشند. حرکت یا حملهمنبع آتش بوده اما به نظر نمی

 منتظر ماند. هیچ شلیک آتش دیگری رو به باال در کار نبود.

 پایپر؟  -

 زد.شد که انگار درون لوله بخاری حرف میصدای آنابث طوری منعکس می

 «جام!این»پایپر داد زد:

 خدایان رو شکر. حالت خوبه؟  -

 آره. یه لحظه صبر کن.  -

آمد. سقف تقریبا سی فوت ارتفاع داشت. با ا نور از شمشیر درخشانش و ورودی باال میاش را به تاریکی عادت داد. تاالر را بررسی کرد. تنهبینایی
 خواست بابت چیزی که گذشته بود، گله و زاری کند.شکاند اما نمیهر دو پایش را می این ارتفاع، پایپر احتماالً

های ن با نوشتهآهای سنگ سخت متقاطع ساخته شده بودند که روی خود تاالر گرد بود و تقریبا به اندازه یک باند هلیکوپتر بود. دیوارها از قطعه
 ها، مثل نقاشی دیواری ردیف شده بودند.یونانی تراش کاری شده بود؛ هزاران عدد از آن

برنزی سنگینی ای انسان گونه قد برافراشته بود که زنجیرهای ی برنزی جنگجو به اندازهدر انتهای دیگر تاالر، روی سکویی سنگی یک مجسمه
 که دورش پیچیده شده بود، او را به زمین میخ کرده بودند؛ پایپر حدس زد مجسمه اریز باشد.

در هر دو طرف مجسمه دو درگاه تاریک با ده پا ارتفاع و با یک چهره سنگی وحشتناک که روی قوس باالی هرکدامشان کنده کاری شده بود، 
 انداختند، با این تفاوت که به جای موی ماری، یال شیر داشتند.ها میرگونها پایپر را به یاد گوقرار داشت. صورت

 پایپر ناگهان احساس کرد که بیش از حد تنهاست.

باهاش بتونیم برگردیم  بعداً  تونی یه طناب رو محکم ببندی تاین اومدن امنه. شاید ... آه ببینم تو مییآنابث! ارتفاع زیاده، اما برای پا »فریاد زد:
 «ال؟با

 رم تو کارش!می  -

 ی دیگر طنابی از گودال میانی به پایین سقوط کرد. آنابث به سرعت پایین آمد.چند دقیقه

ترین خطری بود که تا حاال دیده بودم یه نفر به جون بخره و من خودم با یه احمق که همش لین. بدون شک این احمقانهپایپر مک »غرغر کرد:
 «ذارم.قرار می ده،کارهای خطرناک انجام می

های مقدس ممنون. من فکر کنم که اینا اژدهایان اریزن. اژدها یکی از حیوون »ای زد:ترین سر اژدهای قطع شده ضربهپایپر با پایش به نزدیک
 «اونه، درسته؟

 کنی اون درا به کجا...و خود خدای زنجیر شده هم اینجاست. تو فکر می  -
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 «م تو هم اون صدا رو شنیدی؟ببین »پایپر دستانش را باال برد:

 مثل صدای کوبش طبل .... با یک انعکاس فلزی بود.

 «این صدا از داخل مجسمه داره میاد. ضربان قلب خدای زنجیر شده. »پایپر تصمیم گرفت:

من ...  »رنگ بود:بیمانش آنابث شمشیر استخون دراکونیش را از غالف بیرون آورد. در این نور ضعیف صورتش مثل یک روح، رنگ پریده و چش
 «من از این وضعیت خوشم نمیاد، پایپر. باید بریم.

ی این تاالر به طرز شد. پاهایش برای فرار کردن قوس برداشته بودند. اما چیزی دربارهقسمت منطقی پایپر موافقت کرد. پوستش مورمور می
 عجیبی آشنا بود ...

کنه، نه عشق. به ینجا ترس منتشر میامثل اینه که دور و بر مادرم باشی، با این تفاوت که  کنه.معبد داره احساسات ما رو دستکاری می »گفت:
 «تره.برابر قوی کردی. این پایین، هزارخاطر همینه که روی تپه احساس دست پاچگی می

 «اال اما...بببریمش  باشه ... باید یه نقشه برای بیرون بردن مجسمه بکشیم. شاید با طناب »آنابث دیوارها را بررسی کرد:

 «پسر خدا داشت مگه نه؟ کنه. اریز دون. معبدی که ترس منتشر میصبر ک »های سنگی غرولند کن باالی درها نگاه کرد:پایپر به صورت

 «. پرسی اونا رو یه بار توی جزیره استاتن دیده بود.ترس و وحشت. 219ف ... فوبوس و دیموس»آنابث لرزید:

کنم که این صورت من فکر می»کردند، سوالی نپرسد:درباره اینکه خدایان دوقلوی وحشت و ترس در جزیره استاتن چه کار میپایپر تصمیم گرفت 
 «گاه ترس هم هست.بدی برای اریز نیست، پرستشهاست. اینجا فقط معاوناس که باالی درگاه

 ای عمیق در تاالر منعکس شد.خنده

 ها وارد نشده بود. تنها از بین تاریکی بیرون آمده بود، انگار روی دیوار استتار کرده بود.کدام از درگاهاز هیچ از سمت راست پایپر، غولی ظاهر شد.

داد. لباس دستانش را می برای غول بودن کمی کوچک بود، شاید بیست و پنج پا قد داشت، که به او فضای کافی برای چرخاندن چکش بزرگ در

 درخشید.های مسی و مدارهای خردشده مییش همه به رنگ زغال چوب بودند. در کالف موی سیاه روغنیش، سیمdجنگی، پوست و پاهای اژدها

«ایمان بیارید. اینخیلی خوب بود، فرزند آفرودیت. اینجا واقعا پرستشگاه ترسه و من اینجام تا کاری کنم به » غول لبخندی زد:

                                                            
219 phobos and Deimos 

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 

 

 

 

 

 

hadis 

kimeia 

ThundeR

 پایپر با ترس آشنا بود اما این فرق داشت.

 زد.هایش لرزه افتاد. قلبش به تندی میهای وحشت او را هدف قرار دادند. به مفصلموج

جنگیدند. تا سرحد مرگ در کانزاس میبدترین خاطراتش ذهنش را مشغول کرد؛ پدرش زندانی، و مغلوب بر روی کوه دیابلو بود. پرسی و جیسون 
شدند. خودش تک و تنها در مقابل خیونه و بوریدها ایستاده بود و بدتر از همه گفتگویی که با ها در روم غرق میهر سه نفرشان درون معبد نیمف

 ی اتفاقات پیش رو داشت، در نظرش زنده شد.مادرش درباره

 شان کند، غول را تماشا کرد. در آخرین لحظه به پهلو پرید و آنابث را به دنبال خودش کشید.له طور که چکشش را برداشت تافلج شده، همان
 های سنگ، گلوله باران کرد.چکش روی زمین شکاف انداخت و کمر پایپر را با تکه

 ، دوباره چکشش را بلند کرد.«وای، حرکتت منصفانه نبود. »ای کرد:غول خنده خفه

 آنابث، بلند شو!  -
کرد و چشمانش گشاد و گیج بود. پایپر دلیلش به آنابث کمک کرد تا سرپا شود. آنابث را به طرف دیگر اتاق کشید اما آنابث با سستی حرکت می 

نده کرد. پایپر چیزهای وحشتناکی دیده بود اما در مقایسه با چیزهایی که آنابث از سر گذراشان را تقویت میهای شخصیدانست. معبد ترسرا می
کرد. ممکن بود تحمل نمی شدند، ذهنش احتماالًشدند و با تمام خاطرات بد دیگرش ترکیب مینبود. اگر خاطراتش از تارتاروس زنده می هیچبود، 

 به معنای کلمه دیوانه شود.

XX 
 پایپر
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 «بیرون. ریمجا میمن اینجام. مطمئن باش از این »پایپر در تالش برای پر کرد صدایش با اطمینان خاطر، قول داد:
خواستی منو شکست بدی دختر، هان؟ با اطالعات کنه! حاال همه چیو دیدم. چطور مییه فرزند آفرودیت، یه فرزند آتنا رو تشویق می »غول خندید:

 «آرایش و مد لباس؟
کرد؛ ها حرکت میرام به سمت آنها قبل از سر گذرانده بود. غول آرام آکرد اما پایپر آن زمان را مدتچند ماه پیش شاید این نظر اذیتش می

 کرد.خوشبختانه کند بود، و چکش سنگینی حمل می
 «آنابث بهم اعتماد کن. »پایپر گفت:

 ...«رم چپ، تو برو راست. اگه ما یه ... یه نقشه. من می »او با لکنت گفت:

 ای در کار نباشه.آنابث هیچ نقشه  -

 چ ... چی؟  -

 ای در کار نباشه. فقط دنبالم بیا.هیچ نقشه  -
 غول چکشش را گرداند اما به آسانی از زیرش جاخالی دادند. پایپر به جلو هجوم برد و با شمشیرش پشت زانوی غول را چاک داد. وقتی غول از

احمقا. اون »د و غول در جایی پشت سرشان غرید:ترین تونل کشید. فوراً در تاریکی مطلق فرو رفتنخشم نعره زد، پایپر آنابث را به داخل نزدیک
 «مَسیرِ اشتباهه.

 «به حرکت ادامه بده. همه چی ردیفه. بجنب. »پایپر دست آنابث را سفت نگه داشت:
کرد. از انعکاس توانست چیزی ببیند. حتی درخشش شمشیرش هم خاموش شده بود. با اعتماد به احساساتش، به سرعت رو به جلو حرکت مینمی

رفت، که میزان توانست مطمئن باشد. او به سادگی به راهی میشان باید غار بزرگی باشد اما نمیصدای پاهایشان معلوم بود که محیط اطراف
 کرد.اتع میسبیشتری ترس 

 «پایپر اینجا مثل کاخ نایته. باید چشمامون رو ببندیم. »آنابث گفت:
 «سعی کنیم که قایم بشیم.نه! اونا رو باز بذار. نباید  »پایپر گفت:

 «گم شده برای همیشه. غرق شده در ظلمت. »صدای غول از جایی در جلویشان آمد:
 آنابث خشکش زد و پایپر هم مجبور به ایستادن کرد.

کردیم تا ذرونی میخواست. باید با حرف زدن با دشمن وقت گکردیم که اون می ویکارببینم ما واقعاً چرا فرار کردیم؟ ما گمشدیم. »آنابث پرسید:
 «جواب داده. همیشهکشیدیم. این روش ای مییه نقشه

و بکنم. ما این مکان رو با منطق ر کاردفعه مجبورم که اینتوصیه تورو نادیده نگرفتم. اما این هیچوقت آنابث من »پایپر صدایش را آرام نگه داشت:
 «شخیص بدی.تونی راهت رو بدون احساساتت تتونیم مغلوب کنیم. نمینمی
ی برای کشتن هفاستوس متولد شدم. شکننده کهنا امیدی، آنابث چیس. من میماسم، »ی غول مثل یک باطری در حال انفجار، منعکس شد:خنده
عات شن و اطالها خرد میشن، دستگاهها خراب میکنه. نقشهام. هیچی در حضور من درست کار نمیهای روغن خوردهها و نابودگر ماشیننقشه

 «شن.ها هم بدرد نخور میرن. بهترین ذهناز دست می
 «با ... با بدتر از تو هم روبرو شدم. »آنابث داد زد:

 «ترسی؟ام. ببینم تو نمیاوه، متوجه »رسید:تر به نظر میغول االن خیلی نزدیک

 هرگز!  -
 «ترسیم. حتی وحشت کردیم.البته که ما می »پایپر تصحیح کرد:

 رآمد.درست به موقع، پایپر آنابث را به کناری هل داد.هوا به حرکت د
 بوممممممممم
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کرد چکشش را از زمین سعی می ناگهان به اتاق مدور برگشته بودند و نور ضعیف حاال تقریبا کورکننده بود. غول در همان نزدیکی سرپا بود و
 را در ران غول فرو کرد.جایی که آن را فرو کرده بود به زور بیرون بکشد. پایپر غرید و شمشیرش 

 خخخآخ  -
 میماس چکشش را ول کرد و به کمرش قوسی داد. 

 د.؛ پنهان شدنتاپ تاپ تاپ کرد:ی اریز که هنوز با ضربانی فلزی صدا میی زنجیر شدهپایپر و آنابث پشت مجسمه
 شد.شان چرخید. زخم روی پایش داشت بسته میمیماس غول به سمت

ی کشتن هفاستوس متولد شدم و این منو شکست بدین. توی جنگ قبلی، دوتا خدا الزم بود تا منو به زیر بکشن. من برا تونیننمی »غرغر کرد:
ترم تون سریعموندید. اون موقع مرگطور فلج شده از ترس باقی میکرد. شما باید همونکارم کرده بودم؛ اگه اون اریز لعنتی تو کارم دخالت نمی

 «شد.می
گفت، زد؛ بدون اهمیت دادن به چیزی که مغزش میش، وقتی با خیونه بر روی آرگو دو روبه رو شد، پایپر بدون هیچ فکری حرف میچند روز پی

زد: اش فریاد میکرد. حاال دوباره همان کار را کرد. به جلوی مجسمه تغییر مسیر داد و مقابل غول ایستاد؛ اگرچه بخش منطقیقلبش را دنبال می
 احمق!فرار کن، 

 «خواستن روحش تو شهرشون بمونه، اریز رو تو این معبد به بند نکشیدن.که میها واسه ایناسپارتایی »گفت:
 چاند و آن را از روی زمین کند.، دستانش را دور چکشش پی«کنی؟تو اینطور فکر نمی »های غول با لذت برقی زد:چشم

 اینجا معبد برادران من، دیموس و فوبوسه!  -
اومدن اینجا تا برای جنگ آماده بشن؛ تا با ترساشون روبه رو بشن. اریز ها میاسپارتایی »پایپر لرزید اما سعی نکرد تا آن را پنهان کند:صدای 

چقدر  که درک کرده باشیر گز نباید آزاد بشن مگه اینه -هاماخی ارواح نبرد، -زنجیر شده بود تا به اونا یادآوری کنه جنگ عواقبی داره. قدرتش
 «که ترس رو احساس کرده باشی.ناکن، مگه اینوحشت

 «دونی؟چی می هاماخیکنه! ببینم تو از عشق برای من از جنگ نطق می یالهه ییه بچه »میماس خندید:

 خواهیم دید!  -
دارش که به سمتش در پرواز بود، چشمانش گشاد شد، به عقب پایپر یک راست به سمت غول دوید تا تعادلش را بهم بزند. از دیدن شمشیر دندانه 

 ها بوجود آمد. خاک از سقف ریزش کرد.تلو تلو خورد و سرش به دیوارها کوبیده شد. شکافی زیگ زاگی در سنگ
 ...«ثباته. اگه االن بیرون نریم بی پایپر، اینجا »آنابث هشدار داد:

 قدر در مورد فرار کردن فکر نکن!این  -
 توانست بلند پرید و آن را برید.ایی که میجشان که از سقف آویزان بود، دوید. تا پایپر به سمت طناب 

 پایپر، مگه عقلت رو از دست دادی؟  -
کرد تا مدام آن احساسش را دنبال می کرد و به جایجات بود. باید برخالف منطق عمل میدانست این تنها راه ناما پایپر می احتماالً.او فکر کرد: 

 تعادل غول را بر هم بزند.
تونی منو بکشی و اریزم اینجا نیست. دفعه دیگه که اون احمق پر درد داشت. باید بدونی که بدون کمک یه خدا نمی »میماس سرش را مالید:

 «...کارش رو درست  220کنم. مجبور نبودم باهاش بجنگم، اگه از همون اول اون احمق بزدل، داماسنش میاسروصدا رو ببینم تیکه تیکه
 «به داماسن توهین کنی. حق نداری»آنابث از گلو غرشی کرد:

 ی چکشش از خودش دور کند.به سمت میماس هجوم برد، که به سختی موفق شد تیغه دراکونی آنابث را با دسته
 بث را بگیرد، پایپر غرید و شمشیرش را به کناره صورت غول کشید.سعی کرد تا آنا

                                                            
220 Damasen 
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 خخخآخ  -
 میماس تلو تلو خورد.

 بود، بر روی زمین سقوط کرد. 221ء دراز گوشتالویی که غرق در ایکور طالییمقداری از موی بافته شده، به همراه چیزی دیگر؛ شی
 «گوشم! »میماس شیون کرد:

 را جمع کند، پایپر بازوی آنابث را گرفت و هردوی از میان در دوم خزیدند.که بتواند حواسش قبل از این
 .«گردونه اما شما باید له بشینکنم. مادر زمین منو دوباره برمیاین تاالرو با خاک یکسان می »غول غرش کرد:

 ها انعکاس یافت.زمین لرزید. صدای خرد شدن سنگ دور تا دور آن
 ...«ایسا. تو چطور ... چطور با این کنار میای؟ این ترس و خشم پایپر و »آنابث التماس کرد:

ثل امواج یه رودخونه، مکنم که کنترلش کنم. این معبدم همینطوره. تو باید ترسو قبول کنی، خودتو باهاش وفق بدی و سعی نمی  -
 سوارش بشی.

 ؟دونیمیاز کجا اینو   -

 کنم!دونم! فقط حسش مینمی  -
 دیوار با صدایی شبیه یک شلیک توپخانه، فرو ریخت.جایی در نزدیکی یک 

 «جا این پایین بمیریم.تو طنابو بریدی ما قراره این »آنابث گفت:
 پایپر صورت دوستش را گرفت. آنقدر آنابث را به جلو کشید تا وقتی که پیشانی هایشان همدیگر را لمس کردند.

ل شدن نیستن. مثل عشقن. حطور نفرت، با منطق قابل ترس، و همین »نابث را حس کند:توانست ضربان تند آاز بین نوک انگشتانش، پایپر می
ز جنگ ا -رس و وحشتت -لوشوناونا احساسات تقریباً شبیه به همی هستن. به خاطر همینه که آفرودیت و اریز همدیگرو دوست دارن. پسرای دوق

 «و عشق به وجود اومدن.

 آد.جور درنمیاما من نمی ... این اصالً با عقل   -
 «احساسش کن!نه جور درنمیاد. از فکرکردن درموردش دست بردار، فقط  »پایپر موافقت کرد:

 .متنفرم از اینکار  -

ها رو کنترل کنی. باید احتمال یتونی همهتونیم واسه احساسات نقشه بریزیم. مثل بودن با پرسی و آیندتون، تو نمیدونم. ما نمیمی  -
 شه.که بترسونتت. به این اعتماد کن و همه چیز در هر حالتی، درست می بده اجازهبپذیریش. بهش 

 «تونم یا نه.دونم که مینمی »آنابث سرش را تکان داد:

 پس حاال فقط روی انتقام برای داماسن تمرکز کن. انتقام برای باب.  -
 «حاال ردیفم. »بعد از یک لحظه سکوت:

 عالیه، چون من به کمکت نیاز دارم. قراره که با هم به سمت بیرون بدویم.  -

 بعدش چی؟  -

 هیچ نظری ندارم.  -

 خدایان، از وقتی که تو رهبری کنی متنفرم.  -
د، که نسبت به دوستش دا پایپر خندید که حتی خودش را هم شگفت زده کرد. ترس و عشق واقعًا به هم مربوط بودند و در آن لحظه به عشقی

 «زود باش. »چسبید:

                                                            
 خون خدایان!221
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بدون هیچ مسیر مشخصی دویدند و خودشان را دوباره در معبد درست پشت میماس غول دیدند. هرکدام یکی از پاهایش را بریدند و او را به 
 زانوهایش انداختند.

 های سنگ بیشتری از سقف به پایین افتاد.غول غرید. تکه
 «شه.هاتون برای شکست دادن من عملی نمیف. هیچ کدوم از نقشههای ضعیفانی »میماس برای ایستادن تقال کرد:

 «ای ندارم.این خیلی خوبه، چون من هیچ نقشه »پایپر گفت:
 «آنابث دوستمون رو مشغول نگه دار. »ی اریز دوید:به سمت مجسمه

 اون االن مشغوله! ،اوه  -

 خخخخآ  -
 کرد.با یک ضربان فلزی صدا می پایپر به صورت سنگدل برنزی خدای جنگ نگاه کرد. مجسمه

 ارواح نبرد! اون داخلن و منتظرن تا آزاد بشن.فکر کرد: 
 کرد.ها مال او نبودند تا بتواند آزادشان کند؛ نه تا وقتی که خودش را ثابت نمیاما آن

های اخمو دوقلوهای ترس ا نگاه کرد: صورتهای سنگی باالی درههای بیشتری روی دیوارها ظاهر شد. پایپر به حکاکیتاالر دوباره لرزید. شکاف
 و وحشت.

 «کنم.برادران من، پسران آفرودیت ... من یک قربانی به شما پیشکش می »پایپر گفت:
توانست خشمش، عشقش یا حتی غمش را تشدید کند و در پای اریز شاخش را گذاشت. جادوی شاخ آنقدر با احساساتش هماهنگ شد که می

ی درخواست از خدایان ترس کافی باشد. یا شاید هم فقط بابت قرار گرفتن آن را به جلو سوق دهد. امیدوار بود که این به اندازههمینطور بخشی از 
 کردند.شان از او تشکر میی تازه و سبزیجات در رژیمچند میوه

 «ین الزمه.کارو انجام بدم، متنفرم. اما قبول دارم که اکه اینمن ترسیدم. از این »اعتراف کرد:
 شمشیرش را کشید و سر مجسمه برنزی را پراند.

 «نه.»میماس داد زد:
طور عشق؛ خواهی، ترس و همینها از گردن بریده مجسمه بیرون زد. دور پایپر چرخیده و اتاق را با طوفانی از احساسات پر کردند: نفرت، خونشعله

 تان، خانواده و خانه؛ با جنگ روبرو شود.توانست بدون دوست داشتن کسی مثل دوسچون هیچ فردی نمی
 ها او را در مرکز گردبادشان قرار دادند.پایپر بازوهایش را صاف کرد و ماخی

به فراخوانت پاسخ خواهیم داد. فقط یک بار، برای وقتی که به ما نیاز داشتی، به نابودی، تباهی و کشتار پاسخ خواهیم داد.  در ذهنش زمزمه کردند:
 کنیم.را کامل میما دارویت 

 ی اریز به خاک تبدیل شد.ی زنجیر شدهها به همراه شاخ ناپدید شدند و مجسمهشعله
 «ها ولت کردن.ی احمق. ماخیدختره »میماس او را کشید؛ آنابث زیر پایش بود:

 «یا شایدم اونا تو رو ول کردن. »پایپر گفت:
ش کرده بود. او به رانش ضربه زد، غول به جلو تلو تلو خورد و تعادلش را از دست داد. پایپر با میماس چکشش را بلند کرد اما کامالً آنابث را فرامو
 خونسردی جلو آمد و شمشیر را در شکمش فرو کرد.

ترین درگاه کنده شود. وقتی صورت سنگی وحشت از دیوار باالی سرش، به سمت او فرو ریخت و او را میماس باعث شد اولین صورت در نزدیک
 ای یک تنی مهمان کرد، چرخیده بود.ه بوسهب

 ی بیست فوتی از خاکستر تبدیل شد.صدای فریاد غول خاموش شد. بدنش ساکن ایستاد. و سپس به یک توده

 «االن دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ »آنابث به پایپر خیره شد:
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 مطمئن نیستم!  -

 پایپر تو شگفت انگیز بودی، اما اون ارواح آتشینی که آزاد کردی ...  -

 ها!ماخی  -

 گردیم رو پیدا کنیم؟کنه دارویی که دنبالش میچه طور به ما کمک می  -

 تونم احضارشون کنم. شاید آرتمیس و آپولو بتونن توضیح بدن...دونم. اونا گفتن که وقتی وقتش برسه مینمی  -

 ثل یخچالی طبیعی جدا شد.قسمتی از دیوار م

 «باید از اینجا بریم بیرون. »آنابث تلو تلو خورد و تقریباً روی گوش گوشتالوی غول افتاد:

 «کنم.دارم روی اینم کار می »پایپر گفت:

 کنم که این گوش غنیمت تو از جنگ باشه.و اَه، من فکر می  -

 عُق!  -

 شه.یه سپر دوست داشتنی می  -

 خفه شو، چیس!  -

 پایپر به در دوم که هنوز صورت ترس را در باالیش داشت، نگاه کرد. 

ممنون برادران برای اینکه کمک کردین تا غول رو بکشیم. من هنوز یه درخواست دیگه ازتون دارم، یه راه فرار و باور کنین واقعًا   -
 کنم.میترسیدم. من ... اَه ... یه گوش دوست داشتنی هم به عنوان قربانی بهتون پیشکش 

 ها روی سقف به وجود آمد.ای از تَرَکصورت سنگی هیچ جوابی نداد. قسمت دیگری از دیوار جدا شد. دنباله

 «از این در میریم بیرون. اگر این کار کنه، ممکنه که دوباره به سطح زمین برگردیم. »پایپر دست آنابث را گرفت:

 و اگه کارنکنه؟  -

 «ا خودمون بفهمیم.بی »پایپر به صورت ترس نگاه کرد:

به درون تاریکی فرو رفتند و تاالر اطرافشان شروع به فرو ریختن کرد.
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ThundeR

 حداقل این بار روی کشتی تفریحی دیگری، سقوط نکردند.

، درحال 222ملکه آزورسدار ی استخرپرش از پرتغال به فرود آمدن در وسط اقیانوس اطلس منجر شد، جایی که رینا کل روزش را روی عرشه
 است. 223کردند یک اسالید آبها فکر میرسید آنهای کوچک از روی پارتنوس آتنا بود، که به نظر میکیش کردن بچه

رینا تشخیص داد یک رستوران است، ظاهر شدند. او و  iای کپرش بعدی از شانس بد رینا را به خانه آورد. ده پا معلق در آسمان، بر فراز محوطه

های گلدانی که کنار سه طوطی بسیار ای از سرخسها را روی مجموعهکه بی درنگ شکست، و آن ی بزرگ افتادندنیکو روی یک قفس پرنده
روی پاهایش فرود آمد، البته بعد از  بامب، برخورد کرد. پارتنوس آتنا با یک باربانی بر روی یک نگران قرار داشت، تخلیه کرد. مربی هج به سایه

                                                            
222 Azores Queen 

223 

XXI 
 رینا
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ی نایک درون دست پارتنوس، فرود آمد. چتری به رنگ سبز تیره را از جایش پراند، که روی مجسمهکه یک میز درون ایوان را صاف کرد، و آن
 است.آمد الهه خرد یک نوشیدنی گرمسیری را در دست گرفته بنابراین به نظر می

 «اووی! »مربی هج فریاد زد:

ها شمشیر پالستیکی ها داشت. ستیر به راحتی بهبود یافت. با دهها و بطریسایه بان جرخورد؛ مربی به پشت بار سقوط کرد و برخوردی با لیوان
 را برداشت و برای خودش یک نوشیدنی سرو کرد. 224مینیاتوری در موهایش بلند شد، تفنگ سودا

 «؟باالترششه ما روی زمین ظاهر بشیم و نه ده فوت ی بعد میوسش دارم! امّا بچه، دفعهد» ای آناناس درون دهانش انداخت:تکه

رش بنشیند، پس زد. بعد خواست روی سترین صندلی ولو شد و طوطی آبی رنگی را که میها بیرون کشید. روی نزدیکنیکو خودش را از سرخس
ی او را عضله هایرینا زخم ایش هم وضع بهتری نداشت.شرت مشکی جمجمهاز مبارزه با الیکن، ژاکت خلبانی داغانش را به کناری انداخت. تی

ی گرگینه، ها، جای پنجهرمز بودند. برخالف گازقها هنوز متورم و داد، ولی زخمزده بود، که به نیکو کمی ظاهر فرانکشتاینی وحشت زده می بخیه
 سوزاندند.ها به آرامی بهبود پیدا کرده و مانند اسید میدانست که زخمکرد. ولی رینا میگرگینه شدن را منتقل نمی

 باید بخوابم.  -

 «در امانیم؟ »خیره نگاه کرد:نیکو 

بود. فمید. اصوالً این ساعت شب باید شلوغ میآمد این مکان متروکه باشد هرچند که او دلیلش را نمیرینا حیاط رستوران را اسکن کرد. به نظر می
های کرد. در بالکنیدا میم انعکاس پدرخشید. صدا در اتریای تیره، همان رنگ دیوارهای ساختمان، میباالی سرشان، آسمان غروب به رنگ قهوه

ای، فضای داخلی رستوران های شیشههای فلزی سفید آویزان بودند. پشت دیواری از درهای گلدانی که از نردهطبقه دوم هیچ چیز نبود مگر آزالیا
 گاه غرولند کردن یک طوطی ناراضی بود.ای متروک و گهتاریک بود. تنها صدا، صدای شرشر فواره

 «ست. 225اینجا بارچینا »ا گفت:رین

 «؟226چه نوع خرسیه »هج یک شیشه گیالس کنسرو شده برداشت و با صدای وحشتناکی باز کرد:

 شصت اینجا اختراع شده. یقبل از دهه 227این یه رستوران معروفه. در وسط سن ژوآن قدیمی. فکر کنم پینا کوالدا  -

 د جنینی توی خودش جمع شد و شروع به خروپف کرد.نیکو خودش را از روی صندلی به زمین پرت کرد، مانن

                                                            

224Soda gun    :تفنگ سودا 

 
225  Barrachinaدر سن ژان، پورتوریکو، محل تولد پینا کوالدا. ورانیرست 

 بازی با کلمات226
 کوکتل رسمی پورتوریکو.227
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وشیدنی جدیدی اختراع نکردن، مونیم. اگه اونا از دهه شصت تا االن هیچ نرسه برای مدتی اینجا میخب به نظر می »صورت مربی هج روشن شد:
 «رم تو کارش!از رده خارج شدن. من می

ها بعد از مبارزه با گرگینه خیلی قابل استفاده نبودند اما ی اروم و آرگنتوم سوت کشید. سگکرد، رینا برادرحالی که هج پشت بار را زیر و رو می
های آهنی زینتی قفل بودند. عالمتی به زبان انگلیسی و اسپانیایی ها را به نگهبانی گماشت. او ورودی خیابان به اتریم را چک کرد. دروازهرینا آن

اسم خصوصی بسته است. عجیب بود چرا که محل خالی و متروکه بود. زیر عالمت حروفی برجسته بودند: کرد که رستوران برای یک مراعالم می
 دانست.نمیکرد، هرچند که دلیلش را . این رینا را اذیت می228ه.د.ک

عاری از ترافیک و عبور و مرور های آبی رنگش فرشرو با سنگبه طرز نامعمولی ساکت بود. پیاده 229ها نگریست؛ خیابان فورتالزااز میان دروازه
 بود. جلوی فروشگاه رنگ فروشی بسته و تاریک بود. امروز یکشنبه بود؟ یا یک نوعی از تعطیالت؟ ناراحتی رینا افزایش یافت.

 پارتنوس آتنا النه یها روی شانهها را راه اندازی کرده بود، سوتی کشید. طوطیکنکه ردیفی از مخلوطپشت سر او، مربی هج با خوشحالی از این
ر ای استوایی به مقصد رسیده دلخوها به خاطر اینکه مجسمه مقدسشان پوشیده از مدفوع پرندهپرسید که آیا یونانیکرده بودند. رینا از خودش می

 شدند؟می

 شد!بین این همه مکان، کار رینا باید به ... سن ژوآن کشیده می

 اً در راه اروپا به نیویورک نبود. خیلی زیاد به سمت جنوب بود.ترسید که نباشد. پورتوریکو واقعنا میی این ها تصادفی بود، اما ریشاید همه

ر قرار دهد. نیکو غرق در افکار دردناک، خواست او را تحت تأثیداد. شاید ناخودآگاه میعالوه بر این، رینا روزها بود که قدرتش را به نیکو قرض می
 ه به این مکان.ترین ترسش؟ بازگشت دوباری رینا سن ژوآن بود. بزرگترین خاطرهترین و دردناکیکترس و تاریکی بود. و تار

رگنتوم بیچاره دور یک دایره آها دندان قروچه کردند. هایش به خاطر اضطراب او تکان خوردند. به دنبال شکار در حیاط گشتند و به سایهسگ
 رداند و با تک چشم یاقوتی رنگش، دید بزند.کرد سرش را بگکه تالش میچرخید، درحالی

تنگ شده بود، که مانند یک گروه کر که با باز  230های کوکوئیرینا سعی کرد که روی خاطرات مثبتش تمرکز کند. دلش برای صدای غورباقه
یاها، درختان مرکبات، و بوی نان خواندند. دلش برای بوی اقیانوس، شکوفه دادن مگنولساختند، اطراف محله میها آهنگ میکردن درب بطری

 های محلی تنگ شده بود.ی نانواییتازه

 آید.ی خشک کن بیرون میای که از دریچهداد ... مثل هوای معطر شدهحتی رطوبت حسی راحت و آشنا به او می

را بازدید کند، جایی که پیرمردان دومینو  231اسپالزا د آرمخواست ها را باز کند و در شهر به اکتشاف بپردازد. میخواست دروازهبخشی از او می

 هایتان دود کنند.شد گوشفروخت که باعث میکردند و کافه کیوسک، اسپرسوهایی چنان قوی میبازی می

                                                            
228 HTK 
229 Fortaleza 

 کوکوئی: نام رایج چندین گونه از غورباقه های کوچک بومی پورتوریکو230

 231  Plaza de Armasمیدان رژه 
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داستانی بسازد. های ولگرد را بشمرد، برایشان نام بگذارد، و از هرکدام خواست در خیابان قدیمی خودش، خیابان سن خوزه، پرسه بزند، گربهمی
واقعی بپزد با موز  232ی بارچینا نفوذ کند و مِفونگویخواست به درون آشپزخانههمانطور که عادت داشت با خواهرش این کارها را انجام دهد. می

کردند از خانه فرار می آورد، وقتی که او و هیالاش را به یادش میهای یکشنبهسبز سرخ شده در روغن و بیکن و سیر ... طعمی که همیشه بعدازظهر
 سوزاندند.شناختند و برایشان دل میها را میخوردند، جایی که کارکنان آنجا غذا میی اینبودند، در آشپزخانهو اگر خوش شانس می

ت، و مجبورش کند که قدر خسته اسخواست نیکو را بیدار کند، اهمیتی نداشت که چخواست بالفاصله اینجا را ترک کند. میطرف دیگر، رینا میاز 
 ای از اینجا بروند ... هرجایی جز سن ژوآن.با یک سفر سایه

رغم ه نیکو انداخت. علیمنجنیق. نیم نگاهی ب یشد احساس کشیدگی بکند، مثل یک قرقرهاش باعث میی قدیمیآنقدر نزدیک بودن به خانه
 تیش بیرون کشید و رویش انداخت.پشلرزید. رینا یک پتو را از کولهشب گرم، او روی کاشی کف می

اک گذاشته بودند. هر بار که سفر ها یک اتصال را به اشترکرد. خوب یا بد، آنرینا دیگر در مورد تمایل به محافظت از نیکو احساس آگاهی نمی
 فهمید.می بهتر میگذاشت، و او را ککردند، خستگی و عذابش، روی رینا تأثیر زیادی میای میسایه

خواستند به او نزدیک شوند را پس خدایان دیگری را که میی نیمهبه طرز ویرانگری تنها بود. خواهر بزرگش بیانکا را از دست داده بود. همهنیکو 
 ها، در البیرنت و در تارتاروس او را زخمی و ترسان کردند، ترسان از اعتماد به دیگران.زده بود. تجربیاتش در کمپ دروگه

ی قهرمانان سزاوار آن که همه خواست نیکو حمایت و پشتیبانی داشته باشد. چیزیه بتواند احساسات او را تغییر دهد، اما میرینا شک داشت ک
شده و حتی احترام  ماندید. با افرادی دوستشدید. تنها نمیی لژیون دوازدهم بود. برای مبارزه به دلیلی واال، عضو نیروها میبودند. این کل نکته

 برد.نج میبه تنهایی ر مانند نیکو، ،طورخدایی نباید آنکردید. حتی وقتی خدمتتان تمام شد، جایی در جامعه داشتید. هیچ نیمهکسب می

ها ند بود. هنگامی که آنجوالی بود. هفت روز دیگر تا یکم آگوست مانده بود. در تئوری، زمان زیادی برای رسیدن به النگ آیل 25امشب 

 شود.اطر شجاعتش به رسمیت شناخته میخشد که نیکو به رینا مطمئن می -اگر مأموریتشان را تمام کنند -تمام کنندمأموریتشان را 

او گذشتند، انگار که او یک سایه  اش رفت. سعی کرد آن را زیر سر نیکو به عنوان یک بالش موقت قرار دهد، اما انگشتانش ازبه سراغ کوله پشتی
 کشید. بود. رینا دستش را عقب

 ند کند و بالش را زیر سرش بلغزاند.که انگشتانش از ترس سرد شده بودند. این بار، او توانست گردن نیکو را بلرینا بار دیگر تالش کرد، درحالی

 پوست نیکو سرد بود، امّا جز آن طبیعی بود.

 رینا دچار توهم شده بود؟

ن به خودش را برای هفت روز دیگر شد. اگر او فشار آورداو به طور دائمی داشت محو میای کرده بود ... شاید نیکو انرژی زیادی صرف سفر سایه
 داد ...ادامه می

 صدای یک مخلوط کن او را از افکارش بیرون کشید.

 «ذارم هرکول!میاست. من اسمشو هخوای؟ این یکی مخلوط آناناس، انبه، پرتقال و موز، زیر یه تپه نارگیل پودر شدیه اسموتی می »مربی پرسید:

                                                            
232mofongo   مفونگو: یک ظرف موز سبز سرخ شده از پورتوریکو 
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 ازش ... خوشم میاد، مرسی!  -

 ه.د.ک.رسید که رستوران خالی باشد. یک مهمانی خصوصی. های اتریم انداخت. هنوز هم درست به نظر نمیی بالکننیم نگاهی به حلقه 

 خوام توی طبقه دوم دیده بانی کنم. دوست ندارم ...مربی، فکر کنم می  -

ی دیگر در برابر ی پشت بام چند هالهنداخت. بالکن سمت راست ... یک شکل تیره. در باالی آن، در لبهیک جنبش کوچک چشمانش را گیر ا
 ابرهای نارنجی ظاهر شدند.

 رینا شمشیرش را کشید، اما دیگر خیلی دیر بود.

هایش مانند اسپاگتی شل شدند. کنار و نوک یک سوزن وارد گردن رینا شد. دیدگانش تار، و اندام ووووش!ی نقره، صدای ضعیف نور خیره کننده
 نیکو به زمین افتاد.

 ی یک واق، منجمد شده و واژگون شدند.ها در نیمهآیند، اما آنهایش را دید که به سمتش میشدند، سگکه چشمانش بسته میدرحالی

 «هــــــــــــی! »در بار، مربی فریاد زد:

 دیگر. ووووش یک

 دنش به زمین افتاد.مربی با دارتی نقره ای در گر

 اش شده بود.های فلزی. صدایش در نیامد. بدنش به غیرفعالی بدن سگنیکو. بیدار شو رینا سعی کرد بگوید،

ها به ظرافت و با سکوت داخل حیاط پریدند. یکی باالی سر رینا به زمین های تیره روی پشت بام به انتظار نشسته بودند. نیم دوجین از آنهیکل
 «دختره رو بردار. »ی محو خاکستری رنگ را تشخیص دهد. صدای مبهمی گفت:فقط توانست یک لکهنشست. او 

 ای بر سرش کشیده شد. رینا شگفت زده بود از اینکه اینگونه بمیرد ... بدون حتی یک مبارزه.گونی

 شیاریش را از دست داد.ای سنگین از مبلمان برداشتند و هسپس دیگر مهم نبود. چند جفت دست خشن او را مانند تکه
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 که کامل به هوش آید، جواب خودش را به او نشان داد.قبل ازاین

 در باراچینا روی در ورودی عالمتی بود: ه.د.ک

 «دار نیست.دار نیست. از نظر من خندهخنده »رینا به خودش گفت:

طور آموخته بود که چگونه سبک بخوابد، با ذهنی آماده و هشیار بیدار شده و به سرعت آماده حمله شود. در حال حاضر، همانها پیش، لوپا به او سال
 شد.گشتند، او متوجه وضعیتش که حواسش باز می

سفت بسته شده بود. با توجه رسید دور گردن او محکم شده باشد. به یک صندلی گونی هنوز سرش را تحت پوشش قرار داده بود، اما به نظر نمی
هایش سفت شده و دستانش به پشت بسته شده بود. اما مچ پاهایش را با طناب محکم به حسی که نسبت به آن داشت، چوب بود. طناب روی دنده

 نکرده بودند.

بخشی هم که استفاده کرده را تکان داد. هر آرامیا اسیر کنندگانش آماتور بودند، یا انتظار نداشتند به این سرعت بیدار شود. رینا پنجه و انگشتانش 
 رفت.بودند، اثراتش داشت از بین می

 اش قرار داد.اش را روی سینهترشد. رینا اجازه داد عضالتش شل شوند. چانههایی در داالن اکو شد. صدا نزدیکجایی درجلوی او، صدای قدم

روی صداشناسی، رینا در اتاقی با دیوارهای آجری یا بتونی قرار داشت؛ شاید یک زیرزمین  قفل کلیکی کرد. در با صدای غژغژ باز شد. با قضاوت از
 و یا یک سلول. شخصی وارد اتاق شد.

XXII 
 رینا
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 رینا فاصله را محاسبه کرد؛ بیشتر از پنج فوت نبود.

اش با خرخری از روی درد به . اسیرکنندهاش کوبید. نیروی وارده، صندلی را شکستبه سمت باال چرخید و پایه های صندلی را به بدن اسیر کننده
 زمین خورد.

 ها زیاد شد.فریادی در راهرو طنین انداخت. تعداد قدم

ی های محدودش را از زیر پاهایش رد کرد تا بازویش جلویش قرار بگیرد. اسیرکنندهای قِل خورد، و دسترینا گونی را از سرش لغزاند. نیم دایره
 با چاقویی در کمربندش، گیج و منگ نقش زمین بود. -اکستریدخترجوانی در استتارخ -او

 اش فشرد.رینا چاقو را برداشت، روی او نشست، و تیغه را بر گلوی اسیرکننده

 سه دختر دیگر در درگاه ظاهر شدند. دو نفر چاقو کشیدند. نفر سوم تیری در زه گذاشت.

 ای، همه خشک شدند.برای لحظه

سناریوهایی ساخت که چگونه  کرد تا حرکت کند. رینازد. کامالً عاقالنه، دختر هیچ تالشی نمیاش زیر تیغه به تندی میشریان کاروتید اسیرکننده
های ورزشی سیاه و کمربند ی سیاه، کفششرت خاکستری استتار، شلوار جیِن رنگ و رو رفتهها تیتواند بر سه نفر جلوی در فائق آید. همه آنمی

 ند؛ انگار که قصد داشته باشند جایی اردو بزنند، یا به پیاده روی و یا شکار بروند.ابزار پوشیده بود

 «شما شکارچیان آرتمیس هستین! »رینا متوجه شد:

ای را گیرحرفه، موهای زنجبیلی او در دو طرف سرش تراشیده، اما بر باالی آن بلند بود. ظاهر یک کشتی«سخت نگیر! »دار گفت:دختر کمان
 «کنی!و داری اشتباه میت »داشت:

 تر روی گلوی دختر فشرد.شناخت؛ تالش برای نرم کردن فشار دشمن. چاقو را سختدختر روی زمین دمی برآورد، اما رینا آن ترفند را می

 «تونید به من حمله کنید و اسیرم کنید! دوستای من کجان؟کنی! اگه فکر کردی که میداری اشتباه می تو »رینا گفت:

 «س.های تو بستهبدون هیچ آسیبی، همون جایی که ولشون کردی. ببین، این شرایط سه به یکه و دست »مو زنجبیلی قول داد:دختر 

 «جا و ممکنه بعدش مبارزه عادالنه باشه. من تقاضا دارم ستوانتون رو ببینم؛ تالیا گریس.تون هم بیار اینحق با توئه. شش نفر دیگه »رینا غر زد:

 تر گرفتند.هایشان را با نگرانی سفتجبیلی پلک زد. دوستانش چاقودختر مو زن

 خندید.گروگان رینا روی زمین شروع به لرزیدن کرد. رینا فکر کرد ممکن است که او دچار تشنج شده باشد. بعد متوجه شد که دختر می

 «چیز خنده داری گفتم؟ »رینا پرسید:

 «من گفته بود که تو خوبی، ولی نگفت چقدر خوب! جیسون به »دار بود:ای خشصدای دختر زمزمه

های آبی ی مشکی و چشمآمد، با موهای به هم ریختهرینا با دقت بیشتری روی گروگانش متمرکز شد. دخترحدوداً شانزده ساله به نظر می
 درخشید.ای میای نقرهانگیز. باالی پیشانیش حلقهشگفت

 تالیایی؟ تو -
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 «شم که توضیح بدم، اگه تو با مهربونی گلوم رو نبری.ل میخوشحا منو  »تالیا گفت:

ای بودند که رنگ سبز ارتشی داشتند؛ بدون پنجره. های به هم چسبیدهها هدایت کردند. دیوارها، بلوکشکارچیان او را از میان هزارتویی از داالن
خوردند پیچ می یگر قرار داشتند. راهروها پیچ خورده، تغییر کرده و مجدداًدی بیست فوت از یکهای تار فلورسنت بود که با فاصلهتنها نور از المپ

لنگید، جایی ها میرفت. تالیا گریس در کنار آندانست به کجا میرسید که میکرد. به نظر میها را هدایت میاما شکارچی مو زنجبیلی، فوبی، آن
 زد.داشت، اما چشمانش از سرگرمی برق میفته بود. شکارچی باید درد میاش که رینا با صندلی به آن ضربه زده بود را گراز دنده

 «های خاصی دارن که...ها پروتکلگم برای دزدیدنت متاسفیم. این مقر مخفیه. آمازونیباز هم می »رسید:صدای تالیا متأسف به نظر نمی

 کنین؟ها؟ شما برای اونا کار میآمازونی -

 «ونا!همراه ا »تالیا اصالح کرد:

فرستن. و گاهی اوقات، اگه ما دخترایی ببینیم که ها سربازان تازه استخدام شده رو به سمت ما میما درک متقابل داریم. گاهی اوقات آمازونی -
 ها چنین عهدی ندارن.فرستیم. آمازونیها میمایل نیستن همیشه دوشیزه بمونن، اونا رو پیش آمازونی

دم هر روز یه دسته سگ نگه داشتن بردگان مرد توی قالده و روپوش مخصوص نارنجی رنگ. من ترجیح می »غرید: یکی از شکارچیان با انزجار
 «نگه دارم.

ها و شکارچیان همه چیز رو با یه دید نگاه آمازونی »، نگاهی به رینا انداخت:«اون مردها برده نیستن سلین. صرفاً تابعن. »تالیا سرزنشش کرد:
ها رو اون جایی که گایا شروع به به هم زدن روابط کرده، ما همکاری نزدیکی با هم به راه انداختیم. با کمپ ژوپیتر و کمپ دورگه کنن، اما ازنمی

 «به روی همدیگه، خب... یکی باید با تموم هیوالها مقابله کنه. نیروهای ما توی سراسر قاره گسترش یافته.

 «دونستین.کردم به جیسون گفتین که هیچی از کمپ ژوپیتر نمیمن فکر می »اد:های طناب بر مچ دستش را ماساژ درینا رد

 ی هرا.اون موقع حقیقت داشت. اما اون روزا گذشتن، به لطف نقشه -

 لحن تالیا جدی شد:

 برادرم چطوره؟ -

 «وقتی توی اپیروس ترکش کردم خوب بود. »دانست گفت:رینا چیزی را که می

اند؛ به رنگ آبی الکتریکی شدید و هشداردهنده و بسیار شبیه چشمان جیسون. جز این، خواهر و برادر هیچ شباهتی او فهمید چشمان تالیا آشفته
ن و ردنداشتند. موهای تالیا به هم ریخته و تیره بود. شلوار جینش پاره پاره بود و با سوزن دوزی سر هم مانده بود. او زنجیری فلزی به دور گ

 پانک نمرده! شما مردین!شد: رنگِ او نشانی داشت که به این صورت خوانده میهایش داشت و پیراهن خاکستری کممچ

را در  کامالً آمریکاییفکر کرده بود. تالیا بیشترشبیه به دخترانی بود که پسران  کامالً آمریکاییرینا همیشه به جیسون گریس به عنوان پسری 
 کنند.قو تَلَکِه میها با نوک چاکوچه

امیدوارم که هنوز هم خوب باشه. چند شب پیش یه خواب در مورد مامانمون دیدم که ... خوشایند نبود. بعد پیغام نیکو رو  »تالیا در فکر فرو رفت:
 «خواد شکارتون کنه. که خیلی کمتر خوشایند بود.ی این که اوریون دنبالتونه و میتوی خوابم گرفتم درباره
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 جایی. پیغام نیکو رو گرفتی.خاطر همینه که این به -

 هاست. قمار کردیم تا بتونیم شما رو جدا نگه داریم.های آمازونیترین پناهگاهخب ما برای تعطیالت به پورتوریکو هجوم نیاوردیم. اینجا مخفی -

 جدا نگه داشتن ما ... چطوری؟ و چرا؟ -

ها ضربه زد. یک ی چاقویش به آنای از درهای فلزی به پایان رسید. فوبی با دستها رسیدن به مجموعهها، فوبی متوقف شد. داالن بدر مقابل اون
 سری ضربه پیچیده مانند کد مورس.

زنن. من باید به خط مقدم ها دارن بخاطر اورین توی شهر قدیمی گشت میمن باید شما رو اینجا ترک کنم. شکارچی »تالیا دنده کبودش را مالید:
 دستش را به حالت انتظار جلوی رینا گرفت:« گردم.بر

 چاقوم، لطفا؟ -

 «شن؟های من چی میو سالح »رینا آن را پس داد:

ها اما آمازونی -ها و فالن چیزآدم ربایی و بستن چشم -رسهدونم که احمقانه به نظرمیوقتی این جا رو ترک کنی برگردونده میشن. می -
شون توی شهر سیاتل داشتن. شاید در موردش شنیده باشی. دختری به گیرن. ماه گذشته یه حادثه توی مرکز اصلیمیشون رو خیلی جدی امنیت

 نام هیزل لوسکه یه اسب رو به سرقت برده.

 «ای بود!های امینیتی رو دیدیم. افسانهنائومی و من فیلم »نیش شکارچی سلین باز شد:

 «د!ای بوحماسه »شکارچی سوم موافقت کرد:

 به هرحال! -

 تالیا گفت:

ن یه چشم ما روی نیکو و ستیره. مردان غیرمجاز اجازه ندارن هرجایی نزدیک اینجا بیان، ولی ما براشون یه یادداشت گذاشتیم، بنابرین نگرا -
 شن.نمی

 ای از یک دست نوشته بود:تالیا از کمربندش یک تکه کاغذ را بیرون کشید، به رینا تحویلش داد. کپی

 یه پراتور رومی بهتون بدهکاریم.

 گرده، پس سرجاتون بشینید!امن و امان بر می

 شید.وگرنه کشته می

XOXشکارچیان آرتمیس ، 

 رینا نامه را پس داد:

 کنه.نگرانشون نمی درسته. این اصالً -
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کردم، پوشوندم. باید مانع از این بشه که هیوالها خیلی باحاله که! من پارتنوس آتناتون رو با تور استتار جدیدی که خودم طراحی  »فوبی خندید:
 «پیداش کنن ... حتی اوریون. عالوه براین، اگه حدس من درست باشه، اوریون بیشتر دنبال توئه تا دنبال مجسمه.

 «دونی؟از کجا می »اند:کرد بین چشمانش منگنه زدهرینا احساس می

 «گه.و ... خب، اون اکثر مواقع درست میفوبی بهترین ردیاب و شفادهنده منه  »تالیا گفت:

 «؟اکثر »فوبی اعتراض کرد:

 باال گرفت. من تسلیممهایش را با ژست تالیا دست

 ها توضیح بدن چرا زندانیت کردیم. فوبی، سلین، نایومی، رینا رو تا داخل همراهی کنین. من باید برم پدافند رو بررسی کنم.ذارم آمازونیمن می -

 «های مخفی امنه.گفتین که این مکان انتظار یه جنگ رو دارین. اما »شد:رینا متوجه  

 تالیا چاقویش را غالف کرد.

خوام در مورد اردوگاهت بشنوم. در مورد این که چه جوری کارت کردم زمان بیشتری داشتیم پراتور. من میشناسی. آرزو میتو اوریون رو نمی -
 دآور خواهرت هستی و هنوز... .اون جا تموم شد. تو برای من خیلی یا

 «شناسی؟ جاش امنه؟تو هیال رو می »رینا پرسید:

 «هیچ کدوم از ما این روزا جامون امن نیست پراتور، بنابراین من واقعاً باید برم. شکارخوبی منتظرمه!»تالیا سرش را کج کرد:

 تالیا در انتهای داالن ناپدید شد.

 ی رینا را به داخل هدایت کردند.در فلزی با غژغژی باز شد. سه شکارچ

آسا هایی غولای برای عقابی انبار موجب شد رینا یک نفس واقعی بکشد. آشیانهشد، اندازهپس از آن تونل تنگ که باعث ایجاد تنگناهراسی می
ی سه طبقه ارتفاع داشتند، با دازهها که به انهایی از قفسهتوانستند تحت پوشش سقف آن، یک مانور بزرگ انجام بدهند. ردیفکه هرکدام می

ها فشرده شده بودند. نیم دوجین زن جوان در لباس و شلوار سیاه در نزدیکی ایستاده ها در میان راهروی بازیابی جعبهفاصله وجود داشت. لیفتراک
 یونانیشدند؛ تیرهای منفجر شونده و آتش ر میداها نشانهها جعبهکردند. در مقابل آنهایشان مقایسه میهایشان را روی تبلتبودند و یادداشت

 ی آزاد ارگانیک(.)برای محدوده ردالیش(، افسارهای ییتا16های آماده استفاده، )بسته

 ی آشنا نشسته بود.دار باال آمده بود، یک چهرههای تیغهها و سالحمستقیماً مقابل رینا، در پشت میز کنفرانس که از حجم گزارش

 عزیزم.خواهر  -

 هیال ایستاده بود:

 ما دوباره این جاییم، تو خونه. دوباره در مواجهه با مرگ حتمی. باید این جوری مالقات کردن رو تموم کنیم. -
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fatan 

ThundeR

 درهم نبودند.خیلیاحساسات رینا 

 خوردند.هم می به شن و یخبا   ،فقط انگار داخل یک مخلوط کن

که عاشق هیال بود. اگر خواهرش نبود، رینا دفعات زیادی دانست درآغوشش بگیرد، یا فریاد بزند و فرار کند. البتهدید، نمیهر بار که خواهرش را می
 مرد.می

 ها از پیچیده هم فراتر رفته بود.ی مشترک آناما گذشته

 یتوی طالیی، نشان ملکه در رسید. دور کمرش یک کمربند طنابی توگیر به نظر میشلوار چرم و تاپ سیاهش چشمهیال میز را دور زد. در 
ای شد به عنوان قُل دوم رینا اشتباه گرفته شود. هر دو موی تیره بلند و چشمان قهوهها، بسته شده بود. حاال بیست و دو سال داشت اما میآمازونی

ترین تفاوت بینشان زخم سفید بزرگ روی پیشانی ک حلقه نقره با عالمت نیزه و مشعل یکسان مادرشان، بلونا داشتند. واضحیکسان داشتند. حتی ی
را با چینی از نگرانی اشتباه بگیرد. اما رینا روزی که  شناخت، ممکن بود آنرنگ شده بود. کسی که هیال را نمیهیال بود. با گذشت چهار سال کم

 را در دوئل داخل کشتی دزدان دریایی خورده بود، به یاد داشت.هیال آن زخم 

 «خب؟ هیچ حرف گرمی با خواهرت نداری؟ »هیال حرف زد:

XXIII 
 رینا
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 «ممنون که دزدیدیم! بهم دارت بیهوشی زدی، یه گونی رو کلم کشیدی و به صندلی بستیم! »رینا گفت:

های ماست؛ باید ترین پایگاهز مهماتور باید اینو درک کنی! این مرکز پخش یکی قانون قانونه! تو که به عنوان یه پرا »هیال چشمانش را چرخاند:
 «ام.رای خانوادهبتونم استثنا قائل بشم. حتی دسترسی بهش رو کنترل کنیم. نمی

 بری؟!کنم که ازش لذت میپس چرا فکر می  -

 اینم هست.  -

که هیال چقدر سریع با هویت جدیدش سازگار شد. از اینبود، رینا شگفت زده میرسید خونسرد و آرام اگر خواهرش به همان اندازه که به نظر می
 شده بود، شگفت زده و کمی ترسیده بود.

های اصلیش در آن کرد. مهارتشش سال قبل، یک خواهر بزرگ ترسیده بود که بهترین تالشش را برای محافظت رینا در برابر خشم پدرشان می
 ن جای مناسب برای مخفی شدن بود.زمان فرار کردن و پیدا کرد

 کرد.پوشید و آرایش میدار میهای زرق و برقهیال به سختی کار کرد تا مورد توجه باشد. لباس 233سپس در جزیره سایرس

عالقه سایرس کی از خدمه مورد یکرد. او تبدیل به خوشحالش می واقعاً خندید، انگار که تظاهر به شادیبا جسارت تمام همیشه لبخند زده و می
 شد.

ایی با دیگری شان سوخت، به اسارت دزدان دریایی در آمدند. هیال دوباره تغییر کرد. او برای آزادیشان از یک دزد دریبعد از اینکه جزیره پناهگاه
ترین ساحل بدست زدیکسمت ن مبارزه کرد. احترام خدمه را بدست آورد، به طوری که بلک بیرد در نهایت اجازه داد هیال هدایت کشتیش را به

 گیرد.

 ها رسانده بود.حاال او خودش را دوباره به عنوان ملکه آمازونی

 شد ...ه پدرشان شده بود، نمیکرد، تبدیل به چیزی ککرد چرا خواهرش دمدمی مزاج بود. اگر مدام تغییر میکه درک میرینا البته

 «مسخره نیست؟! یه کمی دوبار کُشه؟ هیاللقب جدیدت ه.د.ک! »رینا گفت:

 ش بشی.خواستم تو متوجه کنایهفقط می  -

 دونستین که کجا فرود میایم. از کجا؟می  -

ان. از اونجایی که من و تو به هم اتصال داریم، فکر کنم به اندازه ای یه نوع جادوئه. چندتا از پیروانم دختر هکاتهسفر سایه» هیال شانه باال انداخت:
 «تون کنن.کافی ساده بود تا ردیابی

احساسی  هی ربوده شدن چدانست که رینا دربارهرینا تالش کرد تا خشمش را فرو نشاند. با بازگشت به پورتوریکو، هیال باید بهتر از بقیه مردم می
 داشت.

ظه مناسب ما رو دستگیر ها و فرمانده آرتمیس هر جفتشون به پروتوریکو اومدن تا توی لحاین کارا خیلی سخت بوده. ملکه آمازونی »نطقی کرد:
 «کنن. فکر نکنم به خاطر این باشه که دلتون واسم تنگ شده.

                                                            
233 Circe 
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 «باهوشه. »فوبی شکارچی مو زنجبیلی پقی خندید:

 هیال گفت:

 دونه خودم بهش یاد دادم.معلومه. هرچی می  -

ی دزدان دریایی به اندازه ات خشونت آمیز را تقریباًها تفریحکردند. آمازونیها کم کم گرد آمدند. انگار که وقوع جنگی را حس میبقیه آمازونی
 دوست داشتند.

 «تون رو جلب کرده.اوریون! این چیزیه که به اینجا کشوندتون. اسمش توجه »رینا حدس زد:

 «تونستم بزارم تورو بکشه.نمی »هیال گفت:

 بیشتر از اینه.  -

 ماموریتت واسه اسکورت پارتنوس آتنا ...  -

 ها یه موضوع شخصیه. حاال داستان چیه؟مهمه! اما قضیه چیزی بیشتر از اینه. این واسه شما و شکارچی  -

ره. هاست که روی زمین راه میها اوریون قرنی غولاوریون یه چالش سخته. بر خالف بقیه »هیال انگشتانش را در طول کمربند طالییش گرداند:
 «جنس مونثی که جرات کنه قوی باشه، داره.هر ها یا شکارچی ها یا کال اون عالقه ویژه ای به کشتن آمازونی

 این عالقه ناشی از چیه؟  -

 موجی از ترس از میان دختران اطرافش عبور کرد.

 «خوای خودت توضیح بدی؟ آخه اونجا بودی.می »فوبی نگاه انداخت: هیال به

ها پیوست. اون بهترین دوست بانو آرتمیس بود. تو تیراندازی به جز خود بانو و برادرش در دوران باستان اوریون به شکارچی »لبخند شکارچی پژمرد:
 «آپولو، هیچ رقیبی نداشت.

 شناخت ...رسید. اما طوری بود که انگار اوریون را از سه یا چهار هزار سال قبل میارده ساله به نظر نمیرینا لرزید. فوبی بیشتر از یک دختر چه

 «این وسط چی اشتباه پیش رفت؟ »پرسید:

 «اوریون از حد خودش گذشت. عاشق آرتمیس شد. »های فوبی سرخ شد:گوش

خوان تورو مال که با تو مثل بقیه رفتار کنن. اما آخرش همشون میدن، اینمی ارتباط با مردها همیشه همینطوریه. قول دوستی »هیال خرخر کرد:
 «خودشون کنن.

 کرد. پشت سرش دو شکارچی دیگر، نائومی و سلین با ناراحتی لرزیدند.فوبی به ناخنش نگاه می

رفت. آخر سر ... و به درون دنیای وحش میالبته بانو آرتمیس ردش کرد. اوریون کم کم تند خو شد. سفرهای دراز و درازتری ر »فوبی گفت:
 «مطمئن نیستم چی شد. یه روز آرتمیس به اردوگاه برگشت و بهمون گفت که اوریون کشته شده. دیگه هم در موردش حرف نزد.
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ه شد، تبدیل به تاروس زندموضوع هر چیزی که بود، وقتی اوریون دوباره از تار »هیال اخم کرد که باعث برجسته شدن زخم روی ابرویش شد:
 «زت متنفر باشه.عاشقت بوده، ا تونه بیشتر از کسی که قبالًبدترین دشمن آرتمیس شد. هیچکسی نمی

 کرد. به یاد گفتگویی که دوسال پیش در چارلستون با الهه آفرودیت داشت، افتاد ...رینا درک می

 «کشتش؟اگه مشکل اونه، چرا آرتمیس دوباره نمی »رینا گفت:

ها تنهان، مثل شه. اما هر موقع شکارچیتر از انجام دادنشه. اوریون باهوشه. هر وقت آرتمیس کنارمونه دور میگفتنش راحت »زخند زد:فوبی پو
 «ها برای ردیابی و کشتن اوریون، وقت صرف کرد.قرن 234شه. ستوان قبلیمون زو نایت شیدکنه و دوباره غیب میمیاالن، بدون هشدار حمله 

ندازیم. توی اونو به یاد آرتمیس می ی ماههمزاره. فکر کنم ها نمین. اوریون فرقی بین ما و شکارچیها هم تالش کردآمازونی »گفت:هیال 
 ...«کشه کنه، جنگجو هامون رو میکنه، تو مراکز توزیعمون اختالل ایجاد میانبارامون خرابکاری می

 «گیره!خیر جهان قرار میهای شما برای تسنقشه به عبارت دیگه، سر راه »رینا به خشکی گفت:

 «.دقیقاً »هیال شانه باال انداخت:

 «ام.جا و منو گرفتید. شماها تله گذاشتید و من طعمهاین همون دلیلیه که اومدید این »رینا گفت:

 دخترها همگی جایی را جز صورت رینا برای نگاه کردن پیدا کردند.

 «دچار عذاب وجدان نشید! این نقشه خوبیه. برناممون چیه؟ اال لطفاًوای، ح »شان کرد:رینا سرزنش

 «خوای جزئیات رو توضیح بدی؟بهتون گفتم که خواهرم سرسخته. فوبی، می »هیال به همراهانش لبخند کجی زد:

خدایان مؤنثه. ی ردیابی نیمهتو همونطور که گفتم اوریون دنبال توئه نه پارتنوس آتنا. تبحرش خصوصاً »شکارچی کمانش را روی شانه انداخت 
 «تونی بگی ما شکار طبیعیشیم.فکر کنم می

 «جالبه. ببینم دوستام، نیکو و گلیسون هج تو امنیت هستن دیگه؟ »رینا گفت:

ستتاریم رو روی تر باشه. بهترین فن اطرافشون نباشی جاشون امنزنم اگه تو اکنی اما حدس میسفر می مرداکنم چرا با درک نمی »فوبی غر زد:
 «ا یه کم شانس اوریون یه راست دنبالت میات سمت خطوط دفاعیمون.تون انجام دادم. بمجسمه

 «و بعدش؟ »رینا پرسید:

هاش دارن محدوده ویجو سن ژوآن رو تالیا و بیشتر شکارچی »کرد:هیال همان لبخند سردی را زد که دزدان دریایی بلک بیرد را مضطرب می
ای تله گذاشتیم. من بهترین جنگجوهام رو آماده باش نگه داشتم. غول رو به تله فهمیم. هر گوشهمحض اینکه اوریون نزدیک بشه میپان. به می
 «ندازیم بعد اونو به تاتاروس بر می گردونیم.می

 «شن!ه میها با همکاری یه خدا و دورگه کشتکردم بیشتر غولبکشیمش؟ فکر میتونیم می »رینا پرسید:

 «دیم.یرمون رو بهتون هدیه میشه. و بعد دعای ختر میقصد داریم کشفش کنیم! وقتی اوریون نابود بشه ماموریتتون آسون »هیال گفت:

                                                            
234 Zoë Nightshade 

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

من واسه پارتنوس آتنا فرستن. چرا یه انتقال اها به تموم دنیا کشتی میتونیم چیزی بیشتر از دعای خیرتون داشته باشیم. آمازونیمی »رینا گفت:
 «ها برسونه...گوست به کمپ دروگهکنی؟ می تونه مارو قبل از اول آجور نمی

ها دختران کنی. آمازونیخودت خشم صاتعه شونده از مجسمه رو حس می دادم. اما قطعاًتونستم، خواهر، انجامش میتونم. اگه مینمی »هیال گفت:
تو جستجوت،  موفقیتدونی. برای ها به کنار، خودت پیشگویی سه سرنوشت رو میافتخاری هیدیزن. پارتنوس آتنا تحمل دخالت مارو نداره. این

 «مجسمه رو تحویل بدی. شخصاً  خودت باید

 رینا دچار نا امیدی شد.

رده. ر کهای فلزیتو تعمیها سگکنیم. بخش فنی آمازونیا جایی که بتونیم کمکت میتهی، نا امید نشو.  »وار نوازش کرد:ی او را گربهشانه یفوب
 «و چندتا هدیه باحالم واست داریم.

 سلین به فوبی کیفی چرمی داد.

های بیهوشی مثل همونی که روت استفاده کردیم. هممم دیگه چی؟ های شفا بخش. دارتبذار ببینم ... معجون »داخلش را زیر و رو کرد: یفوب
 ای را بیرون کشید.فوبی فاتحانه پارچه نقره ای تا شده« اوه، آره!

 «یه دستمال؟ »رینا پرسید:

 بهتر از اون! یه کم برو عقب.  -

 فوبی پارچه را روی زمین پرت کرد؛ بالفاصله تبدیل به یک خیمه ده در ده شد.

ده. فقط خواب داخلشه. هر چیزی بذاری توش متناسب با اندازه چادر تغییر اندازه میتهویه هوا داره. چهار نفرست. یه میز و کیسه »فوبی گفت:
 «محض احتیاط اون مجسمه گنده رو داخلش نذار.

 «تونی بچپونیشون اون تو.اگه همسفرای مذکرت اعصابت رو خط خطی کردن، همشه می »سلین نخودی خندید:

 «کنه ... مگه نه؟اینطوری کار نمی »نائومی اخم کرد:

کردم. هر وقت خواستی جمعش کنی، کلمه فرمان استفاده مینظیرن. یکی مثل این داشتم: همیشه ازش این چادرا بیحاال هر چی!  »فوبی گفت:
 «235ه!آکتیون

 چادر جمع شده، تبدیل به دستمالی کوچک شد. فوبی آن را برداشت داشت، داخل کیف چرمی گذاشته و به رینا داد.

 «تشکرم.دونم چی بگم. م... نمی نمی» رینا به لکنت افتاد:

 بیخیال! این کمترین کاریه که برای ...  -

مشکی پوشیده و موی  ، حرکت کرد. تازه وارد لباس تماماًبه سمت هیال مازونی به سرعت مستقیماًآتر، دری محکم باز شد. یک پنجاه پا آن طرف
 بورش به پشت دم اسبی بسته شده بود.

                                                            
235Actaeon    پائید، و آرتمیس از غضب او را تبدیل به یک اسب کرد.شکارچی  که در زمان استحمام آرتمیس او را می 
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 «کنزی، نه؟ »رینا او را از کمپ ژوپیتر بیاد داشت:

 چیزی را در گوش هیال زمزمه کرد.و « پراتور! »دختر تعظیم کوتاهی به سمت او کرد:

ترسم اوریون چیزی اشتباه پیش رفته. ارتباطمون رو با مدافعین محدوده از دست دادیم. می »به رینا خیره شد:« فهمیدم! »چهره هیال سخت شد:
»... 

 پشت رینا، درهای فلزی منفجر شدند.
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mina.r 

kimeia 

ThundeR

 رینا دست به شمشیرش برد اما فهمید که همراهش نیست.

 «جا برید بیرون!از این »فوبی کمانش را آماده کرد:

 کرد، دویدند.بار به سمت در که داشت دود میسلین و نائومی با تیرهای سیاه مرگ

 کرد.رفتند، شلیک میها سپر و شمشیر به دست جلو میکشید. در زمانی که آمازونیخشم جیغ میفوبی با 

 «رینا! باید بریم. »هیال دستش را کشید:

 تونیم اینطوری ول ...نمی  -

 «موفق بشه!باید خرن. جستجوی تو محافظام برات وقت می »هیال داد زد:

 هیال دوید.رینا با این که متنفر بود اما به دنبال 

XXIV 
 رینا
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ری که نظیرشان را در پرتغال دیده بود، به داخل انبار یورش آورده هایی خاکستبه در کناری که رسیدند رینا به عقب خیره شد. دوجین گرگ؛ گرگ

ومی و فوبی. شکارچی مو ها، شتاب کرده بودند. جلوی در پُر دود را اجساد فدائیان پر کرده بود: سلین، نائها برای سد کردن راه گرگبودند. آمازونی

زنجبیلی که هزاران سال زیسته بود، حاال بی حرکت افتاده، چشمانش گشاد ازحیرت، و تیر سرخ و مشکی بزرگی در شکمش نشسته بود. کنزی 

 آمازونی با خنجرهای بلند براق، هجوم برد. از روی اجساد پرید و به درون دود فرو رفت.

 دویدند.اد. کنار هم میهیال، رینا را به درون راهرو هل د

 «میرن! یه کاری باید بتونیم بکنی....همشون می »رینا فریاد کشید:

گاهمون کرد. تنها تر بود. کمینگاه خودمون رو تبدیل به قتلاحمق نشو، خواهر! اوریون از ما باهوش »درخشید:های هیال خیس از اشک، میچشم

 «ها و گایا رو شکست بدی.اون مجسمه رو ببری پیش یونانیباید داریم تا تو فرار کنی. تو ش تونیم بکنیم اینه که عقب نگهکاری که می

های قفل دار وارد رینا را به سمت ردیفی پله هدایت کرد. در پیچ و خم راهروها حرکت کردند، اما با چرخیدن در پیچی، به درون اتاقی با قفسه

 فت، اما قبل از اینکه حیوان حتی بتواند بِغُرَد، هیال بین چشمانس را سوراخ کرد. گرگ پودر شد.شدند. گرگ خاکستری بزرگی روبه رویشان قرار گر

 «هات اون توئن. بجنب!ردیف باالیی. اسلحه »ها دوید:هیال به سمت نزدیک ترین ردیف قفسه

 رفت. باالی پله به سقف بسته رسید. رینا چاقو، شمشیر و کوله پشتیش را چنگ زد. بعد به دنبال خواهرش بر روی پلکان فلزی مدور

 هیال چرخید و نگاهی عبوس به او انداخت.

 خوام واسه توضیح دادنش وقت صرف کنم، باشه؟ قوی باش و نزدیک بمون.نمی  -

ش باال رفتند تا ها از میانای باشد که پشت سر گذاشته بودند. هیال دریچه را باز کرد و آنتوانست بدتر از صحنهرینا فکر کرد که چه چیزی می

 ی قدیمیشان وارد شدند.به ... خانه

درخشید. دیوارهای سفید زمخت های بیست پایی میهای کدر روی سقفسقفی طوری بود که رینا به یاد داشت. پنجرههمان سالن اصلی دقیقاً

شد رسید که باعث میدار میهایی آذینعاری از تزیین بودند. مبلمان از چوب بلوط و فلز، و چرم سفید بود؛ سفت و مردانه. دو طرف سالن به تراس

 نشست.میجا را نگاه کند؛ و همیشه هم به تماشا رینا همیشه بخواهد آن

سقفی اضافه کرده، و  یهای مدرن را داشته باشد. پنجرهپدرشان هر کاری در توانش بود انجام داده بود تا ملک قرون وسطایی حس و حال خانه

راسته در لباسی تر شود. اما تنها توانسته بود مکان را به صورتی تغییر دهد که شبیه جسدی آهمه چیز را سفید رنگ زده بود تا خانه روشن و با روح

 نو به نظر برسد.

کرد، اما او و هیال عادت داشتند وانمود که چرا حتی در پورتوریکو هم اجاق داشتند را رینا درک نمیدریچه درون اجاق عظیمی باز شده بود. این

توانستند که با وارد شدن به اجاق، میکردند توانست پیدایشان کند. همیشه تصور میکنند اجاق مخفیگاهی محرمانه بود که در آن، پدرشان نمی

 ی کودکیشان.های دیگر قدم بگذارند. حاال هیال آن تصور را به حقیقت تبدیل کرده بود. آن هم با وصل کردن مخفیگاه زیر زمینیش به خانهبه مکان

 هیال ...  -

 بهت گفتم که؛ وقت نداریم...  -
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 اما ...  -

 االن من مالک ساختمونم. به نام خودم زدمش.  -

 کردی؟ چیکار  -

 رینا، بس که از گذشته فرار کرده بودم، خسته شدم. تصمیم گرفتم که اونو برگردونم.  -

د. اما این های صنعتی پرخطر را بازیافت کرشد زبالهشد تلفن یا چمدانی گم شده در فرودگاه را پس گرفت. میرینا حیرت زده به او خیره ماند. می

 خانه و چیزهایی که درونش رخ داده بود؟ چیزی برای برگرداندن وجود نداشت.

 «کنیم. میای یا نه؟خواهر، داریم وقت رو تلف می »هیال گفت:

 «دیده بودی؟قبال اونا رو  »ها چشم دوخته در حالی که مختصری از وجودش انتظار داشت که اشکال نورانی کنار نرده، سوسو بزنند:رینا به بالکن

 بعضیاشون رو.  -

 بابا؟  -

 «دونی که واسه همیشه رفته.البته که نه. خودت می »هیال سرزنشش کرد:

 ؟چراچیزی بدونم. تو چطور تونستی برگردی؟  زیاد مطمئن نیستم  -

 «جوری شد؟خواستی بدونی چطوری اونتا بفهمم! تو نمی »هیال داد زد:

 دونی ...ارواح یاد بگیری، هیال. بین این همه آدم، تو بهتر می از تونی چیزینه! چون تو نمی  -

 «شی؟ترن. باهام میای یا بهشون بگم واسه این که تو گذشته گیر کردی مُرده محسوب میرم. دوستات چند بلوک اون طرفدارم می »هیال گفت:

 من اون کسی نیستم که مالکیت اینجا رو گرفته.  -

 چرخید و از در جلویی بیرون زد.ی پایش هیال روی پاشنه

توانست فریاد خشمگین هنوز می رینا یک بار دیگر به اطراف نگاهی انداخت. آخرین روزش را در اینجا بیاد داشت؛ آن زمان ده ساله بود. تقریباً

 ها.انداخت، بشنود؛مثل همسرایی غمگینانه ارواح روی بالکنپدرش را که در سالن اصلی طنین می

هایی با رنگ پوسته روجی دوید. گرمای نور آفتاب بعد از ظهر او را در بر گرفت و خودش را در خیابانی یافت که تغییری نکرده بود؛ خانهبه سمت خ

 کردند.ی درختان موز استراحت میها یا در سایههای آبی، و دو جین گربه که زیر ماشینپوسته، سنگ فرش

 توانست احساسی نوستالژیک داشته باشد.در روی ... اوریون نایستاده بود، رینا می تر روشاید اگر خواهرش چند پا آن طرف

 «خب، حاال هر دو دختر بلونا با هم. عالیه. »:غول لبخند زد

 رینا کمی از خودش رنجید.

 برده بود.ها حمله ای، حتی بدتر از پولیبتوس تصور کرده بود؛ غولی که به کمپ دورگهاو اوریون را مثل دیو زشت گنده
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اش شد اوریون را به عنوان یک انسان پذیرفت؛ قدی بلند، عضالنی و خوش چهره. پوستش به رنگ نان گندم برشته بود. موهای تیرهدر عوض می

ادر شرور و توانست برچرمی، چاقوی شکاری و کمان و تیردانش، می یخورد. با شلوار سیاه، نیم تنهها به باال پیچ میریز کوتاه شده و در گوشه

 تر رابین هود باشد.خوش قیافه

ها آمد. سپس رینا فهمید که آنای با عینک دید در شب به چشم میتنها چشمانش با تصویر مطابقت داشت. در اولین نگاه، او به عنوان نظامی

ه بود. زمانی که به رینا خیره شد؛ ی چشمان غول جاسازی شدهای مکانیکی برنزی که در کاسهعینک نیستند. شاهکار هفاستوس بودند، چشم

ین حس که انگار او به چیزی ا . رینا ازهای متمرکز شونده چرخیده و بر روی او قفل کردند. لیزرهای هدفگیری از قرمز به سبز تبدیل شدحلقه

 نگریست، گرمای بدن، ضربان قلب و میزان ترسش، احساس ناراحتی کرد.فراتر از بدنش می

قطارهای بخار  ها که شبیه چرخای از قرقرههای چندگانه از میان مجموعهبه جالبی چشمانش داشت. رشته یبی سیاهی تقریباًهمراهش کمان ترک

 شد؛ جای دست کمان با برنز صیقل داد شده آراسته، و دارای چندین عقربه و دکمه بود.مینیاتوری بود، رد می

ورد که او یک دشمن بود؛ کسی آیاد ه شد بخندید که به سختی مینکرد. چنان درخشان می هیچ تیری در زه نگذاشت و هیچ حرکت تهدید آمیزی

 جا، حداقل نیم دوجین شکارچی و آمازونی را کشته بود.که برای رسیدن به این

 «رینا، تو برو. من با این هیوال خرده حساب دارم. »هیال خنجرهایش را کشید:

 «تو شجاعی. پس همون کاری رو کن که معاونات کردن. بیا بمیر. دوباره کش،هیال  »اورین با دهان بسته خندید:

 هیال قدمی به جلو برداشت.

 «اوریون! تو خون آمازونی کافی روی دستات داری. شاید وقتشه که یک رومی رو هم امتحان کنی. »رینا بازوی او را چنگ زد، گفت:

 روی زره سینه رینا افتاد. های غول کلیک کردند و درخشیدند. لیزر قرمز برچشم

ی رومی که تورو بکشم، باید برام مسئله رو واضح کنی. چرا یه بچهدرسته پراتور جوون. اما باید اقرار کنم که کنجکاوم. قبل این  -

شکن  کمک کنه؟ تو مقامت رو، لژیونت رو رها کردی و خودت رو تبدیل به یه قانونها یونانیکنه تا به همچین مسافتی رو طی می

... از زباله  زباله ای بود؟ ...کردی؛ و به خاطر چی؟ جیسون گریسی که تحقیرت کرد. پرسی جکسونی که تورو پس زد. از ... چه کلمه

 بودن خسته نشدی؟

کنی. داری، پیدا نمیش رو میدجایی که آرزو یا انتو عشق رو اوهای رینا وزوز کرد. اخطار آفرودیت را دو سال پیش در چارلستون بیاد آورد: گوش

 ده.خدایی قلب تو رو التیام نمیهیچ نیمه

 «کنم.من خودم رو با پسرایی که ممکنه یا ممکن نیست دوستم داشته باشن، محدود نمی »قدرتش را جمع کرد تا با نگاه خیره غول مقابله کند:

ها و یا خود آرتمیس هیچ تفاوتی نداری. در مورد قدرت و استقالل رچیها، شکاکلمات شجاعانه! اما تو با آمازونی »لبخند غول، تحقیر کننده بود:

ترسید و این شه. به خاطر نفوذی که دارم، میهاتون خرد میشید، آرمانکنید. اما وقتی با یک مرد مملوء از شجاعت حقیقی رو به رو میوراجی می

 «میرید.شید یا میلیم میکنید، اما اون وقته که تسکنه. پس فرار میشما رو جذب خودش می

 هیال دست رینا را کنار زد:
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 های خیلی ریز تا ...کنم به تیکهکشم، غول. تبدیلت میمن تورو می  -

اهرش را تماشا کند. رینا باید تمرکز غول را روی توانست مردن خوافتاد، نمیچیز دیگری که اینجا اتفاق می ، هر«هیال! »رینا حرف او را قطع کرد:

شده،  و حفظ کنی. مطرودر پیمان شکارکنی قوی هستی، اما به هیچ وجه نتونستی حتی اوریون، این تویی که ادعا می »داشت:گه میخودش ن

 «درت شدی. حاال به من بگو چطوریه که تو ترسناکی؟ها سگ شکاری مامُردی. و االن تو ماموریت

 تر و سردتر شد.رنگتر، و لبخندش کمعضالت فک اوریون سخت

کنی که اگه منو پای صحبت نگه داری نیروی کمکی دونی شاید فکر میتالش خوبی بود. امیدوار بودی که تعادلم رو بهم بزنی. می »اقرار کرد:

 «ا آتش یونانی خودش سوزوندم؛ هیچ کس زنده نموند.دیگه وجود ندارن. من قرارگاه خواهرت رو ب اوناده. اما افسوس پراتور، نجاتتون می

 غرش کنان، حمله کرد. اوریون با ته کمانش به او کوبید؛ به پشت در خیابان به پرواز در آمد. هیال

 اوریون تیری از تیردانش بیرون کشید.

 «صبر کن! »رینا داد زد:

 یافت.کوبید. باید نقطه ضعف غول را میاش سخت میقلبش میان سینه

ها نمرده بودند ... تمام شکارچی ای دورشان کند. و حتماًتوانست با سفر سایهرسیدند، نیکو میمیتر بود. اگر به آن باراچینا تنها چند بلوک آن طرف

 تعدادی آن بیرون هنوز زنده بودند ... برای گشت زنی در تمام محیط شهر باستانی پخش شده بودند. قاعدتاً

این گیجت  خوای؟ مسلماًمیقبل از اینکه بکشیمون جوابت رو ن اوریون تو پرسیدی که انگیزه من چی بوده. »:صدایش را تحت کنترل در آورد

 «کنن.ها مرد گنده خوشتیپی مثل تو رو رد میکرده که چرا زن

 غول تیر را بر زه گذاشت.

 کنم.اشتباه گرفتی. من چابلوسی رو تحمل نمی 236تو منو با نارسیوس  -

 «البته که نه!» رینا گفت:

درت، خودداری را با خواهرش به برخواست اما رینا احساساتش را گسترش داد و تالش کرد مشکل ترین نوع ق اشهیال با نگاهی مرگبار در چهره

 «ه باشه. اولم اون پرنسس فانی...ها باید خشمگینت کرداما این موضوع» اشتراک بگذارد:

 «زدم.که فقط داشتم باهاش الس می فهمید. دختر خوشگل ولی احمقی بود. اگه یه کم شعور داشت، می237مروپ»اوریون پوزخند زد:

 «ها رو صدا کرد.بذار حدس بزنم؛ در عوض جیغ کشید و نگهبان» رینا گفت:

                                                            
236Narcissus   قیافه که با دیدن تصویر خودش در آب عاشق آن شدپسری خوش 

237 Merope 
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ها خیلی راحت بری. نگهبانشی که با خودت کمان و خنجر نمیاون موقع سالح هام رو نداشتم. وقتی به اتاق یه پرنسس وارد می  -

 عید کرد.دستگیرم کردن. پدرش، پادشاه من رو کور و تب

اورد که وقتی هیال دزدکی از هایی را بیاد میاز پشت بام آجری باالی سر رینا، سنگ کوچکی به پایین افتاد. ممکن بود تصور کرده باشد اما شب

 خزید، این صدا را شنیده بود.شد و روی سقف برای دیدن اون میاش خارج میاتاق قفل شده

 به باال نگاه نکند. ش را به کار بست تارینا تمام اراده

 «های جدید به دست آوردی. که اونم به خاطر ترحم هفاستوس بود.اما تو چشم» به غول گفت:

توانست اش کنار رفته بودند، میهای هدف گیر لیزر از روی قفسه سینهجا که نقطهنگاه خیره ی اوریون غیر متمرکز شد. رینا از آن« آره...» 

 همچین چیزی بگوید.

دونی چقدر عجیبه که دشمن مرگ آورت رو مالقات کنی و به مجذوب جا که آرتمیس رو دیدم. میکنم، همونلوس تمومش میتوی د  -

 شدن بهش پایان بدی؟

ها داری؛ یه دونی. شاید تو احساسی مثل احساسی که من به آرتمیس داشتم نسبت به یونانیگم؟ البته که میپراتور، من دارم چی می »خندید:

شه. اگه اونو قباًل شه. اما عشق بیش از حد سمه، مخصوصاً وقتی که عشقت پاسخ داده نمیشیفتگی ممنوعه، تحسینی که تبدیل به عشق می

 کنی.کردی، رینا رامیرز آرالنو، خیلی زود درک میدرک نمی

 «اون رو نابود کنیم. دی این حیوون حرف بزنه؟ بیاخواهر، چرا اجازه می »هیال خنجر به دست، به جلو خم شد:

ها تالش کردن. حتی برادر آرتمیس، آپولو نتونست توی دوران باستان من رو بکشه. برای خالص شدن تونید؟ خیلیمی »اوریون به فکر فرو رفت:

 «از دست من به نیرنگ متوصل شد.

 ومد که تو با خواهرش باشی؟اخوشش نمی  -

 ایش را تیز کرد، اما چیزی نشنید.هبرای شنیدن صداهای بیشتری از پشت بام گوش

 آپولو حسود بود!  -

ترسید که من آرتمیس رو افسون کنم که  »های کمان چرخیدند:ها و قرقرهانگشتان غول دور زه کمان حلقه شد. آن را عقب کشید، اجزای چرخ 

 «تونست شاد باشه.اون می شدم.دونه؟ بدون دخالت آپولو، شاید موفق میاش رو فراموش کنه. و کی میعهدهای دوشیزگی

 «به عنوان خدمتکارت؟ مستخدم خونه تمیز کن کوچولوت؟ »هیال غرید:

ی موجودات روی زمین. من در دیگه اهمیتی نداره. به هر صورت آپولو منو به این جنون کشوند؛ شهوتی خونین برای کشتن همه »اوریون گفت:

این خشم خونین آروم گرفت. اون یه عقرب غول آسا رو از زمین احضار کرد و با نیش زدن به پیشگاه مادرم گایا هزاران نفر رو سالخی کردم تا 

 «کمرم، سمش من رو به مرگ کشوند. به خاطر این بهش بدهکارم.

 «تو به گایا برای کشتنت بدهکاری؟ »رینا گفت:
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مادرم حقیقت رو به من نشون داد. من  »کرد:یهای چشم مکانیکی اوریون به شکل نقاط درخشان کوچکی به صورت مارپیچ حرکت ممردمک

ها رو چه به دوست داشتن میرایان و خدایان! جنگیدم، و اون برای من چیزی به جز بدبختی به ارمغان نیاورد. غولداشتم بر خالف طبیعت خودم می

مون رو بپذیریم، اهمیتی نداره پراتور. ما باید گذشته ی ما باید برگردیم خونه،چه که هستم رو بپذیرم. سرانجام همهگایا به من کمک کرد تا اون

طور که شما انجام دادید. شما سهمی از ارواح خودتون همان »اش را به سمت ویالی پشت سر رینا تکان داد:او چانه« که چقدر تلخ و تاریکه.

 «دارید، هان؟

 ها بیاموزد.توانست چیزی از غولشاید او هم نمی ارواح یاد بگیری.تونی چیزی از تو نمیرینا شمشیرش را کشید. او به خواهرش گفته بود، 

 «ی من نیست. و ما مثل هم نیستیم.این خونه »گفت:

تونی کاری کنی دشمنانت دوستت داشته باشن سر پا موندی. دیدم. با این وهم که می حقیقت وجودت رو قبالً »غول با صدایی واقعا دلسوزانه گفت:

 «شه.ها نصیبت نمییچ عشقی تو کمپ دورگهتونی رینا. هنمی

 ده.خدایی قلب تو رو التیام نمیهیچ نیمهپیچید: کلمات آفرودیت در سرش 

ای وحشتناک، درک کرد که چطور حتی یک های مکانیکی درخشانش. برای لحظهی زیبای غول را بررسی کرد، صورتی ظالم، چشمرینا چهره

 ی کلمات شیرین اوریون شود.آرتمیس، ممکن بود شیفتهای ابدی مانند الهه، دوشیزه

ای داشته باش. یه نمایش ساده از اعتقاد کنی، مگه نه؟ بیا یه استفادهتونستم بیست بار تو رو بکشم. موقعیتت رو درک میتا االن می »غول گفت:

 «تمام چیزیه که الزم دارم. بهم بگو مجسمه کجاست.

 مجسمه کجاست..افتاد. شمشیر رینا تقریباً از دستش 

ی این مدت، غول رینا را تعقیب کرده بود که به معنی آن بود که دانست. استتار شکارچیان کار کرده بود. همهاوریون جای پارتنوس آتنا را نمی

 خورد.مرد، نیکو و مربی هج ممکن بود در امان بمانند. جستجویشان شکست نمیحتی اگر همین االن می

 ای صد پوندی را از تنش در آورده بود. خندید. صدایش در تمام خیابان سنگ فرش شده پیچید.که زرهکرد احساس می

 «تر بود. با دنبال کردن من، تو مجسمه رو گم کردی. حاال دوستان من آزادن که مأموریتشون رو ادامه بدن.فوبی از تو زرنگ »گفت:

 «که به حسابتون رسیدم.کنم، پراتور. بعد از اینمیها رو پیدا اوه، من اون »اوریون لبش را جمع کرد:

 «پس فکر کنم اول ما بخوایم مال خودمون رو تسویه کنیم! »رینا گفت:

 «خواهرمنه! این »هیال با غرور گفت:

 با هم هجوم بردند.

طرف غول یورش برد. رینا خنجرش را به سمت اولین تیر غول به سمت رینا به پرواز در آمد اما هیال سریع بود. تیر را در هوا دو نصف کرده و به 

 ی هر دویشان را با کمانش دفع کرد.ی او برد. غول حملهسینه
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چرخید خنجری دست غول که می هیال را به عقب روی کاپوت ماشین چِوی قدیمی پرت کرد. نیم دوجین گربه از زیر آن پراکنده شدند. ناگهان در

 خالی داد.ظاهر شد، و رینا به موقع از تیغه جا

 اش را خراش دهد.ی سینهغول را شکافت اما فقط توانست قفسه ی چرمیتنهرینا دوباره حمله کرد، نیم

 «جنگی، پراتور. اما نه اونقدر خوب که زنده نگهت داره.تو خوب می »غول اقرار کرد:

 «مرگ من هیچ معنایی نداره. »رینا اراده کرد که شمشیرش تبدیل به پالم شود:

زد ما اول چنان آسیبی به این غول میاتوانستند جستجو را در سالمت ادامه دهند، او کامالً برای کشته شدن در مبارزه آماده بود. دوستانش می اگر

 که هیچ گاه نامش را فراموش نکند.

 «مرگ خواهرت چی؟ اونم برات معنایی نداره؟ »اوریون پرسید:

 هیال بود. جیغی در گلوی رینا گیر کرد اما به نحوی هیال تیر را گرفت. تیری را شلیک کرد که هدفش سینه تر از آنکه رینا بتواند پلک بزند،سریع

. کمربند سلطنتی به تن ها هستمی آمازونیای نابخِرَد، من ملکه هیال از روی کاپوت ماشین سر خورد؛ تیر را با یک دستش گرفته بود: 

 «گیرم.هایی که امروز کشتی رو میتقام آمازونیکنه، من انمنه! با قدرتی که نصیبم می

 کرد.ر شنا، با آب خیس میهیال سپر جلویی ِچوی را چنگ زد و کل ماشین را رو غول پرت کرد، آنقدر راحت که انگار داشت غول را در استخ

 های بیشتری فرار کردند.بهچِوی اوریون را به دیوار نزدیک ترین خانه چسباند. گچ دیوار ریخت. درخت موزی فرو افتاد و گر

 رینا به سمت الشه هجوم برد اما غول با غرشی ماشین را کنار زد.

 «میرید!کنار هم می »قول داد:

 دو تیر بر روی زه کمان ظاهر و زه محکم به عقب کشیده شد.

 ها سر و صدا گشترش یافت.سپس بر روی پشت بام

 بمیر!  -

 کرد.را از وسط نصف می 238ای به سر غول زد که لوئیس ویل اسالگربا چوب بیسبالش چنان ضربه گلیسون هج مستقیم به پشت اوریون پرید و

ها دندهاش به سمت زه برش زد، برشی که باعث شد قرقره و چرخآمد. در خطی با شمشیر استیکسینجلو، جلوی غول فرود میآهمزمان نیکودی

صد پوند به بینی اوریون  شالق چرمی هیدرولیکی به جایش برگشت و با نیرویی معادل به سرعت حرکت کرده و غژ غژ کنند؛ زه مرتعش مثل یک

 کوبیده شد.

 خ.خآخ  -
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 کمان از دست اوریون افتاد و به عقب تلو تلو زد.

جوجه تیغی  ای به سمت اوریون پرتاب کردند؛ به طوری که او شبیه یکها ظاهر شده، و چندین تیر نقرهشکارچیان آرتمیس در سراسر پشت بام

 درخشان شد.

 اش را نگه داشته و صورتش مملوء از ایکور طالیی بود.خورد، بینیغول کور کورانه تلو تلو می

 تالیا گریس برگشته بود.« زود باش! »یکی بازوی رینا را چنگ زد:

 «با اون برو! »هیال دستور داد:

 «خواهر... »رینا حس کرد قلبش ترک برداشت:

من اوریون رو تا جای  »ی پدرشان فرار کردند:آن دقیقاً چیزی بود که هیال شش سال پیش به او گفته بود، شبی که از خانه« ن!تو باید بری! اال »

 «کنم.ممکن معطل می

جین  پرتاب کرد؛ چندسن خوزه تر از خیابان هیال یکی از پاهای غول را چنگ زد. او را با تعادلی شگفت انگیز چرخاند و چندین بلوک پایین

تش غرق آها دویده و تیرهایی با آتش یونانی را شلیک کرده و غول را در ی دیگر را بهت زده کرد. شکارچیان به دنبال او در طول پشت بامگربه

 کردند.می

 «حق با خواهرته. تو باید بری. »تالیا گفت:

های کثیف رشته ی باراچینا خرید کرده بودند، جایی که پیراهنی سوغاتی فروشنیکو و هج با سرخوشی عجیبی کنار او آمدند. ظاهراً در مغازه

 های گرم سیری زرق و برق دار عوض کرده بودند.شان را با لباسرشته

 ...«نیکو، تو به نظر  »رینا گفت:

 «ها نگو.نه حتی یه کلمه! یه کلمه هم در مورد لباس»نیکو هشدار داد:

 ...«رفتید ونستید راحت فرار کنید. غول دنبال من بود. اگر راهتون رو میتچرا اومدید دنبالم؟ می »باز خواست کرد:

 ...«رفتیم. حاال وقتی این اوضاع تموم قابلی نداشت، بچه! ما بدون تو نمی »مربی غر زد:

 ی رینا خیره شد و صدایش لرزید.از روی شانه

 رینا برگشت.

با پیکرهای درخشانی پر شده بود: مردی با ریش منشعب شده و زره غنیمتی پوسیده اش ی خانوادگیی دوم خانههای طبقهپشت سرش، بالکن

های گلوله بود؛ خانمی در لباس شبی به هایشان پر از سوراخدار در لباس های دزدان دریایی قرن هیجدهم، پیراهنوجود داشت؛ دیگر مردان ریش

شان متهمانه به شناخت؛ همهسفیدش؛ و یک دو جین بیشتر که رینا در کودکی میهای رنگ خون؛ یک کاپیتان نیروی دریایی آمریکایی در لباس

 خائن، قاتل.کرد: او خیره شده و صداهایشان در ذهنش پچ پچ می
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 پچ ها راهایش فشار دهد تا پچی اتاقش کز کند و دستانش را بر روی گوشخواست در گوشهرینا احساس کرد دوباره ده ساله است. می« نه... »

 متوقف کند.

 «چیکار... دارنرینا، اونا کین؟ »نیکو بازویش را گرفت:

 «نمی تونم. نمی ... نمی تونم!»البه کرد:

 ، سد شکسته بود. توان رینا تحلیل رفته بود.های زیادی را صرف ساختن سدی در درونش برای عقب نگاه داشتن ترس کرده بود. حاالاو سال

 همه چیز مرتبه.  -

ما تو رو از  »رفتند. نیکو قول داد:ها هیچ وقت نمیاند. آنها واقعاً نرفتهدانست که آنها خیره شد، اشباح ناپدید شدند، اما رینا مینیکو به بالکن

 «بریم. راه بیوفت.اینجا بیرون می

 تالیا بازوی دیگر رینا را گرفت. هر چهار نفرشان به سمت رستوران و پارتنوس آتنا دویدند.

 از درد اوریون را شنید. یرینا همزمان با انفجار آتش یونانی صدای نعره پشت سرشان،

 تونی از گناهت فرار کنی.قاتل، خائن. هیچوقت نمیکردند: و در ذهنش صداها هنوز نجوا می
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Sepehr.Dejavou 

ThundeR 

 و به دنبال بقیه اعضای کشتی رفت. اش خارج شدجیسون از قرنطینه

داد. موتور مثل بوفالویی های شدیدی داشت که او مجبور شد برای خارج شدن از بهداری، روی زمین بخزد. تنه کشتی صدا میانقدر تالطم یکشت

تونی انجامش بدی، طوفان! یه هرج و بهتر میکرد: غرید. در این میان غرش باد را صدای فریاد الهه نایک قطع میشد، میکه در آب غرق می

 و ده درصدی بهم بده!مرج صد 

ی جلویی کشید. کشتی به بندرگاه برخورد کرد و باعث شد او به دیوارهلرزید. سرش تیر میجیسون از روی پلکان به عرشه میانی رفت. پاهایش می

 کوبیده شود.

 «از اقیانوس متنفرم! »اش را گرفته بود از کابینش بیرون آمد:هیزل سکندری خوران در حالی که معده

 «کنی؟غلطی می هتو بیرون از تختت چ »وقتی او را دید، چشمانش گشاد شد:و 

 «تونم کمک کنم!مجبور بودم از اونجا بیام بیرون! می »پافشاری کرد:

 رسید که هیزل قصد مخالفت داشت. اما کج شدن کشتی باعث شد، دست به دهانش بگیرد و سکندری خوران به سمت حمام برود.به نظر می

XXV 
 جیسون

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

رها از اسپارتا بازگشتند و او به یرش را به سمت پلکان پیش گرفت. یک روز و نیم بود که از تختش بیرون نیامده بود؛ از زمانی که دختجیسون مس

کردند. شکمش احساسی داشت مثل اینکه مایکل وارس پشت او ایستاده، مکررا می عای غش کرد. عضالتش از فرمان بری امتناشکل غیر منتظره

 مثل یه رومی بمیر. مثل یه رومی بمیر.زند: فرو کرده و فریاد میشمشیرش را 

 ده بود.های نگرانیشان را شنیکه بقیه از او مراقبت کنند خسته شده بود؛ زمزمهینا جیسون درد را عقب زد. از

کشت و کرده بود. حاال چه او را مین کافی را برای بسته شدن زخم شکمش سپری دیدند، خسته بود. زماکه او را مثل یک کباب برگ میینا از

 کرد.ماند تا زخم برای او تصمیم بگیرد. باید به دوستانش کمک میکشت. منتظر نمییا نمی

جا دید باعث شد درست مثل هیزل حالت تهوع بگیرد. موجی به اندازه یک آسمان خراش به عرشه هر طور که بود به عرشه رسید. چیزی که آن

 ها تکه پاره شده بودند.های بندرگاه را با خود برد. بادبانهای زنبورکی اولیه و نیمی از نردهکمان جلویی برخورد کرد و

ن آتر از کوبید. ابرها تیرهکرد. رگبار باران خودش را به صورت جیسون میرعد و برق در اطرافشان بر تمام سطح دریا مثل نور افکن برخورد می

 شب تشخیص دهد.بودند که او بتواند روز را از 

 نبود.زیاد  دادند ... کهآمد انجام میکشتی هر کاری از دستشان بر می یخدمه

د لئو با افساری مثل ریسمان بانجی جامپینگ خودش را به کنسول بسته بود. ممکن بود وقتی این ایده به سرش زده بود، به نظر خوب رسیده باش

 گرداند.انسانی مجددا به سمت تخته کنسولش بر می 239و شسته شده مثل یک پیدل بال راندامد او را به عقب میاما هر موجی که می

ای حرف زدن همکاری کردند، بدون کلمهها را حفظ کنند. از زمان اسپارتا به بعد مثل یک تیم عمل میآنابث و پایپر در تالش بودند تا بادبان

 دیگر را بشنوند.د این طوفان صدای هموجوکردند که چیز خیلی خوبی بود؛ چون امکان نداشت با می

های سمت راست کشتی آویزان شده و تبدیل شده بود. از روی نرده به یک گوریل -ا بر این گذاشت که او فرانک بودجیسون فرض ر -فرانک

خدمه در تالش بودند تا  کند. ظاهراًپذیرش چندی از پاروهای شکسته را محکم پاهای انعطاف وخورد تا با استفاده از نیروی فوق العاده تاب می

 تری باشد.توانستند این طرح را پیاده کنند جیسون شک داشت که آسمان محل امنکشتی را به آسمان منتقل کنند اما حتی اگر می

 رده باشد.را دلسرد ک طوفانرسید که این کرد اما به نظر نمیکرد. با آتش باران را بخار میحتی فستوس اژدها هم داشت کمک می
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کج در این بین پرسی بیشترین موفقیت را داشت. کنار دکل مرکزی ایستاده، و دستانش را مثل یک بندباز دو طرفش قرار داده بود. هر بار کشتی 

تر ی بزرگهاها را به موجکرد و آنهای آبی از اقیانوس احضار میشد. مشتی کشتی ثابت میکشید و تنهشد، او آن را به طرف مخالف میمی

 زد.رسید که انگار اقیانوس داشت پشت سرهم به صورت خودش مشت میکوبید؛ و طوری به نظر میکه به عرشه برسند، میقبل از این

کرد، کشتی تبدیل به خرده چوب شده بود. جیسون تلو تلو خوران با توجه به این طوفان، جیسون متوجه شد که اگر پرسی این قسمت را اداره نمی

اش را ما جیسون در جواب تنها دستی تکان داد. به کنار پرسی رفت و شانها -رو طبقه پایین!باحتماال  -سمت دکل رفت. لئو چیزی را فریاد زد به

 گرفت.

کرد یرسید و از جیسون نخواست که به بهداری برود، و جیسون قدردان این بود. پرسی اگر اراده ماو مستانه سر تکان داد. شوکه به نظر نمی

هایش خیس و پاره اش به صورتش چسبیده بود. و لباستری داشت. موهای تیرهدر این زمان مشکالت بزرگ توانست خشک بماند اما مطمئناًمی

 بودند.

 چیزی در گوش جیسون فریاد کشید اما جیسون تنها چند کلمه را متوجه شد: چیز ... پایین ... متوقفش کن!

 .کرد به پهلوی کشتی اشارهپرسی 

 «یه چیزی باعث ایجاد این طوفان شده؟ »جیسون پرسید:

پرسی نیشخندی زد و به گوشش کوبید. به روشنی نتوانسته بود چیزی بشنود. با دستش شکلی شبیه شیرجه زدن در دریا درست کرد. سپس به 

 ی جیسون کوبید.سینه

 خوای من انجامش بدم؟می  -

رسید اعتقاد داشت که اگر جیسون به عرشه کردند اما پرسی ... به نظر میی ظریف رفتار میمثل یک شیشهجیسون احساس افتخار کرد. بقیه با او 

 آمده بود، آماده بود کاری را به عهده بگیرد.

 «تونم زیر آب نفس بکشم.شم. اما من نمیخوشحال می »جیسون فریاد زد:

 گی!شنوم چی میشرمنده! نمیپرسی شانه باال انداخت: 

ی راست کشتی دوید، موج بزرگ دیگری را عقب زد و به دریا شیرجه زد. جیسون به آنابث و پایپر خیره پرسی به طرف نرده ،از این حرکت بعد

 شد؛ هر دو دکل کشتی را چسبیده و حیرت زده به جیسون خیره شده بودند.

 «عقلتو از دست دادی؟ »گفت:صورت پایپر می

دیوانه شده  و از طرفی موافقت کند که واقعاً -بابت این مطمئن نبود -ن داد، تا به او بگوید اوضاعش روبه راه بودجیسون به او عالمت اوکی را نشا

 از این یکی اطمینان داشت. -بود

 ها تلوتلو خورد و به طوفان خیره شد.به طرف نرده
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چرخیدند و در خشم و اضطراب برای کرد که باالی سرش مییها را حس مخوردند. جیسون ارتش کاملی از ونتیخروشید. ابرها چرخ میبادها می

 ی به بار آوردن خرابی بودند.گرفتن جسمی مادی، اما گرسنه

ای از گاوهای نر، اسیر کردن ها پیش یاد گرفته بود بهترین راه برای کنترل دستهدستش را بلند کرد و افساری از باد را احضار کرد. جیسون مدت

 شدند.ی گله، و مجبور کردن او به تسلیم شدن بود. سپس سایرین باهم تسلیم میترین بچهسرکشترین و بزرگ

 «کنی!امروز در به من خدمت می »ی از ابر طوفانی زد و آن را به سمت خود کشید:هافسار را به بخش کری

اوه، لعنتی. کردند: های دیگر داشتند فکر میت؛ انگار ونتیکاهش یاف چرخید. طوفان باالی کشتی کمیونتی به اعتراض جیغ کشیده و به دور او می

 این یارو به نظر یه چیزی بارشه.

 جیسون محصور در گردباد کوچکش از روی عرشه پرید. مثل یک دربازکن به داخل آب فرو رفت.

 تر باشد.کرد همه چیز زیر آب آرامجیسون فکر می 

 زیاد آرام نبود!

کرد. بدون اینکه فکری ای را برای او ایجاد میه اعماق اقیانوس مشکالت عدیدهبش هم بود؛ راندن گردبادی انقلیه یالبته به خاطر نوع وسیله

 کشید و شکمش به پشتش چسبیده بود.هایش سوت میمنطقی کند از کشتی پریده و به آب شیرجه رفت؛ حال گوش

 ی بر فراز گودالی عمیق ایستاده بود، توقف کرد.مدگآای به کنار پرسی که برروی بردر نهایت بدون هیچ اراده

 «سالم! »پرسی گفت:

 «چه خبره؟ »دانست چطور:شنوید، هر چند نمیجیسون به وضوح صدای او را می

 زد.ی جاروبرقی حرف میکرد، انگار که از درون یک کیسهاش صحبت میکه از بین حباب هوایی ونتی وقتی

 «اتفاق میفته! صبر کن »پرسی به خأل اشاره کرد:

 ای در تاریکی درخشید و سپس ناپدید شد.سه ثانیه بعد، ستونی از نور سبز مثل چراغ قوه

 «ینه؛ مسبب طوفان اونه.ییه چیزی اون پا »پرسی گفت:

 «ش داری؟تونی بازم نگهتر بریم میشکلش که خوبه. اگه عمیق »سپس برگشت و گردباد جیسون را برانداز کرد:

 «دم.ای ندارم که چطوری انجامش میایده »جیسون گفت:

 «باشه. تو فقط غش نکن.»پرسی گفت:

 خفه شو، جکسون!  -

 «ین چیه.یبریم ببینیم اون پا »پرسی نیشخند زد:
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دید. مثل کرد، چیزی نمیوقتی به عمق بیشتر شنا کردند، در نور خفیف برنزی و طالیی شمشیرهایشان جیسون جز پرسی که در کنارش شنا می

 ت آن شنا کرد.شد. پرسی مستقیم به سمقبل نور سرگردان سبز رنگ دیگری به باال شلیک 

کرد اما سپر اکسیژنش دست نخورده باقی رگیجه مین جیسون را دچار سوکرد فرار کند. بوی اُزونتی جیسون غرش کنان و خرخر کنان سعی می

 ماند.

خوردند. های درخشانی به رنگ سفید کم رنگ، مثل عروس دریایی در جلوی چشمانش پیچ میدر زیر پایشان در نهایت از تاریکی کاسته شد. رشته 

اند. لجن در میان های جلبکی درخشانی بودند که بقایای یک کاخ را احاطه کردهها دشتوقتی که به کف دریا نزدیک شد، فهمید که رشته

کردند. در میان این همه یونانی صدف کاری شده به درون تاریکی پیشروی می . ستون های240زدهای برهوت ملق میهایی خالی با زمینمحوطه

تر از ایستگاه گرند سنترال سر برآورده بود، دیوارهایش روکش مروارید، و سقف طالیی گنبد شکلش مثل تخم مرغی ترک پیچیدگی، دژی بزرگ

 خورده بود.

 «آتالنتیس؟ »جیسون پرسید:

 «که افسانست!اون »پرسی گفت:

 ام ... مگه با افسانه و این جور چیزا سروکار نداریم؟!  -

 ای با طعم حقیقت.نه، منظورم اینه که اون یه افسانه تقبلیه! نه یه افسانه  -

 پس واسه همینه که آنابث مغز عملیاتی گروهه، نه؟  -

 خفه شـــــــــو، گریس!  -

 از میان گنبد شناور شنا کردند و به درون تاریکی کشیده شدند.

 ینجا آشنا به نظر میاد!ا  -

 ...«اینجا  انگار که قبالً »صدای پرسی سخت شده بود:

ای بر روی زمین مرمری سقوط کرد. وقتی دیدش واضح شد ها درخشید و جیسون کور شد. مثل سنگی افتاد و مثل تیلهرو به آن نور سبز مستقیماً

 فهمید که تنها نبودند.

های جلبکی بود. شتدسبز و کمربندی از صدف که به کمرش بود، ایستاده بود. پوستش به روشنی پیش رویشان زنی بیست فوتی با لباسی 

 خورد.درخشید و تاب میموهایش مثل پاهای عروس دریایی می

نهایت درخشان، صورتش به شدت لطیف، و لبخندهایش به شدت خشن بود، انگار که لبخندهای صورتش زیبا اما فرازمینی بود؛ چشمانش بی

 شکست خورده بود. انسانی را مطالعه کرده بود و در تالش برای تکرار کردن، کامالً

                                                            
 های میانی گل روان بود.به این معنی که در میان محوطه 240
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ای برنزی قرار داشت. این وسیله دستانش را روی دیسکی با شش پا ضخامت و از جنس فلز سبز جال داده شده گذاشته بود که باالی سه پایه

انداخت. زن دیسک فلزی را مثل در اسکله سانفرانسیسکو استفاده شده بودند، می های آهنی که در نمایش خیابانی اجرا شدهجیسون را به یاد طبل

هایی از سقف گنبدی کنده یک فرمان هدایت چرخاند. ستونی از نور سبز به باال رفت، آب را شکافت و دیوارهای قدیمی کاخ کهن را لرزاند. تکه

 فرو ریخت. 241شد و به شکل اسلو موشن

 «کنی!ن رو ایجاد میپس تو طوفا »جیسون گفت:

 آره، کار خودمه!  -

های انسان تولید نشده بود. فشاری بین چشمان جیسون بوجود صدای زن ملودیک بود، طنینی ممتد داشت گویی برای شنیده شدن توسط گوش

 خواستند بترکند.هایش انگار که میآمده بود. سینوس

 «خوای؟اینه که کی هستی و چی میباشه، از تعجب شاخ در اوردم! موضوع بعدی  »پرسی گفت: 

 «خواستم قبل از مرگت، ببینمت.که می هویتم؟ من خواهر تو هستم، پرسیوس جکسون! و این »زن به سمت او برگشت:

                                                            
 صحنه آهسته 241
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Cyrus-The-Great 

ThundeR 

 

 .دید: بجنگد یا صحبت کندجیسون دو انتخاب را می

 کرد.گرفت، جنگیدن را انتخاب می، وقتی مقابل بانویی ترسناک و بیست فوتی با موهایی از جنس عروس دریایی قرار میمعموالً

 خطاب کرده بود، باعث شد تردید کند. برادرکه پرسی را اما این

 شناسی؟پرسی تو این ... فردو می  -

 «زنم از سمت خدایی با هم فامیلیم. شما دختر پوسایدون هستید خانمِ... اِم...؟شبیه مامانم که نیست، پس حدس می »پرسی سرش را تکان داد:

شناسه، چرا باید فکر کنم کس منو نمیهیچ »مانند جیغ نهنگ درآورد؛ آه کشید:هایش دیسک فلزی را خراشید و صدایی بانوی رنگ پریده با ناخن
 «هستم! 242شناسه؟ من کیموپولیامنو می خودمبرادر 

 پرسی و جیسون نگاه رد و بدل کردند.

 «هستی؟ یه الهه کوچیک؟ 243کنیم. و تو، امـم، نریدخب ... ما تو رو کیم صدا می» پرسی گفت:

                                                            
242 Kymopoleia 
243 Nereid 

XXVI 
 جیسون
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 کوچیک؟  -

 «که یعنی، تو زیر سن نوشیدن هستی! چون واضحه که خیلی زیبا و جوانی.» فت:جیسون سریع گ

 نجات خوبی بود!پرسی نگاهی سریع به او انداخت: 

 بدنش را در آب ردیابی کرد. جیسون یدهندهاش را به سمت او گرفت و خطوط تشکیلالهه تمام توجش را به سمت جیسون برگرداند. انگشت اشاره
 داد.زند، انگار که کسی داشت قلقلکش میس کند که روح هوایی که اسیر کرده بود، به دورش موج میتوانست احسامی

 «جیسون گریس، پسر ژوپیتر. »الهه گفت:

 آره. من از دوستای پرسیم. -

هیچ وقت منو نپرستیدن.  هامنتظره شده. رومیهای غیرهای عجیب و دشمنیها باعث دوستیپس درسته ... این زمان »چشم های کیم باریک شد:
 «های خشمگین دریایی رو نپذیرفتند.. اونا هرگز کیموپولیا، الهه طوفان244نامم؛ نشانی از خشم عظیم نپتونبرای اونا من یه ترس بی

 نور سبز دیگر با سمت باال شلیک شد، آب را تکان داد و خرابه را لرزاند. یدیسکش را چرخاند. یک اشعه

های ارویی داشتن که من غرقش کردم. حرف طوفانپیشون پیشرفته نیستن. اونا فقط یک قایق یها خیلی نیروی دریاآره، رومیآم،  »پرسی گفت:
 «دی.خشمگین دریای شد، تو داری اون باال یه کار درجه یک انجام می

 «لطف داری. »کیم گفت:

 ه. من مطمئنم که تو منظوری نداشتی...متالشی شد باًموضوع اینه که، کشتی ما هم گرفتارش شده، اون تقری -

 اوه، چرا، داشتم. -

 «خوایم؟بداشتی. خب... این خیلی بده. من فکر نکنم که تو بیخیالش بشی اگه ما مودبانه  »پرسی صورتش را در هم کشید:

 «ایه.وق العادهفساخته  غرق شده. من حتی تعجب کردم که تا االن دووم آورده. نه، حتی االن، کشتی تقریباً  »الهه موافقت کرد:

کردند کشتی را یک تکه نگه دارند. با آمدن به این هایی از دست جیسون به درون طوفان پرید. به پایپر و بقیه فکر کرد که داشتند تالش میجرقه
 کردند.اید به سرعت اقدامی میبدفاع رها کرده بودند. پایین، او و پرسی بقیه را بی

شد با تنفس یک ونتوس آز آن استفاده کرد یا نه، اما اگر قرار بود جنگی دانست میشد. نمیهوایی جیسون داشت کهنه میها، ذخیره جدا از این
 داشته باشد، بهتر بود پیش از این که اکسیژنش تمام شود با کیم بجنگد.

 دادند، هیچ ضمانتی نبود که طوفان متوقف شود.یموضوع این بود که ... جنگیدن با یک الهه در قلمروئش ساده نبود. حتی اگر او را شکست م

 «خب... کیم، ما چه کاری باید بکنیم که نظرت عوض بشه و بزاری کشتی ما بره؟ »گفت:

 «دونی االن کجایی؟پسر ژوپیتر می »کیم لبخند ترسناکی به او زد:

                                                            
244 Neptune 
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 «منظورت این خرابه هاست. یه کاخ باستانی؟ »:زیر آبجیسون وسوسه شد بگوید 

 «، قصر اصلی پدرم، پوسایدون.دقیقاً»گفت: کیم

شناسمش. آخور جدید بابا تو آتالتنیسم تقریبا شبیه پس به خاطر اینه که من می »پرسی بشکنی زد، که صدایش شبیه یک انفجار خفه شده بود:
 «همینه.

های قلمروی قدیمیشون راه برم. اونا حضور خرابه تونم دور و بردونم. هیچ وقت دعوت نشدم که والدینم رو ببینم. فقط میمن نمی »کیم گفت:
 «دونن.آمیز میمنو... تفرقه

چرخش را دوباره چرخاند. کل دیوار سیاه سازه فروریخت و باعث شناور شدن گل و الی به داخل حفره شد. خوشبختانه ونتوس مانند فن عمل 
 کرد و سنگ ریزه و خاک را از صورت جیسون کنار زد.

 «فرقه آمیز؟ اونم تو؟ت »جیسون گفت:

های زیادی کنه. این طوفان باال؟ من در طول مدتکنه. اون قدرت هام رو محدود میپدرم از حضور من در بارگاهش استقبال نمی »کیم گفت:
 «تونم بکنم.حال این فقط یه قسمت کوچیکی از کاریه که من میانقدر بهم خوش نگذشته، با این

 «شه. به هر حال، در مورد پیشنهاد جیسون برای عوض کردن نظرت...داره زیادی بزرگ مییه کوچیک که  »پرسی گفت:

پدرم بدون اجازه خودم، شوهرم داد. اون من رو مثل یه جایزه به بریارز داد، یه صد دست، یه جایزه برای کمک کردن به خدایان در  »کیم گفت:
 «جنگ با کرونوس، در صدها سال پیش.

 «شناسم. اون یکی از دوستای منه! من از آلکاتراس آزادش کردم.هی، من بریارزو می »پرسی خوشحال شد:

 «دونم. من از شوهرم متنفرم. خیلی خوشحال نشدم که دوباره برگشت.آره می »چشمان کیم با سردی برقی زد:

 «اوه. خب... بریارز این اطرافه؟ »پرسی با امیدواری پرسید:

ای که من که اهمیتی داره. نکته اون رفته به کوه المپ تو نیویورک تا دفاع خدایان رو تقویت کنه. نه این »بود:ها خنده کیم مثل صدای دلفین
گم برادر عزیزم، اینه که پوسایدون هیچ وقت با من منصفانه برخورد نکرد. من دوست دارم بیام اینجا، به قصر قدیمیش، چون منو خوشحال دارم می

 «خروشه.شه، و دریا بی هیچ نظارتی میاش خراب شده. یه روزی به زودی، قصر جدیدش شبیه این میکنه که ببینم ساختهمی

 «کنه.گه که اون برای گایا کار میاین تیکش به من می »پرسی به جیسون نگاه کرد:

فهمی تو می »، به سمت کیم برگشت:«غیره.آره، مادر زمینم بهش قول موقعیت بهتر زمانی که خدایان نابود بشن رو داده و غیره و  »جیسون گفت:
 «کنه.ها استفاده میکنه، همون طوری که داره از غولداره، درسته؟ اون داره ازت استفاده میکه گایا قولش رو نگه نمی

 «خدایان المپ، هیچ وقت از من استفاده نکردن. مگه نه؟ ،من تحت تاثیر نگرانیت قرار گرفتم. از طرف دیگه »الهه گفت:

ها، اونا شروع کردن که به خدایان دیگه بیشتر توجه کنن. بعد از جنگ آخر تایتانها دارن سعی میحداقل المپی »پرسی دستانش رو از هم باز کرد:
شنم هستن. میشروع ن -هـ -ها کابین دارن: هکاته، هیدیز، هبه، هیپنوس، ام ... و احتماال یه چندتایی که باها تو کمپ دورگهبکنن. خیلی از اون

 «کنیم، توی هر وعده غذایی. تابلوهای باحال، آشنایی ویژه در برنامه آخر تابستون...ما به همشون پیشکش تقدیم می
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 «ها رو گرفتم؟و من هم اینجور پیشکش »کیم پرسید:

 دونستیم وجود داری. اما...خب... نه، ما نمی -

جدید  یخواستند طعمههای عروس دریایی مو های کیم به سمت او شناور شد، انگار که میزو، با«هات رو واسه خودت نگهدار، برادر.پس قول »
ها خیلی دنبال این بودن که بگیرنت. من باید بگم که ... من خیلی چیزها در مورد پرسی جکسون بزرگ شنیده بودم. غول »حس کنند:را بی
 «دونم این همه مشکل سر چیه.نمی

ها روبه رو امتحان شده. من جدیدا با خیلی از الهه خوای منو بکشی، باید قبلش بهت هشدار بدم که این قبالًه میممنون آبجی. اما، اگ  -
 «خندی.که مثل یه دلفین میترسونی. و این. در مقایسه با اونا تو منو نمی245شدم. نایک، آخلیس، حتی خود نیکس

 د.آماده کرهای ظریف بینی کیم گشاد شد. جیسون شمشیرش را سوراخ

خواد تو ای اینجاست، که خیلی دلش میکشم. بخشی از معامله من این بود که توجه تو رو جلب کنم. کس دیگهاوه، من تو رو نمی »کیم گفت:
 «رو بکشه.

 باالی سرشان، در لبه سقف شکسته، پیکری سیاه پدیدار شد. پیکری بزرگر از کیموپولیا.

 «نپتون.پسر  »صدای عمیقی طنین انداخت:

ای سبزش به شکل خوشه یسینهزد. محافظاش بیرون میاز پوست آبی -زهر احتماالً -غول به سمت پایین شناور شد. ابری از مایع لزج سیاهی
 دار.ای سه شاخه و یک تور سنگین وزنهبود؛ نیزه 246های رتیرائوساز دهان های گرسنه بازی شکل داده شده بود. در دستانش سالح

 «پولیبوتس. غول ضد پوسایدون. :»هایی از او شنیده بود. گفتهیچ وقت این غول خاص را ندیده، اما داستان جیسون

 ها.کنان آزاد شدند، هر کدام به رنگ سبز لیمویی با تاجی چین دار به دور سرشان. باسیلیسکاش را تکانی داد. دو جین مار شناغول موهای بافته

تاروس دنبالش کردم. االن، اینجا در اما، اگه به من اجازه بدی، کار االن من با پرسیوس جکسونه. من تمام راه از تاردرسته پسر روم.  »غول گفت:
 «خوام که ُخردش کنم، یک بار و برای همیشه.های پدرش، من میخرابه

                                                            
245 Nyx 

 جنگدگالدیاتوری که با نیزه سه شاخه و تور وزنه دار می 246
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Mina.R 

ThundeR 

 ها نفرت داشت.باسیلیسکجیسون از 

های چندش آور کوچک، دوست داشتند زیر معابد نیو روم پناه بگیرند. در زمانی که جیسون یک سنتورین بود کوهورتش همیشه کار نفرت مکنده

 داد.هایشان را انجام میانگیز پاک سازی النه

کرد و هر های زرد و تاج زینتی سفید، اما سریع حرکت میک بازو با چشمیک باسیلیسک زیاد به مار شباهت نداشت؛ موجود مار مانندی به اندازه ی

ها دور پای غول زمان با بیش از دو باسیلیسک روبه رو نشده بود. حاال دوجین از آنقت هموکشت. جیسون هیچکرد میچیزی را که لمس می

 شد که کمتر کشنده باشند.نداشتند اما باعث نمیها زیر آب توانایی آتش دمیدن شناور بودند. تنها نکته مثبت: باسیلیسک

زدند. در الگویی ها را نصف کرد. ده باسیلیسک دیگر به دور از برد تیغه، اطراف پرسی چرخ میندوتا از مارها به سمت پرسی حمله کردند؛ او آ

 گشتند.خوردند و به دنبال فرصت مناسب میسرسام آور به عقب و جلو پیچ و تاب می

 ش، یک لمس نیاز بود تا کار را تمام کند.یک نی

 «هی، چطوره یه کم به منم محبت کنید؟ »جیسون داد زد:

 مارها او را نادید گرفتند.

XXVII 
 جیسون
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خودشان  یکه حیوانات دست آموزش نقش کشندهکرد؛ ظاهرا از ایناین کار غول بود که عقب ایستاده و با لبخندی مغرورانه جیسون را نگاه می

 ند، راضی بود.کردرا بازی می

 کیموپولیا!  -

 «باید جلوی اینو بگیری! »جیسون تمام تالشش را کرد تا اسمش را درست تلفظ کند:

انتها رو داده. واسه من پیشنهاد چرا باید این کارو بکنم؟ مادر زمین به من قول قدرت بی »زد به جیسون خیره شد:های سفیدی که برق میبا چشم 

 «بهتری داری؟

 بهتر...پیشنهاد 

 راه نجاتی را حس کرد؛ امکان مذاکره وجود داشت. اما او چه چیزی داشت که یک الهه طوفان به آن توجه نشان دهد؟

 تر کردند. با یورش جریان آب دورشان کرد اما چرخششان را حفظ کردند.ها حلقه دور پرسی را تنگباسیلیسک

 «ها!آهای باسیلیسک »داد زد:

توانستند با ده باسیلیسک بجنگند. به راه حل بهتری شد بدود و کمک کند اما احتماال او و پرسی باهم نیز نمیندادند. میالعملی نشان هیچ عکس

 نیاز داشت.

ند، تر بودند. عاقالنه نبود در زیر دریا رعد و برق را احضار کینیها صدها پا پاخروشید اما آنباالی سرش را نگاه کرد، طوفانی از رعد در سطح می

 توانست آب برای رسانای برق بودن، زیادی خوب بود. ممکن بود پرسی را برشته کند.بود؟ اما اگر هم می

 بهتری برای انجام دادن نداشت. شمشیرش را باال برد؛ در آنی تیغه به رنگ قرمز تند شروع به درخشیدن کرد. یاما گزینه

گار کسی گاز نئون سیال را درون آب پمپاژ کرده باشد. نور به شمشیر جیسون برخورد کرد، در ده ابری متراکم از انوار زرد از میان موج خروشید، ان 

ها را در بر گرفت. چشمان مارها سیاه شد؛ تاجشان فرو افتاد. تمام ده مار باد کردند و جسدشان بر روی پیچک مارمانند کمانه کرده و باسیلیسک

 آب شناور شد.

 «زنم، به من نگاه کنید!دارم باهاتون حرف میدفعه بعدی که  »جیسون گفت:

 «خیلی مشتاق مرگی، رومی؟ »پولیبوتس ترش رویانه لبخند زد:

پرسی شمشیرش را بلند کرد؛ به سمت غول هجوم برد اما غول دستش را میان آب تکانی داد و کمانی از سم روغنی سیاه را به سمت پرسی روانه 

 به طرف آن حمله برد. ایه؟رفیق، این چه حرکت احمقانه داد بزند:که جیسون نآتر از کرد. پرسی سریع

رق پرسی ریپتاید را انداخت. برای نفس تقال کرد و گلویش را چنگ زد. غول تور وزنه دارش را پرت کرد و پرسی به زمین دوخته شد، سم او را غ

 ای گرفتار شده بود.کرد و به طرز نا امید کنندهدر خود می

 «بذار بره! »از ترس شکست:صدای جیسون 
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که مرگ سریعی براش کشه تا دوستت بمیره. بعد از اون همه دردسری که واسم درست کرد، مننگران نباش، پسر ژوپیتر! طول می »غول خندید:

 «خوام!نمی

چه نه به اندازه کافی سریع  گر ها را پر کردند. جیسون عقب نشینی کردابرهای سمی اطراف غول گسترش یافتند و مثل دود غلیظ سیگار خرابه

تر چرخید و ابرها را عقب راند. کیموپولیا بینیش اش ثابت کرد که یک فیلتر مفید بود. زمانی که سم او را فرا گرفت طوفان کوچکش سریعاما ونتی

 رسید بر او تاثیری گذاشته باشد.را چین داد و به درون تاریکی عقب نشینی کرد اما جز آن به نظر نمی

ی سه شاخه عظیمش راه او را داد. جیسون برای کمک شتافت اما غول با نیزهخورد و صورتش به سبز تغییر رنگ میپرسی در تور پیچ و تاب می

 سد کرد.

شتناک شه و چند ساعتی درد وحکشه اما اول فلج میتونم اجازه بدم سرگرمیمو خراب کنی! سم باالخره اون رو میببین نمی »پولیبوتس غر زد:

 «کنم، جیسون گریس!خوام یه تجربه کامل داشته باشه. و یه قسمتش اینه که ببینه تو رو نابود میکنه. میرو تحمل می

داد. ، میای از زره و عضله که بر رویش سایه انداخته بودآمد که به جیسون وقت کافی برای مطالعه کردن برج سه طبقهپولیبتوس به آرامی جلو می
اش خودش را به جلو پرت کرد و شمشیرش را روی پای ماری غول کشید. پولیبوتس نعره زد و سکندری جا خالی داد؛ با استفاده از ونتیاز نیزه 

 خورد، ایکوری طالیی از زخم بیرون زد.

 «خوای؟کیم، این واقعا همون چیزیه که می »جیسون فریاد زد:

 «قدرت نامحدود؟ چرا که نه؟ »ک فلزیش را چرخاند:رسید؛ با تنبلی دیسطوفان به نظر کسل می یالهه

کنی. اما وقتی گایا های ساحلی دنیا رو نابود میتونی تمام خطکنی. میتونی کشتی مارو نابود میاما اون سرگرم کنندس؟ تو می »جیسون پرسید:
 «مونی.زم ناشناخته باقی میطوری باترسونه؟ اینکنه؛ این تو رو نمیها رو نابود مییه مرتبه تمام تمدن انسان

 «کنم!تو یه آفتی، پسر ژوپیتر. خردت می »پولیبتوس برگشت:

داد تا سهمیه روزانه درخواست می کرد حتماًهای دیگری احضار کند؛ اتفاقی نیفتاد. اگر پدرش را مالقات میجیسون تالش کرد تا آذرخش
 هایش را بیشتر کنند.آذرخش

حس شده های تیز نیزه دوری کند اما غول به طرف دیگر حرکت کرد و به قفسه سینه او ضربه زد. جیسون بیاز نوکجیسون تالش کرد تا دوباره 
اش خود دست به کار شد. از پهلو که نیزه جیسون را سوراخ کند، ونتیاز درد به عقب سر خورد. پولیبوتس برای کشتنش آمد. کمی قبل از این

 طول محیط حرکت داد.حرکت کرد و جیسون را سی پا در 

 ممنون رفیق. بهت هوای تازه بدهکار شدم.جیسون فکر کرد: 

 ونتی این ایده را دوست داشت یا نه جیسون مطمئن نبود.

طوری ها ازم بترسن. ایندر واقع حاال که بهش اشاره کردی جیسون گریس، من لذت می برم که فانی »کیم ناخن هایش را بررسی کرد و گفت:
 «تم.ترسناک نیس

 کنم!تو این مورد کمکت می  -
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 جیسون بار دیگر از نوک نیزه اجتناب کرد. گالدیوسش را به یک نیزه گسترش داد و به چشم غول ضربه زد.

 ...«خ خخآ »غول تلو تلو خورد:

رساند و اگر طوفان همچنان ری میکرد. باید پرسی را به بهدااش کرده بود. جیسون باید عجله میخورد اما تقالهایش خستهپرسی در تور پیچ می

 ماند تا او را به آن برساند.ای نمیداد، بهداریدر آن باال به کار خودش ادامه می

 «شی.کنیم و تو قدرتمندتر میان. ما تو رو مفتخر میها وابستهدونی که خدایان به فانیتو می »کنار کیم رفت:

 دونم. تا به االن مفتخر نشدم.چیزی ازین نمی  -

کرد تا جیسون را از گردبادش بیرون بکشد، نادیده گرفته بود. جیسون بهترین تالشش را کرد تا پولیبوتس را که دورش می چرخید و تالش می

 شان نگه دارد.الهه را میان

دم. اولین معبد رومی که تا به حال داشتی! یه یه معبد رو برات توی تمپل هیل داخل نیو روم ترتیب می تونم تغییرش بدم. شخصاًمی »قول داد:

 ...«کنم باعث افتخار و تصور می النگ آیلند سوند.کنم، درست لبه ساحل ها به همون خوبی واست درست میدونه هم تو کمپ دورگه

 و ترس!  -

 شی.شهور میها بشی. تو مها و رومیو ترس یونانی  -

 حرف زدن بسه!  -

غول نیزه را مثل چوب بیسبالی چرخاند. جیسون نشست. کیم کاری نکرد. غول به سختی به پهلوی او ضربه زد به طوری که چند عروس دریایی 

 «شی.متاسفم، کیموپولیا. نباید مزاحم با »های پولیبوتس گشاد شد:از موهایش آزاد شده و در میان آب سمی شناور شدند. چشم

 «من مزاحمم؟مزاحم؟  »الهه سیخ شد:

خدایی وجود زنن. بعد نه نیمهها رو نابود کنن تو رو کنار میها نیستی. به محض اینکه فانیشنیدی؟ هیچی جز ابزاری برای غول »جیسون گفت:

 «داره، نه معبدی، نه ترسی، نه احترامی.

 دروغه!  -

 پشت لباس الهه مخفی شد.پولیبوتس سعی کرد به جیسون ضربه بزند اما او 

 کنی.کیموپولیا، وقتی گایا حکومت کنه، تو بدون مزاحمت به خشم و طوفان حکومت می  -

 «ای برای ترسوندن وجود داره؟اونوقت فانی »کیم پرسید:

 خب ... نه.  -

 خداهایی که از ترس تعظیم کنن؟هایی برای نابود کردن؟ نیمهکشتی  -

 ام ...  -
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 «تونن یه غول رو بکشن.خدا مین کمک کن. با هم، یه الهه و نیمهبه م »جیسون اصرار کرد:

 نه!  -

 «رنجه.ی خیلی وحشتناکیه. گایا خیلی مینه، ایده »رسید:پولیبوتس ناگهان مضطرب به نظر می

افته. بعد تمام تونه به ما کمک کنه که مطمئن بشیم این اتفاق به هیچ وجه نمیمی قدرتمندگایا بیدار بشه! کیموپولیای  اگه »جیسون گفت:

 «کنن.خداها در دورانی با شکوه به تو افتخار مینیمه

 «کنن؟از ترس تعظیمم می »کیم پرسید:

ها. دوتا معبد. من حتی یه رگهکنیم. یه بنر تزئینی سفارشی. یه کابین تو کمپ دوهزاران بار! اسمتم به برنامه تابستونی اضافه می  -

 کنم.وضعیت جنگی کیموپولیایی ابداع می

 «نه! این نقض قرارداده. »پولیبتوس ناله کرد:

 «ترسم.ای که گایا پیشنهاد داده میمن از مفاد معامله »کیموپولیا به سمت غول چرخید:

 «غیر قابل قبوله! نباید به این رومی پست اعتماد کنی. »غول داد زد:

 «تونه من رو بکشه. اما با گایا این فرصت بوجود نمیاد.اگه به معامله عمل نکنم، کیم همیشه می »سون گفت:جی

 «شه منطقش رو قبول نکرد.سخت می »کیم گفت:

روی جایگاه  کرد، جیسون به جلو خیز برداشت و نیزه را در شکم غول فرو کرد. کیم دیسک برنزیش را اززمانی که پولیبوتس برای جواب تقال می

 «خداحافظی کن، پولیبوتس! »برداشت:

 دیسک را به سمت گردن غول پرتاب کرد. کاشف به عمل آمد که لبه دیسک تیز بود.

 سخت بود. پولیبوتس دریافت که بدون داشتن سر، خداحافظی کردن واقعاً
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shayan23  niko

ThundeR 

 

 استفاده از سم عادت زشتیه!  -

 های تیره پراکنده شدند.کیموپولیا دستش را تکان داد و ابر

 تونه یه نفرو بکشه.می 247عادیدونی سم می  -

 ای به آن نکند.هم نداشت اما تصمیم گرفت که اشاره 248جیسون عالقه زیادی به سم فوری

 پرسی را از تور جدا کرد و به دیوار معبد تکیه زد؛ او را با بخشی از هوای ونتی پوشاند.

 های دوستش کافی باشد.میزان اکسیژن کم بود اما جیسون امید داشت برای خارج کردن سم از شش

 «اخ. ممنون. »به عق زدن کرد:به نظر جواب داد. پرسی باال آورد و شروع 

                                                            
247:Secondpoison  کشد و کشندگیش به نسبت کمتر است.سمی که با تاخیر می 
248Firstpoiso  کشد.سمی که فوراً می 

XXVIII 
 جیسون
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 جیسون نفس راحتی کشید

 حسابی نگرانم کردی، داداش!  -

 «هنوزم یه کم گیجم. اما تو به کیم قول دادی وضعیت جنگی واسش درست کنی؟ »پرسی لوچ پلک زد:

 «همین کارو کرد. و من ازش انتظار دارم که به قولش پایبند بمونه. »الهه باالی سرشان امد:

 «ی خدایان هم به رسمیت شناخته بشن.شم که همهحتما! وقتی این جنگ رو بردیم، مطمئن می »:جیسون گفت

ها رو مجبور کرد قول بدن که به شماها بیشتر دوست من این روند رو از تابستون قبل شروع کرده. اون المپی »دستی روی شانه پرسی گذاشت:

 «توجه کنن.

 «شه.ده، براش ارزش قائل میم که یه المپی وقتی قول میدونیما می »کیم بینیش را باال کشید:

من  »گفت که به آن معتقد بود:ایند اما چیزی را میها از کجا میدانست این حرفجیسون نمی« خوام کار رو تموم کنم.به خاطر همین می »

 «گاه داشته باشـ...حداقل پرستششم که هیچ خدایی در هیچ کمپی فراموش نشه. اونا باید معبد، کابین و یا مطمئن می

 های تجاری!و کلکسیونی از کارت  -

 «کنم.ها رو مرتب بازبینی میالبته! تا وقتی که وظایفم رو به خوبی انجام بدم کمپ »جیسون لبخند زد:

 «کنی!ها خدا صحبت میی دهتو داری درباره »پرسی سوت کشید:

 «صدها!»کیم اصالح کرد:

طوفانی که یه غول رو سر برید و  یگیری کیموپولیا ... الههممکنه یه کمی طول بکشه. اما تو باالی لیست قرار می خب دیگه! »جیسون گفت:

 «ماموریت ما رو نجات داد.

که خوام ببینم هر چند هنوزم ناراحتم چون نمی »، پرسی را از نظر گذراند:«از انجام دادنش لذت بردم! »ایش را نوازش کرد:کیم موهای رشته

 «میرین!می

 ...«خیلیا اینو میگن! حاال کشتیمون  »پرسی گفت:

 «تونید تا رسیدن به دلوس درستش کنید.هنوز سر همه! وضعیت ظاهریش خوب نیست اما می »الهه گفت:

 «ازت متشکریم. »جیسون گفت:

 «آره. و شوهرت بریارز واقعا مرد خوبیه. باید یه فرصت بهش بدی.»پرسی:

تو این فرصتی که بهت دادم رو دور نریز، برادر. بریارز پنجاه صورت داره؛ که همشون زشتن. صدها دست داره  »برنزیش را برداشت:الهه دیسک 

 «هاش رو توی خونه جا بده!خواد تموم شصتو می
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 «ریزم.باشه. فرصتم رو دور نمی »پرسی عقب کشید:

 شد شبیه سپر به نظر برسد.بود که باعث می ای فلزی به پشت آن متصلکیم دیسک را برگرداند، تسمه

 اش گذاشت.بر روی شانه کاپیتان آمریکاسپر را به مثل 

ها ازین خیلی گفت. غولتونه مادر زمین رو بیدار کنه، دروغ نمیگفت خونتون میمن مواظب راهتون هستم. پولیبوتس وقتی می  -

 مطمئنن!

 «ممکنه خون من باشه؟ »پرسی پرسید:

 «تو پورت لند بهت چی گفته. 249من یه اوراکل نیستم اما شنیدم که پیشگو فینیاس »رسید:تر از معمول به نظر میحتی وحشت زده لبخند کیم

کند. تو باید با نقطه ضعف شوی که ممکن است قادر به انجامش نباشی و جهان دین خودش را به تو ادا میای مواجه میتو با قربانی  -

 شه. بهتر نیست که باها به زوال کشیده میهای خدایان و انسانبرادرم. به اطرافت نگاه کن تمام ساختهات رو به رو شوی، کشنده

 ها پناه ببری؟اق آبدوست دخترت به اعم

رفتم جونو یه همچین شانسی بهم داد. همون وقتی داشتم به کمپ ژوپیتر می» پرسی دستش را روی شانه جیسون گذاشت و با تقال بلند شد:

 «کنم.ار نمیدم. وقتی دوستام به من نیاز دارن فرجواب رو به توهم می

کنم و این نبرد نابرابر رو نگاه تونی کنار بکشی. من به اعماق آب عقب نشینی میمیو همین نقطه ضعف توئه. ن» کیم کف دستش را نشان داد:

هنوز به یاد دوستتون هیزل  250هاشون آفروس و بیتوسهای اقیانوس هم تو این جنگ هستن. مردم دریایی و مربیکنم. بهتره بدونی که نیرومی

 «لوسکه هستن.

 «مونایی که نخواستن منو ببینن.های کوچولو. هآدم ماهی» پرسی زیر لب گفت:

های متحد گایا رو از النگ آیلند دور نگه دارید. زنده بمونند یا نه ... جنگن. سعی کنید تا نیرویی تو میاونا االن دارن توی جبهه» کیم گفت:

 «صف ناپذیر روبه رو خواهی شد.و فریب خواهی خورد و با غمی وتتر نیست جیسون گریس. کنه. و راه توهم از دوستت آسونزمان مشخص می

یستی؟ به نظرم باید یه کار واست نکیم، تو گفتی یه اوراکل » جیسون سعی کرد تا جرقه نزند. مطمئن نبود که قلب پرسی نیاز به شوک داشته باشد:

 «گر باشی.تونی افسردهجور کنن. واقعا به راحتی می

 ی دلفین مانندش را رها کرد.الهه خنده

 میدوارم برای شکست دادن گایا زنده بمونی.کنی پسر ژوپیتر. ارت زده میتو منو حی  -

 «خوره رو شکست داد؟ای که شکست نمیممنونم. اما چطور میشه الهه» جیسون گفت:

                                                            
249 Phineas 
250 Aphros and Bythos 
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بار شکست خورده. دایی کهن قبال یکخهایی در خونت. دونی. تو فرزندی از آسمانی با طوفاناوه، اما تو جواب رو می» کیموپولیا سرش را کج کرد:

 «دونی از کی حرف می زنم.تو می

 ...«. اولین خدای آسمان؛ اما این یعنی 251اورانوس »کرد، شکل گرفت:درون جیسون آشوبی بیشتر از آن که ونتی ایجاد می

 بله!  -

گایا بیدار بشه.. خب اگه یدا نکنید. پبیا امیدوار باشیم که بهش احتیاج  »کرد:چهره عجیب کیم حالتی به خود گرفت که انگار داشت همدردی می

 «هات رو فراموش نکن، پونتیفکس!شه. اما اگه بردید، قولکارتون آسون نمی

 «من یه کشیش نیستم.» ند:کای طول کشید تا جیسون کلماتش را هضم لحظه

 نیستی؟  -

کنه آرزوی آزادی داره. با این امید بهت کمک کرده که وقتی به سطح برگشتی بهت خدمت میای که به هرحال ونتی» چشمان سفید کیم برقی زد:

 «ده که برای سومین بار اذیتت نکنه.آزادش کنی تا بره. اون قول می

 سومین بار؟  -

سرت ملحق شده اما اون باید اعتراف م بگیره به طوفان باالی گه برای اینکه از تو انتقامی» کرد:کیم مکث کرد؛ انگار که داشت چیزی را گوش می

 «تر شدی.ت نرسیده، چقدر قویکنه از وقتی که توی گرند کانیون به کشتی

 گرند کانیون ...  -

 هایش ناگهان تبدیل به یک روح باد شد.جیسون آن روز در اسکای واک به یاد می آورد؛ زمانی که یکی از همکالسی

 کنم؟الن رو تنفس میکنی؟ من دارم دیدیالن؟ با من شوخی می  -

 «بله. بنظر میاد اسمش این باشه.» کیم گفت:

 جیسون لرزید.

 دم بره. نگران نباشید.در اولین فرصتی که به سطح آب رسیدم اجازه می  -

 «پس، خداحافظ. و شاید سه سرنوشت به شما لبخند بزنن ... البته اگه زنده بمونن.» الهه گفت:

 رفتند.ها باید میآن

 ها بودند.کرد و افراد در آرگو دو نگران آنمام میت -خزن اکسیژن دیالنی رام -ت اکسیژنجیسون داش

                                                            
251 Ouranos 
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ای کنار گنبد طالیی ویران شده نشستند تا پرسی هوایش را تنفس کند ... یا آبش را، اما پرسی هنوز از وجود سم گیج بود؛ برای همین چند دقیقه

 کرد.انوس قرار داشت، تنفس مییا هر چیزی که یک پسر پوسایدون وقتی زیر اقی

 «ممنون، پسر. تو زندگیمو نجات دادی.» پرسی گفت:

 دن.ها برای هم انجام میهی، این کاریه که دوست  -

ولی آه، پسر ژوپیتر توی اعماق اقیانوس پسر پوسایدون رو نجات داده ... شاید بتونیم جزئیات رو پیش خودمون نگه داریم، نه؟ آخه   -

 نکنم پایان ماجرا به خوشی رقم بخوره. غیر از این فکر

 «منظورتو رسوندی. چه حسی داری؟» جیسون نیشخندی زد:

 پرسی لرزید:

ی فلک زده توی تارتاروس نگه داشته بودم. من بهترم. باید ... باید اعتراف کنم که وقتی مسموم شدم فکرم رو روی آخلیس، اون الهه  -

 «کرد ... خوبی داشت ولی از یه راه بد. اگه آنابث متوقفم نمیتقریبا اون رو با سم کشته بودم. احساس 

 «دن.ها برای هم انجام میاما جلوتو گرفت. اینم یه چیز دیگس که دوست» جیسون گفت:

ون ذارن به همکردم که این یه تاوان به خاطر کارم با آخلیسه. سه سرنوشت میآره اما قضیه اینه که وقتی مسموم شدم به این فکر می  -

کنه که سزاوار اونم. این دلیلشه که چرا سعی نکردم روش که سعی کردم اون الهه رو بکشم، بمیرم. و حقیقتش بخشی از من حس می

 به نظر احمقانه میاد. سم غول رو کنترل و از خودم دور کنم. احتماالً

 «کنم.نه، فکر کنم درک می »افکار جیسون به ایتاکا کشیده شد وقتی که از دیدن روح مادرش نا امید شده بود:

ای واسه شکست دادن گایا داری؟ به اورانوس اشاره ایده »دیگری نگفت، او بحث را عوض کرد: پرسی صورت او را بررسی کرد. وقتی جیسون چیز

 «کردی...

کشوندن اون به زمین شکستش دادن. اون ها با خدای آسمان، تایتان »پیچید، خیره شد:های کاخ قدیمی میجیسون به گل و الیی که میان ستون

 «ش داشتن و متالشیش کردن.ی قلمروش دور کردن، به کمینش نشستن، روی زمین نگهرو از محدوده

 «چطوری همین کارو با گایا کنیم؟ »به نظر حالت تهوع پرسی در حال برگشتن بود:

ای داشت اما اگر حق با او اکنون در مورد مفهوم آن ایدهباید سقوط کند.  جهان به طوفان یا آتشجیسون خطی از پیشگویی را دوباره بیاد آورد: 

 تر کند.توانست کمکی کند. در حقیقت امکان داشت ناخواسته مسائل را سختبود ... پرسی نمی

 .کنموقتی دوستام به من نیاز دارن فرار نمیپرسی گفته بود: 

 تونی کنار بکشی.نمیو این نقطه ضعف توئه. کیم هشدار داده بود: 

 امروز بیست و هفتم جوالی بود. جیسون در طی پنج روز، متوجه میشد که آیا حق با او بود یا نه.
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 «بیا اول به دلوس برسیم. آپولو و آرتمیس ممکنه پیشنهادهایی داشته باشن. »گفت:

 «پونتیاک صدا زد؟چرا کیموپولیا تو رو  »پرسی سر تکان داد؛ به نظر ازین جواب رضایت نداشت:

 «پونتیفکس! به معنای کشیشه. »خنده جیسون فضا را شکافت:

 «جدید. حاال باید گردنبند بندازی و مردم رو متبرک کنی؟ xlsرسه. پونتیفکس اوه. مثل یه مدل ماشین به نظر می »پرسی اخم کرد:

های شایسته و چیزایی ازین قبیل ش اینه که به قربانیها عادت دارن یه پونتیفکس ماکسیموس داشته باشن؛ که وظیفنه بابا. رومی  -

 زنم شبیه کار کشیشان کاتولیکی باشه.نظارت داشته باشه تا خدایان یه وقت خشمگین نشن. مقامی که به من پیشنهاد شد ... حدس می

 «ازی؟خوای برای تمام اون خداهای کوچیک پرستشگاه بسهمون بود؟ می حاال منظورت واقعاً »پرسی پرسید:

دونی، که بین دو کمپ رفت و آمد داشته باشم رو دوست دارم، می ی اینهیچوقت به این فکر نکرده بودم، اما من ایده درسته، من قبالً  -

کار کردی؟ فناناپذیری رو رد تو سال گذشته توی المپ چی کنیم و هنوز هر دو کمپ وجود دارند.ی دیگه این کار رو میما از هفته

 جاش از خدایان خواستی که درست عمل کنن. مرد اون حرکت لیاقتش نوبل بود. کردی و به

خوای پیشنهادمون رو رد کنی؟ باشه، هر طور مایلی. زرشک! حاال اوه، تو میشم! ین انتخابم پشیمون میا باور کن بعضی روزا از »پرسی نالید:

 گیریم. زود باش ببپر تو تارتاروس.حافظت رو می

دم؛ کنم. حداقلش اینه که اگه زنده بمونیم، راهت رو ادامه میرو بخاطرش تحسین می کنه. من توتو کاری رو کردی که یه قهرمان می  -

ها رو تو نطفه خفه دونه؟ شاید اگه خدایان بهتر بشن، بتونیم این جنگشم تمام خدایان به رسمیت شناخته بشن. کی میمطمئن می

 کنیم.

 «کنه؟دونی، به نظر فرق کردی ... یه تفاوت خوب. زخمت هوز اذیت میرسه. میجالب به نظر می »د:پرسی موافق بو

 زخمم...  -

جیسون انقدر با غول و الهه مشغول بود که زخم روی شکمش را فراموش کرده بود. در حالی که ساعتی پیش به خاطر این بیماری رو به مرگ 

 بود.

 نه دودی. نه خونریزی. نه جای زخمی و نه دردی.زد.  لباسش را باال و بانداژ را کنار

 «کنم حالم کامال خوبه. لعنت بهش چه خبره؟ناپدید شده. احساس می »جیسون حیرت زده گفت:

 «پسر، تو ناک اوتش کردی. راه درمانت رو پیدا کردی. »پرسی بلند خندید:

 تن درد و کمک به دوستانش این تردستی را به سرانجام رسانده بود.جیسون فهمید. حدس زد که این باید درست باشد. شاید کنار گذاش 
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داد. رومی یا شاید تصمیمش برای مفتخر کردن خدایان در هر دو کمپ او را شفا داده بود، تصمیمی که مسیری روشن برای آینده به او پیشنهاد می

دانست جایگاهش کجاست. تر شده بود. حال میاش بزرگگفته بود، تنها خانواده اکاتها اهمیتی نداشتند. همانطور که به اشباح اییا یونانی ... تفاوت

 کرد. و به این خاطر شمشیر مایکل وارس تاثیرش را از دست داده بود.طوفان حفظ می یاو قولش را به الهه

 یه رومی بمیر.

داد ک قربانی شود؛ نه بدون یک مرد. اما به خودش اجازه نمیمی مپیانخونی از النه! اگر قرار بود بمیرد به عنوان پسر ژوپیتر، فرزندی از خدایان و 

 جنگ درست و حسابی.

«بیا. باید یه سری به کشتیمون بزنیم. »جیسون به پشت دوستش زد:

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

ThundeR

Mixed-Nut

خودش . حداقل او راه گذراندمیزمان سختی را برای تصمیم گیری بین این دو بود، حتماً  مکاره بافورد انتخاب بین مرگ و بازارِاگر نیکو مجبور به 

 تر بودند.را درسرزمین مرگ بلد بود. به عالوه غذاها نیز در آنجا تازه

رو به اسم میز لئو نام کامل شهر  هاونا ی فهمم.من هنوز نمی »مربی هج غرولند کرد: ،زدندبازار پرسه می مسیر مرکزیها در طور که آنهمان

 «گذاری کردن؟

 «به وجود اومده، مربی.شهر قبل از میز  این کنمیمفکر  »نیکو گفت:

 هاه...  -

. دلم برای اون شته باشنحداقل صدسال قدمت دارسه ها به نظر می. این جعبهشاید حق با تو باشه »مربی یک جعبه دونات پودر شده برداشت:

 «.شدهفارچوراهای پرتغالی تنگ 

XXIX 
 نیکو
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 ی یک گرگینه، هنوز همپنجه، رد بازویش دو سرِی چهیماهمتدادِ در ابه پرتغال فکر کند.  دردناکش، توانست بدون فکر کردن به بازوینیکو نمی

 جنگیده است. سیاه گوشبا یک  پرسیده بود که آیااز نیکو  ی مغازهفروشندهقرمز و متورم بود. یک 

صورت هواپیمای کاغذی  های بیشتری بهتوانست نامهنابراین مربی می)ب کاغذهای اولیه خریدند، همینطور یک دسته کمک یجعبه ها یکآن

دویی جدید رینا فقط غذاهای سالم در چادر جا ضیافتمیز از آن جایی که و نوشابه هم گرفتند ) هولههله( و همچنین کمی بنویسد.برای همسرش 

ی مربی هج دهیچیپرف اما به شدت  بی مصیِیضد هیوال هایتلهی اردوگاهی برای متفرقهو کمی وسایل کرد( و آب تازه برایشان فراهم می

 خریدند.

پیراهِن گذشت. او خسته شده بود از اینکه با ن فرار کرده بودند میآوژنیکو امیدوار بود چند تا لباس جدید پیدا کند. دو روز از وقتی که از سن 

 سِت با آناینکه مربی هج یک  به خاطرِ مخصوصاً، در اطراف بچرخد «252ی جذاب نیکورهیجز»  بودشده  که روی آن نوشته اشاستوایی

آروم باش و گردن قرمزها رو دنبال » مزه مثل های بیبا طرح پرچم کنفدراسیون و نوشتههایی تیشرتفقط مکاره  متاسفانه، بازارِ داشت.

 های نخل سر کند.ها و درختبا طوطی فعالًداشت. به همین خاطر، نیکو تصمیم گرفت « کن

 متشکل جنوبی، بیشتر کالیفرنیایز به سمت اردوگاه خودشان حرکت کردند. این قسمت ا سوزان خورشیدِی دو بانده زیر جادهدر امتداد یک  هاآن

های از آلونک ایمجموعه ،شده بود.خود شهر بافورد نقطه نقطه ،های روندهتلفن و درختانی پوشیده از تاک یرهایتبود که با  های بایرزمیناز 

 بود. -دادشهر را تشکیل میشهروندان همان تعداد هم  احتماالً بود که  آلونک هفت تا شش یا -فلزی قابل حمل

بیشتر احساس مادی بودن بکند و او را به  شدیمآدمی اهل حمام آفتاب نبود، اما برای اولین بار از گرمای آفتاب استقبال کرد. باعث  قاًیدقنیکو 

ن وسایل جامد رد یاماز  دستششد. حتی در وسط روشنایی روز، تر میتر و سختازگشت سختای، بکرد. با هر پرش سایهدنیای فانی وصل می

از وسط  مستقیمکرد، وقتی جلو پایش را نگاه نمی ،بار افتادند. یکمی ر پاهایشکناشد. کمربند و شمشیرش بدون هیچ دلیل مشخصی ناگهان می

 یک درخت گذشت.

 «ها بیرون بیایی.که از سایه وقتشه شاید» آورد:وتوس به او گفته بود به یاد مینیکو چیزی را که جیسون گریس در قصر ن

 چون ممکن بود برای همیشه در آن حل شود.ترسید، تاریکی می ازش، ابرای اولین بار در زندگی« .تونستمای کاش می »فکر کرد:با خودش او 
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تورهای آن با ها در اطرافشان بود. تا مایل عالمت نیبلندترن به سمت کمپ نداشتند. آتنا پارتنوس انیکو و هج هیچ مشکلی در پیدا کردن راهش

 .به شدت درخشان درخشید، درست مثل یک روح چهل فوتیای مینقره اش، به رنگاستتارکننده

 شبود که روی تاریخی ساخته شدهتابلوی یک درست کنار  چونبازدید کنند،  تأثیرآموزندهمحلی با از خواست تا ها میآتنا پارتنوس از آن ،ظاهراً

 که تقاطعی از هیچ جا و هیچ چیز بود قرار داشت.جاده  ایی سنگریزههیحاشروی ، و قتل عام بافوردنوشته بود: 

 صدهاای به شکل مستطیل وجود داشت. ی محوطهنزدیکدر آن رینا در بیشه زاری که سی یارد با جاده فاصله داشت بر قرار شده بود.  چادرِ

 ،در تمام اطراف این محوطه. روی هم تلنبار شده بودند ی برای هر کدام،گرانیت با یک صلیببزرگ بسیار سنگ قبرهای ه شکل سنگ بقطعه

 .هم غم انگیزتر به نظر برسدآن محل حتی از قبل  شدیمهای پالستیکی درب و داغون پراکنده بود، که باعث و دسته گل پوسیدههای گل

های ها تعمیر شده بودند، سگیکردند. از وقتی که توسط آمازونبازی می ، وسطیمربی هندبالهای اطراف با یکی از توپ همان آروم و آرگنتوم در

 .درست بر خالف صاحبشان؛ بودندترشده و پر از انرژی ترسرحالفلزی 

ن فرار کرده بودند، زیاد آوژزل زده بود. او از وقتی که دو روز پیش از سن  صلیب یادبودچادر نشسته بود و به  جلوی ورودیرینا با پاهایی روی هم 

ها یا شکارچیان آرتمیس یهم از آمازون دیگری کرد. هیچ خبرکه نیکو را عصبی می ،طور با هیچ هیوالیی روبرو نشده بودند همین نزده بود.حرف 

 افتاده است. پیکرغولچه اتفاقی برای هیال، تالیا یا اوریون  دانستند کهنداشتند. نمی

کرد. دنبال مینیز را  هاآن، رفتندبه دنبال شکار می هایشانها و پرندهسگنیکو شکارچیان آرتمیس را دوست نداشت. تراژدی با همان قاطعیتی که 

از  ترجوانها شده بود و دوباره شروع به جذب دخترهایی حتی گریس رهبر آنخواهرش بیانکا، بعد از ملحق شدن به شکارچیان مرده بود. بعد تالیا 

را پر خواهرش شد جای که می. انگار شودفراموش  توانستمیمرگ خواهرش که انگار داد؛ را آزار میکه نیکو  ،خواهر او با همان هدف کرده بود

 کرد.

از شدت خشم تمام حیاط را تکه و خواست می، ه بودها را در مورد دزدیدن رینا پیدا کردو یادداشت شکارچی ه بودوقتی نیکو در باراچینا بیدار شد

 مهم بود از او بدزدند. شدیگری را که برای فردِها شکارچی خواستنمید. نپاره ک

خیابان  اتفاقدر مورد  ه بودسعی کرد که. هربار آمدبود، خوشش نمیقدر در خود فرو رفته  این که ایناز ، اما پس گرفته بوداو رینا را  ،خوشبختانه

 کرده بود.رینا ساکتش  از او بپرسد، -شانکننده ند و نجواهای متهمه بودارواح روی بالکن که به رینا زل زدی درباره -جوزسن 
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اما چون استراتژی  ،نا کمک کندخواست به ریند خطرناک بود. او میها که وارد ذهنت شودانست. اجازه دادن به آننیکو چیزهایی در مورد ارواح می

توانست رینا را برای ، نمیو هر کسی را که سعی در نزدیک شدن به او داشت رد کند شخصی نیکو این بود که مشکالتش را خودش حل کند

 انجام همان کار سرزنش کند.

 «باالخره فهمیدم. »انداخت: باال رینا نگاهیشدند، در حالی که نزدیک می

 «.کردیمم اهدیوون دیگه داشت ؟ خوبه، چونهست تاریخی یمحوطهجا چجور این که  »هج پرسید:

 .«253هاوواکسنبرد »رینا گفت:

 «زد و خورد کوچیک شریرانه بود. هآه، درسته... ی »هج با حالتی اندیشمندانه سر تکان داد:

 بود. برای یک میدان جنگ غیر معمول، اما هیچ چیز حس نکرد. فعال را در محوطه بیابد ارواح حضور نیکو سعی کرد تا

 مطمئنی؟  -

های بریتانیایی هم خداهای یونانی بودن. ژنرالنیمه استعماری،رهبران  اغلب. یک انقالب آمریکاییاتفاق افتاد،  1870نبرد در سال  »رینا گفت:

 «خداهای رومی بودن.نیمه

 «.قیامروم بود. یک امپراطوری در حال  شبیهبه این خاطر که اون موقع انگلستان » نیکو حدس زد:

 «منه. فکر کنم بدونم چرا اینجا فرود اومدیم. تقصیرِ» رینا یک دسته گل درب و داغون را از زمین برداشت:

 «.افتهیماز این اتفاقات ، بی خیال! بازار مکاره بافورد تقصیر هیچ کس نیست. اوه» گفت:تمسخر هج با 

شدن.  بریتانیایی مغلوب ی سواره نظامبه وسیلهها در اینجا در زمان انقالب، چهارصد نفر از آمریکایی» :جدا کردرا  هپوسیدهای پالستیکی رینا گل

هاشون رو به زمین ها سالحیکاییآمر حتی بعد از این که. برای خونریزی اومده بودن هاسعی کردن تسلیم بشن، اما بریتانیایی استعماری یروهاین

 «تعداد کمی نجات پیدا کردن. فقطقتل عام کردن.  ا روه، اونانداختن
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و مرگ، یک قتل  شرارتهای بیشمار از دنیای زیرین و شنیدن داستانش از میان . اما بعد از سفرشود باید شوکه ششنیدناز که  حدس زدنیکو 

 «توئه؟این ماجرا تقصیر چطور رینا،  »:آمدیمجنگ به سختی چیز قابل توجهی به نظر  دورانعام 

 بود. 254بانستر تارلتون ،فرمانده نیروهای بریتانیایی  -

 «.کردنیمقصاب صداش  بنیِ .یارو دیوونه بوده .در موردش شنیدم» هج خرناس کشید:

 آره...  -

 «اون یکی از پسرهای بلونا بود.» را فرو داد: یرینا نفس لرزان

 اوه.  -

. صدها سرباز در این محل قتل عام دادیمهیچ روحی را در اطراف احساس کند آزارش  توانستینمنیکو به سنگ قبر بزرگ زل زد، اینکه هنوز 

 .کردیمارتعاشاتی از مرگ در اطراف پراکنده  یک جورشده بودند... این موضوع باید 

جوری ارتباط این جا یک واحبا ارتو چون کشیده شدیم این جا به ما  یکنیمپس تو فکر » او نزدیک رینا نشست و تصمیم گرفت کمی ریسک کند:

 «ن اتفاق افتاد؟آوژداری. مثل همونی که توی سن 

 «ن صحبت کنم.آوژدر مورد سن  می خوانم »:چرخاند، گفترا در دستش میدسته گل پالستیکی در حالی که تا ده ثانیه او چیزی نگفت، 

 صحبت کنی.باید  -

به او ربطی و  ؟ این سبک او نبودکردیمهایش تشویق غصه اشتراک گذاشتن. چرا او رینا را به در کالبد خودش استیک غریبه که نیکو حس کرد 

ها از میلیون ،از دست دادن. توی آسفودل چیز در مورد ارواح اینه...بیشتر اونها صداشون رو نیترمهم »به حرف زدن ادامه داد: ،نداشت. با این حال

گی شون، زنددر ؟ چون به این روز افتادنچرا  دونی یمکنن به یاد بیارن چه کسی بودن.  یمو سعی  ی زننمپرسه ها بی هدف به اطراف اون

توئه. اگر از ، هویت صدای تو شد.نشون گوش سپرده هاهرگز یک راه رو تا آخر ادامه ندادند. هرگز با کسی صحبت نکردن، بنابراین هرگز به حرف

 «توی نیمه راه مسیر آسفودل هستی. همین االنشاز  »باال انداخت: یاشانه «اون استفاده نکنی...

                                                            
254Banastre Tarleton 
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 «؟تصورت از دلداری دادن اینه »رینا رو ترش کرد:

 «رم چند تا نامه بنویسم.. میشهمیبرای من زیادی روانشناسانه  دیگه داره هااین صحبت »مربی هج گلویش را صاف کرد:

 لیمِ ؛ ظاهراًفقط براییادی نامه کرده بود، او شروع به نوشتن تعداد زتراز دیروز یا قبل. ه راه افتادباو نوشت افزارش را برداشت و به سمت جنگل 

 با توجه به. استین جستجو در ااز چند نفر کمک  درخواست، اما اشاره کرده بود که در حال گفتینمی . مربی در مورد جزئیات چیزنوشتیمن

 !نوشتیمداشت به جکی چان نامه ، هج دانستیمتمام چیزهایی که نیکو 

 د.به رینا تعارف کر یکیبیرون کشید و یک جعبه پای کوچک دِبی با کارامل اوتمیل خریدش را باز کرد.  کیفنیکو 

 «!موندنزمان دایناسورها از انگار  رسهبه نظر می »:چین انداخترا  رینادماغش

حالم ازشون به  های انار.یر از دونهغ... البته، شاید به میاد خوش مزه به نظرهر جور غذایی  .زیاد شدهخیلی اما این روزها اشتهام  .شاید -

 خوره.هم می

 «ن... اونها اجداد من بودند.آوژارواح توی سن  »زد: گازرا برداشت و به آن  هاپای کاراملیرینا یکی از 

 .وج انداختمپارتنوس آتنا  روی نیکو صبر کرد. باد شمالی به پوشش استتاری

دونم. اجداد من وقتی اسپانیا یکی از  ینم. من تمام داستان رو ی گردهبرمبه خیلی وقت پیش  رامیرز آرالنو یخانوادهی سابقه »رینا ادامه داد:

به  255دی لئونبه همراه اسپانیایی بود. اون  کشورگشای. پدر پدر فالن فالن پدر پدربزرگ من یک کردنیمهای روم بود در اونجا زندگی استان

 «مد.او256پورتوریکو

 «سربازهای اسپانیایی پوشیده بود.زره یکی از ارواح روی بالکن،  »د:وریاد آبه نیکو 

 .خودشه  -

 گانش.تو و هیال دخترانش هستین، نه نواد کردمیمشما نوادگان بلونا هستن؟ من فکر  یخانوادهخب... تموم   -

                                                            
255Ponce De Leon 
256 Puerto Rico 
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پنهانش به سرعت عی کرد س. نگاهی حسرت بار از صورت رینا گذشت، هرچند دیکشیمرا پیش  هیال موضوعدیر متوجه شد که نباید  خیلینیکو 

 کند.

. رو دوست داشتههمیشه خاندان ما  رامیرز آرالنو هستیم. و بلونا یخانواده. ما اولین دخترهای واقعی بلونا در هستیمما دخترهاش  »رینا گفت:

 «ها داشته باشند.های کلیدی در جنگما نقش یانوادهخها قبل، اون حکم کرد تا هزاره

 «.یکنیممثل کاری که االن داری  »نیکو گفت:

با زخم گلوله  روحبودن. اون  رذل و شرورعضی دیگه شاید. بعضی از اجداد من قهرمان بودن. ب »پاک کرد: اشچانهها را از روی رینا خورده ریزه

 «رو دیدی؟ اشنهیسشاتگان روی 

 «دزد دریایی؟یه  »سرتکان داد: نیکو

. اما نام خانوادگی اون رامیرز دی شدهیمشناخته  257دزد دریایی کوفرسی اسمتوی تاریخ پورتوریکو. اون به  دزد دریایی نیترمعروف  -

 .ه بودای که اون زیر خاک دفن کرده بود ساخته شد، با پول گنجینهخانوادگی مونما، ویالی  یخونهآرالنو بوده. 

حتی قبل از این که با بازی  خیلی باحاله!وسوسه شد تا از دهانش بپرد:  ای کوچک است. اوبرای یک لحظه، نیکو حس کرد دوباره پسر بچه

بود،  قرار گرفتهپرسی  ت تأثیرتحاین یکی از دالیلی بود که این قدر  احتماالً. بوددریایی  یدزدها همیشه ذهنش درگیرمایتومجیک آشنا شود، 

 یکی از پسران خدای دریا.

 «ها چی؟روح یهیبقو » او پرسید:

، هزمان جنگ جهانی دوم زدربزرگم ا...اون عموی عموی پایاالت متحده اون یارو با یونیفورم نیروی دریایی» زد: گاز دیگری به پای کاراملیرینا 

 «حامی ما بوده. یالهه،های بیشمار. بلونا برای نسله عالمه جنگجویاولین فرمانده زیر دریایی التین تبار بوده. تو منظورم رو گرفتی. 

 .تا اینکه شما به دنیا اومدین، شما نداشته یخانوادهخدایی توی نیمه یبچهاما اون هیچ   -

 سرباز توی عراق بود. اون...یه . اون شد، 258الهه... اون عاشق پدرم، جولین  -

                                                            
257Cofresi 
258 Julian 
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 «تونم در مورد اون صحبت کنم. ینممن نمی تونم این کار رو انجام بدم. » صدای رینا شکست. او دسته گل پالستیکی را به یک طرف پرت کرد: 

 پوشاند. اشهیسادر ابری از باالی سرشان گذر کرد و جنگل را 

 چه حقی داشت؟به رینا فشار بیاورد. او  خواستینمنیکو دلش 

. روشنایی خورشید بازگشت. هستندبه دود شدن تبدیل در حال و متوجه شد که نوک انگشتانش  ...را زمین گذاشت اوتمیلشپای کاراملی او 

 به عقب کشیده شده است.یک بالکن  یلبهاز که انگار کشید. حس کرد  تیر، اما اعصابش نددوباره جامد شد هایشدست

 نیمه راه مسیر آسفودل هستی. توی همین االنشتوئه، اگر از اون استفاده نکنی، از ، هویت صدای تواو به رینا گفته بود: 

 متنفر بود. شدیمهایی که نصایح خودش باید به خودش گوشزد از وقت

 «زامبی بود. هاون ی .هدیه به من داد یه باره پدرم ی» نیکو گفت:

 «ی؟چ» رینا به او زل زد:

 جولز آلبرته. اون فرانسویه. شاسم  -

 ... زامبی فرانسوی؟هی  -

کرده زنم اون فکر می. من حدس میراه میندازه پسرم رو بشناسم خوامیماز این لحظاتِ گاهی هیدیز بهترین پدر دنیا نیست، اما گه  -

 من باشه. یرانندهتونه زامبی یک هدیه بی خطره. اون گفت جولز آلبرت می

 «زامبی فرانسوی شوفر! هی»:کش آمددهان رینا  یگوشه

حتی با هیزل. اما به حرف  ت کند، نهدر مورد جولز آلبرت با هیچکس صحب هرگز امکان نداشتها چقدر مسخره هستند. نیکو فهمید که این حرف

 زدن ادامه داد:

م. شروع به شناختن قرن دوست پیدا کنمثل یک نوجوون امروزی رفتار کنم.  سعی کنم کهدونی، که من باید، می کردیمفکر هیدیز   -

تونست برن. اون نمیطرف میطرف اونبا ماشین اینزیاد هاشون رو بچهفانی، که والدین  فهمیداون به طور مبهم بیست و یک کنم. 

 زامبی بود.یه ده از اکار رو بکنه، پس راه حلش استف این
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 «تو رو به خرید ببره؟ تا »رینا گفت:

 «کمکت کنه که دوست پیدا کنی.تونه فرانسوی نمی یلهجهبا ه جسد متحرک ی از ترعیسرآخه هیچ چیز  فکر کنم. »:کم کم آرام شد اعصاب نیکو

 «کردم.ببخشید... نباید شوخی می »:خندیدرینا 

 «ها...من هم دوست ندارم در مورد پدرم حرف بزنم. اما بعضی وقت ...که اینجاستنکته اشکال نداره.   -

 «مجبوری. »زل زد: های رینااو به چشم

گفت وقتی که اون خیلی کوچیک بود، قبل از به دنیا آمدن من، . هیال میندیدمپدرم رو هیچ وقت در روزهای خوبش  »رینا جدی شد: یافهیق

شه. بلونا اون رو با جذابتونست خیلی بی باک، منظم، خونسرد در زمان نبرد. اون خوشتیپ بود. می ،پدرم مهربون تر بود. اون یک سرباز خوب بود

 «خواست بلونا همسرش باشه.اما این برای پدرم کافی نبود. اون می ،تبرک کردمهای دیگه در خانواده مون مثل خیلی

نسیم شمالی داشتند رو به باال چرخ در  کرد. سه هواپیمای کاغذینامه نگاری با خودش غرغر می حیندر جنگل، مربی هج در  آن طرف تر

 دانستند کجاست.مقصدی که فقط خدایان میبه  خوردند،می

یک چیز دیگه است. من  کامالًوقف بلونا کرد. احترام گذاشتن به قدرت جنگ یک چیزه، عاشق او شدن  کامالًپدرم خودش رو  »رینا ادامه داد:

از اینکه اون به آخرین ماموریتش به عراق کار رو کرد، اما موفق شد تا قلب بلونا رو به دست بیاره. خواهرم درست قبل دونم اون چطور ایننمی

تونست خودش رو با یک می فقطاعزام بشه به دنیا اومد. اون با افتخار از خدمت مرخص شد و به عنوان یک قهرمان به خونه برگشت. اگر...اگر 

 «بشه.همه چیز عالی ، امکانش بود که زندگی عادی وفق بده

 «اما نتونست. »نیکو حدس زد:

مدن منه. اواون رویارویی دلیل به دنیا  ، آم،ش، اون برای آخرین بار با الهه روبرو شد. اوننگشترمدت کوتاهی بعد از ب »ا تکان داد:رینا سرش ر

ما براش اهمیت دارن. اون گفت تا زمانی که یک نفر از  یخانوادهقدر بلونا یک بینش آنی از آینده به پدرم هدیه داد. اون توضیح داد که چرا این

ها رو به پدرم گفت تا کنم الهه اون، میراث روم هرگز نابود نمیشه. اون کلمات...من فکر میبجنگه سرزمینمون تا برای دفاع از نسل ما زنده است

 «درگیر اون کلمات شد.، اما پدرم بهش اطمینان خاطر بده
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در ایتالیا.  اشیکودکهایشان در زمان او به یاد پیترو افتاد، یکی از همسایه« .زندگی عادی بعد از جنگ میتونه سخت باشه برگشتن به »نیکو گفت:

 گاز خردل، ذهنش هرگز مثل سابق نشد. باها اتیوپی شهروندان بمباران بعد ازاز نبرد به همراه ارتش موسلینی در آفریقا سالم برگشت. اما  259پیترو

تونست دست از های ناشی از مشکالت روحی بودن. اون نمیقسمتی از مشکل، استرس »، رینا شنلش را به دور خود پیچید:گرمای هواعلی رغم 

بود. اما  گذاشتههایی توی سینه و شونه اش جا ترکش ،بمب خیابونی هانفجار ی اش هم بود؛یدائم هایدرد و تازهجنگ برداره.  یدربارهفکر کردن 

 «شدم، اون... اون عوض شد.یمطور که من بزرگ ها، همینها بود. در طول سالقضیه بیشتر از این حرف

احساس کرد که انگار در تثناء هیزل. قدر راحت با او حرف بزند، شاید به اسنیکو هیچ واکنشی نشان نداد. او تا االن کسی را نداشت که بتواند این

 .ی دهدفرار ها راتوانست آنبلند می صدای. یک اندنشستهروی زمین که  استاز پرندگان یک دسته  حال تماشای

. بره بشه و میراث روم از بیننابود  ی ماخانوادهنسل  قرارههای بلونا یکجور هشدار بودن که کرد حرفپارانوئید شد. اون فکر می دچار »رینا گفت:

نی ومن وهیال رو توی اتاقمون زند ،هادژ نظامی کرد. شب هکرد. خونه مون رو تبدیل به ی ح جمعیه عالمه سالدید. اون در همه جا دشمن می

دشمن  ماکرد فکر می، رها. باترسوند، ما رو میخب ...و کردکشید و وسایل خونه رو پرت میرفتیم، سر ما داد میی بیرون میکرد. اگر ما یواشکمی

ها زنم اونارواح پیدا شد. حدس میی کلهبزنیم. بعد سرو  صدمهبهش  سعی داریم کهکنیم و سوسیش رو میکه ما داریم جا شدیم. متقاعد هستیم

کردن. سوءظن اون رو تقویت می ،کردنها در گوش پدرم نجوامیشدن. اون پدیدارها آشفتگی پدرم رو حس کردن و بودن، اما اون اونجاهمیشه 

 «.ه بودبه یکی از ارواح شد تبدیلدیگه پدر من نیست. اون  متوجه شدم که اوند، تونم با اطمینان بهت بگم که چه موقع بوروز... نمی هی تاًینها

. قدر تباه میشه که دیگه انسان نیست یه انسان اون. هم دیدمشقبالً، مانیاه ی»، او با حالتی اندیشمندانه گفت:باال آمدنیکو  ینهیسدر موجی سرد 

 «...جنونشمونه. باقی می شبدترین خصوصیات فقط

 .کردنمیبه حالش  کمکی هیچاز چهره رینا معلوم بود که توضیحات نیکو  کامالً

، میکردیمتونستیم از خونه فرار می کهبه محض ایناغلب که بود، دیگه غیر ممکن بود که بشه باهاش زندگی کرد. من و هیال  چیهر »رینا گفت:

ما بود.  یخانوادهکار کنیم. اون تنها یباید چدیگه دونستیم که نمی اصالًشدیم. و با خشم اون روبرو می ...گشتیممیبر ...به خونهباالخره باید  اما

اء رو تونست به صورت فیزیکی اشی. دیگه نمیدرخشیدبود که به معنای واقعی کلمه داشت میعصبانی  قدر، اونآخرین باری که برگشتیم، اون

صندلی  هی شآخر د.کر تکه پارهرو  مبلکف پوش رو از جا کند. یک  ناومثل یه شبح، فکر کنم. . ..تونست اونها رو تکون بدهاما می ،لمس کنه

                                                            
259 Pietro 
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 من ازهای طوالنی مرده. اون برای سال کهاما من فکر کردم  ه بود،بی هوش شد فقطرو پرت کرد که به هیال خورد. هیال نقش زمین شد. 

. دزد دریایی خانوادگی، شمشیر کونفرسی یهیارثه ی که تونستم پیدا کنم چنگ زدم،سالحی  نیترکینزدبه . ...خودم رو گم کردمبود محافظت کرده

 «و... به سمت روح پدرم دویدمدونستم که از جنس طالی امپراطوریه. من...من نمی

 «و تبخیر کردی.ر اون »نیکو حدس زد:

 «من پدر خودم رو کشتم. »:شداز اشک زلبری های ریناچشم

 «.یکردیماز خواهرت دفاع داشتی بود. تو  مانیاه ی :حتی بدتر .روح بود هاون پدرت نبود. اون ی .رینا، نه .نه  -

 «نابخشودنیه.. تونه مرتکب بشهفهمی. پدر کشی بدترین جرمیه که یک رومی میتو نمی »ای را بر روی انگشتش چرخاند:نقره یحلقهرینا

 «.متالشی کردیروح رو  هاون از قبل مرده بود. تو فقط ی .تو پدرت رو نکشتی »نیکو اصرار کرد:

 «اگر این حرف به کمپ ژوپیتر درز کنه... مهم نیست! »رینا با هق هق گفت:

 «مجرم شناخته میشی.تو  »یک صدای جدید گفت:

هایش آویزان بر روی چشم شایاز موهای قهوه ی ژولیدهدسته. یک ایستاده بود در دست یازهینپوش با رومی تماماً زره یک لژیونر ،جنگل یلبهدر

 از قبل به نظر برسد. ترشرورانهش لبخند شدیمکه باعث  ،جا شکسته بود حداقل از یک به طرز واضحی اشینیببود. 

 و خیلی آسون تر کردی.م ر. تو کارسابق از اقرار کردنت متشکرم، پراتور  -
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 انتخاب کرده بود.« خبرای خوب، همگی. »مربی هج دقیقاً همان لحظه را برای وارد شدن به تپه و باال بردن هواپیمای کاغذی و فریاد زدن:

 «اوه... بیخیالش. »رومی را دید خشکش زد:وقتی 

 به سرعت هواپیمای کاغذی را مچاله کرد و آن را خورد.

 رینا و نیکو روی پاهایشان بلند شدند. آروم و آرگنتوم به کنار رینا دویدند و رو به مزاحم غریدند.

 دانست.شود، نیکو نمیقدر نزدیک کدامشان متوجه شوند اینکه هیچچطور این مرد توانسته بود بدون این

 «برایس الورنس. جدیدترن سگ تازی اکتاویان. »رینا گفت:

 رومی سرش را خم کرد. چشمانش سبز بودند اما نه سبز دریایی مثل چشمان پرسی... بیشتر شبیه سبز لجنی بود.

اش به نیکو با چانه« ونانیت که اینجاستشانسم که تو رو پیدا کردم. دوست یهای تازی زیادی داره، من فقط خوشپیشگو سگ »برایس گفت:

 «دنبال کردنش خیلی آسونه. بوی گند دنیای زیرین رو داره. »اشاره کرد و ادامه داد:

 «شناسی؟ دوست داری یه بازدید برات ترتیب بدم؟تو دنیای زیرین رو می »نیکو شمشیرش را از غالف بیرون کشید و گفت:

XXX 
 نیکو
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، 260های اورکوستونی من رو بترسونی؟ من یکی از نوادهکنی میفکر می »ه دو رنگ متفاوت از زرد بودند:اش بهای جلوییبرایس خندید. دندان

های من مثل آهنگه. به زودی یه های مجازات رو شنیدم. برای گوشخدای عهدهای شکسته و مجازات ابدیم. خودم به شخصه فریادهای دشت

 «کنم.ها اضافه میسُرایی اونروح جهنمی دیگه به هم

 «ی.ها تحت بازداشتشه. تو به خاطر چندین سرپیچی از قانون رومیپدر کشی، هان؟ اکتاویان عاشق این خبر می »به رینا پوزخندی زد:

تر ها تنهایی دنبال شکار نمیرن. یه مأموریت باید توسط فرمانده یا یه مقام باالجا خودش خالف قوانین رومه. رومیبودن تو در این »رینا گفت:

 «گری و حتی دادن اون مقام هم به تو یه اشتباه بوده. تو هیچ حقی برای دستگیری من نداری.هدایت بشه.تو فقط یه محاکمه

پذیر باشن. اما نگران نباش. وقتی تو رو به پای محاکمه بکشونم، های جنگ، بعضی از قوانین باید انعطافندر زما »هایش باال انداخت:برایس شانه

هم ترفیع پیدا کنم. بدون شک بعد از جنگ آینده،  261زنم که به مقام سنتوریونضویت کامل در لژیون به من داده میشه. حدس میپاداش ع

 «برن، مخصوصاً اگر وفاداریشون به جای درستی نباشه.های خالی زیادی خواهد بود. بعضی از افسرها جون سالم به در نمیپست

 «و بزنم؟رتونم این بچه ها رو خوب بلد نیستم، اما حاال میمن تشریفات معمول رومی »رفت و گفت:بالش را باال گمربی هج چوب بیس

 «تن.اعتماد داشها واقعاً به بزهاشون یه فان. جالبه. شنیده بودم که یونانی »برایس گفت:

 «تونی مطمئن باشی که من قراره با این چوب بزنم توی سرت، گستاخ کوچولو.من یه ساتیرم. و تو می »هج با داد و قال گفت:

ها چنان به غرش افتادند انگار که کم مانده بود به جوش بیایند. بیرون که پایش سنگ قبر را لمس کرد، سنگمربی جلو آمد، اما، به محض این

 برخواستند. -ی یونیفرم قرمز سربازان بریتانیاییهایی در بقایای تکه پاره شده262یاسپارتو -ی قبر، جنگجوهای اسکلتیمحوطه

 هج با تقال دور شد، اما دو اسکلت اولی بازوهایش را چنگ زدند و او را از زمین بلند کردند.

 هایش لگد زد.مربی چوبش را انداخت و با سم

 «های احمق!استخونیولم کنین، کله »او نعره زد:

ریخت؛ پنج، ده، بیست سرباز، تری را بیرون میی بیشکرد، که قبر سربازهای بریتانیایی مُردهه از ترس فلج شده بود، همه چیز را تماشا مینیکو ک

 اش محاصره شده بودند.های فلزیفکر باال بردن شمشیرش بیافتد، رینا و گرگ که نیکو حتی بهشدند که قبل از اینقدر سریع زیاد میآن

 قدر نزدیک؟چطور نتوانسته بود آن همه مرده را حس نکند، آن هم ایناو 

بینین، گروه پشتیبانی دارم. این سربازهای طور که میفراموش کردم که اشاره بکنم. من در واقع توی این مأموریت تنها نیستم. همین »برایس گفت:

ها کردن. شخصاً، از یه کشتار دسته جمعی خوب خوشم میاد. اما، چون اونعام ها رو قتلانگلیسی قول داده بودن به مهاجران رحم کنن. اون

                                                            
260 Orcus 

 یوزباشی، در روم باستان به معنای فرماندهی صد سرباز. و261
262 spartoi 
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او به « عهدشون رو شکستن، ارواحشون سرگردان شده بود و تا ابد تحت فرمان ارکوس هستن. که به این معنیه که تحت کنترل من هم هستن.

 «دختره رو دستگیر کنین. »رینا اشاره کرد:

های اسکلتی روی گیر شدند و دستا خیلی زود زمینرداشتند. آروم و آرگنتوم چندتای اول را زمین زدند، امها به سمت جلو خیز باسپارتویی

 انگیزی سریع بودند.هایشان محکم بسته شد. سربازان بازوهای رینا را گرفتند. این موجودات نامُرده، به طرز شگفتپوزه

اش را به کار گرفت ای از میانشان رد شد. او ارادهها زد، اما شمشیرش بدون هیچ صدمهییای به سمت اسپارتوباالخره، نیکو به خودش آمد. ضربه

 ها طوری رفتار کردند که انگار نیکو وجود خارجی ندارد.ها دستور فروپاشی داد. آنو به اسکلت

 «؟دست و پاتو گم کردی »صدایش پر از ترحمی دروغین بود:« مشکل چیه، پسر هیدیز؟ »برایس پرسید:

 ها خیلی زیاد بودند. برایس، رینا و مربی هج هم احتماالً پشت یک دیوار فلزی بودند.ها بازکند. آننیکو سعی کرد تا راهش را از میان اسکلت

 «جا رو ترک کن.نیکو، از اینجا برو بیرون! خودت رو به مجسمه برسون و این »رینا گفت:

دونی که قدرت کافی برای ی بعدیت، آخرین پرشت خواهد بود. میالبته، متوجه هستی که پرش سایهآره، آزادی که بری!  »برایس با موافقت گفت:

 «تونی آتنای پارتنوس رو ببری.زنده موندن از یه پرش دیگه رو نداری. اما، به هر حال، می

ی دودی، تیره و تار بودند. حتی در پرتو مستقیم شهاش را نگه داشته بود، اما دستانش مثل شینیکو نگاهی به پایین انداخت. هنوز شمشیر استیکسی

 شد.آفتاب، او داشت محو می

 «تمومش کن! »او گفت:

شی، کنم. اما کنجکاوم که ببینم چه اتفاقی میفته. اگه تو مجسمه رو برداری، برای همیشه باهاش ناپدید میاوه، من که کاری نمی »برایس گفت:

ی خیانتش ببرم. هیچ دستوری برای زنده گه اون رو برنداری... خب من دستور دارم تا رینا رو زنده برای محاکمهپیوندی. اما ادقیقاً به نیستی می

 «بردن تو یا فان ندارم.

های انگلیسی آخ! مرده »تر دردش گرفت تا سرباز:او لگدی به میان پاهای استخوانی اسکلتی زد، به نظر آمد که هج بیش« ساتیر! »مربی داد زد:

 «حمق!ا

ی تحمل درد این یکی چقدره. من روی تمام کنم که آستانهدارم فکر می »اش را پایین آورد و به شکم مربی سیخونکی زد و گفت:برایس نیزه

وباره وقت روی یه فان... ببخشید، یه ساتیر آزمایش نکردم. تو روحت دهای حیوانات آزمایش کردم. حتی یه بار سنتورین خودم رو کشتم. هیچگونه

 «تونی تحمل کنی؟که به یه مزرعه گل مینا تبدیل بشی میکنه، مگه نه؟ چقد درد رو قبل از اینحلول می

، خشم نیکو به سردی و تیرگی شمشیرش شد. او خودش به چندین گیاه تبدیل شده بود، و از بابتش خوشحال نبود. او از افرادی مثل برایس لورنس

 کردند، متنفر بود.به دیگران تحمیل می که فقط برای خوشگذرانی درد را

 «ولش کن. »نیکو هشدار داد:
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یا چی؟ به هرحال، یه چیزی از دنیای زیرین رو امتحان کن، نیکو. دوست دارم ببینمش. یه احساسی دارم که هر  »برایس ابرویی باال برد و گفت:

 «چیز بزرگی میتونه بشه که برای همیشه محو بشی. بفرما.

ی ی احمقانهخوای، باشه. من با کمال میل میرم و با محاکمهها رو فراموش کن. اگر من رو به عنوان زندانیت میبرایس، اون »رد:رینا تقال ک

 «اکتاویان روبرو میشم.

تو واقعاً  »مه داد:ی چند اینچی چشمان رینا شناور شود و ادااش را چرخاند و اجازه داد تا نوکش به فاصلهنیزه« چه پیشنهاد خوبی. »برایس گفت:

 «ای داره، مگه نه؟ اون با خرج کردن پول لژیون، سرگرم جلب کردن حمایت بوده.دونی که اکتاویان چه نقشهنمی

 «اکتاویان هیچ حقی نداره که... »هایش را گره کرد:رینا مشت

اختیاراتت محروم شدی. روز اول آگوست، دوستان های باستانی فرار کردی، از اون قدرتش رو داره. وقتی که به سمت سرزمین »برایس گفت:

هاش رو دیدم... حتی من تحت تأثیر های ماشینها خواهند فهمید که اکتاویان چه دشمن قدرتمندی هست. من طراحییونانیت توی کمپ دورگه

 «قرار گرفتم.

اسی که وقتی خدای فاوینوس او را به نسیم تبدیل کرده شدند، همان احسهای نیکو چنان احساسی داشتند که انگار به هلیوم تبدیل میاستخوان

 بود داشت.

سپس چشمانش را در چشمان رینا قفل کرد. قدرت رینا به درونش هجوم آورد؛ موجی از شجاعت و انعطاف که باعث شد دوباره احساس مادی 

محاصره شده و با اعدام روبرو بود، اما رامیرزآرالنوی او منبع که توسط مردگان بودن و ثابت شدن در دنیای فانی را داشته باشد. رینا حتی درحالی

 عظیمی از شجاعت برای به اشتراک گذاشتن داشت.

 «نیکو. کاری رو که باید بکنی انجام بده. هواتو دارم. »او گفت:

و پای دادگاه محاکمه بکشونم و مجبورت اوه، رینا. تو هواش رو داری؟ قراره خیلی خوش بگذره که تو ر »برد:برایس خندید، آشکارا داشت لذت می

ندازنت. کنم اعتراف کنی پدرت رو کشتی. امیدوارم تو رو به روش باستانی اعدام کنن؛ تو رو با یه سگ هار به یه کیسه بدوزن و بعد توی رودخونه ب

 «تونم تا موقعی که راز کوچیکت برمال میشه صبر کنم.خواستم این صحنه رو ببینم. نمیهمیشه می

 تا وقتی که راز کوچیکت برمال میشه.

 اش را روی صورت رینا کشید و یک خط خونی به جا گذاشت.برایس نوک نیزه

 و خشم نیکو منفجر شد.
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 آورد جیغ کشیدن بود.. تمام چیزی که به یاد میبعدها، به او گفتند که چه اتفاقی افتاد

ی های رینا، دمای هوای اطرافش در حد یخ زدن پایین آمد. زمین سیاه شد. با یک فریاد وحشتناک، سیلی از درد و خشم را روی همهطبق حرف

ی برنزی هدر ها و روزهایی که در داخل شیشهاش توسط غولسفر نیکو از میان تارتاروس، دستگیری افراد روی محوطه آزاد کرد. رینا و مربی،

 های سالونا احساس کردند.اش با کیوپید در ویرانهها روزهای درد و رنج نیکو در آرگوی دوم و مبارزهداده بود را تجربه کردند. آن

 یدند، بلند و واضح: تو راز میخوای؟ بیا.اش با برایس لورنس را شنی ناگفتهها مبارزهآن

زد و ها مثل خاکستر از هم فروپاشیدند. سنگ قبرها با سرمایی به رنگ سفید درآمدند. برایس لورنس تلو تلو خورد و سرش را چنگ میاسپارتویی

 آمد.اش خون میاز دو سوراخ بینی

 و آن را از گردنش جدا کرد.ی برایس را چنگ زد 263نیکو به سمتش راه افتاد. نشان پروباتیو

 «تو ارزش این رو نداری. »نیکو غرید:

های سطحی چنگی زد، اما بدنش همچنان فرو برایس به زمین و گل« تمومش کن! »زمین زیر پای برایس شکافته شد. تا کمرش فرو رفت:

 رفت.می

ینش رو شکستی. تو باعث درد و رنج شدی. تو فرمانده خودت رو تو به لژیون سوگند خوردی. قوان »های نیکو در سرما به بخار تبدیل شدند:نفس

 «کشتی.
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 من... من نکشتمش! من...  -

موندی. پدرت اورکوس ممکنه که از مُردی. این مجازاتت بود. درعوض تبعید شدی. باید دور میتو باید به خاطر جنایاتت می »نیکو ادامه داد:

 «کنن خوشش نمیاد.هایی که از مجازات فرار میاز اون واقعاًهدیز سوگندهای شکسته شده خوشش نیاد، اما پدر من 

 کنم!خواهش می  -

 آن کلمه برای نیکو معنایی نداشت. دنیای زیرین هیچ رحمی نداشت. فقط عدالت داشت.

 «ا کسی در میون بذاری.ای هستی. دیگه قرار نیست هیچ رازی رو بتو همین حاال هم مُردی. تو یه شبح بدون هیچ زبان و خاطره »نیکو گفت:

 «ام!رایس لورنسم! من زندهنه! من ب »اش در زمین فرو رفت:بدنش تیره و دودی شد. تا باالی سینه« نه! »برایس گفت:

 «تو کی هستی؟ »نیکو پرسید:

 هرکسی باشد؛ فقط یک توانستی تند و نامفهوم بود. صورتش غیر قابل تشخیص شد. میصدای بعدی که از دهان برایس بیرون آمد یک زمزمه

 ها روح دیگر.روح گمنام بین میلیون

 «دور شو. »نیکو گفت:

 روح از هم پاشید. زمین بسته شد.

 نیکو به عقب نگاه کرد و دید که دوستانش سالم هستند. رینا و مربی با وحشت به او خیره شده بودند.

 شان اتصال کوتاه کرده بود.که مغزهای مکانیکییند، مثل اکرد. آروم و آرگنتوم حلقه زده بودنصورت رینا داشت خونریزی می

 نیکو از حال رفت.

 اعث آسودگی خاطر بود.هایش هیچ معنایی نداشتند، که تقریباً بخواب

 تاختند.میان هوا چهار نعل می هایی تبدیل شدند که ازها به اسبیک دسته کالغ در آسمان تیره حلقه زدند. بعد کالغ

ها نشسته بود. او با گروه جدید دوستانش لبخند های آرتمیس در عمارت ناهارخوری کمپ دورگهرا دید که با یکی از شکارچی خواهرش بیانکا

 «خوام تو یه استثناء باشی.من می »ی نیکو را بوسید و گفت:خندید. بعد بیانکا به هیزل تبدیل شد، که گونهزد و میمی

ی تیره بودند. روی مبل سالن نشیمن عمارت بزرگ نشست. قرمز ژولیده و پرهای قرمز، و چشمانش که شبیه قهوههارپی ااِل را دید، با آن موهای 

 داد.یمکرد و به پلنگ پفک ی جادویی پلنگ سیمور قرار داشت. اال به عقب و جلو حرکت میکنار او سر پر شده

سقوط  »اش را خواند:شید و یکی از خطوط پیشگویی حفظ شدهرا در هم کهایش بعد اخم« ها خوب نیست.پنیر برای هارپی »او زمزمه کرد:

 «ها خوبه.پنیر برای سر پلنگ »پفک بیشتری به سیمور داد و گفت:« خورشید، با آخرین شعر.

 سیمور در موافقت غرشی کرد.

 264پیچید. کالریس ال ریوی از درد به خود میاال به یک پری ابر با موهای تیره تبدیل شد که در اواخر بارداری خود بود و در یک تخت سفر

 «ملی، تو خوب میشی.» رسید، گفت:کرد. کالریس، گرچه نگران به نظر میی خنک پاک میکنارش نشسته بود، سر پری را با یک پارچه

 «خیزه.نه، هیچی خوب نیست! گایا داره برمی» ملی نالید:

برو » تر راهنمایی کرد، ایستاده بود. خدا گفت:در روزی که هیدیز اولین بار او را به کمپ ژوپیهای برکلی صحنه عوض شد. نیکو با هیدیز روی تپه

 «عنوان پسر پلوتو معرفی کن. مهمه که تو این ارتباط رو ایجاد کنی. ها. خودت رو بهپیش اون

 «چرا؟» نیکو پرسید:

                                                            
264 Clarisse La Rue 
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هایش را راه راه کرده بود. های خون گونهدید. رگه -ی بدبختیالهه -آکلیس هیدیز محو شد. نیکو خود را دوباره در تارتاروس و ایستاده در برابر

ها و نظیری! غمپسر هیدیز، دیگه چه کاری میتونستم برات بکنم؟ تو بی »ریخت:اشک از چشمانش روان بود و روی سپر هرکول در دامنش می

 «دردهای زیادی داری.

 نیکو نفس نفس زد.

 چشمانش کامل باز شد.

 های درختان به نور خورشید خیره شده بود.شتش افتاده بود و از بین شاخهروی پ

 اش گذاشت. خراش خونی روی صورتش کامالً از بین رفته بود.به سمت او خم شد و دست خنکش را روی پیشانی« خدایان رو شکر. »رینا گفت:

 اش داشت.ی بینیهاکنارش، مربی هج اخم کرد. بدبختانه، نیکو دید خوبی تا انتهای سوراخ

 «خوبه. فقط چند کار دیگه مونده. »مربی گفت:

 ای چسبناکی پوشانده شده بود را باال گرفت و آن را روی دماغ نیکو چسباند.ی قهوهیک بانداژ مربعی بزرگ که با الیه

 این چیه...؟ عوق.  -

 داد. نیکو قدرت کندنش را نداشت.میهای سرو، آب انگور و کمی بوی کود ی چسبناک، بوی خاک گلدان، تراشهماده

اش و زیر بوکسریحواسش دوباره شروع به کار کردند. متوجه شد که روی یک کیسه خواب بیرون چادر دراز کشیده است. چیزی به جز لباس 

 خارید.لجن خشک شده میاش به خاطر ای و چندش چسبناک روی کل بدنش نپوشیده بود. بازوهایش، پاهایش و قفسه سینههزاران بانداژ قهوه

 «کنی که من رو بکاری؟داری... تو داری سعی می »زمزمه کرد:

 «های منه.ورزشی و کمی جادوی طبیعته. یه جورایی یکی از سرگرمی -این داروهای پزشکی »مربی گفت:

 «تو با این موافقت کردی؟ »نیکو سعی کرد تا روی صورت رینا تمرکز کند:

شاخ، مربی هج تو رو از مرز برگردوند. نفسِ تک »مانده است تا رینا از شدت خستگی از حال برود، اما توانست لبخندی بزند:رسید که کم به نظر می

 «شدی.آمبروسیا، نکتار... از هیچ کدومشون نتونستیم استفاده کنیم. به شدت داشتی محو می

 شدم...؟محو می  -

 «یه کم گاتورید بخور. »نوشیدنی کنار دهان نیکو گذاشت و ادامه داد:یک نی « حاال دیگه نگرانش نباش، بچه. »هج گفت:

 خوام...من ... من نمی  -

 «تو باید یه کم گاتورید بخوری. »مربی اصرار کرد:

 قدر تشنه بود تعجب کرد.که ایننیکو کمی گاتورید خورد. از این

 «ها...؟اون اسکلتچه اتفاقی برام افتاد؟ چه اتفاقی برای برایس... برای  »او پرسید:

 رینا و مربی یک نگاه مضطربانه رد و بدل کردند.

که خبرهای بد رو بشنوی، قدرتت رو به دست هم خبرهای خوب هست و هم خبرهای بد. اما اول یه چیزی بخور. تو باید قبل از این »رینا گفت:

 «بیاری.
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hadis

Mixed-Nut

 سه روز؟  -

 های رینا را درست شنیده باشد.نیکو مطمئن نبود که چند بار اول حرف

شد تکونت داد. تقریباً جسمی نداشتی. اگر به خاطر مربی هج تونستیم تو رو تکون بدیم. منظورم اینه که... به معنای واقعی، نمینمی »رینا گفت:

 «نبود....

و نوار های درخت های نهایی مجبور شدم که پای یه بازیکن حمله رو با شاخهکار خاصی نبود. یه بار وسط بازی »مربی به او اطمینان خاطر داد:

 «چرمی ببندم.

 رسید.کرد به نظر میهایش گود افتاده بود. تقریباً به همان بدی که نیکو احساس میاش، زیر چشمان ساتیر پف کرده بود. گونهتفاوتیعلی رغم بی

هارپی، دیدار با ملیِ پری های االی زمزمه -های عجیبش را مرور کردتوانست باور کند که این مدت طوالنی بیهوش بوده است. خوابنیکو نمی

روز بعد از های رینا، آنکرد که انگار آن رویاها فقط چند ثانیه طول کشیده بودند. طبق حرفاما نیکو احساس می -ابر )که مربی را نگران کرد(

 در کمای خفیف بوده است. چندین روزظهر سی جوالی بود. او 

رسید گاتورید بیشتری خورد که سرد و خوشایند بود، اما مزه نداشت. به نظر می« کنن.له میها حمفردا به کمپ دورگهها پسرومی »نیکو گفت:

 «باید عجله کنیم. من باید آماده بشم. »ها پیوسته بود.اش برای همیشه به دنیای سایهپُرزهای چشایی

 «تونه تو رو بکشه.ای دیگه مییه سفر سایه »دستش را روی بازوی نیکو فشرد و بانداژها خش خش کردند. ادامه داد:« نه. »رینا گفت:

 «این مجسمه رو به کمپ دورگه برسونیم.باید اگه منو بکشه هم، کشته. ما  »ای کرد و گفت:نیکو دندان قروچه

XXXII 
 نیکو
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بدی نابود کنی، ی آتنای پارتنون توی تاریکی ای ما رو به همراه مجسمهکنم، اما اگه تو همههی، بچه. فداکاری تو رو تحسین می »مربی گفت:

 «گفت.کس کمکی بکنه. برایس لورنس در این مورد درست میاین قرار نیس به هیچ

 هایشان را باال بردند و غریدند.های فلزی رینا گوشای که به برایس شد، سگبا اشاره

 بود از سنگ قبرها بیرون بیاید.تری ممکن ی بیشرینا به سنگ قبرها خیره شد، چشمانش پر از رنج بود، انگار که ارواح ناخواسته

 «رینا من... من فکری نکردم. کاری که با برایس کردم... »ساز هج شد، گفت:نیکو نفسی کشید، دماغش پر از بوی داروی معطر و دست

 «خت.نابودش کردی. اون رو به یه شبح تبدیل کردی. و بله، این من رو به یاد اتفاقی که برای پدرم افتاد، اندا »رینا گفت:

 «خواستم... یه دوستی دیگه رو هم خراب کنم. متأسفم.خواستم تو رو بترسونم. نمینمی »نیکو با تلخی گفت:

دونستم که باید چه فکری کنم یا چه احساسی داشته نیکو، باید اعتراف کنم، روز اولی که بیهوش بودی، نمی »رینا صورتش را بررسی کرد و گفت:

 «اشا کردنش سخت بود... هضم کردنش سخت بود.باشم. کاری که تو کردی تم

بال یه چیزه، اما شبح کردن باید در این مورد با دختره موافقت کنم، بچه. خورد کردن سر یکی با چوب بیس »مربی هج تکه چوبی را جوید و گفت:

 «تاریک بود. انگیز؟ یه جور مهارتاون نفرت

این که سعی کرد بودند او را قضاوت کنند سرشان داد بکشد. این کاری بود که معموالً انجام نیکو انتظار داشت که احساس عصبانیت کند؛ برای 

 داد.می

خواست اکتاویان پیشگو را پیدا کند و او کرد. میها احساس میاما عصبانیتش بروز نکرد. هنوز خشم زیادی نسبت به برایس الورنس، گایا و غول 

 از دست رینا یا مربی عصبانی نبود.را با زنجیر کمربندش خفه کند. اما 

کردین. اما سه تونم به شما کمک کنم. باید یه راه دیگه برای بردن مجسمه پیدا میدونستین که دیگه نمیچرا من رو برگردوندید؟ می »او پرسید:

 «روز برای مراقبت از من هدر دادین. چرا؟

 «نیست تو رو پشت سرمون ول کنیم. تو قسمتی از تیم هستی، احمق. قرار »مربی هج خرناس کرد:

ی پدرم بهت هاست. وقتی تو خواب بودی، خیلی فکر کردم. چیزی که دربارهتر از این حرفبیش »رینا دستش را روی دست نیکو گذاشت و گفت:

از بار روی دوشم رو برداشتی. دونستم که تو آدم درستی برای اطمینان کردن هستی. تو کمی کس نگفته بودم. فکر کنم میگفتم... هرگز به هیچ

 «من بهت اعتماد دارم، نیکو.

 «تونی به من اعتماد کنی؟ شما هر دو خشم من رو احساس کردین، بدترین احساساتم رو دیدین...چطور می »نیکو مبهوت به او خیره شد:

 «من. نازکی مثلی ما عصبانی میشیم. حتی یه دلهی، بچه، همه »تر گفت:مربی هج با لحنی آرام

اش رو بروز میده. من بهت گفتم حق با مربیه، نیکو. تو تنها کسی نیستی که هر از گاهی تاریکی »رینا پوزخندی زد. دست نیکو را فشار داد و گفت:

ایت نکنیم؟ ما تونیم از تو حمهای دردناکت رو با ما سهیم شدی؛ ما چطور میکه چه اتفاقی برای پدرم افتاد و تو از من حمایت کردی. تو تجربه

 «دوست هستیم.

 دانستند که او چه کسی بود، چه چیزی بود.ترین رازهایش را دیده بودند. میها عمیقنیکو مطمئن نبود که چه بگوید. آن

 دادند.اهمیت می تربیش هادادند. نه... آناما ظاهراً اهمیتی نمی

 آمد.نظر نیکو منطقی نمی ها بهکدام اینکردند. نگران بودند. هیچها قضاوتش نمیآن

 نتوانست ادامه دهد.« اما برایس. من.... »نیکو گفت:

فهمم. فقط بهم قول بده: دیگه شبح کردن مردم در کار نباشه، اگه بتونیم از شد. حاال این رو میتو کاری رو کردی که باید انجام می »رینا گفت:

 «این کار اجتناب کنیم.
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 «اش خبر بد نیست.شون کنم. به عالوه، همهنفله اول آره. مگه این که اجازه بدی من »مربی گفت:

کس دیگه خبر نداده بوده که کجاست. رسه که برایس به هیچتر ندیدیم، پس به نظر میهای بیشای از رومیهیچ نشونه »رینا سری تکان داد:

 «ها نابودش کردن.این معنیه که شکارچی بختانه بهچنین، هیچ نشونی از اوریون هم نیست. خوشهم

 «و هیال؟ تالیا؟ »نیکو گفت:

 «ستن.ها هنوز زنده هخبری نیست. اما باید باور کنم که اون »خطوط دور دهان رینا سخت شدند:

 «بهترین خبر رو بهش نگفتی. »مربی مداخله کرد:

جا کردن مجسمه پیدا کرده. تمام کنه که یه راه دیگه برای جابههج فکر می شاید به این دلیل که باور کردنش خیلی سخته. مربی »رینا اخم کرد:

 «ن هیچ نشونی از...اش حرف زده همینه. اما تا االچیزی که این سه روز درباره

ی الورنس هکه سر و کلاون هواپیمای کاغذی که من درست قبل از این »پوزخندی به نیکو زد و ادامه داد:« هی، اتفاق میفته. »مربی گفت:

، اون و ملی دوستان 266بود. این هارپی ناگتس 265انگیر پیدا بشه گرفتم، یادت میاد؟ اون یه پیغام از طرف یکی از دوستان ملی در قصر آئولوسنفرت

سه که یه شناسه که یه بزی رو میشناخیلی قدیمی هستن. به هر حال... اون یه کسی رو میشناسه که یه کسی رو میشناسه که یه اسبی رو می

 «شناسه...اسب دیگه رو می

 «کنی.مربی. تو اون رو از این که از کما بیرون اومده پشیمون می »رینا غرغری کرد:

ها کمک گرفتم. با یکی از ارواح بادِ موافق صحبت کردم و گفتم که به کمک باشه. بزار داستان رو خالصه کنم، از خیلی» مربی با آزردگی گفت:

کشه تا آماده بشه، اما به زودی، درواقع هر کرد که سواره نظام در راهه. گفتن که یه مدت طول میای که من خوردم؟ تأیید میهنیاز داریم. نام

 «جا برسهلحظه ممکنه به این

 «کیه؟ چه سواره نظامی؟ اون »نیکو پرسید:

 ...«واره نظاماون س »اش با حیرت وا رفت:رینا ناگهان ایستاد. به سمت شمال خیره شد، و چهره

 .بزرگنزدیک شدن بود؛ پرندگان  ای از پرندگان در حالنیکو مسیر نگاهش را دنبال کرد. دسته

 وارکار بودند.سهایی بالدار بودند؛ حداقل نیم دوجین اسب در یک فرم وی شکل بدون ها اسبتر شدند و نیکو متوجه شد که آنها نزدیکآن

های دیگر بود، در نوک دسته پرواز هایش دو برابر اسببا پرهای رنگارنگ مثل پرهای عقاب، که طول بال الجثه با لباس زرینیک نریان عظیم

 کرد.می

 «ی کافی برای حمل یه مجسمه اسب احضار کردی.. به اندازه267پگاسوس »نیکو گفت:

 «نه هر جور پگاسوسی، بچه. یه سرویس حسابی در خدمت داری. »مربی با خوشحالی خندید:

 «ها.اون اسب نر جلویی... اون خود پگاسوسه، لرد جاودان اسب »رینا سرش را با ناباوری تکان داد:

                                                            
265Aeolus 
266 Nuggets 
267 Pegasus 
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ThundeR 

Mixed-Nut 

 

 معمولی.

 کشتی انداخت. ای به بیرون ازها را با ضربههای فلزی بادبادنی بزرگ طوفان جلو آمد و حلقههمین که لئو تعمیراتش را تمام کرد، یک الهه

کرد، برای پرواز کردن زیادی صدمه دیده شان با کایموپو یا هرچه که اسمش بود، آرگوی دوم، در دریای اژه به سختی حرکت میبعد از درگیری

های های بزرگ ماهیهکردند. دستهر ساعت یک بار با مارهای دریایی گرسنه مبارزه می بود و برای فرار از دست هیوالها هم زیادی کند بود. تقریباً

 ای گیر کردند، و پرسی و جیسون مجبور شدند بیرون بروند و کشتی را هل بدهند.کنجکاو را جذب کردند. یک بار روی صخره

 268ی مایکونوسی سه روز طوالنی، همین که به بندر جزیرهشد تا لئو دلش بخواهد گریه کند. در طی دورهصدای خس خس موتور باعث می

ئو باالخره توانست کم و بیش کشتی را به شرایط کار کردن برگرداند، که احتماالً به این معنی بود که وقت آن بود که دوباره تکه تکه رسیدند، ل

 شوند.

 کشی شده بود کهقدر مشغول سیمپرسی و آنابث برای جستجو به ساحل رفتند، در حالی که لئو روی عرشه ماند و کنترل فرمان را میزان کرد. آن

 «هی، رفیق. بستنی. »ها نشد، تا وقتی که پرسی گفت:متوجه برگشتن گروه پیاده شده

ی یک بالفاصله، روز لئو بهتر شد. برای اولین بار در چند روز گذشته، تمام افراد روی عرشه نشستند، بدون این که نگران یک طوفان یا حمله

 که به الکتوز حساسیت داشت. او فقط یک سیب خورد. هیوال باشند، و بستنی خوردند. خب، البته به جز فرانک،

                                                            
268Mykonos 
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را تعمیر کرده بود که هیزل زیاد هم  269هاکنندهی کافی تثبیتشکست، اما لئو به اندازهروزی داغ و طوفانی بود. دریا با امواج کوتاه درخشان می

 آمد.دریازده به نظر نمی

 ها و درهای آبی بود.ها، پنجرهبامهای گچی سفید با پشتای از ساختمانمجموعه ؛شهر مایکونوس به شکلی خمیده در سمت راستشان قرار داشت

 «ایستادن.ها میخونهشدن و توی میها میارد مغازهوچرخیدن، مثالً ها رو دیدیم که اطراف شهر میما این پلیکان »پرسی گزارش داد:

 «هیوالهای تغییر شکل داده؟ »هیزل اخم کرد:

ه بخشی از شهر هست به یمن یا چنین چیزی هستن. و یها برای شهر خوشهای پیر معمولی هستن. اوننه، فقط پلیکان »گفت:آنابث خندید و 

 «قدر خوبه.شون این. به خاطر همین هست که بستنی"ایتالیای کوچک"اسم 

 «تنی ایتالیایی میریم یونان.میریم. بعد برای بساروپا به هم ریخته. اول به خاطر سکوهای دکل اسپانیایی به روم  »لئو سرش را تکان داد:

اش را خورد و سعی کرد تصور کند که به همراه دوستانش در یک تعطیالت توانست با بستنی مخالفت کند. بستنی شکالتی دوبل خوشمزهاما نمی

ین کرد. بود و همه زنده بودند... که او را غمگد آرزو کند که کاش کالیپسو همراهش بود، جنگ تمام شده شکنند. که باعث هستند و استراحت می

ی کثافت چهره مامتبا  سی جوالی بود. کمتر از چهل و هشت ساعت تا روز بزرگ باقی مانده بود، وقتی که گایا، پرنسس لجن فاضالب،

 شد.شکوهمندش بیدار می

ی درستی کلمهسرزنده کردند. یا شاید هم تر رفتار میرزندهشدند، دوستانش ستر میچیز عجیب این بود که، هرچه بیشتر به اول آگوست نزدیک

دانستند که دو روز بعد ممکن است پیروز شوند یا شکست بخورند. وقتی که با می .کنندنبود. به نظر می آمد که برای دور آخر با هم همکاری می

 ی خیلی بهتری داشته باشد.عث شده بود که بستنی مزهای ندارد. پایان دنیا بایچ فایدهالوقوع روبرو باشید، افسردگی همرگ قریب

 نند...کی پیروزی، نایک صحبت ها همراه لئو نبودند تا با الههالبته بقیه افراد در طی سه روز گذشته آن پایین در اصطبل

 «و آپولو. کی میره؟ی دلوس درست اون طرف بندره. زادگاه آرتمیس خب، جزیره »اش را زمین گذاشت و گفت:پایپر لیوان بستنی

 «من. »لئو فوراً گفت:

 همه به او خیره شدند.

 «ل داوطلب شدن که هوام رو داشته باشن.جور چیزهام. فرانک و هیزمدار و اینچیه؟ من سیاست »لئو پرسید:

 «م.... البته که داوطلب شدیما داوطلب شدیم؟ منظورم اینه که »اش را پایین آورد و گفت:فرانک سیب نیم خورده

 «لئو، تو خوابی چیزی درمورد این داشتی؟ »چشمان طالیی هیزل در نور خورشید برقی زد:

ها. باید با آرتمیس و آپولو حرف بزنم. من یه آره. خب... نه. نه دقیقاً. اما... اما باید در این مورد بهم اعتماد کنین، بچه »حرف از دهان لئو پرید::

 «میون بذارم.ها در فکری دارم که باید با اون

 خواهد مخالفت کند، اما جیسون به حرف آمد.رسید که میآنابث اخمی کرد. به نظر می

 «اگر لئو فکری داره، باید بهش اعتماد کنیم. »او گفت:

 که فکرش چه بود، اما به زور لبخندی زد.، با در نظر گرفتن اینلئو در موردش احساس عذاب وجدان کرد، خصوصاً

 ممنون، رفیق.  -

                                                            
 اسبابی برای حفظ تعادل کشتی هنگام توفان. و 269

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 «نزن. 270باشه. اما یه نصیحت: وقتی آپولو رو دیدی، حرفی از شعر هایکو »ای باال انداخت و گفت:پرسی شانه

 «چرا نه؟ مگه اون خدای شعر نیست؟ »هیزل ابروهایش را در هم گره کرد:

 فقط بهم اعتماد کن.  -

 «داشتن، حتماً چندتا عروسک آرتمیس و آپولو براتون میارم.ی سوغاتی توی دلوس ها، اگه یه مغازهگرفتم. و بچه »لئو روی پاهایش بلند شد:

 

 فروخت.یعروسک هم نم ی هایکو را داشته باشد.آپولو ظاهراً در وضعی نبود که حوصله

به  که هیچ توهینیآسا تبدیل شده بود تا به دلوس پرواز کند، اما لئو یک سواری با هیزل پشت آریون داشت. نه اینفرانک به یک عقاب غول

آسا تبدیل شده بود. او صددرصد های غول، لئو به مخالف سرسخت سوار شدن بر عقاب271فرانک بکند، اما بعد از شکست مفتضحانه در فورت سامتر

 شکست را در اختیار داشت. رکورد

ها ای، علفهای صخرهدزده، به غیر از قسمتهای باها زیادی مواج بود. تپههای توریستها جزیره را متروکه یافتند، شاید چون دریاها برای قایقآن

ها به بعد، لئو د، اما از زمان المپیبرانگیز بودنها احتماالً زمانی تحسینحاصل بودند. ویرانههای وحشی و البته یک مشت معبد فرو ریخته، بیو گل

ترین خواست به آمریکا برگردد، جایی که قدیمیخورد. میهم میهای مرمری به حالش از ستون واقعاًهای باستانی بوده است. بیش از حد روی ویرانه

 ها مدارس عمومی و رستوارن مک دونالد بودند.ساختمان

 شان تقریباً بدون چهره بودند پایین آمدند.های رنگ و رو رفتهاش ردیف شده بود و صورتها از خیابانی که شیرهای سنگی سفید در حاشیهآن

 «ترسناکه. »هیزل گفت:

 «کنی؟هیچ شبحی احساس می »فرانک پرسید:

ی به دنیا اومدن یا مردن ای اجازههای قدیم، دلوس زمین مقدسی بود. هیچ فانینبودن ارواح ترسناکه. در زمان »هیزل سرش را تکان داد و گفت:

 «ای توی کل این جزیره وجود نداره.فانی روح هیچجا نداشت. به معنای واقعی کلمه رو در این

 «جا بکشه؟کس حق نداره ما رو ایناز نظر من مشکلی نداره. این به این معنیه که هیچ »لئو گفت:

 «نگاه کن. اون پایین. »رد:ای کوچک توقف کی تپهروی قله« من این رو نگفتم. »هیزل گفت:

های سنگی روییده بودند، بنابراین مثل یک نیمکتهای تئاتر حفر شده بود. خار و خاشاک بین ردیفی تپه به شکل یک آمفیزیر پایشان، دامنه

 272لیلیرسید. پایین در انتها، خدای آپولو روی یک بلوک سنگی در وسط صحنه نشسته بود، روی یک یوکههای خار به نظر میکنسرت برای بوته

 نواخت.انگیزی میخم شده بود و آهنگ غم

نقص داشت. او جین پاره، رسید، با موهای فرفری بلوند و هیکلی بیهفده ساله به نظر می حداقل لئو فرض کرد که او آپولو بود. آن پسر حدوداً

کرد تیپی مخلوط از الویس، رامونز، پسران ی درخشان پوشیده بود، انگار که سعی میدوزی شدهشرت سیاه و کت کتانی سفید با یقه سنگیک تی

 ساحلی بزند.

قدر نواخت آندانست. )مطمئناً رقت انگیز بود. اما نه غمگین.( با این حال آهنگی که آپولو میانگیز نمییقی غملیلی را یک آلت موسلئو معموالً یوکه

 انگیز بود که احساسات لئو را در هم شکست.غم

                                                            
 اطالعات بیشترها هستند. ترین گونه شعری در جهان است که مبدع آن ژاپنیکوتاه  270

271 Fort Sumter 
 وسازی دارای چهار زه که در هاوایی رواج دارد.  272
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اش را به شکل ی تیرهای پوشیده بود، موهاشلواری سیاه و لباس کوتاه نقرهدر ردیف روبرویش دختری حدوداً سیزده ساله نشسته بود که جوراب

 کرد.یک کمان درست می وتراشیددم اسبی عقب کشیده بود. دخترک داشت تکه چوب درازی را می

 «رسن.ها خدا هستن؟ به نظر دوقلو نمیاون »فرانک پرسید:

 «لو داشتی...خواد به نظر برسی. اگه یه دوقتونی هرطوری که دلت میخب، بهش فک کن. اگه تو یه خدا باشی، می »هیزل گفت:

 «دادم شبیه هر چیزی به غیر از قُلم باشم. خب نقشه چیه؟ترجیح می »فرانک موافقت کرد:

رسید. بازوهایش را باال برد و به ی خوبی برای باز کردن سر صحبت به نظر میدر مقابل دو خدای تیراندازی، جمله« شلیک نکن! »لئو فریاد زد:

 سمت صحنه رفت.

 رسیدند.از دیدنشان غافلگیر به نظر نمی هیچ کدام از خدایان

 اش برگشت.لیلیآپولو آهی کشید و به کار نواختن یوکه

 «شدیم.باالخره رسیدین. کم کم داشتیم نگران می »وقتی که به ردیف جلو رسیدند، آرتمیس زیر لب گفت:

توضیح دهد که چطور سالم رسیده بودند، شاید چند تا جوک تعریف این حرفش باعث شد تا باد لئو خالی شود. او آماده بود تا خودش را معرفی کند، 

 کرد.های نعنایی تعارف میکرد و قرصمی

 «طور حدس زدم، چون هردوتون خیلی هیجان زده هستین.خب، پس شما منتظر ما بودین. این »لئو گفت:

ما انتظار داشتیم که ما رو پیدا کنن، اذیت کنن  »بود و گفت: "رمسابقات اردوگاه شه"ی آهنگ ی سوگوارانهآپولو آهنگی را نواخت که مثل نسخه

 «هامون تنها بذارین؟تونین ما رو با بدبختیدونستیم توسط چه کسی. نمیو شکنجه بدن. نمی

 «ناامید کننده باشه. ها به کمک ما برای مأموریتشون نیاز دارن، حتی اگه احتمالشتونن، برادر. اوندونی که نمیمی »گرانه گفت:آرتمیس سرزنش

 «ای باشین؟ها یا چیز دیگهدونم، در حال مبارزه با غولجا پنهان شدین؟ شما نباید.. چه میشما دو تا پر از روحیه هستین. راستی چرا این »لئو گفت:

 اش بیرون ریخته شود.ی گوزنی است که قرار است دل و رودهی آرتمیس باعث شد تا لئو احساس کند که شبیه الشهچشمان رنگ پریده

هام تونستم، االن با شکارچیها در امانیم. لئو والدز، باور کن اگه میها و رومیی میان یونانیجا ما از تفرقهدلوس زادگاه ماست. این »الهه گفت:

تونم ز درد ناتوان میشم. تمام کاری که میکردم. بدبختانه، اگر پام رو از این جزیره بیرون بذارم، امون اوریون مبارزه میبودم و با دشمن قدیمی

ی ها جونشون رو برای محافظت از دوستانت و مجسمهکنه. خیلیبکنم این هست که با بیچارگی، اورین رو تماشا کنم که مریدانم رو سالخی می

 «منفور آتنا از دست دادن.

 «منظورت نیکوئه؟ حالش خوبه؟ »ای گفت:هیزل با صدای خفه

 «خیزه!.خوب نیستیم، دختر! گایا داره برمی مونهیچکدوم؟ خوب »اش نالید:لیلییوکهآپولو روی 

ی تونستم همین رو دربارهست. اون یه مبارز شجاعه، مثل تو. ای کاش میهیزل لِوسکی، برادرت هنوز زنده »غره رفت:آرتمیس به آپولو چشم

 «بگم. خودمبرادر 

 «ی وحشتناک رومی اغفال شدم!کنی. من توسط گایا و اون بچهتباه میتو در مورد من اش »آپولو محزون گفت:

 «آه، لرد آپولو، منظورتون اکتاویانه؟ »فرانک گلویش را صاف کرد:

دونی، من دعاهای تو رو شنیدم، شد تو فرزند من بودی. میاسمش رو نیار! اوه، فرانک ژنگ، فقط اگه می »ی مینور نواخت و گفت:آپولو قطعه

به عنوان نواده گیرم اومد.  اون موجودها گیرش میاد. من هم... ی خوبخواستی دعوتت کنن. اما افسوس! مارس همههایی که میاون هفتهتمام 

 «گفت.کنه میی معبدهای بزرگی که به افتخار من درست میاون ذهنم رو با تعریف و تمجید پر کرد. به من درباره
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 «خوری، برادر.گول می تو به آسونی »آرتمیس خرخری کرد:

ها رو قدرتمند کنه. من گفتم باشه! بهش خواد دوباره رومیالعاده برای تمجید دارم! اکتاویان گفت که میهای فوقچون من کلی ویژگی  -

 دعای خیرم رو دادم.

 «حتی باالتر از زئوس. ترین خدای لژیون بکنه،همچنین قول داد که تو رو مطور که من یادم میاد، اون هماون »آرتمیس گفت:

لیلی بنوازه؟ فکر نکنم! تونه یوکهیم اوننقصی داره؟ خب، من کی بودم که با همچین پیشنهادی مخالفت کنم؟ اصالً زئوس هیکل بی  -

 کردم که اکتاویان یه جنگ رو شروع کنه. حتماً گایا افکارم رو تیره و تار کرده، و توی گوشم خونده.فکر نمی هرگزاما 

 ن مرد بادیِ دیوانه، آئلوس را به یاد آورد، که بعد از شنیدن صدای گایا روانی شده بود.لئو آ

 «به.خب درستش کن. به اکتاویان بگو که بس کنه. یا میدونی، با یکی از تیرهات بهش شلیک کن. اون هم خو »او گفت:

 «تونم! ببین!نمی »آپولو ناله کرد:

 ن هدف گرفت و شلیک کرد. تیر طالیی دویست فوت پیش رفت، بعد به بخار تبدیل شد.ه سمت آسمااش به یک کمان تبدیل شد. بلیلییوکه

وقت من رو دوست کشه. پدر هیچشم، یا زئوس من رو میبرای اینکه تیرم رو شلیک کنم، باید از دلوس بیرون برم. بعد ناتوان می  -

 نداشت. حدود هزارساله که بهم اعتماد نکرده!

 «خب، اگه منصف باشیم، یه بار تو با هرا دست به یکی کردین تا اون رو از پادشاهی کنار بزنین. »آرتمیس گفت:

 اون یه سوءتفاهم بود!  -

 های زئوس رو کشتی.و تو چندتا از سایکالپس  -

 سقوط دلفی... کارهای اکتاویان،: دونهچیز مقصر میدلیل خوبی برای اون کار داشتم! به هر حال، حاال زئوس من رو به خاطر همه  -

 «صبر کن، سقوط دلفی؟ »هیزل یک عالمت اتمام وقت نشان داد و گفت:

ها شروع شد، وقتی که من ها و رومیوقتی که تفرقه بین یونانی »ی دراماتیک نواخت و گفت:لیلی تبدیل شد. یک قطعهکمان آپولو دوباره به یوکه

، افعی بزرگ رو بیدار کرد تا معبد دلفی رو تحت 273کرد! اون دشمن قدیمی من، پایتونبا سردرگمی در جدل بودم، گایا از این فرصت استفاده 

جا گیر افتادم، برای گیره. من اینتسلطش بگیره. اون موجود وحشتناک حاال توی غارهای باستانی چنبره زده و جلوی جادوی پیشگویی رو می

 «تونم باهاش مبارزه کنم.همین حتی نمی

داد کامالً تر شاید چیز خوبی باشد. لیست کارهایی که باید انجام میهای بیشگرچه مخفیانه فکر کرد که نبود پیشگویی« سی.چه بدشان »لئو گفت:

 پر بود.

گوام عصبانی بود. مثل این که زئوس به عنوان پیش از من به خاطر تعیین دختر جدیده، ریچل دیر، از قبلواقعا بدشانسیه. زئوس  »آپولو آهی کشید:

که من تبرکش کردم، جایی که ریچل پیشگویی هفت رو به محض اینکنه من جنگ با گایا رو با انجام این کار سرعت بخشیدم، از اونر میفک

ترین، بااستعدادترین تیپز داشت. خب البته که اون خوشپدر فقط کسی رو برای سرزنش کردن نیا کنه!طوری کار نمیمطرح کرد. اما پیشگویی این

 «ترین خدا رو انتخاب کرد.العادهو فوق

 آرتمیس ادای عق زدن درآورد.

 «اوه، بس کن، خواهر! تو هم توی دردسر هستی! »آپولو گفت:

                                                            
273Python 
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تونم پدر رو راضی کنم تا من رو فقط به خاطر این که برخالف میل زئوس با شکارچیانم در ارتباط باقی موندم. اما همیشه می »آرتمیس گفت:

 «هستم. توببخشه. اون هیچ وقت قادر نبوده از دست من عصبانی بمونه. من نگران 

 «خداها رو بکشیم.نیمه اینم اکتاویان رو بکشیم. هومم. شاید باید تونیمن هم نگران خودم هستم! باید یه کاری بکنیم. نمی »آپولو موافقت کرد:

 "اون پسر کانادایی بزرگ رو بگیر!"در برابر میل شدیدش برای این که پشت فرانک قایم شود و فریاد بزند « اوهوی، جناب نوازنده. »لئو گفت:

 «ی؟ما طرف شماییم، یادته؟ چرا باید ما رو بکش »مقاومت کرد و ادامه داد:

 «شاید حالم رو بهتر کنه! باید یه کاری بکنم! »آپولو گفت:

 «تونی به ما کمک کنی. ببین، ما یه نقشه داریم که...یا این که، می »لئو به سرعت گفت:

 ها را به سمت دلوس هدایت کرده بود، و نایک چطور محتویات داروی طبیب را توضیح داده بود.ها گفت که هرا چطور آناو به آن

 «ی شماست؟داروی طبیب؟ این نقشه »ها خرد کرد و گفت:اش را روی سنگلیلیآپولو ایستاد و یوکه

 «هی، آمم، من معموالً موافق خرد کردن سازها هستم، اما... »لئو دستانش را باال برد:

 «بخشه!من رو نمی هرگزتونم کمکتون کنم! اگر راز داروی طبیب رو به شما بگم، زئوس دیگه نمی »آپولو فریاد زد:

 «تونه بدتر بشه؟تو همین االنش هم توی دردسری. چطور می »لئو به اطرافش اشاره کرد:

کشتم تون رو میپرسیدی. اگه همهدونستی که پدرم که قادر هست چه کارهایی انجام بده، فانی، هرگز نمیاگه می »غره رفت:آپولو به او چشم

 «وشحال کنه...تر بود. این ممکنه زئوس رو خآسون

 «برادر... »آرتمیس گفت:

اش را روی صحنه با لگد لیلی شکستهدوقلوها به هم خیره شدند و در سکوت بحث کردند. ظاهراً آرتمیس برنده شد. آپولو آه عمیقی کشید و یوکه

 طرفی انداخت.

« ی تو، لئو والدز...وازدهم هست که باید بدونین. دربارهی لژیون دهیزل لِوسکی، فرانک ژنگ، با من بیاین. چیزهایی درباره »آرتمیس برخاست:

ای بکن. برادرم تونی یه معاملهآپولو حرفهای تو رو خواهد شنید. ببین اگه می »ای سردش را به سمت لئو چرخاند و ادامه داد:الهه چشمان نقره

 «ی خوب رو دوست داره.همیشه یه معامله

ی تپه دنبال تئاتر و قلههای آمفیها آرتمیس را تا باالی پلهسپس آن "لطفا نمیر."انداختند. مثل این که بگویند فرانک و هیزل هردو به او نگاهی 

 کردند.

تونی به من پیشنهاد پس، بیا معامله کنیم. چی می »چشمانش با نوری طالیی درخشیدند:« خب، لئو والدز؟ »آپولو دستانش را در هم فرو کرد:

«ع کنه که به جای کشتنت، کمکت کنم؟بدی تا من رو قان
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ThundeR 

Mixed-Nut 

 

 «یک معامله؟ آره، چرا که نه.»انگشت های لئو از نگرانی جمع شد:

سیم مسی، : اش کردهایش شروع به کار کردند. او شروع به بیرون کشیدن چیزهایی از کمربند ابزار جادوییبفهمد، دستقبل از آن که مغزش 

دانست به چه چیز کرد، چون هرگز نمیی برنجی. چندین ماه بود که خرت و پرت های مکانیکی را برای روز مبادا جمع میچندتا پیچ، یک استوانه

 شد.تر ثابت میاش بیشنگریکرد، آیندهتر از کمربند ابزار استفاده میو هرچه بیشنیاز پیدا خواهد کرد. 

 شدند.برد و اقالم مورد نیازش به همین سادگی ظاهر میاو دستش را به کمربند می

ه؟ اگر تو به ما کمک کنی تا خوب مسئله اینه که، زئوس االن هم از دست تو کفریه، درست »پیچاند، گفت:لئو در حالی که با دستانش سیم را می

 «تونی مشکلت رو با زئوس جبران کنی.گایا رو شکست بدیم، می

 «تره.کنم ممکن باشه. اما داغون کردن تو راحتفکر می »آپولو بینی اش را چین انداخت:

ی فلزی را به یک شفت ها را نصب می کردند، استوانهکردند، اهرمهای لئو به سرعت کار میدست« کار چه تصنیفی درمیاد؟ ایناز  »لئو گفت:

خدای کوچولو و حقیر رو داغون آپولو یه نیمه"تو خدای موسیقی هستی، درسته؟ حاضری به آهنگی که میگه  »کردند:دار وصل میقدیمی دندانه

 «مونه!... مثل یه خبر دست اول می"آپولو مادر زمین رو شکست میده و دنیای متزلزل رو نجات میده"دادم. اما گوش نمی گوش بدی؟ من که "کرد

 «خوای؟ و چی عاید من میشه؟تو دقیقاً چی می »کرد:آپولو به آسمان زل زد، انگار که داشت اسمش را روی سردر یک سینما تصور می

XXXIV 
 لئو
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 «ام عملی میشه یا نه.خوام بدونم نقشهمی »ی استوانه کشید:چند سیم را در امتداد دهانه «دارم: نصیحت. اولین چیزی که الزم »لئو گفت:

کرد، درست از وقتی که جیسون از کف دریا برگشت و لئو لئو چیزی را که در ذهن داشت توضیح داد. چندین روز بود که این ایده را بررسی می 

 ود.شروع به حرف زدن با نایک کرده ب

 کنم.دونی در مورد کی دارم صحبت می: یه خدای نخستین قباًل یک بار شکست خورده. تو میکیموپولیا به جیسون گفته بود

که اش را آماده کند، اما هنوز هم نظر یک خدای دیگر را الزم داشت. زیرا، به محض اینصحبت های لئو با نایک به او کمک کرده بود تا نقشه

 کرد، هیچ راه بازگشتی وجود نداشت.کارش را شروع می

 اش را فراموش کند.او امیدوار بود که آپولو بخندد و بگوید که نقشه

من این نصیحت رو مجانی بهت میدم. تو ممکنه بتونی گایا رو به روشی که توضیح دادی شکست  »در عوض، آپولو متفکرانه سرش را تکان داد:

صدای آپولو « ها باشه کامالً...هزاران سال قبل شکست دادن. با این حال، هر فانی که در اون نزدیکیبدی، شبیه روشی که باهاش اورانوس رو 

 «اون چیه که ساختی؟ »قطع شد:

ای چندالیه از تارهای گیتار، ضربدری از داخل استوانه گذشته بودند. مسی، مثل مجموعه میهایی از سی درون دستانش نگاه کرد. الیهلئو به سازه

ی فلزی مربع شکل و یک مشت شدند، که بر روی یک پایههایی روی سطح بیرونی مخروط کنترل میها توسط اهرمهایی از کوکیفرد

 ی خمیده محکم شده بودند.دستگیره

قدیمی ترکیب شده ذهنش به سرعت شروع به کار کرد. سازه شبیه به یک جعبه موسیقی بود که با یک گرامافون « اوه... اینو میگی؟ »لئو گفت:

 باشد، اما واقعا چه بود؟

 یک برگ برنده.

 آرتمیس به او گفته بود که با آپولو معامله کند.

زدند به یاد آورد: این که چطور پدرشان، هرمس، از زیر مجازات دزدیدن گاوهای مقدس های کابین یازده در موردش الف میلئو داستانی را که بچه

و آن را با آپولو معاوضه کرده بود، که آپولو هم او را  -اولین چنگ دستی -رمس گیر افتاد، یک آلت موسیقی ساختآپولو در رفته بود. وقتی ه

 بالفاصله بخشیده بود.

خودآگاه ناجا مخفی کرده بود. آن حرف حتماً ضمیر چند روز پیش، پایپر اشاره کرده بود که در پایلوس غاری را دیده که هرمس آن گاوها را در آن

جا نلئو را برانگیخته بود. بدون این که چنین قصدی داشته باشد، یک آلت موسیقی جدید ساخته بود، که خودش را هم به نوعی غافلگیر کرد، از آ

 دانست.چیز در مورد موسیقی نمیکه هیچ

 «هاست!تمام دوران یقیآم، خب، این قطعاً بهترین آلت موس »لئو گفت:

 «کنه؟چطوری کار می »خدا پرسید:

 لئو با خودش فکر کرد: سوال خوبیه!
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ی ر عین حال مایهصدایی فلزی و د ؛های خمیده را چرخاند، امیدوار بود که سازه در صورتش منفجر نشود. چند نُت واضح به صدا درآمداو دستگیره

ی غمگینی بود که کالیپسو آن را برایش در انههمان تر ،ته شدها را دستکاری کرد. متوجه شد آهنگی که نواخها و اهرمدندهدلگرمی. لئو چرخ

 زدگی خوانده بود. موسیقی روح نوازی که از دلتنگی برای وطن و اشتیاق سخن می گفت.اوجیجیا در مورد دلتنگی و غربت

صدایی که فستوس اگر  ا همانب ؛رسید، شبیه ماشینی با قلبی شکستهتر به نظر میاما این موسیقی از میان تارهای مخروط برنجی، حتی غمگین

 خواند.توانست میمی

توانست بوی هایش به سوزش افتاد. تقریبا میجاست. آهنگ را به طور کامل نواخت. وقتی نواختنش تمام شد، چشملئو فراموش کرد که آپولو آن

 کالیپسو به او داده بود بچشد.ای را که توانست طعم تنها بوسهی کالیپسو استشمام کند. مینان تازه پخته شده را از آشپزخانه

 «خوای؟من باید داشته باشمش. اسمش چیه؟ در ازای این چی می »آپولو با شگفتی به ساز لئو زل زد:

 کرد.ت که باید تمامش میاو کاری داش لئو ناگهان دلش خواست ساز را پنهان کند و آن را برای خودش نگه دارد. اما افکار مالیخولیایش را فرو داد.

 لیپسو... کالیپسو احتیاج داشت که او موفق شود.کا

 !274البته، این والدزیناتوره  -

کنه. در واقع برای من، یکی از فرزندان کنی، احساساتت رو به موسیقی تبدیل میها رو دستکاری میاین ساز وقتی دنده »لئو نفسش را بیرون داد:

 «نی...تودونم تو میهفاستوس، ساخته شده تا استفاده کنم. نمی

 «ی منه!تونم والدزیناتور رو یاد بگیرم! باید یاد بگیرم! این وظیفهمی حتماًام! من من خدای موسیقی »آپولو فریاد کشید:

 «دی.پس بیا معامله رو جوش بدیم، مرد موسیقی. من این رو بهت میدم، تو هم داروی شفابخش رو به من می »لئو گفت:

 «.ندارماوه... خب، من که واقعاً داروی شفابخش رو  »ت:اش را گاز گرفآپولو لب همایونی

 کردم تو خدای طبابت هستی.من فکر می  -

 چیزها هستم! شعر، موسیقی، پیشگویی دلفی... خیلیآره، اما من خدای   -

ی گفتم، من حوزهمیطور که داشتم متأسفم. من خوبم، حالم خوبه. همون »صدای آپولو با بغضی شکست و دستش را جلوی دهانش گرفت:

به من ارث رسیده تمام و کمال در اختیار دارم. منظوم اینه که،  275ی ایزد خورشید رو که از هلیوسهای زیادی دارم. البته، بعدشم من ارابهفعالیت

شده مرگ رو درمان  تنها کسی که تا حاال موفق .تر شبیه یک ژنرال شفاگر هستم. برای داروی شفابخش باید یک متخصص رو ببینیدمن بیش

 «، خدای شفادهندگان.276کنه: پسرم، آسکلپیوس

                                                            
274 Valdezinator 
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اتور نز به تیشرت یادبود یا والدزیچیزی که الزم داشتند جستجوی دیگری برای پیدا کردن یک خدای دیگر بود که احتماال نیا آخرینقلب لئو ریخت. 

 مخصوص خودش داشت.

های روی والدزیناتورش را چرخاند ور رفت که آهنگی اهرم« نیم.میدوار بودم بتونیم معامله کی شرمساریه، آپولو. من امایه این واقعاً »لئو گفت:

 انگیزتر به وجود آورد.حتی غم

 «که!بس کن! این خیلی خوشگله! من به شما آدرس رسیدن به آسکلپیوس رو میدم. اون واقعا خیلی نزدی »آپولو نالید:

 و روز تا بیدار شدن گایا وقت داریم.کنه؟ فقط دز کجا بدونیم به ما کمک میا  -

 277اش توی اپیداروسرسان هست. فقط اسم من رو پیشش بیارید. اون رو در معبد قدیمییاری خیلیکنه! پسر من اون کمکتون می »آپولو قول داد:

 «کنین.پیدا می

 چه کلکی داره؟  -

 که، اون محافظت میشه.آه... خب، هیچی. البته به جز این  -

 محافظت میشه؟با چی   -

دونم که زئوس اون رو تحت حفاظت قرار داده تا اون نتونه راه بیوفته دور دونم! فقط میمن نمی »هایش را از هم باز کرد:آپولو با درماندگی دست

حسابی به وجود آورد. ال درست و دنیا و مردم رو زنده کنه. اولین باری که آسکلپیوس یک مرده رو زنده کرد، آه...، خوب اون موقع اون یک جنج

 «تونین متقاعدش کنین که کمک کنه.شما می مطمئنمداستانش طوالنیه. اما من 

 «این زیاد شبیه یه معامله نیست. در مورد آخرین عنصر چی؟ نفرین دلوس، اون چیه؟ »لئو گفت:

توانست جلوی آپولو را بگیرد؟ شلیک طور میچز او بگیرد، و لئو آپولو حریصانه به والدزیناتور نگاهی انداخت. لئو نگران بود که ایزد والدزیناتور را ا

 ی زیادی نداشت.آتش به سمت خدای خورشید فایده

 «ر خواهی داشت.تونم آخرین عنصر رو بهت بدم. بعد تو تمام چیزهایی رو که آسکوپلیوس برای ساختن دارو الزم داره در اختیامن می »آپولو گفت:

 «دونم که. عوض کردن این والدزیناتور خوشگل با یه نفرین دلوسی...نمی» :ی دیگری نواختلئو قطعه

ی گلهای وحشی دوید و یک گل زرد رنگ را از داخل شکافی میان ترین بوتهبه سمت نزدیک« اون که واقعاً نفرین نیست! ببین...» آپولو گفت:

 «این نفرین دلوسه.» ها چید:سنگ

 «ین شده؟یک مینای نفر» لئو به گل زل زد:
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شد تا من و خواهرم رو به دنیا بیاره، هرا عصبانی بود، چون ، آماده می278این فقط یه اسم مستعاره. وقتی مادرم، لتو» آپولو با عصبانیت آه کشید:

تا قول بدن دست های روی زمین سفر کرد. ارواح طبیعت رو در هر جایی مجبور کرد زئوس دوباره بهش خیانت کرده بود. بنابراین به تک تک قاره

 «ی مادرم بزنن تا نتونه هیچ جایی فرزندانش رو به دنیا بیاره.رد به سینه

 شبیه کارهایی که از هرا بر میاد.  -

مان دلوس زاما نه از دلوس، چون در اون  ،؟ به هر حال، هرا از هر جایی که روی زمین ریشه داشت به زور قول گرفتدونم، مگه نهمی  -

که زادگاه آمد گفتن. مادرم من و خواهرم رو به دنیا آورد، و جزیره از اینی شناور بود. ارواح طبیعت دلوس به مادرم خوشیک جزیره

برک هستن، چون ما های زرد کوچولو پوشوند. این گلها یک جورایی تمقدس ما شده بود، چنان خوشحال شد که خودش رو با این گل

تونست روی نظیریم. اما نماد یه نفرین هم هستن، چون همین که ما به دنیا اومدیم، جزیره در جای خودش ثابت شد و دیگه نمیبی

 «زنن.دریا به اطراف حرکت کنه. برای همینه که میناهای زرد رو نفرین دلوس صدا می

 تونستم یه دسته گل مینا بچینم و برم.پس من می  -

خدا؟ آدرس چی میگی، نیمه نه، نه! نه اگر اونها رو برای دارویی که توی ذهنت داری. گل باید توسط من یا خواهرم چیده بشه. خب  -

 «کنی؟معامله می .آسکلپیوس و آخرین عنصر جادویی در عوض آلت موسیقی جدید

کنی، تو خیلی سخت معامله می »دید:ی دیگری نمیمتنفر بود، اما چاره العاده خوب را با یک گل وحشی عوض کندکه این والدزیناتور فوقلئو از این

 «مرد موسیقی.

 ها مبادله را انجام دادند.آن

د یه کم هومم... شای »های والدزیناتور را پیچاند که صدایی شبیه موتور یک اتوموبیل در صبحی سرد به وجود آورد:اهرم« عالیه. »آپولو گفت:

 «جا برید، بهتره!گیرم! حاال بیا دوستانت رو پیدا کنیم. هرچه زودتر از ایناما یاد میتمرین الزم داره، 

 س نبود.ی دلوس منتظرش بودند. آرتمیس در دیدرهیزل و فرانک در اسکله

 وقتی لئو برای خداحافظی به سمت آپولو برگشت، او هم رفته بود.

 «ورش تمرین کنه!مشتاق بود با والدزینات پسر! واقعاً »لئو غرغر کرد:

 «؟چی چیش »هیزل پرسید:

 های موزیکال گفت.لئو به آنها در مورد سرگرمی جدیدش به عنوان یک مخترع باهوش مخروط

 «و در عوض یه گل مینا گیر آوردی؟ »فرانک سرش را خاراند:

 «تین؟زی یاد گرفاین آخرین عنصر برای درمان مرگه، ژانگ! این اَبَر گل میناست! شماها چطور؟ از آرتمیس چی  -
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های پرتابی آرتمیس چیزهای زیادی در مورد سالح »ته بود:لنگر انداخ دوها خیره شد، جایی که آرگو به روی آب« متأسفانه، بله. »هیزل گفت:

ی لژیون رو استفاده کرده تا ها سفارش داده. قسمت زیادی از خزانهورگهبرای کمپ د سورپرایزدونه. اون به ما گفت اوکتاویان چندتا... می

 «ساخت بخره.های سایکالپسمنجنیق

 «اوه، نه، منجنیق نه! راستی اصال منجنیق چی هست؟ »لئو گفت:

سنگی هست که تا حاال بدترین قالبترین و سازی. چطور ممکنه ندونی منجنیق چیه؟ اون بزرگتو ماشین می »غره رفت:فرانک به او چشم

 «توسط ارتش روم استفاده میشه.

 «ذاشتن.می 279ها باید اسمش رو والدزآپولتیه اسم احمقانه است. اون منجنیقباشه، اما  »لئو گفت:

النگ آیلند بشن. این چیزیه  ها قراره فردا شب واردتا از این ماشینلئو، قضیه جدیه. اگر حق با آرتمیس باشه، شش» هایش را چرخاند:هیزل چشم

ها، کمپ ی کافی قدرت آتش داره تا حتی بدون یک نفر تلفات از طرف رومیدم یکم آگوست، اون به اندازهکه اوکتاویان منتظرش بوده. در سپیده

 «سازه.کنه این کار ازش یه قهرمان میدورگه رو کامالً نابود کنه. فکر می

 280هایهایی از سینوسفالیسنتورهای وحشی، گله: هیوالیی زیادی رو فرا خونده انتازه اوکتاویان متحد» د:فرانک زیر لب به التین نفرین کر

ها به اوکتاویان حمله ها رو نابود کنه، اونکه لژیون کمپ دورگهدونه دیگه چی کامالً دور لژیون جمع شدن. به محض اینسگی، و خدا میکله

 «کنن.کنن و لژیون رو نابود میمی

 «افته.و بعد گایا بیدار میشه. و اتفاقات بدی می »لئو گفت:

ی من رو از قبل هم خب... این چیزها حتی نقشهخیلی »ها به چرخش درآمدند و اطالعات جدید در جای درست قرار گرفتند:دندهدر مغز لئو، چرخ

 «کنم. هر دوی شما.شما احتیاج پیدا می کمک که ما این داروی شفابخش رو پیدا کنیم، من بهکنن. به محض اینتر میمهم

 «چه جور کمکی؟ »فرانک نگاهی عصبی به گل مینای نفرین شده انداخت:

کدامشان به او نگفتند که دیوانه ، هیچشدند، اما وقتی حرفش تمام شدتر میها شوکهزد، آنتر حرف میها گفت. هرچه بیشاش را به آنلئو نقشه

 وی گونه هیزل درخشید.است. قطره اشکی بر ر

کنن، اما شما بچه ها... شماها رومی هستین. برای تنها راهش همینه. نایک تأییدش کرده. آپولو تأییدش کرده. بقیه هرگز قبولش نمی »لئو گفت:

 «دن روی شمشیر خودتون.ظیفه، پریوانجام دادن  :کنینهمین از شما خواستم که همراه من به دلوس بیاین. شما معنی فداکاری رو کامل درک می

 «فکر کنم منظورت سقوط روی شمشیر خودته. »فرانک دماغش را باال کشید:

 «این باشه. بایداش دونین چارهحاال هرچی، شما می »لئو گفت:
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 صدایش در گلو خفه شد.« لئو... »فرانک گفت:

هایی هی، مرد گنده، من روی تو حساب باز کردم. حرف »کرد:خواست مثل یک والدزیناتور گریه کند، اما خونسردیش را حفظ لئو خودش هم می

گو با مارس به من گفتی یادت میاد؟ پدرت بهت گفت که باید پا پیش بگذاری، درسته؟ تو باید دست به کاری بزنی که و  که در مورد اون گفت

 «ای حاضر به انجامش نیست.کس دیگههیچ

 «منحرف میشه، اما با این حال...که جنگ از مسیرش یا این »فرانک یادش آمد:

تونی. پدر پدر بزرگم، سامی، فهمید که تو چقدر خاص و هیزل، هیزلِ مِه روانی، تو باید من رو پوشش بدی. تو تنها کسی هستی که می »لئو گفت:

به من کمک کنی. ما در تمام  دونست که قراره برگردی وکنم اون یه جورایی میهستی. وقتی بچه بودم، اون منو متبرک کرد، چون فکر می

 «جا برسیم.مون، دوست من، قرار بوده که به اینزندگی

اش منفجر شد. لئو را چنگ زد و در آغوش گرفت، که خوشایند بود تا وقتی که فرانک هم شروع به گریه کرد و بعد گریه« اوه، لئو... »هیزل گفت:

 و بازوهایش را دور هر دوی آنها پیچید.

 جیب غریب شد.وضعیت کمی ع

 «خب... پس همه موافقیم؟باشه، خیلی »لئو به آرامی خودش را آزاد کرد:

 «من از این نقشه متنفرم. »فرانک گفت:

 «من هم ازش بیزارم. »هیزل گفت:

 «دونین که این بهترین شانس ماست.چه حالی دارم، اما می منفکر کنین  »لئو گفت:

 به نوعی امیدوار بود تا این کار را بکنند. ها مخالفت نکردند. لئوکدام از آنهیچ

 «بیایید به کشتی برگردیم، یک خدای شفادهنده داریم که باید پیداش کنیم. »او گفت:
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ThundeR

Mixed-Nut

 .لئو بالفاصله ورودی مخفی را دید

 اوه، چه خوشگله!  -

 های اپیداروس هدایت کرد.او ماهرانه کشتی را به باالی خرابه

جایی که صبح فردا در وضعیت خوبی برای پرواز نبود، اما لئو آن را بعد از فقط یک شب کار تعمیراتی برای پرواز آماده کرده بود. از آن واقعاً دوآرگو 

 رسید، او به شدت ترغیب شده بود.دنیا به پایان می

اش ی جلوی کشتی را به معجون مورد عالقهمجسمهها تزریق کرده بود. فستوس، او پاروها را راه انداخته بود. آب استایکس را داخل پیشران

 یانگیز، با جدیت شروع به کار کرده بود، در طول عرشهو سس فلفل قرمز. حتی بافورد، میز شگفت 30مهمان کرده بود: ترکیبی از روغن موتور 

، به موتور انگیزه "تا دراز نشست برو!سی "زد چرخید و در حالی که تصویر هولوگرافیکی کوچکش داد میپایینی این طرف و آن طرف می

 داد.می

توانستند داروی شفابخش ها بر فراز مجموعه معابد باستانی خدای شفادهندگی، آسکلپیوس در هوا شناور بودند، جایی که امیدوارانه مینهایتاً، حاال آن

 کشید.ئو داشت ته میآوردند، چون ذخایر لپیدا کنند و شاید هم کمی نکتار، آمبروسیا و فونزی گیر می

XXXV 
 لئو
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 ها به بیرون خیره شده بود.در کنار او روی عرشه، پرسی از روی نرده

 «ست.تر شبیه یه ویرانهبیش »پرسی اشاره کرد:

دوید. در چند صورتش هنوز به خاطر مسمومیتش در زیر آب سبز رنگ بود، اما حداقل دیگر دم به دقیقه برای عق زدن به سمت دستشویی نمی

 های او و هیزل، پیدا کردن یک دستشویی اشغال نشده بر روی عرشه غیر ممکن بود.شته میان دریازدگیروز گذ

 «جا.اون »آنابث به یک ساختمان گرد و صاف در پنجاه یاردی سمت چپشان اشاره کرد:

 «کار خودش رو میشناسه!بینی؟ یک معمار همیشه نمونه. میدقیقاً »لئو لبخند زد:

 هم جمع شدند.بقیه خدمه دور 

 «کنیم؟داریم به چی نگاه می »فرانک پرسید:

 «"خداها هستی؟ی واقعی بین نیمهلئو، تو تنها نابغه"آه، سینیور ژانگ، یادت میاد چطوری همیشه میگی:  »لئو گفت:

 کامالً مطمئنم که هرگز همچین چیزی نگفتم.  -

 ها باید این اثر هنری رو اون پایین خلق کرده باشه.یکی از اونای هم وجود دارن! چون های دیگهخب، معلوم شد که نابغه  -

 «ی سنگیه. احتماالً فونداسیون یک معبد قدیمی باشه.اون فقط یه دایره »فرانک گفت:

 «ها در اطراف لبه نگاه کنین.هاست. به شیارها و برجستگیتر از ایننه، بیش »پایپر سرش را تکان داد:

 «دنده است.های یک چرخمثل دندونه »جیسون پیشنهاد داد:

دار چیزی شبیه چشم یک گاو نر را شکل داده های قوسبه مرکز سازه اشاره کرد، جایی که سنگ« و اون دایره های هم مرکز. »هیزل گفت:

 «اندازن: نماد البیرنت.ها من رو به یاد گردنبند پاسیفائه میاین طرح »بودند:

 «مرکز رو کجا دیدیم؟های همفکر کن. فرانک، هیزل... ما قبالً این دایره ماشینیه این فکر نکرده بودم. اما هاه. خب، من ب »لئو اخم کرد:

 «آزمایشگاه زیرزمینی توی روم.» فرانک گفت:

 «های تو در تو داشت.اون قفل ارشمیدسی که روی در بود. دایره» هیزل به یاد آورد:

 «این یه قفل سنگی گنده است؟ این، تقریباً، پنجاه فوت قطر داره! دارین به من میگین که» پرسی خرخر کرد:

جا برای بهترین درمان به این همههای باستان، معبد آسکلپیوس مثل بیمارستان عمومی یونان بود. شاید حق با لئو باشه. در زمان» آنابث گفت:

جا بود که کاهنان افته. اونده میشد که اتفاقات اصلی در زیر زمین میی یه شهر بزرگ بود، اما حدس زاومدن. باالی سطح زمین، به اندازهمی

 «دادن، که فقط با یه راه مخفی قابل دسترسی بود.های ویژه و ترکیبات فوق جادویی رو انجام میاعظم، مراقبت
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 «یم؟خب، اگر این چیز گرد گنده قفل باشه، ما از کجا باید کلیدش رو گیر بیار» گوش های پرسی تیز شد:

 .«281درست جلوی چشمت، آکوامَن» لئو گفت:

 «صدا نزن! این حتی از پسر آبی هم بدتره!  آکوامنخب، دیگه منو خیلی  -

ساختم گفتم دار ارشمیدوس که داشتم میها چیزی که من به شما در مورد بازوی بزرگ چنگکشما بچه» لئو به سمت جیسون و پایپر برگشت:

 «یادتون هست؟

 «کردی.فکر کردم داشتی شوخی می» یش را باال برد:جیسون یک ابرو

وقتشه » اش دستانش را به هم مالید:نگریبه خاطر آینده« کنم!دار شوخی نمیدر مورد بازوهای بزرگ چنگ هرگزاوه، دوست من، من » لئو گفت:

 «ها رو درو کنیم!که بریم جایزه

 

دار مثل آب خوردن بود. در اصل، ارشمیدوس این وسیله را طراحی ام داده بود، بازوی چنگکدر مقایسه با سایر اصالحاتی که لئو بر روی کشتی انج

 های دشمن را از روی آب بردارد. حاال لئو کاربرد دیگری برای آن پیدا کرده بود.کرده بود تا کشتی

کرد و فرمان و جیسون، که بیرون کشتی پرواز می ی کنترلهای صفحهی کشتی را باز کرد، با راهنماییوی بدنهری دسترسی به جلوی او دریچه

 زد، چنگک را بیرون فرستاد.مسیرها را فریاد می

 «طور ادامه بده. کارت درسته.خب، پایین. همینچپ! یکی دو اینچ دیگه... آره! خیلی» جیسون داد زد:

ی سنگی زیر پایشان جای گرفتند. لئو اطراف شیارهای دایره هایش درهای چرخانش، چنگک را باز کرد. چنگالی مسیریاب و کنترللئو به وسیله

 های هوایی و سوخت تصویری صفحه نمایش را چک کرد.کنندهتثبیت

گوی را فعال « اش به تو بستگی داره.بقیه» گوی ارشمیدس را که داخل سکان جای گرفته بود نوازش کرد:« بسیار خب، رفیق کوچولو.» لئو گفت:

 کرد.

ی بیرون سنگ را چرخاند، که ساییده شد و لرزید اما خوشبختانه خرد نشد. بعد دار مثل دربازکن بطری در جای خود چرخید. حلقهبازوی چنگک

 ن را در جهت مخالف چرخاندند.آی سنگی دوم قفل کردند و ها جدا شدند، خود را اطراف حلقهچنگال

 «!یاالعادهکنه. لئو، تو فوقداره کار می» اش را بوسید:گونه پایپر که در کنار لئو و نزدیک صفحه نمایش ایستاده بود،

ای که با فرانک و هیزل کشیده بودند افتاد و این حقیقت د به یاد نقشهبودن خودش اظهار نظر کند، بعالعادهخواست در مورد فوقلئو نیشخند زد. می

 «ی زیبایی.لکهآره، خب... ممنون، م »در گلویش خفه شد:اش که بعد از فردا، ممکن بود دیگر هرگز پایپر را نبیند. شوخی

                                                            
 مرد آبی281

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

مانندی در جای خود محکم شد. سپس کل ساختار پنجاه فوتی به شکل پلکانی در زیر پایشان، آخرین حلقه سنگی چرخید و با صدای عمیق هیس

 مارپیچ به سمت داخل زمین فرو رفت.

ها حس کنم. یه چیز... گنده و خطرناک. مطمئنی ی تونم چیزهای بد رو از پایین اون پلهلئو، حتی از همین باال، م »هیزل نفسش را بیرون داد:

 «خوای همراهتون بیام؟نمی

ای ما توی مسائل گنده و خطرناک حرفه .من و پایپر و جیسون »به پشت پایپر زد:« ممنون، هیزل، اما خودمون از پسش بر میایم. »لئو گفت:

 «هستیم.

 «اینو نشکن. »ای پیلوسی را جلو آورد:فرانک شیشه زهر نعن

 «به فکر خودم برسه. امکان نداشتاین شیشه زهر مرگبار رو نشکن. پسر، خوشحالم که بهم گفتی.  »لئو با جدیت سر تکان داد:

 «و مراقب باش. »مثل یک خرس او را بغل کرد:« خفه شو، والدز. »فرانک گفت:

 «هام.دنده »لئو جیر جیر کرد:

 ببخشید.  -

 ها آرزوی موفقیت کردند. بعد پرسی عذر خواهی کرد تا برود و باال بیاورد.آنابث و پرسی برای آن

 جیسون باد را فراخواند و پایپر و لئو را به سمت سطح زمین پایین برد.

 

 بود. آساغولگفت، توان می .رسیدمی 9خورد تا به یک سالن به بزرگی انبار پلکان چیزی در حدود شصت فوت به زیر زمین پیچ می

کردند که لئو احتیاجی نداشت تا آتش روشن کند. یقلی روی دیوارها و کف، نور شمشیر جیسون را چنان خوب منعکس میصهای سفید کاشی

ر هاستون انداخت که همیشه دهای دراز سنگی تمام سالن را پوشانده بودند، لئو را به یاد یکی از آن کلیساهای جامع میهایی از نیمکتردیف

ی ده فوتی از جنس مرمر سفید خالص توانست قرار داشته باشد، یک مجسمهکردند. در انتهای دیگر سالن، جایی که محراب میتبلیغاتشان می

ک ای از یک زن جوان با ردایی سفید و لبخندی متین بر روی صورتش. در یکی از دستانش یک جام را نگه داشته بود، و یمجسمه .ایستاده بود

 ی جام نگه داشته بود که انگار آماده نوشیدن از آن بود.مار بزرگ طالیی به دور بازویش پیچیده بود، سرش را طوری روی لبه

 «گنده و خطرناک... »جیسون حدس زد:

مارها شب رو اینجا بی »صدایش کمی بلندتر از دلخواه لئو منعکس شد:« جا باید قسمت استراحت بوده باشه.این »پایپر سالن را بررسی کرد:

 «گفت که چه دارویی رو درخواست کنن.فرستاد، بهشون میها رو به خواب میگذروندن. ایزد آسکوپلیوس باید اونمی

 «دونی؟ آنابث بهت گفته؟ها رو میاز کجا این»لئو پرسید:

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

ی ی تندرستیه. کلمهآسکلپیوس هست. اون الهه، دختر 282جاست، هایجیادونم. اون مجسمه که اونمن هم یه چیزهایی می» پایپر دلخور شد:

 «جا گیر آوردیم.هم از همین 283بهداشت

 «قضیه اون جام و مار چیه؟» جیسون با دقت مجسمه را برانداز کرد:

ی یه دانشکدههای قبل، این مکان، آسکلپیون، در روزهای گذشته، عالوه بر بیمارستان آه، زیاد مطمئن نیستم. اما در زمان» پایپر اعتراف کرد:

 «کردن.یمها هم آسکلپیوس و هم هایجیا رو پرستش جا تربیت شدن. اونی بهترین پزشکان کاهن در اینپزشکی هم بوده. همه

 خب، گردش خوبی بود. بیاین بریم.خیلیخواست بگوید: لئو می

جیسون و پایپر  باعث میشد که لئو قالب تهی کند. اما های اینر مورکننده روی صورت هایجیه... همههای سفید براق، لبخند موسکوت، کاشی

 ها را دنبال کند.راهروی مرکزی را به سمت مجسمه در پیش گرفتند، پس لئو فهمید که بهتر است آن

آخرین سال پیش از میالد؛ شوی هفتگی هفاستوس:  20نکات مهم برای کودکان، پاییز، ، ها پخش شده بودندهای قدیمی جلوی نیمکتمجله

 تان!.برداری از زالودرمانیترین بهرهی آسکلپیوس: ده راه ساده برای بیشبارداری آفرودیت؛ آ: مجله

 «.متنفرمهای پذیرش جا قسمت پذیرشه، من از سالناین» لئو غرغر کرد:

ی متوسط زمان انتظار بازگو دی دربارههای گرد و خاک و استخوان بر کف زمین پراکنده بود، این صحنه چیزهای خوشاینجا، کپهجا و آناین

 کرد.نمی

 «جا بودن؟ و اون در؟ها هم اینا وارد شدیم اون نشانهجا رو! وقتی ماون» جیسون اشاره کرد:

باالیی اعالنات الکترونیکی وجود داشت. تابلوی  ای، دو تابلویکرد. بر روی دیوار سمت راست مجسمه، باالی در فلزی بستهطور فکر نمیلئو این

 گفت:می

 دکتر:

 زندانی شده است.

 تابلوی زیرین هم می گفت:

 0000000ی ویزیت کنونی: شماره

 «تونم بخونمش، نوشته دکتر...ین فاصله نمیامن از » هایش را ریز کرد:جیسون چشم

                                                            
282Hygeia   ی تندرستی، پاکیزگی و بهداشت. والهه 
283Hygiene   به معنی بهداشت. م 
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خواست که اون رازهای پزشکی یا همچین زندانی شده. آپولو به من هشدار داد که آسکلپیوس تحت حفاظت شدید قرار داره. زئوس نمی» لئو گفت:

 «چیزی رو با بقیه به اشتراک بذاره.

 «بندم که مجسمه همون نگهبانه.لوپ شرط میدوازده دالر و یک جعبه فروت» پایپر گفت:

 «د نوبت بگیریم.خوب... فکر کنم بای» ترین کپه خاک در اتاق انتظار نگاهی انداخت:او به نزدیک« بندم.من چنین شرطی نمی» لئو گفت:

 

 های دیگری داشت.ی بزرگ ایدهاما مجسمه

حالت ماند. دهانش تکان نخورد. اما چنان بیاش همها نگاه کرد. چهرههمین که به پنج فوتی او نزدیک شدند، مجسمه سرش را چرخاند و به آن

 «مالقات دارین؟ آیا شما قرار» صدایی از جایی باالی سرشان آمد و در کل سالن انعکاس پیدا کرد:

 «سالم، هایجیا! آپولو ما رو فرستاده. ما باید آسکلپیوس رو ببینیم.» پایپر وقت را از دست نداد:

توانست بشنود. برای این که مطمئن مجسمه مرمرین از جایگاهش پایین آمد. او احتماالً مکانیکی بود، اما لئو صدای هیچ بخش متحرکی را نمی

 خواست تا آن حد به مجسمه نزدیک شود.کرد اما نمیا لمس میشود، باید حتما مجسمه ر

های نامهممکنه یک کپی از بیمه» رسید:همچنان به لبخند زدن ادامه داد، اما صدایش چندان خوشایند به نظر نمی« طور.که این» مجسمه گفت:

 «شما بگیرم؟

 «آه، خب... االن همراهمون نیست، اما...» پایپر به لکنت افتاد:

هاتون زنم برای ویزیت هم آماده نشده باشد. دستحدس می» آه خشمگینی در سرتاسر سالن پیچید:« نامه ندارید؟بیمه» مجسمه سرش را تکان داد:

 «رو کامالً شستید؟

 «آم... بله؟» پایپر گفت:

 را پشت سرش قایم کرد.هایش هایش نگاه کرد، که مثل همیشه، پوشیده از گریس و چرک و کثافت بودند. دستلئو به دست

 «لباس زیر تمیز پوشیدین؟» مجسمه پرسید:

 «هی، خانوم، این مسئله دیگه داره شخصی میشه.»لئو گفت:

اندازین. شما باید ضدعفونی توی مطب دکتر همیشه باید لباس زیر تمیز بپوشین. متأسفانه شما بهداشت رو به خطر می» کنان گفت:هایجیا سرزنش

 «یم به کارمون ادامه بدیم.بشید تا بعد بتون

های نیش شمشیرمانندش برق هیس کرد، دندانمار طالیی خود را از دور بازوی مجسمه باز کرد و روی زمین افتاد. سرش را عقب برد و هیس

 زدند.
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 «ی ما نیست. لعنت بهش.ی مارهای گنده تحت پوشش طرح بیمهدونی، ضدعفونی شدن به وسیلهآم، می» جیسون گفت:

 «اوه، اصال مهم نیست. ضدعفونی کردن جزو خدمات عمومیه. رایگانه!» یجیا به او اطمینان داد:ها

 مار جهید.

و مار  لئو در جاخالی دادن از هیوالهای مکانیکی زیاد تمرین کرده بود، که چیز خوبی بود، زیرا مار طالیی خیلی سریع بود. لئو به یک طرف پرید

ور شدند. همین که مار دوباره حمله کرد، لئو آتش کنار سرش رد شد. او غلت زد و روی پایش ایستاد، دستانش شعلهطالیی با یک اینچ فاصله از 

 را به چشمان او شلیک کرد، که باعث شد مار به سمت چپ تغییر جهت دهد و به سمت یک نیمکت پرتاب شود.

ربه زدند، آن را مثل یک درخت کریسمس مرمری زمین زدند. سر مجسمه به جیسون و پایپر رفتندتا با هایجیا دربیفتند. به زانوهای مجسمه ض

یک نیمکت برخورد کرد. اسید جوشان داخل جامش روی سرتاسر کف سالن پاشیده شد. جیسون و پایپر برای تمام کردن کارش جلورفتند، اما قبل 

 زد.چنان لبخند میکه مغناطیسی بودند. الهه از جا بلند شد، هم اش پریدند، انگاراز آن که بتوانند ضربه بزنند، پاهای مجسمه به سمت تنه

 «غیر قابل قبوله، تا وقتی که به خوبی ضدعفونی نشید، دکتر شما رو مالقات نخواهد کرد.» هایجیا گفت:

کنان آن را در هیسپاشید، هیسترین نیمکت تری روی نزدیکاو محتویات جامش را به سمت پایپر پاشید، پایپر از سر راه کنار پرید و اسید بیش

 بخاری اسیدی ذوب کرد.

ی اش به نحوی خود را تعمیر کردند. صورت ش مثل کاپوت ضدضربهاش را به دست آورد. چشمان فلزی ذوب شدهدر این حین، مار دوباره هوشیاری

 ماشین به شکل اولش برگشت.

را به چنگ آورد اما این کار مثل چنگ زدن یک سنباده بود که با سرعت شصت مایل ور شد، لئو عقب کشید و سعی کرد گردن مار مار به لئو حمله

 های لئو را خراشید و به خونریزی انداخت.کرد. مار به عقب جهید، پوست فلزی زبرش دستبر ساعت حرکت می

ی هایجیا هم با همان برنامه ا حس کرد و اگر مجسمهاش ر. لئو سازوکار داخلیبودای به لئو داد. مار یک ماشین با این حال، آن تماس زودگذر ایده

 کرد، لئو شاید شانسی داشت...کار می

 آن طرف سالن، جیسون در هوا اوج گرفت و سر الهه را قطع کرد.

 در کمال تأسف، سر بریده شده به جای خودش پرواز کرد.

 «ت.غیر قابل قبوله. سر بریدن سبک زندگی سالمی نیس» هایجیا با آرامش گفت:

 «جیسون، بیا اینجا! پایپر، برامون یه کم زمان بخر!» لئو فریاد کشید:

 تره تا عمل کردن.گفتنش آسونپایپر نگاهی کرد: 

 «هایجیا! من بیمه دارم!» پایپر داد زد:
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 د.ه بواین حرفش توجه مجسمه را جلب کرد. حتی مار طالیی هم به سمتش چرخید، انگار که بیمه نامه یک جور موش خوشمز

 «ات کیه؟بیمه؟ مسئول بیمه» مجسمه مشتاقانه گفت:

 «جا دارم. فقط یه لحظه.آم... آذرخش آبی. من یک کارت همین» پایپر گفت:

 هایش کوبید. مار به سمتش خزید تا تماشا کند.گونه با دست روی جیباو با حالتی اغراق

 «نقشه چیه؟» زنان گفت:نفسجیسون به کنار لئو دوید و نفس

 «ها برای خودبازسازی طراحی شدن. در مقابل انواع زیادی از خطرات مصون هستن.تونیم این دوتا رو نابود کنیم. اونما نمی» لئو گفت:

 «عالیه! خب...؟» جیسون گفت:

 «تو اون روال بازی قدیمی کایرون رو یادت هست؟» لئو پرسید:

 «یست.ن 6 لئو... این بازی سوپر ماریو» های جیسون گشاد شد:چشم

 به هر حال، قواعد کلی همونه.

 به سطح پخمه؟  -

 .«284کنم، بعد هم نوبت بیگ برتاستریزی مجدد میخوام که تو و پایپر پارازیت بندازین. من مار رو برنامهمی» لئو نیشخند زد:

 هایجیا.  -

 ای؟حاال هرچی. آماده  -

 نه.  -

 لئو و جیسون به سمت مار دویدند.

ی کاهشی شما چیه؟ خدای متیه؟ بیمهآذرخش آبی یه سازمان بیمه سال »مورد مراقبت بهداشتی، پایپر را به رگبار بسته بود:جیا با سواالتش در ایه

 «اصلیِ مراقبتت کیه؟

مار حتی دانست دنبال چه چیز بگردد، و برای یک لحظه انگار شت مار پرید. این بار میداد، لئو به پهای فی البداهه میطور که پایپر جوابهمان

کشی مار را دوباره انجام وقتی سیم ،ی یک پنل تعمیراتی را نزدیک سر مار باز کرد. با پاهایش خودش را نگه داشتمتوجه او نشد. لئو دریچه

 هایش را نادیده بگیرد.کرد درد و خون چسبان روی دستداد، سعی میمی

                                                            
284Big Berta   نام یکی از موانع در بازی به شکل یک ماهی گنده. و 
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ی آذرخش آبی نامهرسید که مار از شنیدن مشکالت پایپر در رابطه با پوشش بیمهظر میجیسون کنار ایستاده بود، آماده بود تا حمله کند، اما به ن

 مبهوت شده است. کامالً

 «وشش طرح بیمه من نبود! و...پبعد اون پرستار راهنما به من گفت که باید به یه مرکز خدماتی زنگ بزنم. و داروها تحت  »پایپر شکایت کرد:

 کنترلی شروع به لرزیدن کرد. ه هم وصل کرد، مار تلو تلو خورد. لئو کنار پرید و مار طالیی به طور غیرقابلهمین که لئو دو سیم آخر را ب

 «نیاز داره! شماها چیکار کردین؟ مار من به امداد پزشکی »ها روبرو شود:هایجیا به سرعت چرخید تا با آن

 «مگه اون بیمه داره؟ »پایپر پرسید:

 چی؟  -

ی والدینش ه روی شانهمثل کودکی ک چرخید، و لئو پرید. جیسون تندبادی فراخواند که لئو را روی شانه های الهه باال کشید،مجسمه به سمت پایپر 

 ر الهه را باز کرد.پاشید، لئو پنل پشت سخورد و اسید را به اطراف میایستاده باشد. در حالی که الهه سکندری می

 «بهداشتی نیست!بیا پایین! این کار  »الهه فریاد کشید:

 «ام سوأل دارم!مهبی سر مالیاتمن در مورد ک »وار به دور سر الهه پرواز کرد:دایره« هی! »جیسون داد زد:

 «؟چی »مجسمه نالید:

 «ی پزشکی سالمندان رو الزم دارم!های بیمهقیمت هایجیا! من ریز »پایپر فریاد زد:

 کنم!نه! خواهش می  -

خواست تظاهر کند که هایجیا فقط یک بازی بزرگ ها را کشید، میها را فشار داد، چندتا از سیمپیدا کرد. چند تا ازدکمهلئو چیپ کنترلی مجسمه را 

 .285و خطرناک از شرکت نینتندوست

ه سختی بر پرید و داد. لئو کناکشید و بازوهایش را به اطراف تکان میلئو مدارهایش را دوباره وصل کرد و هایجیا شروع به چرخیدن کرد، هوار می

 از یک دوش اسیدی جاخالی داد.

 ای وحشیانه و سخت تن داده بودند.او و دوستانش عقب کشیدند، در حالی که هایجیا و مارش به تجربه

 «چیکار کردی؟» پایپر پرسید:

 «سطح پخمه.» لئو گفت:

                                                            
285 Nintendo 
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 ببخشید؟  -

کردیم. ها باهاش بازی میاتاق سرگرمی داشت. من و لئو گاهی وقت توی کمپ، کایرون یه سیستم بازی قدیمی توی قبالً» جیسون توضیح داد:

 «ها...کردی، فرماندههای، مثال، کامپیوتری رقابت میتو با حریف

 «.آسان، متوسط و سختها سه سطح دشواری داشتن: و اون...  »لئو گفت:

 «های ویدیوئی بازی کردم، پس تو چیکار کردی؟من قبال هم بازی »پایپر گفت:

 ها روفی. حرسطح پخمهپس سطح دشواری چهارم رو اختراع کردم:  »ای باال انداخت:شانه« خب... من از اون تنظیمات خسته شدم. »لئو گفت:

 «کنن که انجام بدن.قًا کار اشتباه رو انتخاب میها همیشه دقیداره. اونکنه خیلی خندهاحمق می چنان

 «مطمئنی روی سطح پخمه تنظیمشون کردی؟ »کردند. پرسید:خوردند و دود میپیچ و تاب میپایپر به مجسمه و مار زل زد، هر دو 

 فهمیم.تا یک دقیقه دیگه می  -

 سخت تنظیم کرده باشی چی؟ خیلیها رو روی سطح اگر اون  -

 فهمیم.اون رو هم می  -

 لرزش مار متوقف شد. چنبره زد و با سردرگمی به اطراف نگاه کرد.

 «تو باید بمیری! سالم! تو باید بمیری! »ابری از دود از گوش راستش بیرون زد. او رو به پایین و به لئو نگاه کرد: هایجیا خشکش زد.

ترین دیوار رفت. مار هم سرش را باال برد و او جامش را بلند کرد و اسید را روی صورت خودش پاشید. بعد برگشت و با صورت به سمت نزدیک

 بید.پشت سر هم به کف زمین کو

 «رسیدیم. سطح پخمهخب، فکر کنم به خیلی »جیسون گفت:

 از دیوار دور شد و دوباره خودش را با صورت به دیوار کوبید.« سالم! بمیر! »هایجیا گفت:

داخلی آن را  به سمت در فلزی کنار سکوی مجسمه دوید. دستگیره را چنگ زد. در هنوز قفل بود، اما لئو توانست مکانیزم« بیاین بریم. »لئو گفت:

 ها از باالی قاب رد شده بودند، وصل شده بودند به...سیم :حس کند

 زن باالی در زل زد.او به تابلوهای چشمک

 «جیسون، منو بفرست باال. »گفت:

کرد تا این که تابلوی باالیی ریزی مجدد موجی دیگری از باد لئو را از زمین کند و باال برد. او شروع به کار با پایلرهایش کرد، تابلوها را برنامه

 چشمک زد:

 دکتر:
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 در منزل است.

 تابلوی پایینی تغییر کرد تا اعالم کند:

 نوبت کنونی:

 دارند!تمام بانوان لئو را دوست می

 در فلزی چرخید و باز شد، و لئو روی زمین فرود آمد.

 «کنه!دکتر ما رو مالقات میدیدین؟ پذیرش خیلی هم بد نبود! حاال  »او به دوستانش نیشخند زد و گفت:
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hadis

Mixed-Nut

 

 

 در انتهای سالن، یک در از جنس چوب گردو با لوحه ای برنزی قرار داشت:

 آسکلیپیوس

MD, DMD, DME, DC, DVS, FAAN, OMG, EMT, TTYL, FRCP, ME, IOU, OD, OT, 

PHARMD, BAMF, RN, PHD, INC., SMH 

 های دیگری هم در لیست وجود داشت، اما تا همین اندازه هم مغز لئو منفجر شده بود.احتماالً سرواژه

 «دکتر آسکلیپیوس؟ »پایپر در زد:

هایی اطراف چشمانش، موهایی جوگندمی و ریش تروتمیزی داشت. یک کت سفید ن، چینآرامی باز شد. مرد داخل اتاق لبخندی مهربادربه

همان پوشش همیشگی دکترها، با یک تفاوت: اسکولیپیوس یک  ،وشلواری رسمی و گوشی طبی دور گردنش پوشیده بودآزمایشگاهی روی کت

 چوب سیاه صیقل خورده با یک پایتون سبز زنده چنبره زده به دورش در دست نگه داشته بود.

تنظیم  حالت پخمهلئو از دیدن یک مار دیگر خوشحال نبود. پایتون با چشمان زردکمرنگش به او زل زده بود و لئو احساس میکرد که آن مار روی 

 نشده است.

XXXVI 
 لئو
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 «سالم! »آسکولیپیوس گفت:

خیلی بابت کمکتون ممنون میشیم. ما به  »توانست یک بورید را ذوب کند:لبخندش آنقدر گرم و صمیمی بود که احتماالً می« دکتر. »پایپر گفت:

 «داروی شفابخش نیاز داریم.

اپذیری رویش اثر کرد. حاضر بود هرکاری برای کمک به او بکند تا آن لئو حتی هدف پایپر هم نبود، اما طلسم سخنوری اش به طور مقاومت ن

 خرید.ای چوب میگرفت و یک پایتون سبز بزرگ روی تکهمدرک دکترا می 12رفت، دارو را به دست بیاورد. احتماالً به دانشکده پزشکی می

 «کنم.اوه، عزیزم، خوشحال میشم که کمکی ب »آسکولیپیوس دستش را روی قلبش گذاشت:

 «کنی.؟ منظورم اینه که، البته که کمک میواقعاً »لبخند پایپر محو شد:

 «بفرمایید داخل! بفرمایید داخل! »اسکولیپیوس آنها را به داخل دفترش راهنمایی کرد:

رسید: شبیه دفتر یک دکتر می های شکنجه باشد، اما به نظر... خب،آن مرد آنقدر مهربان بود که لئو متوجه شد که دفترش ممکن بود پر از دستگاه

هایی که با کتب پزشکی پر شده بودند و چندتایی از آن مدل اعضای بدن پالستیکی که لئو وقتی بچه یک میز بزرگ از جنس چوب افرا، کتابخانه

ای سکلتی را به یک هیوالی کلیهای وچند پای اها بود. به یاد آورد که یک دفعه به خاطر اینکه یک برش مقطعی کلیهبود عاشق بازی کردن با آن

 تبدیل کرده بود و پرستار را ترسانده بود، به دردسر افتاده بود.

 تر بود.زندگی آن موقع ها ساده

 «لطفاً، بشینید! »آسکولیپیوس روی صندلی بزرگ راحتی دکتری نشست و دسته چوب و مار را به میزش تکیه داد:

خواست چشم در چشم ماند، که به نظرش مشکلی نداشت. نمیبیماران نشستند. لئو باید ایستاده باقی میجیسون و پایپر روی دو صندلی قسمت 

 مار باشد.

خب. نمیتونم بهتون بگم که چقدر خوبه که دوباره با بیمارن صحبت کنی. این چند هزارسال گذشته، کاغذبازی  »آسکولیپیوس به عقب تکیه داد:

نگهبان مرمری غول آسا اشاره  خوام به اونها. سروکله زدن با مقررات سخت. حاال نمیعجله، عجله. پرکردن برگه از کنترل خارج شده بود. عجله،

 «سرگرمی دکتری رو ازتون میگیره! یکنم که همه رو توی اتاق انتظار میکشه. همه

 «ای بود.کنندهی افسردهاره. هایجیا یه طورایی تجربه »لئو گفت:

هایجیا اونطوری نیست، بهتون اطمینان میدم. اون خیلی مهربونه. درهرحال، کارت با برنامه ریزی کردن  واقعیمدختر  »ی زد:آسکولیپیوس نیشخند

 «های یه جراح رو داری.ی مجسمه خوب بود. تو دستدوباره

 «تشویقش نکن. لئو با یه جاقوی جراحی؟ اصالً »جیسون لرزید:

خوبی درمان هوم... زخم شمشیر طالی امپراتوری، اما به »خودش را جلو کشید و به جیسون نگاه کرد:« حاال، مشکل چیه؟ »خدای دکتر خندید:

 «شده. نه سرطان و نه مشکل قلبی نداری. مواظب خال گوشتی روی پای چپت باش، اما مطمئنم که خوش خیمه.
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 «چطوری... »جیسون رنگش پرید:

 «بین هستی! درست کردنش کار آسونیه. اوه، البته! تو یه ذره نزدیک »آسکولیپیوس گفت:

ای نوشت، بعد نسخه و عینک قورباغهی عینک را بیرون کشید. چیزی را روی دفترچه خرچنگنویسی و جعبهکشویش را باز کرد و دفترچه نسخه

 «ی بعدیت نگه دار، اما لنزها باید کار کنن. بزنشون.نسخه رو برای مراجعه »را به جیسون داد:

 «صبر کن. جیسون نزدیک بینه؟ »لئو گفت:

عینک راکه « یه کم با دیدن اجسام از دور مشکل داشتم. فکر کردم که فقط خسته هستم. اخیراًمن.. من  »جیسون جعبه را باز کرد. اعتراف کرد:

 چارچوبی باریک از جنس طالی امپراتوری داشت به چشم زد.

 واو. اره. حاال بهتر شد.  -

 «وض شدی.خیلی ع »پایپر لبخند زد:

 «شه.های چشم. خیلی باحال میلنزهای نارنجی درخشان با مردمک .کردمدونم، رفیق. اگه من بودم، لنز رو انتخاب میمن نمی »لئو گفت:

 «جا نیومدیم.عینک خوبه. ممنونم، آه، دکتر اسکولیپیوس، اما به این دلیل به این »چیسون گفت:

تو به نظر خوب میای، عزیزم. یه بازوی شکسته  »به سمت پایپر چرخید:« نه؟ خب، پس بزار ببینم... »:آسکولیپیوس انگشتانش را در هم فرو کرد

 «شده وقتی که شش سالت بوده داری. از اسب افتادی؟

 «تو چطور ممکنه این رو بدونی؟ »فک پایپر افتاد:

کن که آهن و پروتئین کافی به دست بیاری. هوم... یه کم ضعف خواری داری. هیچ مشکلی نیست، فقط اطمینان حاصل رژیم گیاه »او ادامه داد:

 «ی چپت داری. فکر میکنم با یه چیز سنگین حدودا یه ماه پیش ضربه خوردی؟توی شونه

 «یه کیسه شنی توی روم. این فوق العادس. »پایپر گفت:

 «و تو... »به سمت لئو برگشت:« رم بذار.اگه اذیتت کرد، یک در میون مرتب کیسه یخ و کیسه آب گ »آسکولیپیوس توصیه کرد:

 «اوه، متوجهم. »برق دوستانه از چشمانش محو شد:« اوه خدای من. »ی دکتر خشن شد:چهره

 من خیلی، خیلی متأسفم.گفت: حالت چهره دکتر می

 شد.غرق می قلب لئو سنگ شد. به هر تکه چوبی که چنگ زده بود تا از آنچه که در پیش بود جلوگیری کند، حاال داشت

 «چی؟ لئو چه مشکلی داره؟ »ک جدید جیسون برق زد:نعی
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ما به  »ها درباره محرمانه بودن اسرار بیماران اطالع داشتند:خوشبختانه در یونان قدیم آن« هی، دکتر. »یی به دکتر کرد:"خیال شوبی"لئو نگاه 

او محتویات را « یلی زیبا دارم.مقدار نعنای پایلوسیانی و یه گل مینای زرد ختونی کمکمون کنی؟ من اینجا یه خاطر داروی شفابخش اومدیم. می

 روی میز گذاشت و با احتیاط از دهان مار دوری میکرد.

 «صبر کن. باالخره لئو مشکلی داره یا نه؟ »پایپر گفت:

 «خواید.و میا داروی شفابخش رمن... مهم نیست. فراموش کنید که من چیزی گفتم. حاال، شم »آسکولیپیوس گلویش را صاف کرد:

 «اما.. »پایپر اخم کرد:

 «مرکز کنیم.تجداً، بچه ها. من خوبم، البته به غیر از این حقیقت که گایا فردا دنیا رو نابود میکنه. بیاین  »لئو گفت:

 «آپولو چیده شده، درسته؟خب این گل مینا توسط پدرم  »ند، اما آسکولیپیوس ادامه داد:ها به نظر در این مورد خوشحال نبودآن

 «بله. بغل و بوس هم فرستاد. »لئو گفت:

تونه... واقعاً بی منطق بشه. حاال، تنها جزء امیدوارم پدرم از این جنگ جون سالم به در ببره. زئوس می »آسکولیپیوس گل را برداشت و بویش کرد:

 «ست.باقیمانده، ضربان قلب خدای زنجیر شده

 «رو احضار کنم. ماخی. حداقل... میتونم من دارمش »پایپر گفت:

 «ای؟، آماده286عالیه. فقط یه لحظه، عزیزم. اسپایک »دکتر به پایتونش نگاه کرد:

 «اسم مارت میخه؟ »ای کرد:لئو خنده خفه

 اسپایک تهدیدآمیز نگاهش کرد. هیسی کشید و تاج میخ جلوی گردنش را مثل تاج یک باسیلیسک، نمایان کرد.

 «اشتباه من بود. البته که اسمت میخه. »به گلویش خزید تا خفه شود. گفت:و ئی لخنده

گیرن. بعد از وضوح دو تا مار داره، اشتباه میاون یه کمی بداخالقه. مردم همیشه عصای من رو با عصای هرمس، که به »آسکولیپیوس گفت

ی کنه. جورج و مارتا همهنماد باشه. اسپایک احساس تحقیر می من یعصانامن، در حالی که باید ها، مردم عصای هرمس رو نماد پزشکی میقرن

 «توجه رو جلب میکنن. در هر حال...

شود نگه داشت، نگه که نمی آن چه را -قطعیت مرگ. طلسم دلوس -نعنای پایالسیونی »مینا و زهر را جلوی اسپایک گذاشت: لآسکولیپیوس گ

تونی ماخی رو عزیزم، می »به سمت پایپرچرخید:« شونت و ترس از مرگ.هرج و مرج، خ :زنجیر شده دارد. حاال جزء نهایی: ضربان قلب خدایمی

 «آزاد کنی.

                                                            
 به معنی میخ. م 286
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 پایپر چشمانش را بست.

خواست دکتر که با یک چکش توی سر اسپایک بزند، پیدا کرد. میبادی داخل اتاق وزید. صداهای عصبانی ناله کردند. لئو میل عجیبی برای این

 اش خفه کند.دستان خالیخوب را با 

رفت، گردنش متورم شد. او گل مینا و و بعد اسپایک دهانش را باز کرد و باد عصبانی را قورت داد. درحالی که ارواح جنگ از گلویش پایین می

 سرنگ نعنای پایلسیانی را به عنوان دسر گاز زد.

 «ای نمیزنه؟زهر بهش صدمه »جیسون پرسید:

 «نه. صبر کن و ببین.نه،  »آسکولیپیوس گفت:

تر از انگشت لئو بود. مایع قرمز تیره دار که کمی کوچکای سرپوشی شیشهیک لوله :لحظه ای بعد، اسپایک سرنگی جدید را با آروغ بیرون داد

 درخشید.در داخل شیشه می

صبر کن...  »زده گفت:جدی شد، بعد شگفت اشسرنگ را برداشت و آن را زیر نور چرخاند. حالت چهره« داروی شفابخش. »آسکولیپیوس گفت:

 «چرا موافقت کردم تا این رو درست کنم؟

 «تونه کمکمون کنه.چون ما برای نجات دنیا بهش نیاز داریم. خیلی مهمه. تو تنها کسی هستی که می »پایپر کف دستش را روی میز گذاشت.

تر . او دور عصایش حلقه زد و به خواب رفت. حالت صورت آسکولیپیوس آرامقدر قوی بود که حتی اسپایک مار هم آرام شداش آنطلسم سخنوری

 کرد.که داشت خودش را در یک حمام داغ آرام میشد، مثل این

که من مردم رو از مرگ برگردونم متنفره. آخرین باری که این معجون رو به البته، فراموش کردم. اما باید مراقب باشین. هدیز از این »خدا گفت:

 «ی یه تیر صاعقه کشته شده بودم. بومم!وسیلهکی دادم، لرد دنیای زیرین به زئوس گله و شکایت کرد، و من بهی

 «رسی.تو به عنوان یه آدم مرده خیلی خوب به نظر می »لئو لرزید:

توانست عصبانیتش رو مستقیما شد. نمیاوه، من بهتر شدم. این بخشی از توافق بود. میدونی، وقتی زئوس من رو کشت، پدرم آپولو خیلی ناراحت »

از روی زئوس خالی کنه؛ پادشاه خدایان خیلی بیش از حد قدرتمند بود. پس آپولو در عوض انتقامش رو از سازندگان صاعقه ها گرفت. اون چندتا 

برای برقراری صلح، زئوس موافقت کرد تا من رحمانه. درنهایت، های ارشد رو کشت. به خاطر اون، زئوس آپولو رو تنبیه کرد... نسبتاً بیسایکالپس

و باز »چشمان آسکولیپیوس با بی اطمینانی پر شد:« رو خدای پزشکی کنه، با این توافق که من دیگه هیچکس رو از مرگ به زندگی برنگردونم.

 «جام... و دارم دارو رو به شما میدم.نهم من ای

 «تو میخوای که یه استثنا قائل بشی. چون تو درک میکنی که این چقدر مهمه. »پایپر گفت:

تونه تزریق بشه یا توی بله... در هر حال، معجون باید در اسرع وقت بعد از مرگ اجرا بشه. می »میلی سرنگ را به پایپر داد:آسکولیپیوس با بی

 او مستقیما به لئو نگاه کرد.« فهمین چی میگم؟دهن ریخته بشه. و فقط به اندازه یه نفره. می
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به  دو خوای باهامون بیای، اسکولیپیوس؟ نگهبانت از ماموریتش ساقط شده. تو واقعا روی عرشه آرگوفهمیم. مطمئنی که نمیمی »پایپر قول داد:

 «خوری.درد می

وبه که دوباره یه دونین. اوه، خیلی خکردم، میخدا بودم، روی کشتی اصلی سفر میکه یه نیمهآرگو.. وقتی »آسکولیپسوس مشتاقانه لبخند زد:

 «خیال بشی!ماجراجوی بی

 «خیال.ره... بیآ »جیسون زمزمه کرد:

زودی عالوه، نگهبان بهتوانم. زئوس به اندازه کافی از من به خاطر کمک به شما عصبانی خواهد شد. بهاما، افسوس، نمی »آسکولیپیوس گفت:

خدایان. و، اگر دوباره پدرم رو دیدین، لطفا... کنم، نیمهها رو براتون آرزو میبهترین »بلند شد:« ریزی میکنه. باید برین.دوباره خودش رو برنامه

 «بهش بگید که پشیمون شدم.

 داد، اما آنها مرخص شدند.لئو مطمئن نبود که این حرف چه معنی می

چشمک  »خواند:ریخت و میروی صورتش میشدند، مجسمه هایجیا روی یک نیمکت نشسته بود، اسید درحالی که از داخل اتاق انتظار رد می

 اش کنار پایش را قیژقیژ میکرد.و مار طالیی« بزن، چشمک بزن، ستاره کوچولو.

 ی لئو را باال ببرد، کافی بود.ای که روحیهاندازهبخش، بهی آرامشاین منظره

 فاقات قرار دادند.افراد را در جریان ات ییهها در سالن غذاخوری جمع شدند و بق، آن دو در آرگو

 «خوشم نمیاد. طوری که آسکولیپیوس به لئو نگاه میکرد... »جیسون گفت:

 «میرم تا کالیپسو رو ببینم.اوه، اون فقط ناراحتی قلبی من رو حس کرد. میدونین، دارم می »لئو سعی کرد لبخندی بزند:

 «شیرینه. اما مطمئن نیستم که این باشه. خیلیاین  »پایپر گفت:

هر کدوم از ما ممکنه که بمیره، درسته؟ پس باید معجون رو دم دست نگه  »به سرنگ قرمز درخشان که در وسط میز بود، اخمی کرد: پرسی

 «داریم.

 «یکی از ما بمیره. فقط یه درمان وجود داره. فقطبا فرض اینکه  »جیسون اشاره کرد.

 هیزل و فرانک به لئو خیره شدند.

 ".بس کنین"مثل اینکه  او به آنها نگاهی انداخت،

خدای جیسون یا لئو. در المپ، نایک هشدار داده بود که یکی از چهار نیمه ؛طوفان یا آتش دنیا باید پایان بپذیردبقیه کل قضیه را نگرفته بودند. با 

شد که و قرار بود عملی بشود، نمیی لئک یا لئو. فقط یک اسم در دو لیست مشترک بود: لئو. و اگر نقشهنحاضر خواهد مُرد: پرسی، هیزل، فرا

 کشد، کسی نزدیکش باشد.وقتی ماشه را می
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 کردند تا راه دیگری پیدا کنند.کردند تا نجاتش بدهند. اصرار میکردند. سعی میها مخالفت میپذیرفتند. آنوقت این تصمیم را نمیدوستانش هیچ

وقت گفت، جنگیدن برخالف پیشگویی هیچها میطوری که آنابث همیشه به آناشت. همانراه دیگری وجود ند هیچاما این بار، لئو قانع شده بود، 

 بار برای همیشه.شود، یکشد که این جنگ تمام میکرد. باید مطمئن میعملی نیست. فقط مشکل بیشتری درست می

کسی که بتونه سریع  ،ص برای حمل معجون نیاز داریمباید گزینه هامون رو بیشتر کنیم. به یه چیزی مثل یه پزشک مخصو »پایپر پیشنهاد کرد:

 «واکنش نشون بده و هرکسی رو که کشته میشه، درمان کنه.

 «ایده خوبیه، ملکه زیبایی. من تو رو منصوب میکنم. »لئو به دروغ گفت:

 «ه به حیوانات تبل بشه...تونتر حرکت کنه. فرانک میتونه روی آریون سریعتره. هیزل میاما... آنابث عاقل »پایپر پلک زد:

 «فهمی که باید چیکار کنی.اما تو شجاع هستی. حق با لئوئه. وقتی زمانش برسه، خودت می »آنابث دست دوستش را فشرد:

که بیفته، . در پایان این ماجرا، تو هم قراره کنارمون باشی، هر اتفاقی رآره. یه احساسی دارم که تو بهترین انتخابی، پایپ »جیسون موافقت کرد:

 «طوفان یا آتش.

 «همه موافقن؟ »لئو سرنگ را برداشت:

 کس مخالفتی نکرد.هیچ

 دونی که چه اتفاقی الزمه که بیفته.تو میلئو چشمانش را در چشمان هیزل قفل کرد: 

پیچید. بعد بسته را به پایپر تقدیم ای از جنس پوست گوسفند را از ابزار کمربندش بیرون کشید و با افراط، داروی شفابخش را در پارچه او پارچه

 کرد.

 «خب، پس. فردا صبح در آتن خواهیم بود، رفقا. برای مبارزه با چندتا غول آماده باشین. »او گفت:

 «دونم که قراره خوب بخوابم.ره.. میآ »فرانک زمزمه کرد:

ی آنچه که با آسکولوپیوس اتفاق افتاده خواستند تا با او دربارهمی بعد از اینکه شام تمام شد، پایپر و جیسون سعی کردند تا در کمین لئو بایستند.

 ها طفره رفت.بود صحبت بکنند، اما لئو از آن

 که حقیقت هم داشت.« باید روی موتور کار کنم. »او گفت:

کمربندش برد و سرنگ حقیقی داروی  انگیز بود، لئو نفس عمیقی کشید. دستی به ابزارفورد، میز شگفتاوقتی که در موتورخانه، تنها همنشینش ب

 ای که به پایپر داده بود.ی سایهنه آن حقه ؛شفابخش را بیرون آورد

 فورد به سمتش بخار فوت کرد.اب

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 «هی، رفیق. مجبور بودم. »لئو گفت:

 «برو چندتا لباس بپوش! »فورد هدج هولوگرافیکش را فعال کرد:اب

 میریم.می مونهمهببین، باید اینطور باشه. وگرنه   -

 ای رفت.ی محزونی کشید. بعد با اخم تلق تلق کنان به گوشهفورد زوزهاب

رج لئو به موتور خیره شد. او وقت خیلی زیادی برای سرهم کردنش صرف کرده بود. ماه های زیادی پر از عرق و درد و تنهایی برای این موتور خ

 کرده بود.

اش های زندگیسوزی انبار؛ سالکودکی اش با تیا کالیدا؛ مرگ مادرش در آن آتش -تمام زندگی لئو شد.به انتهای سفرش نزدیک می دواال آرگو ح

 رسید.ی آخر به پایان خود میاش فردا صبح در مبارزههمه -ها با جیسون و پایپرها زندگی در کمپ دورگهی پرورشگاهی؛ ماهبه عنوان یک بچه

 اش را باز کرد.پنل دسترسی

 روی دستگاه مخابره غژغژ کرد. صدای فستوس

 «آره، رفیق. وقتشه. »لئو موافقت کرد:

 غژغژ بیشتری ایجاد شد.

 «دونم. تا آخرش کنار هم؟می »لئو گفت:

 فستوس در جواب مثبت جیرجیری کرد.

 ست امیدوار باشد که کار کند.توانجیا درست شده بود. لئو تنها مییجوالب برنزی باستانی را بررسی کرد که حاال با کریستالی از ارلئو اسط

 «گردم، کالیپسو. به رودخانه استیکس قسم خوردم.من پیشت برمی »زمزمه کرد:

 سوییچ را چرخاند و دستگاه هوانوردی را فعال کرد. تایمر را روی بیست و چهار ساعت تنظیم کرد.

تاپ آهنگینی ای کشتی با صدای تاپهل داد. سرنگ در میان رگهباالخره دستگاه خط تهویه موتور را باز کرد و سرنگ داروی شفابخش را درونش 

 محو شد.

 «برای برگشتن دیگه خیلی دیره. »لئو گفت:

 روی زمین حلقه زد و چشمانش را بست، مصمم بود که برای آخرین بار از صدای وزوز موتور لذت ببرد.
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hadis

Mixed-Nut

 برگرد!  -

 دستور بدهد، اما کمتر از آن مشتاق بود که از آسمان به پایین پرت شود. -های بالدارلرد اسب -رینا مشتاق نبود تا به پگاسوس

شدند، او شش منجنیق رومی را تشخیص داد. حتی در ها نزدیک میدم اول آگوست به کمپ دورگهطور که در واپسین ساعات قبل از سپیدههمان

های کشتی که در طوفان کج شده بودند، خم شده بود. درخشید. بازوهای پرتاب عظیمشان مانند دکلشان میآن تاریکی، لعاب طالی امپراتوری

 کردند.ها را بررسی میهای طنابخوردگیکردند و پیچکردند و فالخن ها را پر میسرعت حرکت میتوپخانه اطراف ماشین بهی خدمه

 «ها چی هستن؟اون» نیکو فریاد زد:

 فوت در سمت چپ رینا روی پگاسوس بلک جک پرواز میکرد. 20او تقریباً 

 «تونن از آسمون به پایین پرتمون کنن.یم، میتر بشسالح های اعمال فشار. اگه نزدیک» رینا گفت:

 از این ارتفاع باال؟  -

XXXVII 
 رینا
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 «اونها منجنیق هستن، بچه! اون چیزها میتونن باالتر از بروس لی لگد بزنن! »، فریاد زد:287سمت راست رینا، مربی هدج از پشت اسبش گایدو

 «ن نیاز داریم.ما به یه مکان امن برای فرود اومدلرد پگاسوس.  »رینا در حالی که دستش را روی گردن اسب گذاشته بود، گفت:

دو و شش تای دیگر که آتنای پارتنوس را ای، گ288بلک جک .ها هم از او پیروی کردندی اسبظاهراً پگاسوس فهمید. به سمت چپ چرخید. بقیه

 کشیدند.ها میزیر پایشان با کابل

ی های شرقی صف بسته بودند و برای حملهی تپهه را از نظر گذراند. لژیون در دامنهزدند، رینا صحنی غربی کمپ را دور میطور که حاشیههمان

ی یده بودند. با توجه به اندازهعریض با فاصله سیصد یاردی از هم صف کش یدایرهصورت یک نیمها در پشتشان بهدم آماده بودند. منجنیقسپیده

 بود کردن هر چیز زنده در دره را داشت.کافی برای نا ها، رینا حساب کرد که اوکتاویان نیروی آتشاسلحه

خوبی در تاریکی ببیند، اما توانست بهاما این فقط بخشی از خطر بود. در کنار جناح لژیون، صدها نفر از نیروهای کمکی اردو زده بودند. رینا نمی

ثبات با لژیون انجام داده بس بیها پیش یک آتشی که قرنمردان سرسگ -توانست حداقل یک طایفه از موجودات وحشی و ارتشی از ساینوسفالی

 شدت زیاد بود و با دریایی از متحدان غیر قابل اعتماد احاطه شده بودند.ها تعدادشان بهرا تشخیص دهد. رومی -بودند

 »درخشید:ل دور از ساحل میارم مایجایی که نورهای یک قایق بادبانی بزرگ در یک چه« اونجا. »نیکو به سمت جزیره النگ آیلند اشاره کرد:

 «کشتی فرود بیایم. یونانی ها دریا رو کنترل میکنن. یتونیم روی عرشهمی

ی جزیره های تیرهها رفتار کنند، اما ظاهراً پگاسوس از این ایده خوشش آمد. او به سمت آبتر از رومیها دوستانهرینا مطمئن نبود که یونانی

 متمایل شد.

به حروفی قرمز  289ی کشتی، نام مای آموری تیره بود. روی سینهشدههای رنگزه سفید تفریحی صد فوتی با خطوط براق و ورودیکشتی یک سا

 کافی برای آتنای پارتنوس بزرگ بود. یجلویی یک فرودگاه بود که به اندازه یرنگ شده بود. روی عرشه

کرد و کشتی یک تله رای شب لنگر انداخته بود، اما اگر اشتباه میبنی معمولی بود که ای ندید. حدس زد که کشتی یک قایق فارینا هیچ خدمه

 بود...

 «ان. باید فرود بیایم.ها خستهاین بهترین شانس مونه. اسب »نیکو گفت:

 «بیا انجامش بدیم. »میلی سر تکان داد:رینا با بی

آرامی آتنای پارتنون را روی فرودگاه گذاشتند و سپس دو و بلک جک فرود آمد. شش اسب دیگر هم بهایپگاسوس روی عرشه جلویی به همراه گ

 یوانات چرخ و فلک شده بودند.حهایشان، مثل برگ و و ساز هاکابلدر اطرافش فرود آمدند. با 

                                                            
287 Guido 
288 Blackjack 
289 MI AMOR. 

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 س را مالقات کرده بود، در مقابل اسب زانو زد.یاده شده بود، وقتی که برای اولین بار پگاسوپطور که دو روز پیش رینا پیاده شد. همان

 جناب.ممنونم، عالی  -

 هایش را گشود و سرش را خم کرد.پگاسوس بال

ی راندنش را داده توانست باور کند که این اسب نامیرا به او اجازهحتی حاال، بعد از پرواز کردن نصف راه سواحل شرقی کنار هم، رینا به سختی می

 بود.

هایی به رنگ قرمز و ای پررنگ بود، لکهاو را به شکل سفید یکدست با پرهای کبوترمانند تصور کرده بود، اما پوست پگاسوس قهوهرینا همیشه 

به  290اش مدوساهایی از جایی است که اسب از خون و ایکور مادر سربریدهها، نشانهکرد این لکهکه هدج ادعا می،اش داشتطالیی اطراف پوزه

تر و شد جذابکه باعث می -ایای و قرمز مایل به قهوهطالیی، سفید، قهوه -های یک عقاب بودای پگاسوس به رنگ بالهد. بالدنیا آمده بو

 ها بود و نمایانگر تمام نوادگانش بود.ی اسبدست به نظر برسد. او به رنگ همهتر از سفید یکشاهانه

 ای کشید.لرد پگاسوس شیهه

ها متصله، ی پگاسیاش به همهها بره. نیروی زندگیگه که باید قبل از شروع شلیکپگاسوس می »مه رفت تا ترجمه کند:ها یورتهدج به سمت آن

را های بالدار دردش رو احساس خواهند کرد. به خاطر همینه که اون زیاد بیرون نمیاد. اون نامیاسب تمامای؟ پس اگر اون زخمی بشه، متوجه

ها خواسته پیش ما بمونن، تا بهمون کمک کنن ی اسبها به خاطرش عذاب بکشن. اون از بقیهونا خواد که تانیستن. نمی، اما نوادگانش هست

 «ماموریتمون رو تموم کنیم.

 «فهمم. متشکرم.می »رینا گفت:

 پگاسوس شیهه کوتاهی کشید.

 آرامی چشمانش را پاک کرد.بیرون کشید و به اشپشتیچشمان هدج گشاد شدند. بغضی را خفه کرد، بعد دستمالی را از کوله

 «مربی؟ پگاسوس چی گفت؟ »نیکو با نگرانی اخم کرد:

کرده. اون احساسات تمام  توکار رو به خاطر پیش ما نیومده. اون این اون... اون میگه که به خاطر پیغام من، شخصاً »هدج به سمت رینا چرخید:

خدا قدر توسط دلسوزی یه نیمهگه که هرگز اینپیگیری کرده. پگاسوس می 291دوستی تو رو با اسکایپیوکنه. اون های بالدار رو تجربه میاسب

 «ده. این افتخار بزرگیه.رو می دوستدار اسبیه اسب بالدار تحت تأثیر قرار نگرفته بوده. اون به تو عنوان  بهنسبت 

 «ممنونم، لرد. »چشمان رینا به سوزش افتاد. سرش را خم کرد:
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های بالدار به احترامش شیهه کشیدند. سپس سرورشان رو به باال جست زد و در آسمان شب چرخ ی اسبگاسوس سُم روی عرشه کوبید. بقیهپ

 زد.

کارت رو خوب انجام  :»دستی به پشت رینا زد« پگاسوس خودش رو به مدت صدها سال نشون نداده بود. »هدج با شگفتی به ابرها خیره شد:

 «دادی، رومی.

 اد.دکرد که الیق آن همه اعتبار بابت قرار دادن اسکایپیو در آن همه عذاب باشد، اما احساس عذاب وجدانش را فرو رینا احساس نمی

 «نیکو، ما باید کشتی رو بررسی کنیم. اگر کسی روی عرشه باشه... »رینا گفت:

کس دیگری. من در کابین اصلی احساس میکنم. نه هیچ فانی خوابیدهمن خیلی جلوتر از تو هستم. دو تا  »ی بلک جک را نوازش کرد:او پوزه

 «ها بعد از طلوع آفتاب کافی باشه.های عمیقی رو به سمتشون فرستادم. باید برای چرت زدنشون تا مدتفرزند هیپنوس نیستم، اما خواب

ی مرگ برگردانده بود. او دیده دج او را از آستانهجادوی طبیعت هتر شده بود. رینا سعی کرد تا به او خیره نشود. در چند روز گذشته او خیلی قوی

 ون همیشه قادر به انجام این کار بوده؟کاری رویاها... اانگیز انجام دهد، اما دستبود که نیکو چندتا کار شگفت

 «تونیم به ساحل بریم؟ همسرم منتظره!خب کی می »مربی هدج دستانش را با اشتیاق مالید:

ها شده باشد. هیچ زنگ رسید که متوجه رسیدن آنزد، اما به نظر نمیرَج یونانی کمی دور از ساحل گشت میرا بررسی کرد. یک ناو سهرینا افق 

 وجوش در امتداد ساحل نبود.ای از جنبخطری به صدا در نیامد. هیچ نشانه

سرعت حرکت ها بهوتوری سیاهی بدون هیچ نور روشنی به سمت آنید. قایق مدای زیر نور ماه در نیم مایلی غرب تصویری گذرا از ردی نقره

تر شد، و دست ربنا روی غالف شمشیرش تنگ تر شد. روی دماغه کشتی، طرحی کرد. رینا امیدوار بود که یک کشتی فانی باشد. سپس نزدیکمی

 میدرخشید. SPQRبو با حروف گل برگاز حلقه

 لژیون یه هیئت خوشامدگویی فرستاده.  -

 «ها نیروی دریایی ندارن.کردم که رومیفکر می »اش را دنبال کرد:نیکو، نگاه خیره

 «کردم.تر از اونی بوده که فکر میاکتاویان مشغول نداشتیم. ظاهراً »رینا گفت:

 «.تونه سر راهم بایستهکسی نمیوقتی انقدر نزدیکم  کنیم! چونپس حمله می »هدج گفت:

کل یهای ستبر راننده را شناخت: ماگوش و شانهی سهخود پوشیده بودند، اما رینا قیافهموتوری شمرد. دو نفر عقبی کالهرینا سه نفر را در قایق 

 .292کاهال

 «های اکتاویانه، اما یه لژیونر خوبه. شاید بتونم قانعش کنم.کنیم مذاکره کنیم. اون مرد یکی از دست راستسعی می» رینا تصمیمش را گرفت:
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 «اما اگه اشتباه کنی...» موهای تیره نیکو را از روی صورتش کنار زد:باد 

تگیر و اون مجسمه رو مصادره کنم. رینا! من دستور دارم تا تو رو دس» قایق سیاه سرعتش را کم کرد و به پهلوی کشتی کنار زد. مایکل فریاد زد:

 «رو بدون ریختن خون انجام بدم.دم اینکار به همراه دو فرمانده دیگه روی عرشه میایم. ترجیح می

 «بیا روی عرشه، مایکل! »:رینا سعی کرد تا پاهای لرزانش را کنترل کند

 «اگه اشتباه کنم، آماده باشین. جنگیدن با مایکل کاهال آسون نخواهد بود. »به سمت نیکو و مربی هدج چرخید:

 

ای حمل مشاهدهی قابلهای دویش را پوشیده بود. هیچ اسلحهوار جین و کفشمایکل برای مبارزه لباس نپوشیده بود. فقط پیراهن بنفش کمپ، شل

ی دیوار اندازهاش بههای پل کلفت بودند، حالت چهرهشد که رینا احساس بهتری داشته باشد. بازوهایش به اندازه کابلکرد، اما باعث نمینمی

 رسید.یر می شکارچی به نظشبیه یک پرندهروی ساعدش بیشتر  یمدگویانه بود. خالکوبی فاختهآآجری خوش

اش، و مربی هایش، نیکو با شمشیر دوزخی بیرون کشیدهتصل به تیم پگاسیآتنای پارتنون م -گذراندطور که صحنه را از نظر میچشمانش همان

 ای زد.برق تیره -هدج با چوب بیسبالش

، به خشونت 295از یگان پنجم بودند. انتخاب های عجیبی بود... لیال، دختر سریس 294از یگان چهارم و داکوتا 293فرماندهان پشتیبان مایکل، لیال

ترین فرد میان افسرها، طرف اکتاویان ذاتس، خوشخوکاتوانست باور کند که پسر بخیلی معقول بود. و داکوتا... رینا نمی معروف نبود. او معموالً

 باشد.

 «رینا رامیرز آرالنو. پراتور سابق... »ت:مایکل، انگار که در حال خواندن طوماری باشد، گف

 «، مگر اینکه با رای سنای کامل عزل شده باشم. موضوع اینه؟هستممن پراتور  »رینا تصحیح کرد:

 «ای مجازات نگه دارم.من دستور دارم تو رو دستگیر کنم و بر »آمد:مایکل به سنگینی آهی کشید. انگار دست و دلش به کار نمی

 کی؟ی با اجازه  -

 ی کی...دونی اجازهخودت می  -

 با چه مقامی؟  -

کار خوشم رینا، گوش کن... من هم به اندازه تو از این »ود سردردش را پاک کند:باش مالید، انگار که ممکن مایکل کف دستش را روی پیشانی

 «نمیاد. اما من دستور دارم.
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 دستورات غیرقانونی.  -

 العاده رو در دست گرفته. لژیون پشت اونه.های فوققدرتبرای مشاجره خیلی دیر شده. اکتاویان   -

 «حقیقت داره؟ »رینا نگاه تیزی به داکوتا و لیال انداخت:

کرد. داکوتا انگار که سعی داشت پیامی را برساند، چشمک زد، اما گفتنش درمورد او سخت بود. شاید به خاطر نوشیدن لیال به چشمانش نگاه نمی

 فقط چشمش جنبیده باشد.شکری زیاد،  296اید-کول

انس آخر رو بهشون داده تا خودشون ما توی جنگیم. باید با هم همکاری کنیم. داکوتا و لیال حامیان مشتاقی نبودن. اکتاویان این ش »مایکل گفت:

قامشون رو حفظ کنن و تونن میبعد اون ها م -زنده، اما در صورت لزوم مُرده ترجیحاً  -رو ثابت کنن. اگر بهم کمک کنن تا دستگیرت کنم

 «وفاداریشون رو ثابت کنن.

 «وفاداریشون به اکتاویان. نه به لژیون. »رینا گفت:

سرزنش کنی. اکتاویان  تونی افسرها رو برای به خط شدنتو نمی »مایکل دستانش را گشود، که فقط کمی از دستکش بیسبال کوچکتر بودند:

دون اتالف زندگی یه رومی نابود بخوبیه. به هنگام سپیده دم، اون منجنیق ها کمپ یونانی رو حتی ی نقشه ای برای برنده شدن داره، که نقشه

 «خواهند کرد. خدایان باید شفا پیدا کنن.

ین که اون ها رو شفا بدی؟ شما شما حاضری نصف دورگه های تو دنیا، نصف بازماندگان خدایان رو از بین ببری، فقط برای ا »نیکو مداخله کرد:

 «بیدار میشه، فرمانده. دارهمپوس رو حتی قبل از اینکه گایا بیدار بشه نابود خواهید کرد. و اون یال

ته شدی. دستور دارم تا تو رو سفیر پلوتو، پسر هدیز... هرچیزی که خودت رو صدا میکنی، تو به عنوان یه جاسوس دشمن شناخ »مایکل اخم کرد:

 «برای اعدام دستگیر کنم.

 «تونی امتحان کنی.می »سردی گفت:نیکو به 

پوند سبک تر بود. اما  50بود. نیکو چندین سال کوچکتر بود، نیم فوت کوتاه تر و بایست خنده دار میقدر احمقانه بود که میاین رو در رویی آن

 مایکل هیچ حرکتی نکرد. رگهای گردنش ضرب گرفت.

 زد.داشت به او چشمک می قطعاً.« تونیم اوضاع رو درست کنیمکنم. میمراهمون بیا. خواهش میام، رینا... فقط با آرامش ه »داکوتا سرفه ای کرد:

 «خب، حرف زدن بسه. بذارین این دلقک رو داغون کنم. قباًل از پس بزرگترش هم براومدم.خیلی »مربی هدج مایکل کاهال را برانداز کرد:

 «ی هستی، اما...مطمئنم که شما فان شجاع »مایکل به او پوزخندی زد:

 ساتیر!  -
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 مربی هدج به سمت فرمانده پرید. چوب بیسبالش را با تمام قدرت فرود آورد، اما مایکل به سادگی آن را گرفت و از دست مربی بیرونش کشید.

 ه او آسیبی بزند.توانست حدس بزند که مایکل سعی نداشت بروی زانویش شکست. بعد مربی را به عقب هل داد، گرچه رینا می مایکل چوب را

 «عصبانی ام! خودشه! حاال واقعاً »هدج غرغر کرد:

 «قویه. باید یه دیو باشی یا یه... خیلیمربی، مایکل »رینا هشدار داد:

 «کاهال! چرا اینقد طولش میدی؟ »از جایی از سمت لنگرگاه، پایین خط بارگیر کشتی، صدایی داد زد:

 «اکتاویان؟ »مایکل لرزید:

 منتظر بمونم تا دستوراتم رو انجام بدی خسته شدم! دارم میام روی عرشه. تمام افراد در هر دو کهالبته که منم! از این »تاریکی فریاد زد:صدا از 

 «طرف، اسلحه هاتون رو بندازین!

 «آه... قربان؟ همه؟ حتی ما؟ »مایکل اخم کرد:

 برمیام! یونیانینده! خودم از پس این تفاله های پوک گکنن، کلهمشکالت رو با شمشیر یا مشت حل نمی یهمه  -

 مایکل در این مورد مطمئن به نظر نمی رسید، اما به لیال و داکوتا عالمت داد، که شمشیرهایشان را روی عرشه گذاشتند.

باشد، خودش را در معرض خطر قرار  توانست به هیچ دلیلی فکر کند که اکتاویان آنجارینا نگاهی به نیکو انداخت. به وضوح، چیزی اشتباه بود. نمی

داد تا از شر سالح هایشان خالص شوند. اما غرایز رینا به او گفت تا با این بازی همراهی کند. به افسرهای خودش دستور نمی دهد. او قطعاً

 شمشیرش را انداخت. نیکو نیز همان کار را کرد.

 «همه خلع سالح شدن، قربان. »مایکل فریاد زد:

 «خوبه! »داد زد:اکتاویان 

یک  .که اکتاویان باشد زیادی بزرگ بود. پیکر بالدار کوچکتری پشت سرش بال بال زدای باالی یک نرده ظاهر شد، اما برای اینرخ تیرهنیم

سر مایکل کاهال هارپی؟ تا رینا متوجه شود که چه اتفاقی در حال افتادن است، سایکالپس عرشه را با دو گام بزرگ طی کرده بود. ضربه ای به 

 زد. فرمانده مثل یک گونی سنگ فروافتاد. داکوتا و لیال با ترس عقب کشیدند.

 هارپی به سمت سقف کابین عرشه بال بال زد. در زیر نور مهتاب، پرهایش به رنگ خون خشک شده بود.

 «ه.قدرتمند. دوست پسر اال از رومی ها قویتر »اال در حالی که به بال هایش می نازید، گفت:

ما اومدیم تا شما رو نجات بدیم.  »او رینا را روی یک بازو و مربی و نیکو را روی بازوی دیگرش بلند کرد:« دوستان! »تایسون سایکالپس غرید:

 «هورا به افتخار ما!
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Mixed-Nut

، حداقل تا وقتی که تایسون آنها را پایین گذاشته و سر لیال و داکوتا قدر خوشحال نشده بوداز دیدن یک سایکالپس این رینا هرگز

 «رومی های بد! »فریاد زده بود:

 «تایسون، صبر کن! بهشون صدمه نزن! »رینا گفت:

ی قهوه ایش در اثر آب نمک از شش فوت قد، موهای آشفتهکمی بلندتر  .تایسون اخم کرد. به عنوان یک سایکالپس کوچک بود، هنوز بچه بود

توانست پشمی پوشیده بود، مثل اینکه نمی ییژامهی افرا بود. فقط یک لباس شنا و یک پیراهن پدار کبره بسته بود، تک چشم بزرگش به رنگ شیره

 متصاعد میکرد. تصمیم بگیرد که برود شنا کند یا بخوابد. بوی شدیدی از کره بادام زمینی از خود

 «اون ها بد نیستن؟ »پرسید:

 «داکوتا؟ مگه نهکردن. فکر کنم بابتش متاسف هستن. نه. فقط از دستورات بد پیروی می »رینا گفت:

XXXVIII 
 رینا
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! لیال و رینا، داشتم سعی میکردم که بهت عالمت بدم »داکوتا آنقدر سریع بازوهایش را باال برد انگار که مثل سوپرمن میخواهد از زمین بلند شود:

 «من نقشه کشیده بودیم که طرفمون رو عوض کنیم و بهت کمک کنیم تا مایکل رو شکست بدی.

 «که بتونیم، سایکالپس به جای ما اینکار رو کرد!درسته! اما قبل از این »لیال تقریبا از پشت روی نرده افتاد:

 «یه داستان محتمل! »مربی هدج خرخر کرد:

 «ید. خزِ بز. دماغ حساسی دارم. ببینم ما به رومی ها اعتماد داریم؟ببخش »ای کرد:تایسون عطسه

 «من دارم. داکوتا و لیال، متوجهید که ماموریت ما چیه؟ »رینا گفت:

 «خواید که اون مجسمه رو به عنوان یه پیشنهاد صلح به یونانی ها برگردونین. اجازه بده ما هم کمک کنیم.شما می »لیال سر تکان داد:

کرد متحد نیست. ما به تمام نیروهای کمکی که اکتاویان ای که مایکل ادعا میبه اندازه آره. لژیون تقریباً »سر تکان داد: با شور و نشاط داکوتا

 «جمع کرده اعتماد نداریم.

علیه شما متحدها ون ها نابود بشه، اکمی برای شک کردن دیر شده. شما محاصره شدین. به محض اینکه کمپ دورگه »نیکو به تلخی خندید:

 «خواهند شد.

 «خب چیکار کنیم؟ حداکثر یه ساعت تا طلوع آفتاب فرصت داریم. »داکوتا پرسید:

جدول طلوع آفتاب، کرانه دریای شرقی، اول آگوست، پنج و پنجاه و پنج دقیقه صبح.  »ی قایق نشسته بود، گفت:اال که همچنان روی آشیانه

 «دقیقه بیشتر از یه ساعته. 12یک ساعت و . زمانی هواشناسی نیروی دریایی

 «مونه.یادم می »چشمان داکوتا تیکی کرد:

 «ها بشیم؟ ملی حالش خوبه؟تونیم صحیح و سالم وارد کمپ دورگهمی »مربی هدج به تایسون نگاه کرد:

 «اون خیلی تپل شده. »تایسون متفکرانه چانه اش را خاراند:

 «نوز وضع حمل نکرده؟اما حالش خوبه؟ ه »هدج اصرار کرد:

 «چهل و سه، کتاب راهنمای جدید مادر برای... یفته. صفحهی سه ماهه اتفاق میوضع حمل در پایان سومین دوره »اال توصیه کرد:

 «باید برسم به اونجا! »هدج انگار آماده بود تا از روی عرشه بپرد و شنا کند:

رسونیم، اما بیا درست انجامش بدیم. تایسون، تو و اال چطور وارد کشتی و به همسرت میمربی، ما تو ر »رینا دستش را روی شانه اش گذاشت:

 «شدین؟

 رنگین کمان!  -
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 تو... سوار یه رنگین کمان شدی؟  -

 ماهی منه.ون دوستِ کُره اسبا  -

 .«297یه هیپوکامپوس »نیکو اظهار کرد:

 «روصحیح و سالم به کمپ دورگه همراهی کنین؟تونین مربی متوجهم. تو و اال می »رینا برای لحظه ای فکر کرد:

 «و بکنیم!ر کارتونیم اینآره! می »تایسون گفت:

آفتاب با پرواز به سمت  خوبه. مربی، برو و همسرت رو ببین. به اعضای کمپ بگو من نقشه دارم که آتنای پارتنوس رو موقع طلوع  -

شم اگر از شلیک ی هاست تا اختالفاتمون رو بهبود ببخشه. خیلی ممنون میبه یونان ی دورگه ببرم. این یه هدیه از طرف رومی هاتپه

 کردن به من در آسمون خودداری کنن.

 «. ولی لژیون رومی چی؟حتماً »هدج گفت:

 «کنن.می منفجرها شما رو توی آسمون این خودش یه مشکلیه. منجنیق »لیال با لحن سنگینی گفت:

سالح ها رو ازکار بندازه. داکوتا، لیال،  اون داریم. یه چیزی که حمله به کمپ دورگه رو به تاخیر بندازه و ترجیحاًبه یه حواس پرتی نیاز  »رینا گفت:

 «یگان شما ازتون پیروی میکنن؟

 «من... فکر کنم، بله. اما اگه ازشون بخوایم که مرتکب خیانت بشن... »داکوتا گفت:

 «.هستهای مستقیم پراتورمون اطاعت کنیم. و رینا هنوز پراتور این خیانت نیست. نه اگر از دستور »لیال گفت:

کنن که حمله رو د میکنن، سعی میخوام که با لیال و داکوتا بری. در حالی که اون ها بین رنکها دردسر ایجاازت می »رینا به سمت نیکو چرخید:

 «کنی.ها پیدا به تاخیر بندازن، تو باید راهی برای خراب کردن اون منجنیق

 «ارتنوس رو برسونی.خریم تا آتنای پباعث افتخاره. ما برات وقت می »بود: طرفش لبخند نیکو باعث شد تا رینا خوشحال باشد که او

لوی اکتاویان رو از نابود کردنش ام... حتی اگه مجسمه رو به تپه برسونی، وقتی مجسمه سر جاش قرار بگیره چی ج »داکوتا این پا و آن پا کرد:

 «ها، توان آتش خیلی زیادی داره.گیره؟ اون حتی بدون منجنیقیم

رگردونده بشه... فکر کنم نابود کردنش بکه مجسمه به یونانی ها وقتی »رینا نگاهش را به چهره سپید آتنا که زیر تور استتار پنهان بود، باال گرفت:

 «تفاده نکنه.شه. جادوی عظیمی داره. فقط تصمیم گرفته که هنوز ازش اسمشکل می

 «کنم. با مایکل چیکار کنیم؟حرفت رو قبول می »لیال به آرامی خم شد و شمشیرش را پس گرفت، نگاهش را روی آتنای پارتنوس حفظ کرد:

                                                            
297 hippocampus 
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 اون رو توی قایقت بذار. بهش صدمه نزن و نبندش. یه احساسی دارم که دل مایکل در »خدای هاوایی خیره شد:کش نیمهرینا به کوه خرناس

 «جای درستی گیره. اون فقط بدشانس بوده که از طرف یه آدم اشتباهی حمایت شده.

 «درموردش مطمئنی، رینا؟ دوست ندارم که تنهات بذارم. »نیکو شمشیر سیاهش را غالف کرد:

 ای کشید و یک سمت صورت نیکو را لیس زد.بلک جک شیهه

 «نها نیست. اون یه گله پگاسی فوق العاده داره.آخ! باشه، ببخشید. رینا ت »نیکو بزاق اسب را پاک کرد:

ی هم علیه نیروهای شانه به دیگر رو خواهیم دید. شانهشه. با کمی شانس، به زودی دوباره همچیزیم نمی »رینا نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد:

 «!زنده باد رومگایا خواهیم جنگید. مراقب باشید و 

 تکرار کردند. داکوتا و لیال این زنده باد را

 «زنده باد کیه؟ »تایسون تک ابرویش را چین انداخت.

ها در دهانش عجیب به نظر کلمه« هم همینطور. هاپیش برید، یونانی. اما، به هر حال، هاپیش برید، رومییعنی  »رینا روی ساعد تایسون زد:

 رسید.می

جو به همراه تو برام  و این جست »از این حرکت استقبال شود. دستش را دراز کرد:خواست بغلش کند اما مطمئن نبود که روبروی نیکو ایستاد. می

 «یه افتخار بود، پسر هدیز.

های پته افتاد، شاید متوجه شد که شنوندهبه تته« خدایی هستی که تا حاال مالقات کردم، رینا. من...ترین نیمهتو شجاع »چنگ نیکو قدرتمند بود:

 «بینمت.میدت نخواهم کرد. روی تپه دورگه میمن ناا »بیشتری دارد:

ی مای آمور ایستاده بود... تنها، شدند، آسمان در شرق شروع به روشن شدن کرد. خیلی زود ربنا روی عرشهطور که گروه از هم جدا میهمان

 غیراز هشت پگاسی و یک آتنای چهل فوتی.به

توانست کاری انجام ی لژیون پیدا کنند، رینا نمیداکوتا و لیال فرصتی برای مختل کردن حمله سعی کرد تا اعصابش را آرام کند. تا زمانی که نیکو،

 دهد، اما از ایستادن و منتظر ماندن متنفر بود.

بود، بهتر  ها ماندهبیهوده بودند. اگر رینا با آن یها، یارانش در لژیون دوازدهم در حال آماده شدن برای یک حملهسوی خط تاریک تپهدقیقاً آن

خورده پیکر بود: او در انجام وظایفش شکستتوانست اکتاویان را تحت نظر بگیرد. شاید حق با اوریون غولها را راهنمایی کند. میتوانست آنمی

 بود.

طالیی در دستش را به یاد . حس شمشیر قاتل. خائنکردند: کردند، اتهاماتی زمزمه میبه او اشاره می ،اشباح روی بالکن سن ژوان را به یاد آورد

 صورت شبح پر از اهانت و خیانت بود. ،که شبح پدرش را شکافتآورد، وقتی
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تر، هرگز جایگاهت رو ترک نکن. هرگز اجازه نزدیک شدن به کسی نده.از همه مهم تو یه رامیرز آریالنو هستی!پدرش عادت داشت پرخاش کند: 

 هرگز به خودت خیانت نکن!

ی این چیزها را انجام داده بود. یک رومی قرار بود که دشمنانش را نابود کند. در عوض، رینا نیروهایش را با ها، رینا همهونانیبا کمک کردن به ی

 ها متحد کرده بود. او لژیونش را در دستان یک مرد دیوانه رها کرده بود.آن

 گفت؟ بلونا، الهه جنگ...مادرش چه می

 اش را به او زد.ده بود. تلق تلوق کنان نزدیک شد و پوزهبلک جک اضطرابش را حس کر حتماً

 «ای برات ندارم، پسر.هیچ خوراکی »اش زد:رینا به پوزه

رسید. او ای زد. نیکو به رینا گفته بود که بلک جک سواری همیشگی پرسی بوده، اما با همه دوستانه به نظر میبلک جک با محبت به رینا ضربه

 کرد.هدیز را حمل کرده بود. حاال داشت یک رومی را آرام می بدون هیچ اعتراضی پسر

مخلوطی از علف تازه چیده شده و نان گرم. اجازه داد بغضی که  ؛دستانش را دور گردن قدرتمندش پیچید. پوستش بویی دقیقاً مثل اسکایپیو داشت

ماند، اما توانست ضعف یا ترسی به یارانش نشان دهد. باید قوی میاش ایجاد شده بود آزاد شود. به عنوان یک پراتور، نمیها در قفسه سینهمدت

 ظاهراً برای اسب مهم نبود.

 اشکالی نداره. تو کارت رو خوب انجام دادی.گفت: فهمید، اما انگار میها را نمیای کشید. رینا زبان اسبآرامی شیههبه

 های در حال محو شدن نگاه کرد.به ستاره

کنم... این صبح، بهم قدرت وقت ندیدمت. هرگز ازت درخواست کمک نکردم. اما خواهش میدازه کافی برات دعا نکردم. هیچمادر، به ان »گفت:

 «انجام کار درست رو بده.

 شد.سرعت مثل یک قایق سرعتی دیگر نزدیک مییک نور در امتداد جزیره، به .انگار به عنوان یک نشانه، چیزی در افق شرق درخشید

 ای از بلونا بود.یند، رینا فکر کرد که این نشانهآی خوشلحظه برای یک

تر شد. امید رینا به وحشت تبدیل شد. زیادی صبر کرد، با ناباوری فلج شده بود، در حالی که پیکر به شکل انسانی بزرگ تبدیل پیکر تاریک نزدیک
 کرد.شد، در امتداد سطح آب به سمتش حرکت می

 ک جک اصابت کرد. اسب با فریادی از درد فرو افتاد.اولین تیر به پهلوی بل

ال ای دی  ی تیر، یککه بتواند تکان بخورد، تیر دومی به روی عرشه بین پاهایش اصابت کرد. چسبیده به بدنهرینا جیغ کشید، اما، قبل از این
 داشت. 5:00ساعت مچی بود که شمارش معکوس از  یبه اندازهکه دار درخشان شماره

4:59. 

4:58. 
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 خوردم، پراتور!اگه من جای تو بودم تکون نمی  -

 بود.اوریون روی سطح آب، پنجاه فوت در سمت راست کشتی ایستاد، تیری در کمانش زه شده 

های خاکستری و جاهای زخمی با رگهیناش با شکارچیان، چنهای جدید غول شد. مبارزهبین حس مبهم خشم و ناراحتی رینا، او متوجه زخم

ای در جریان فاسد شدن بود. چشم مکانیکی روی سمت چپش تیره صورتی روی بازوها و صورتش برجا گذاشته بود، بنابراین شبیه هلوی لهیده

به خاطر زه کمانی که نیکو به صورتش کوبیده بود، متورم و قرمز  ای باقی گذاشته بود. دماغشهای ژولیدهموهایش سوخته بودند، فقط تکهبود. 

 ها حسی از خرسندی تاریکی به رینا میداد.بود. تمام این

 اش را داشت.متأسفانه غول هنوز لبخند ازخودراضی

 .4:42ه بود:کنار پای رینا، تایمر روی تیر نوشت

تونه فعالشون کنه. من اگه جای تو بودم، که جایی فرو برن، حتی کوچکترین حرکتی میحساسن. وقتی خیلیتیرهای انفجاری  »اوریون گفت:

 «ی آخر زندگیم رو از دست بدم.خواستم که چهار دقیقهنمی

کردند. سپیده شروع به سر زدن کرده بود. باد از سمت ساحل بوی حواس رینا تیزتر شدند. پگاسی با نگرانی اطراف آتنای پارتنوس تلق تلق می

 شدت زخمی شده بود.هنوز زنده بود، اما به .خس کرد و لرزیدها را آورد. افتاده کنارش روی عرشه، بلک جک خسفرنگیضعیفی از توت

XXXIX 
 رینا
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کرد او را زنده نگه دارد. لک جک فرستاد، سعی میگوشش منفجر شود. قدرتش را به ب یزدکه فکر کرد ممکن است پردهقدر سخت میقلبش آن

 مردنش را ببیند. نداشتامکان 

 «خواهرم چی؟ »انگیزی آرام بودند:خواست به غول بلندبلند فحش بدهد، اما اولین کلماتش به طرز شگفتمی

دوست داشتم که درد رو توی صورتت خیلی دوست داشتم که بهت بگم مرده. خیلی  »های سفید اوریون میان صورت داغانش درخشید:دندان

زده کنم، من رو شگفتاش. اعتراف میهای آزاردهندهطور تالیا گریس و شکارچیست. همیندونم، خواهرت هنوز زندهببینم. افسوس، تا جایی که می

کردم، یه آرامی بهبود پیدا میکشیدم، بهیکردن. مجبور شدم وارد دریا بشم تا از دستشون فرار کنم. برای چند روز گذشته، من زخمی بودم و درد م

که سوزی عظیمی خواهد سوخت. بعد از اینباارزشت در آتش یساختم. اما نگران نباش، پراتور. تو اول از همه خواهی مُرد. مجسمهکمان جدید می

« م که با درد مُردی. بعدش اون رو خواهم کشت.گگایا بیدار بشه، وقتی که دنیای فانی پایان پیدا کنه، خواهرت رو پیدا خواهم کرد. بهش می

 «خب همه چی حله! »نیشخندی زد:

4:04 
خورد اهمیتی نداشت. خورشید در ها اگر مأموریت رینا شکست میکدام از آنهیال زنده بود. تالیا و شکارچیان هنوز جایی آن بیرون بودند. اما هیچ

 کرد...آخرین روز جهان داشت طلوع می

 تر شد.ک سختتنفس بلک ج

توانست کرد. نمیرینا تمام شجاعتش را جمع کرد. اسب بالدار به او نیاز داشت. لرد پگاسوس به او لقب دوستدار اسب داده بود، و او ناامیدش نمی

 کرد.ن به فکر تمام دنیا باشد. باید روی آنچه که کنارش بود تمرکز میاال

3:54 
دیده و زشت هستی، اما نمردی. فکر کنم به این معنیه که من برای کشتنت به کمک یه خدا نیاز هخب، تو صدم »او به اورین چشم غره رفت:

 «دارم.

ها زیاد به فکر شما وناها هرگز توی احضار کردن خدایان برای همیاری شما، خوب نبودین. فکر کنم متأسفانه، شما رومی »اوریون قهقهه زد:

 «نیستن، نه؟

قت کند. او به درگاه مادرش دعا کرده بود... و با ورود یک غول آدمکش متبرک شده بود. دقیقاً شبیه یک زنگ تأیید رینا وسوسه شده بود مواف

 نبود.

 و با این حال...

 «آه، اوریون. »رینا خندید:

 «تو شوخ طبعی عجیبی داری، دختر. به چی میخندی؟ »:لبخند اوریون لرزید

کنه. اون کنه. اون برام یه مبارزه آسون رو ضمانت نمیهایم مبارزه نمیبه جای من در جنگ . اوندادهبلونا قبالً به دعاهام جواب   -

 کنه.های قوی و متحدان نیرومند اعطا میبخشه. اون بهم دشمنهایی برای ثابت کردن خودم بهم میفرصت

تونه کمکت کنه. ت رو نابودت کنه. هیچ متحدی نمیگی. ستونی از آتش قراره تو و مجسمه یونانی عزیزمزخرف می »چشم چپ اوریون برق زد:

 «طوری که تو لژیونت رو ول کردی.مادرت تو رو ول کرده، همان
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تجسمی از کشت و کشتار بود. معبد  یونانی نبود، کسی که فقط 298اما اون ولم نکرده. بلونا فقط یه الهه جنگ نبود. اون مثل انیوی »رینا گفت:

صلح  .شدهم اونجا بسته می صلحشد، اما قراردهای جا اعالم مینوها اگفتند. جنگا به سفیرهای خارجی خوشامد میهبلونا جایی بوده که رومی

 «ریزی شده براساس قدرت.پایدار، پایه

3:01 
م. اگر من بمیرم، در ها صلح کنم و قدرت روم رو افزایش بدم بهم داده. من قبولش کردبلونا فرصت این رو که با یونانی »رینا خنجرش را کشید:

هد کرد. تیرت رو شلیک کن، اوریون. منه. اون قدرتش رو به قدرتم اضافه خوا همراهگم که مادرم امروز راه دفاع از این آرمان خواهم مُرد. پس می

 «.خواهی مُرداهمیتی نداره. وقتی که این خنجر رو پرت کنم و قلبت رو سوراخ کنم، تو 

 ایی سوسو زد.ا ایستاد. صورتش نقابی از تمرکز بود. تک چشم سالمش به رنگ کهربهحرکت روی موجاوریون بی

ها برابرن! من بهت مرگ کردند که با غولکردن، وانمود مییه بلوف. من صدها نفر مثل تو رو کشتم: دخترهایی که در جنگ بازی می »غرید:

 «ها من رو سوزوندن.طوری که شکارچیهمانسریعی نخواهم بخشید، پراتور. سوختنت رو تماشا خواهم کرد، 

2:31 
شد. بادی ساحلی به تور استتار روی آتنای پارتنوس خس کرد. آسمان داشت صورتی میزد، خسکه با پاهایش روی عرشه لگد میبلک جک درحالی

دم درخشید، و رینا فکر کرد الهه چقدر در باالی سپیدهداد. آتنای پارتنوس در نور ای را از روی جزیره موج میی نقرهخورد و آن را کنار زد، پارچه

 رسید.خواهد  ی کمپ یونانی زیبا به نظر تپه

 ن برسونی.او فکر کرد، باید اتفاق بیفتد، امیدوار بود که پگاسی منظورش را بفهمند. تو باید سفر را بدون من به پایا

 «شما افتخار بزرگی برام بود.بانوی من، همراهی  »سرش را به سمت آتنای پارتنوس خم کرد:

 «ست. تقریباً دو دقیقه از زندگیت باقی مونده.زنی؟ بیهودههای دشمن هم حرف میحاال با مجسمه »اوریون با ریشخند گفت:

یط کنه و باهاش با شرایممونه. اون مرگ رو جستجو مونم، غول. یه رومی منتظر مرگ نمینمی تواوه، اما من منتظر چارچوب زمانی   -

 خودش روبرو میشه.

 ی غول.دقیقاً وسط سینه :خنجرش را پرت کرد. درست برخورد کرد

 یندی برای شنیدن بود.آاوریون از درد نعره زد، و رینا فکر کرد عجب آخرین صدای خوش

های خوابیده امیدوارانه از فانیهای دیگر شود و ردایش را مقابلش انداخت و روی تیر انفجاری افتاد، مصمم بود تا سپر بالی بلک جک و پگاسی

ها را خفه کند، اما این بهترین تواند شعلهدانست که آیا بدنش انفجار را مهار خواهد کرد، یا ردایش میدر زیر عرشه محافظت کند. اصاًل نمی

 شانسش برای نجات دوستانش و مأموریتش بود.

هایش، ه انتظارش را داشت. زیر دندهکه تیر منفجر شد، احساس کرد... اما چیزی نبود کبدنش را سفت کرد، منتظر ماند تا بمیرد. او فشار را وقتی 

ای بیرون ای گرم شد. هیچ شعلهازحد باد شده. ردایش به طرز ناراحت کنندهکوچکی ایجاد کرد، مثل یک بادکنک بیش پاپانفجار فقط صدای 

 نزد.

 چرا هنوز زنده بود؟

 بلند شو.صدایی در سرش گفت: 

                                                            
298 Enyo 
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ی بنفش متفاوت بود. پارچه ی پارچههای ردایش حلقه بیرون زد. متوجه شد که چیزی دربارهسرگشتگی، رینا روی پایش بلند شد. دود از لبه با

 ای از زغال چوب تحلیل رفتهدرخشید که انگار با تارهایی از طالی امپراتوری بافته شده است. در کنار پایش، قسمتی از عرشه به دایرهطوری می

 بود، اما ردایش حتی اثری برنداشته بود.

 مپوس ثابت کردی.یحمایت من رو بپذیر، رینا رامیرز آرالنو. برای امروز، تو خودت رو به عنوان قهرمانی از الصدا گفت: 

 درخشید.ضعیف طالیی می یرینا با شگفتی به آتنای پارتنوس خیره شد، که با هاله

شد. به معنای ردای فقط به سپر آتنای پارتنوس اطالق نمی حمایتی رینا، به یاد آورد که اصطالح ی مطالعهها... با توجه به مهر و مومحمایت

های آویخت، یا روی قهرمانهایش در معبدهایش میها را روی مجسمهبُرید و آنهایی از ردایش را میالهه نیز بود. طبق افسانه، آتنا گاهی تکه

 کند. ها محافظتمنتخبش، تا از آن

 ها آن را پوشیده بود، ناگهان تغییر کرده بود. انفجار را جذب کرده بود.ردای رینا، که مهر و موم

های رینا ی درخشان مجسمه محو شد. صدای زنگ درون گوشکرد. هالهسعی کرد تا چیزی بگوید، تا از الهه تشکر کند، اما صدایش کار نمی

 غرید.خورد، همچنان از درد میکه روی سطح آب تلو تو می ساکت شد. او متوجه اوریون شد، در حالی

 «ام!من هنوز زنده »اش چنگ زد و آن را در آب انداخت:به خنجر رینا روی سینه« تو شکست خوردی! »

ها شی شد. رینا به سمت نردهکمانش را کشید و شلیک کرد، اما انگار روی دور کند اتفاق افتاد. رینا ردایش را مقابلش کشید. تیر در برابر پارچه متال

 دوید و روی غول پرید.

هایش احساس کرد، انگار که مادرش، بلونا، قدرتش را به او قرض داده بود، اما رینا موجی از انرژی را در ریهپرش باید به طرز غیرممکنی دور می

 ها به بقیه قرض داده بود.سالهایی که رینا طی پاداشی برای تمام قدرت؛ بود

ا کمان غول را چنگ زد و مثل یک ژیمناست به دورش چرخ زد، روی پشت غول فرود آمد. پاهایش را دور کمرش قفل کرد، بعد ردایش را به رین

 ی قدرتش آن را دور گردن اوریون کشید.شکل یک طناب پیچید و با همه

آن را لمس کرد،انگشتانش بخار شدند و تاول زدند. دود تلخ ی درخشان چنگ انداخت، اما وقتی غول به طور غریزی کمانش را انداخت. به پارچه

 ای از گردنش بلند شد.و ترشیده

 تر کشید.رینا محکم

 «خواهی مُرد. دخترهای یه ، و به خاطر کینزیه. به خاطر تمام کسانی که کشتی. تو به دستیاین به خاطر فوب »رینا در گوش غول خروشید:

اش متبرک کرد. نه یکی، ی رینا تزتزل ناپذیر بود. قدرت آتنا در ردایش دمیده شد. بلونا او را با قدرت و ارادهاما ارادهاوریون دست و پا زد و جنگید، 

 ی رینا بود تا تمامش کند.بلکه دو الهه قدرتمند به او کمک کردند، با این وجود هنوز هم کشتن به عهده

 و او به پایانش رساند.

د و در آب غرق شد. رینا تا وقتی که از دست و پا زدن نایستاد و بدنش به کف دریا تبدیل نشد، ول نکرد. چشم غول به روی زانوهایش افتا

 اش زیر امواج دریا ناپدید شد. کمانش شروع به غرق شدن کرد.مکانیکی

پدرش و تمام  مانیایمایل نبود که اجازه دهد هیچ قسمتی از غول باقی بماند. مثل  -ای به غنایم جنگی نداشترینا رهایش کرد. او هیچ عالقه

 توانست به او چیزی یاد بدهد. او مستحق فراموش شدن بود.اوریون نمی -اشارواح خشمگین گذشته

 به عالوه، خورشید در حال طلوع بود.

رینا به سمت کشتی شنا کرد.
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hadis

Mixed-Nut

 اش بر اوریون نداشت.وقتی برای لذت بردن از پیروزی

 خون از تیری که پهلویش را زخمی کرده بود، جاری بود.. ه بودآورد. پاهایش منقبض شدبلک جک داشت کف باال می یپوزه

ی . پودر تک شاخ را روی تیغهپاک کردبه او داده بود، جست و جو کرد. زخم را با معجون شفابخش  یای که فوبدرون کیف آذوقهبه سرعت رینا 

 ش ریخت.یانقره چاقوی جیبی

 «کنم.خواهش می، کنمخواهش می »با خودش زیر لب زمزمه کرد:

توانست زخم را تمیز کرد و چوب تیر را گرفت. میکرد نداشت، اما به بهترین نحوی که که داشت چه کار میی اینای درباهدر حقیقت، هیچ ایده

و  .رها کند بدن توانست آن را داخلاگر سمی شده بود، نمی ،، بیرون کشیدنش ممکن بود باعث صدمه بیشتری شود. اماداشتاگر نوک خارداری 

 کرد.انتخاب میبار بود کمتر زیانای را که گزینه احتماال بایدفرو رفته بود.  اسب جایی که در میان بدن، از آنتوانست از گوشت ردش کندمینه 

 «دوست من. قراره درد بگیره، »به بلک جک گفت:

 یه چیزی بگو که خودم ندونم. که بگوید:،انگار هوفی کشید بلک جک

XL 
 رینا
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 یاما تیر به آسانی بیرون آمد. نوکش خاردار نبود. ممکن بود سم ،باچاقویش، شکافی در دو طرف زخم برید. تیر را بیرون کشید. بلک جک فریاد زد

 یک مسئله برای هر زمان کافی بود. اما هیچ راهی برای اطمینان از آن وجود نداشت. ،شده باشد

 فت.جریان خون به نظر کاهش یارینا معجون شفابخش بیشتری روی زخم ریخت و بانداژش کرد. کمی فشار وارد کرد و زیر لب شمرد. 

 پودر تک شاخ را درون دهان بلک جک چکاند.

 مانش از درد خالی شد. تنفسش آرامتر شد.شتر شد. چتر و منظمگذر زمان را از دست داد. نبض اسب قوی

 لرزید. اما بلک جک هنوز زنده بود.وقتی که رینا بلند شد، از ترس و خستگی می

 «میارم.حالت خوب میشه. برات از کمپ دورگه کمک  »قول داد:

 داشت توهم میزد. احتماالً .بیار دوناتکرد که بگوید توانست قسم بخورد که او داشت سعی میدرآورد. رینا می دبلک جک صدای غرغری از خو

شه با های بالدار روی عری اسبیدو و بقیهاگ درخشید.روشن شده بود. آتنای پارتنوس در زیر نورخورشید می رفهمید که آسمان چقد ،با تاخیر

 زدند.صبری پنجه میبی

 د.کرامی حرکت میآرگاهی به بحای از جنگ ندید. یک کشتی جنگی یونانی در جریان صرینا به سمت ساحل چرخید، اما هیچ نشانه« جنگ... »

 رسیدند.ها سرسبز و آرام به نظر میتپه

 ند حمله نکنند.اها تصمیم گرفتهرومیشک کرد که برای یک لحظه 

 اکتاویان سرعقل آمده بود.شاید نیکو و بقیه موفق شده بودند که بر لژیون غلبه کنند.شاید 

 سمان باال رفتند.آسوزان به سمت  یهایها را منور کرد. چندین شلیک آتش، مانند انگشتبعد نوری نارنجی باالی تپه

 کرده بودند. شلیکرا  رگبارشانها اولین منجنیق
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Mixed-Nut 

Leyla  

sir m.h.e  

 زمانی که مردان ماری رسیدند پایپر غافلگیر نشد.

غول پیکر، روی عرشه آرگو دو  299اش با اسکایرون راهزن فکر کرده بود، وقتی که بعد از فرار از الکپشت دستراکتویتمام هفته، به رویارویی

 « جامون امنه.» ایستاده بود، اشتباه کرده و گفته بود:

 بالفاصله یک پیکان به دکل اصلی برخورد کرده بود، یک اینچ جلوتر از دماغش.

که فکر این اعالم کردن باهای سرنوشت را وجه الهههیچ وقت فکر نکن که در امانی، و به هیچ"پایپر یک درس ارزشمند از آن اتفاق یاد گرفت: 

 "کنی در امان هستی وسوسه نکن.می

حوالی آتن لنگر انداخت، پایپر در برابر آهی از سر آسودگی مقاومت کرد. مطمئناً، باالخره به  300پس موقعی که کشتی در یک بندرگاه در پیرائوس

توانستند آکروپولیس را می -های پوشیده از ساختمانعد از آن تپههای باربری، ببعد از آن کشتی -مقصدشان رسیده بودند. جایی در همان حوالی

 رسید.ها به پایان میپیدا کنند. امروز، به هر طریقی، سفر آن

                                                            
299 Destructo-Turtle 
300 Piraeus 

XLI 
 پایپر
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 توانست آسوده باشد. هر لحظه امکان داشت یک غافلگیری ناخوشایند از ناکجا ظاهر شود.اما به این معنی نبود که او می

 ، سه شخص با دم مار به جای پا بود.طورکه معلوم شد، غافلگیریآن

پایپر  -کردندها را آماده شلیک میها و منجنیقکردند، بالستیکرا چک می هایشانزرهها و اسلحه -شدندموقعی که دوستانش برای نبرد آماده می

 چرخیدند.کردند میها توجهی نمیهای فانی که به آنتخزیدند، از میان توریسها میبانی بود. او مردان ماری را دید که در امتداد اسکلهدر حال دیده

 «ام... آنابث؟» پایپر داد زد:

 آنابث و پرسی به کنارش آمدند.

 «.دراکانااوه، عالیه، » پرسی گفت:

ین جای پا داره. اکدوم از دراکاناهایی که من دیدم نیستن. دراکانا دوتا تنه افعی به فکر نکنم. حداقل شبیه هیچ» آنابث چشمانش را تنگ کرد:

 «یاروها فقط یکی دارن.

کنیم جور چیزا باشن. پس، صحبت میکه سر تا پا پولکی و سبز و اینشون بیشتر شبیه آدمه. نه اینگی. تازه اینا باال تنهراست می» پرسی گفت:

 «جنگیم؟یا می

در مورد چِروکی شکارچی که تحریمش  -برای جیسون تعریف کرده بوده توانست از فکر کردن به داستانی ک. نمیجنگپایپر وسوسه شده بود بگوید 

 رسید این سه نفر زیادی گوشت سنجاب خورده بودند.دست بردارد. به نظر می -را شکسته بود و تبدیل به مار شده بود

بلند کرده بود. مرد ماری سرش را  ه اسپارتاپادشاهایش را برای نقش انداخت، موقعی که ریشبه طرز عجیبی، نفر جلویی، پایپر را به یاد پدرش می

اش درخشید. باالتنهی چربش میلت بود، و موهای مجعد تیرهآباال نگه داشته بود. صورتش تراش خورده و برنزه و چشمانش به سیاهی مرمر باز

اش آزادانه به دورش پیچیده بود و روی شانه ردای سفید پشمی که -یونانی 301دار شده بود، تنها توسط یک کالمیسها موجی ماهیچهکه به وسیله

ی غول پیکر افعی بود. دُم سبزی حدود هشت فوت داشت که وقتی حرکت پوشانده شده بود. از کمر به پایین، بدنش یک تنه -سنجاق کرده بود

 داشت. کرد پشت سرش موج برمیمی

کرد، مثل ای حمل مییگرش یک دیس پوشیده شده با یک گنبد نقرهدر یک دست عصایی با سری از یک جواهر سبز درخشان داشت. در دست د

 غذای اصلی در یک شام تجملی.

ای از موی اسب در باالیشان پوشیده بودند. نوک خودهای استادانه با طرّهی برنزی و کالهدو نفر پشت سرش، ظاهراً محافظ بودند. زره سینه

 با حرف بزرگ یونانی کاف تزیین شده بود.  کاپایشکلشان با کلمه ی بیضیهای سبز بود. سپرهاهایشان از سنگنیزه

اش پرشور اما مرموز بود. ممکن بود عصبانی یا خدایان را بررسی کرد. قیافهچند یارد مانده به آرگو دو ایستادند. رهبرشان باال را نگاه کرد و نیمه

 نگران یا به شدت نیازمند دستشویی باشد.

                                                            
301chlamys 
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 ؛شودی چرمین کشیده میصدای گوش خراشش باعث شد پایپر به تیغ صافی فکر کند که روی تسمه« خواهم.اجازه می برای ورود به عرشه »

 ما.ادرست مثل سلمانی پدربزرگش در اوکاله

 «شما کی هستین؟ »پایپر پرسید:

آمد آتن هستم. ورود شما را به شهرم خوش، اولین و تنها پادشاه ازلی 302من کِکراپس »اش را به چشمان پایپر دوخت:مرد ماری چشمان تیره

 «آوردم. 303چنین، برای شما کیک بانتهم »دیس سرپوشیده را باال گرفت:« گم.می

 «یه حقه؟ »پایپر نگاهی به دوستانش انداخت:

 «.احتماالً »آنابث گفت:

 «به کشتی خوش آمدید. »رو به مردان ماری لبخند زد:« حداقل دسر آورده. »پرسی گفت:

 

یست تا شنا بروند. به نظر بپس موافقت کرد که محافظانش را روی عرشه همراه بافورد میز ترک کند، که به آنان دستور داد خم شوند و ککرا

 آزمایی تلقی کردند.رسید که محافظان این حرف را به عنوان زورمی

 دعوت شده بود. "آشنایی"در همین حین، شاه آتن به سالن غذاخوری برای جلسه 

 «لطفا بنشینید. »ن پیشنهاد داد:جیسو

 «نشینند.مردم ماری نمی »ککراپس دماغش را چین انداخت:

ها که پایپر بتواند به او هشدار دهد که ممکن است کیک سمی باشد، یا برای فانیاو کیک را برید و قبل از این« لطفا ایستاده بمونید. »لئو گفت:

 سد، یک تکه در دهانش چپاند. غیرقابل خوردن باشد، یا فقط بد به نظر بر

 «ای از عسل. یه لیوان شیر الزم داره.مزهدونن چطوری کیک بانت درست کنن. تا حدی پرتقالی، با تهآخ جون! مردم ماری می »نیشخند زد:

 «آلرژی داریم. نوشند. ما خزندگان به الکتوزمردم ماری شیر نمی »ککراپس گفت:

 «تونم خزنده هم باشم...ظورم... آلرژی به الکتوزه. نه یه خزنده. گرچه بعضی مواقع میطور! منمن هم همین »فرانک گفت:

 «؟جا آورده؟ چه طور فهمیدید که ما رسیدیمبه هر حال، شاه ککراپس، چی شما رو به این »هیزل حرفش را قطع کرد:

ی زمین. من کسی هستم که جنگ بین بودم، اولین پادشاهش، زادهگذار شهر دانم. من بنیانمن هر اتفاقی که در آتن بیفتد را می »ککراپس گفت:

 «آتنا و پوسایدون را قضاوت کردم، و آتنا را انتخاب کردم تا خداوندگار شهر باشد.

                                                            
302Kekrops 

 قالب کیک پزی که دورش کنگره دارد.303
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 «کار سختی نبوده. »پرسی زیر لب غرغر کرد:

هایی برای آتنا پیشکش کردین. شما اولین معبدش انیمن در مورد شما شنیدم، ککراپس. شما اولین نفری بودین که قرب »آنابث با آرنج به او زد:

 «رو در آکروپولیس ساختین.

 .«304گمینی ها :ها بودندآتنی اولینمردم من  »انگار که از تصمیمش پشیمان بود:« درسته. »تر گفت:ککراپس تلخ

 «هستم. 306لئو؟ من یه 305مثل نماد منطقه البروج »پرسی پرسید:

 «ئو هستم. تو یه پرسی هستی.نه، احمق، من یه ل »لئو گفت:

نصف مار، نصف انسان. مردمش به این  :مثل دوپیکر باشه گمینیشه شما دوتا بس کنین؟ فکر کنم منظورش از می »هیزل سرزنش کنان گفت:

 «، منحصر به فرد.307شن. اون یک جمینیوسهاسم صدا می

های دوپا به زیرزمین ها سال قبل، ما توسط انسانمیلیون »توهین کرده است:ککراپس چنان از هیزل عقب کشید انگار که هیزل به او « بله... »

شناسم. آمدم تا به شما هشدار بدهم. اگر شما تالش کنید روی زمین وارد آکروپولیس های شهر را بهتر از هر کسی میرانده شدیم، اما من راه

 «شوید، نابود خواهید شد.

 «منظورت اینه که... توسط شما؟ »جیسون دست از نوک زدن به کیکش کشید:

 «ها احاطه شده.یعنی منجنیق، توسط ارتش پورفیریون. آکروپولیس توسط تسلیحات محاصره عظیمی »شاه ماری جواب داد:

 «منجنیق؟ بهشون حراجی زدن یا یه همچین چیزی؟ بازم »فرانک اعتراض کرد:

 «کنن.ها تدارکات تامین میم برای غولها. اونا هم برای اوکتاویان و هسایکالپس »هیزل حدس زد:

 .«انگار که برای اثبات این که اوکتاویان توی جبهه اشتباهه، مدرک بیشتری الزم داشته باشیم »پرسی خرخر کرد:

ها زادهزمینتوسط  های منتهی به آکروپولیسهاست. تمام راهتهدید فقط این نیست. آسمون پر از ارواح طوفانی و گریفین »ککراپس هشدار داد:

 «شود.محافظت می

 «ای رو پشت سر گذاشتیم.خب، که چی، حاال باید تسلیم بشیم؟ ما راه طوالنی »فرانک با انگشتانش روی درپوش کیک بانت ضرب گرفت:

خدایان، من به شما  کنم. مسیرهای زیر زمینی به سمت آکروپولیس. برای خاطر آتنا، برای خاطرای برایتان پیشنهاد میمن چاره »ککراپس گفت:

 «کمک خواهم کرد.

                                                            
 همچنین به معنای برج جوزا304
 فلکی که نماد دوازده برج سال هستندهای صورت305
 همچنین به معنای برج اسد306

307geminus 
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کنند و هم خدایان در آتن هم دوست پیدا مینیمه "پشت گردن پایپر مور مور شد. چیزی را که غول زن پریبویا در رویایش گفته بود به یاد آورد: 

همان صدای  .بود که او دوست نداشت اش بود. اما چیزی در صدای ککراپسشاید منظور پریبویایِ غول همان ککراپس و مردمان ماری "دشمن.

 شد.کشید شدن تیغ روی چرم، انگار که برای برشی تمیز آماده می

 «شرطش چیه؟ »پرسید:

توانند بدون شناسایی می -نه بیشتر از سه نفر -خدایانفقط یک گروه کوچک از نیمه »ککراپس چشمان تیره مرموزش را به سمت سمت او چرخاند:

های به خرابه تواند شما را مستقیماًده. اما مسیرهای زیرزمینی ما میبشوند. در غیر این صورت بوی شما، شما رو لو می ها ردشدن توسط غول

ی گروه فرصت نزدیک شدن بدهید. با ها را از کار بیندازید و به بقیهتوانید مخفیانه منجنیقجا رسیدید، میآکروپولیس هدایت کند. وقتی به آن

 «ها را غافلگیر کنید. ممکنه بتوانید مراسمشان را هم به هم بزنید.توانید غولکمی شانس، می

 «مراسم؟ اوه... مثالً، برای بیدار کردن گایا. »لئو پرسید:

 «ها، بهترین شانس شما هستیم.توانید لرزش زمین را حس کنید؟ ما، گمینیحتی همین حاال هم شروع شده. نمی »ککراپس هشدار داد:

 تقریبا عطشش را. ؛شنیدتیاق را در صدای او میپایپر اش

 «کسی مخالفتی نداره؟ »پرسی به اطراف میز نگاه کرد:

های ترسناک این جوری شه که از هم جدا بشیم. مگه مردم توی فیلمی دشمنیم. از ما خواسته میفقط چندتا. ما دمِ دِر خونه »جیسون گفت:

 «شن؟نمی

کننده های دیوونهی اون آشغالو همه هاکه ما به پارتنون برسیم. اون خوِن ما رو برای سیراب کردن سنگ وادخمیچنین، گایا هم »پرسی گفت:

 «کنیم؟اش عمل نمیعین خواسته طوری دقیقاًخواد. اینمی

 نظر تو چیه؟آنابث به چشمان پایپر نگاه کرد. سوالی در سکوت پرسید: 

ها یاد گرفته بودند که کرد. حتی بعد از اسپارتا، آناندیشی به او نگاه میجوری که آنابث برای مصلحت :پایپر هنوز به این روش عادت نکرده بود

العمل دید، یعنی اقدام تاکتیکی. پایپر با توجه به دلش عکسی منطقی را میتوانند از دو جناح مختلف از عهده یک مشکل بربیایند. آنابث نیمهمی

دیگر را گیج ای همکنندهکردند، یا به طرز مأیوستر حل میها یا مشکل را دو برابر سریعبه جز منطقی. با هم، آن داد که هرچیزی بودنشان می

 کردند.می

رسید. اما پایپر مطمئن بود که پادشاه ماری نیّت حقیقی خود را ترین گزینه به نظر میخواهانهپیشنهاد ککراپس منطقی بود. حداقل، کم خودکشی

 دانست چگونه آن را ثابت کند...کرد. فقط نمیمخفی می

کرد تو صدای قدرتمندی اسمت پایپر گذاشته شده برای این که پدربزرگ تام فکر میها قبل به او گفته بود بیاد آورد: سپس چیزی را که پدرش سال

 تونی تمام آوازهای چِروکی رو یاد بگیری، حتی آواز مارها رو.داری. می

 جا بود، رو در رو با پادشاهی از مردمان ماری.ک فرهنگ کامالً متفاوت، با این حال او اینای از یاسطوره
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 ی پدرش.، یکی از آوازهای مورد عالقه"هنگام تابستان"او شروع به خواندن کرد: 

 ککراپس با شگفتی به او خیره شد. شروع به تاب خوردن کرد.

گفت که صدای خوبی واز خواندن در برابر همه دوستانش و یک مرد ماری بود. پدرش همیشه به او میکرد، در حال آپایپر در ابتدا آگاهانه عمل می

های دور آتش کمپ شرکت کند. حاال کلماتش اتاق ها را به خودش جلب کند. حتی دوست نداشت که در آوازدارد، اما او دوست نداشت توجه

 وب شده بودند.کدادند، میخغذاخوری را پر کرده بود. همه گوش می

 اوّل را تمام کرد. هیچ کس تا پنج ثانیه صحبت نکرد.ی قطعه

 «دونستم.نمی پایپر، من اصالً »جیسون گفت:

 «، اما هنوزم...کالیپسوییدونی، زیبایی زیبا بود. شاید هم نه... می »لئو موافقت کرد:

 «نیّت واقعی شما چیه؟ »پایپر همچنان به پادشاه ماری زل زده بود:

 «ها هدایت کنیم و نابودتان کنیم.شما را فریب دهیم. امیدوار بودیم که شما را به تونل »خورد و گفت:ککراپس فرو رفته در خلسه همچنان تاب می

 «چرا؟ »پایپر پرسید:

 کافی خواهد بود.های بزرگی داده. اگر ما خون شما را زیر پارتنون بریزیم، برای تکمیل بیداری او مادر زمین به ما قول پاداش  -

 «کنید. شما شهرش رو ساختید.اما شما به آتنا خدمت می »پایپر گفت:

دو پا رو جایگزین من کرد. او دختران مرا دیوانه کرد. آنها از  انسانو در عوض الهه به من پشت کرد. آتنا یک  »ککراپوس به آرامی هیس کرد:

خرد، به ما  ی، به زیر زمین رانده شدند و فراموش شدند. آتنا، الههگمینی هاهای اصیل، های آکروپولیس به سمت مرگشان پریدند. آتنیپرتگاه

 «هستیم. مادر زمین به ما قول مکانی در خورشید دنیای باالیی را داده.آید. ما، اول و آخر، فرزندان گایا پشت کرد، اما خرد از زمین هم برمی

 «که اون رو به کسی بده.ی باالیی رو نابود کنه، نه اینخواد دنیاگه. اون میگایا داره دروغ می »پایپر گفت:

 «ودیم!پس ما بدتر از زمانی نخواهیم بود که زیر دست خدایان خائن ب »هایش را نشان داد:ککراپس نیش

 رفت.  "هنگام تابستان"ی دیگری از او عصایش را بلند کرد، اما پایپر سراغ قطعه

 بازوان پادشاه ماری سست و چشمانش شفاف شدند.

ها، مسیر زیرزمینی به سمت آکروپولیس... چقدر از پدافندهای غول »پایپر چند خط دیگر خواند، سپس پرسیدن یک سوال دیگر را ریسک کرد:

 «ه به ما گفتی حقیقت داره؟چیزایی ک

طور که توصیف کردم. هرگونه دسترسی از روی زمین غیرممکن شود، دقیقاً همانش. از آکروپولیس به شدت دفاع میهمه »ککراپوس گفت:

 «است.
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 «ها هدایت کنی. اینم درسته؟ما رو از بین تونل تونستیپس تو می »پایپر گفت:

 «بله... »ککراپس ابرو در هم کشید:

 «کنن؟و اگه تو به افرادت دستور بدی که به ما حمله نکنن، اونا اطاعت می »پایپر گفت:

 «ها عبور کنند.توانند بدون جلب توجه غولکنند. حداکثر سه نفر از شما میبله، آنها اطاعت می »ککراپس لرزید:« بله، اما...» 

 «کشه.کنیم. در اولین فرصت ما رو میایم اگه امتحانش پایپر. ما دیوونه »چشمان آنابث تیره شد:

 «کنه. ازش متنفرم. لطفا، کمی بیشتر بخوان.بله. فقط آواز این دختر من رو کنترل می »پادشاه ماری موافقت کرد:

 ی دیگر برایش خواند.پایپر یک قطعه

 به بازویش کوبید.های محکمی روی میز زد تا اینکه هیزل لئو وارد عمل شد. دوتا قاشق برداشت و آنقدر ضربه

 «من باید برم. اگه راهش زیر زمینه. »هیزل گفت:

هرگز. فرزندی از دنیای زیرین؟ حضورت برای مردم من منزجرکننده خواهد بود. هیچ موسیقی جذابی آنها را از کشتن تو منصرف  »ککراپس گفت:

 «نخواهد کرد.

 «جا بمونم.تونم همینیا که می »هیزل آب دهانش را قورت داد:

 «من و پرسی. »آنابث پیشنهاد کرد:

 «ها را سیراب کنه، و غیره.تو و من، خون ما سنگ :خوادام... الزمه که دوباره این رو بگم. این دقیقا چیزیه که گایا می »پرسی دستش را بلند کرد:

وپولیس وقف پوسایدون و آتنا شدن. ککراپس، این ترین معبدهای آکرترین انتخابه. قدیمیدونم. اما این منطقیمی »ی آنابث خشمگین شد:قیافه

 «کنه؟ورود ما رو مخفی نمی

 «کنند.های این دو خدا را ساتع میها همیشه قدرتبله، تشخیص... تشخیص بوی شما سخت خواهد بود. خرابه »پادشاه ماری اعتراف کرد:

 «ن به من احتیاج دارین.و من. برای تحت کنترل نگه داشتن دوستمو »پایپر در انتهای آوازش گفت:

 «ی جدا شدن بدم میاد.من هنوز هم از ایده »جیسون دست پایپر را فشرد:

کنن. بعد ندازن، یه حواس پرتی ایجاد میها رو از کار میشن و منجنیقاما این بهترین شانسمونه. سه نفرشون مخفیانه وارد می »فرانک گفت:

 « شیم.مون با پرتاب مشعل وارد اونجا میبقیه

 «بله. این نقشه ممکن است کار کند. اگر من اول شما را نکشم. »ککراپس گفت:

 «تونی دوستمون رو با آواز از کار بندازی؟رم. فرانک، لئو، هیزل... بیاید حرف بزنیم. پایپر، تو میمن یه فکری دا »آنابث گفت:
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کردند، پدرش آنجلس ترک میای که هروقت اوکالهاما را برای بازگشت به لوس، آهنگ احمقانه"های شادجاده"پایپر آواز دیگری را شروع کرد: 

 ، فرانک و هیزل برای صحبت درباره استراتژی رفتند.عادت داشت برایش بخواند. آنابث، لئو

تا وقتی که دوباره همدیگه رو در آکروپولیس ببینیم، داداش. من همونیم که غوال رو  »پرسی بلند شد و دستش را به سمت جیسون گرفت:

 «کشه.می
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mina.r 

Mixed-Nut 

Leyla  

sir m.h.e  

 ها داشت.شود. پایپر همان احساس را درمورد فاضالبپدر پایپر عادت داشت که بگوید بودن در فرودگاه شامل بازدید از شهر نمی

ی آهنی بحران در ها را از میان یک شبکههای تاریک متعفن ندیده بود. مردان ماری آناز بندرگاه تا آکروپولیس، او هیچ چیز از آتن به جز تونل

 داد. ی زیرزمینیشان هدایت کردند که بوی ماهی گندیده و کپک و پوست مار میها، مستقیماً به داخل النهاسکله

ی هنگام تابستان و محصول پنبه و زندگی ساده را سخت کرده بود، اما پایپر ادامه داد. اگر بیشتر از یک یا دو دقیقه از دربارهاتمسفر، آواز خواندن 

 کردند.های عصبانی میایستاد،کِکراپس و محافظانش شروع به هیس هیس و نگاهخواندن می

 «ندازه.ر رم بودم میجا خوشم نمیاد. منو یاد وقتی که زیاز این »آنابث زمزمه کرد:

 «تر.، خیلی قدیمیخیلیتره. قلمرو ما خیلی قدیمی :»ککراپس با خنده هیس هیس کرد 

هم  آنابث دستش را در دست پرسی لغزاند، که باعث شد پایپر احساس افسردگی کند. آرزو کرد که کاش جیسون با او بود. به جهنم، او حتی لئو را

 های لئو وقتی که عصبی بود تمایل داشتند که شعله بیرون بدهند.داشت. دستش را نگه نمیکرد... هرچند شاید دستقبول می

شدند. خیلی رفتند، مردم ماری بیشتری برای شنیدن صدایش جمع میشد. هرچه درون النه جلوتر میها منعکس میصدای پایپر در میان تونل

 خزیدند. خوردند و میوجین گمینی که همگی تاب میچند د ،کردزود، قطاری از مردم پشت سرشان دنبالشان می

XLII 
 پایپر
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 1935که معلوم شده بود یکی از آثار جرج گرشوین در سال  ،پایپر همیشه طبق پیشگویی پدربزرگش عمل کرده بود. او آواز مارها را یاد گرفته بود

کی قدیمی. تنها ایراد آن داستان: جنگجویی که آواز مار را است. تا آن زمان حتی پادشاه ماری را از گزیدن منع کرده بود، درست مثل داستان چِرو

 خواست کسی را قربانی کند.کند. پایپر نمی یاد گرفته بود، مجبور شده بود همسرش را برای قدرت قربانی

که کشتی از اینی کمربندش جاسازی شده بود. قبل اش پیچیده شده بود و در کیسهی کوچک داروی شفابخش هنوز در پوشش پوست بزیشیشه

که کسی به درمان نیاز پیدا کند، روی نوک بود که آنها قبل از اینرا ترک کند، فرصت نکرده بود با جیسون و لئو مشورت کند. فقط باید امیدوار می

 ها برسد...توانست به آنمرد و او نمیها میتپه برگشته باشند. اگر یکی از آن

 ادامه بده.فقط به آواز خوندن  :به خودش گفت

هایی با چنان شیب تند و لیز باال رفتند که تقریباً حفظ کردن جای ها از میان تاالرهای زمخت سنگی پوشیده از استخوان گذشتند. از سراشیبیآن

های ای از رشتهالیه ها باهای مار عبور کردند، روی تخمی یک سالن ورزشی پر از تخمپایشان غیرممکن بود. در یک جا، از یک غار گرم به اندازه

 های کریسمس لزج پوشیده شده بود.ای مثل ریسهنازک نقره

کردند که پای ها پیوستند. در حال خزیدن پشت سرش، صدایی مثل ارتشی از بازیکنان فوتبال ایجاد میی آنمردم ماری بیشتر و بیشتری به دسته

 کشیدند.مین میهای ته کفششان روی زمیخهایی روی گلخود راِ با سمباده

 کردند. صدها، شاید هم هزاران نفر.این پایین زندگی می گمینیپایپر با خود فکر کرد که چندتا  

شد. بعد متوجه شد که رفتند، بلندتر و بلندتر میتر میها منعکس شد، که هرچه عمیقفکر کرد که ضربان قلب خودش را شنید که در میان راهرو

 انداخت.ها و هوا طنین میاطرافشان بود و در میان سنگدر سرتاسر  بوم بومصدای 

 من بیدارم.  ای، درست به وضوح آواز پایپر، گفت:صدایی زنانه

 «اوه، اصال خوب نیست. »آنابث خشکش زد:

 «یادت میاد... ضربان قلبش. وقتی که ظاهر شد... »صدایش عصبی بود:« درست مثل تارتاروسه. »پرسی گفت:

 «نگو. فقط نگو. »آنابث گفت:

 لکه نور معلق و زودگذر در تاریکی. ؛در نور شمشیرش، صورت پرسی مثل یک کرم شب تاب بزرگ معلق بود« متاسفم. »

 .سرانجامصدای گایا دوباره و بلندتر صحبت کرد: 

 آواز پایپر لرزید.

خدایان فوبوس و دیموس حاال دیگر دوستان قدیمی او بودند. اجازه داد طور که در معبد اسپارتان او را فرا گرفته بود. اما ترس او را فراگرفت، همان

 ترس مانند سوخت در درونش بسوزد، حتی صدایش را قدرتمندتر کرد. او برای مردم ماری خوانده بود، برای امنیت دوستانش. چرا برای گایا هم

 نخواند؟

 شد.ی سبز منتهی میای از شیرهبه پرده ها به باالی یک سراشیبی تند رسیدند، جایی که مسیرسرانجام آن

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

 «کنم که راه شما امن باشد.اون سمت این پوشش، آکروپولیسه. باید اینجا بمونید. من بررسی می »خدایان کرد:ککراپس رو به نیمه

تره. زود برگردید. ها امنتوی تونل اون باال فقط مرگ وجود داره. جای شما »پایپر چرخید تا جمعیت گمینی را مورد خطاب قرار دهد:« صبر کنید. »

 «فراموش کنید که ما رو دیدید. از خودتون محافظت کنید.

های سحرآمیزش منتقل شد. مردم ماری، حتی محافظان، چرخیدند و به درون تاریکی خزیدند، تنها پادشاه را باقی ترس در صدایش کامالً با حرف

 گذاشتند.

 «کشی که به محض عبور از اون شیره به ما خیانت کنی.ککراپس، داری نقشه می »پایپر گفت:

 «چرا این را به تو گفتم؟ »سپس هیس هیس کرد:« ها را خبر خواهم کرد. آنها شما رو نابود خواهند کرد.بله، من غول »ککراپس موافقت کرد:

 «تونی خشمش رو احساس کنی، مگه نه؟به ضربان قلب گایا گوش کن. می »پایپر اصرار کرد:

 «توانم، آره. عصبانی است.می »کراپس لرزید. انتهای عصایش با نوری خفیف درخشید:ک

نابود  همراه مردمت کامالً -شهر تو -کنه. آتنکنه. اون آکروپولیس را به یه گودال غرق در دود تبدیل میاون همه چیز رو نابود می »پایپر گفت:

 «شه. تو حرفم رو باور داری، نداری؟می

 باور دارم.من... من   -

خدایان و آتنا داشته باشی، ما تنها شانس برای متوقف کردن گایا هستیم. پس تو به ما خیانت ها، نیمهای که نسبت به انسانهر کینه  -

گی. بعد ها هیچ چی نمیشی که راه امنه. به غولکنی و مطمئن می. به خاطر خودت، و مردمت، تو این محدوده رو بررسی میکنینمی

 «گردی.برمی

 ای ناپدید شد.ککراپس در میان غشای شیره« این... کاریه که من انجام خواهم داد. »

 «پایپر، باورنکردنی بود. »آنابث سرش را با شگفتی تکان داد:

 تواند، استراحت هم بکند.با خود فکر کرد تا وقتی که می« ده یا نه.بینیم که جواب میمی »پایپر روی کف سنگی خنک نشست:

 ی آب به او داد.بقیه در کنارش چمباتمه زدند. پرسی یک قمقمه

 «ممنون. »پایپر تا وقتی که یک جرعه نوشید، متوجه نبود که گلویش چقدر خشک شده بود:

 «کنی افسون دووم میاره؟فکر می »پرسی سر تکان داد:

 «ها برگرده، پس نه.از غولمطمئن نیستم. اگه ککراپس در عرض دو دقیقه با یک لشکر  »پایپر اعتراف کرد:

ها در امتداد در خانه، چگونه موج که قبالً؛ ضربان قلب گایا در میان کف زمین منعکس شد. به طرز عجیبی، باعث شد که پایپر به دریا فکر کند

 غریدند.های سانتا مونیکا میصخره
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ی تلویزیونی ود. شاید پدرش خواب بود، یا در حال انجام یک مصاحبهکند. حتما در کالیفرنیا نصف شب بفکر کرد که پدرش همین االن چه کار می

اش باشد: ایوان اتاق نشیمن، در حال تماشای ماه باالی اقیانوس آرام و لذت بردن از آخر شب بود. پایپر امیدوار بود که او در جای مورد عالقه

 خوردند.ست... در صورتی که آنها شکست میخواست فکر کند که او االن خوشحال و راضی ااوقاتی آرام. پایپر می

هایش در اوکالهاما فکر کرد، که عجیب بود، چون هرگز زمان زیادی را با به دوستانش در کابین آفرودیت در کمپ دورگه فکر کرد. به عموزاده

 اش متاسف بود.شناخت. حاال دربارهها را به خوبی نمیآنها نگذرانده بود. حتی آن

اش بر روی دانست. آن وقت همیشه به خاطر حضور خانوادهاش استفاده کرده بود، قدر چیزها را بیشتر میی کاش بیشتر از زندگیآرزو کرد که ا

 ها را ببیند.توانست برای آخرین بار آنکرد میاما دوستان و خویشاوندان زیاد دیگری هم داشت که آرزو می .بودآرگو دو سپاسگذار می

 «کنید؟هاتون فکر میی خونوادهما اصالً دربارهها، شبچه »پرسید:

 شد، نه اینکه حواس دوستانش را پرت کند.ی یک نبرد. پایپر باید روی جستجویشان متمرکز میای بود، مخصوصاً در آستانهسوال احمقانه

 اما آنها سرزنشش نکردند.

. از آالسکا بهش زنگ ندیدممادرم... من... از وقتی که هرا من رو ناپدید کرد، مادرم رو  »اش لرزید:ی پرسی نامتمرکز شد. لب پایینینگاه خیره

 «اون تمام چیزیه که من دارم. اون و ناپدریم، پل. »صدایش شکست:« زدم. چندتا نامه به مربی هج دادم تا بهش برسونه. من...

 «و تایسون. و گراور. و... »آنابث به او یادآوری کرد:

 «آره، البته. ممنون. احساس خیلی بهتری دارم. »پرسی گفت:

 «تو چی، آنابث؟ »خندید، اما زیادی پر از عصبانیت و افسردگی بود که بتواند همه را در خودش نگه دارد:پایپر احتماالً نباید می

اتفاقاتی که سال گذشته پشت سر گذاشتم،  بعد از تمام »تیغ استخوان دراکون را روی پایش برگرداند:« هام.ام و نابرادریپدرم... نامادری »

هاست بهشون فکر نکردم. یه عمو و پسرعمو توی بوستون های پدرم... سالست که بعد از این همه مدت ازشون دلخور باشم. و فامیلاحمقانه

 «دارم.

 «ها؟ تو توی کشور رد ساکس فامیل داری؟تو، با کاله یانکی »زده شد:پرسی شوک

دونم. چیزی که مردم رو از هم بینم. پدرم و عموم با هم کنار نمیان. یه درگیری قدیمی. نمیمن هیچ وقت اونا رو نمی »یفی زد:آنابث لبخند ضع

 «ست.دور نگه داره احمقانه

ست به مردم نگاه توانهای درمانگری آسکلپیوس را داشت. آرزو کرد که میپایپر سرش را به نشانه موافقت تکان داد. آرزو کرد که ای کاش قدرت

اش را بیرون بیاورد و همه چیز را بهتر کند. اما حدس زد که حتما دلیلی داشت ی نسخهکند، سپس دفترچهکند و بفهمد که چه چیزی اذیتشان می

 اش زندانی کرده بود.که زئوس، آسکلپیوس را در معبد زیر زمینی
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ها کنار آمد، حتی در آغوششان کشید. بدون وجود زجرهای چند ماه گذشته، پایپر د با آنشدند. بایبعضی از دردها نباید به همین سادگی برطرف می
کرد که برای مردم ماری برد. مطمئناً هرگز جرات نمیکرد. هرگز به شجاعت خودش پی نمیهرگز بهترین دوستانش، هیزل و آنابث را پیدا نمی

 در زیر آتن، آهنگ زنده اجرا کند.

 ی سبز موج برداشت.در باالی تونل، غشا

 پایپر شمشیرش را چنگ زد و بلند شد، برای سیلی از هیوالها آماده شد.

 اما ککراپس به تنهایی بیرون آمد.

 «راه امنه. اما عجله کنید. مراسم تقریباً کامل شده. »او گفت:

 

 لب بود.کرد، جاای مخاطی تقریبا به همان اندازه که پایپر تصور میراه باز کردن از میان پرده

ای به او نچسبید، اما هنوز پوستش با حالتی احساسی مانند اینکه داخل سوراخ بینی یک غول غلت خورده است در او پدیدار شد. خوشبختانه، شیره

 شد.چندش مورمور می

د باشد. سراسر اطرافشان زمین ی زیرزمین یک معبرسید طبقهپرسی، آنابث و پایپر، خودشان را در گودالی خنک و مرطوب یافتند که به نظر می

ناصاف در تاریکی زیر یک سقف کوتاه سنگی گسترده شده بود. مستقیماً باالی سرشان شکافی مستطیلی شکل رو به آسمان باز بود. پایپر 

 ها را ببیند، اما هیچ هیوالیی نبود... البته هنوز.های دیوارها و نوک ستونتوانست لبهمی

سرشان بسته شد و با زمین در هم آمیخت. پایپر دستش را روی آن فشار داد. آن ناحیه شبیه سنگ یکپارچه به نظر  ی پشتغشای پنهان کننده

 رسید. قرار نبود از راهی که آمده بودند برگردند.

ج دار و سفید بود، داری شبیه پای کالغ به بلندی بدن یک انسان. آن ناحیه موشکل دندانه :آنابث دستش را روی چند عالمت روی زمین کشید

 «ی پوسایدن هستن.ی سه شاخههای نیزهجاست. پرسی، این نشانههمین »درست مثل بافت سنگ شکاف. گفت:

 «کرده.ی خیلی خیلی بزرگش استفاده میی سه شاخهاز نیزه حتماً »ها را لمس کرد:پرسی با تردید شکاف

ی آب ها با مادرم مبارزه کرد و باعث شده یه چشمهزده. جایی که برای حمایت از آتنیجا همون جاییه که اون به زمین ضربه این »آنابث گفت:

 «شور ایجاد بشه.

 «جا شروع شد.پس درگیری از همین »پرسی گفت:

 آره.  -

به قانون قدیمی کابین  کننده شد، گرچه چیزی نگفت.پرسی آنابث را نزدیک کشید و او را بوسید... آنقدر طوالنی که موقعیت برای پایپر واقعاً معذب

آفرودیت فکر کرد: وقتی که برای شناخته شدن به عنوان دختر الهه عشق، باید قلب کسی را بشکنی. پایپر خیلی وقت پیش تصمیم گرفت که آن 

 تری بود.قانون را بشکند. پرسی و آنابث مثالی کامل برای دلیل این کار بودند. باید قلب کسی را ترمیم کنی؛ این امتحان خیلی به
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 زد.ای بود که برای هوا نفس نفس میوقتی پرسی کنار کشید، آنابث شبیه ماهی

 «شه. دوستت دارم، دختر عاقل.جا تموم میدرگیری همین »پرسی گفت:

 اش ذوب شد.ی سینهآنابث آه کوچکی کشید، انگار چیزی در قفسه

 «.دادممتاسفم، باید انجامش می »پرسی نگاهی به پایپر انداخت:

 «ای هستی.تونه راضی نباشه؟ تو دوست پسر فوق العادهچطوری یه دختر آفرودیت می »پایپر نیشخند زد:

هستیم. اون یه معبد مشترک برای آتنا و پوسایدونه. پارتنون باید به  308آه... به هر حال. ما زیر ارکتیوم »ی خرخرمانند دیگری کرد:آنابث ناله

تونیم از کار های محاصره رو تا جایی که میی دفاعی بریم و سالحاینجا باشه. باید دزدکی اطراف محدودهشرقی صورت مورّب در سمت جنوب

 «بندازیم و یه راه دسترسی برای آرگو دو درست کنیم.

 «االن روز روشنه. چطور بدون جلب توجه بریم؟» پایپر گفت:

 «گاه کنین.نا فرانک و هیزل کشیدم. خوشبختانه... آه. ای ببه همین دلیله که من نقشه» آنابث آسمان را بررسی کرد:

 ندند.ها تن دیگر هم به دنبال او. آنها دور یک ستون ازدحام کردند، سپس روی قسمت باز گودال معلق مازنبوری باالی سرشان ویز ویز کرد. ده

 «همگی به فرانک سالم کنید.» آنابث گفت:

 دور شدند.پایپر لرزید. ابر زنبورها ویز ویز کنان 

 «اصالً کارش چجوریه؟ مثال... یک زنبور یک انگشته؟ دو زنبور دو تا چشماش هستن؟» پرسی گفت:

 «بر رو به هیزل برسونه، هیزل هم...خی ماست. به محض اینکه دونم. اما اون واسطهنمی» آنابث اعتراف کرد:

 «آخ.» پرسی جیغ زد:

 آنابث دستش را بر روی دهان او گذاشت.

 عجیب به نظر آمد، چون ناگهان هرکدام از آنها به یک ارس بورن تنومند با شش بازو تبدیل شدند.که 

های رسید. به پایین نگاه کرد و متوجه شد که خودش هم، حاال بدنی دوست داشتنی مانند انسانصدای پایپر عمیق و بم به نظر می« مه هیزل.» 

اش را ببیند، توانست بازوهای طبیعیکرد، میای کوتاه و خپل و بیش از حد بزرگ. اگر تمرکز میموهای روی شکم، با لُنگ، پاه: نخستین داشت

 فکیک شدند.تها را حرکت داد، مثل یک سراب موج دار شدند و به سه دسته متفاوت بازوهای عضالنی ارس بورن اما وقتی که آن

که تغییر کنی از این قبلخوشحالم  واو، آنابث... واقعاً »دش بدتر به نظر آمد:ی زشت جدیاش را درهم کشید، که حتی بر روی چهرهپرسی قیافه

 «بوسیدمت.
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کنم. پایپر، تو خالف ی دفاعی حرکت میهای ساعت در اطراف محدودهخیلی ممنونم. باید راه بیفتیم. من در جهت گردش عقربه »آنابث گفت:

 «کن... های ساعت حرکت کن. پرسی تو وسط رو بررسیجهت عقربه

 حتی بیشترخوای که ش به ما هشدار داده شده، و تو میذاریم که دربارهی قربانی خونین قدم میصبر کن. ما داریم درست توی تله »پرسی گفت:

 «از این تقسیم بشیم؟

 «ن نوا...دیم. باید عجله کنیم. اوطوری جاهای بیشتری رو پوشش میاین »آنابث گفت:

وردست، مثل درجا کار کردن صدها ماشین جرثقیل. به زمین د شنید: وزوز ناخوشایندی درهش نشده بود، اما حاال آن را میپایپر تا آن موقع متوج

 شدند.پارتنون کشیده می خوردند، انگار که به سمتلرزیدند و به سمت جنوب شرقی سُر میهای سنگریزه شد که مینگاه کرد و متوجه تکه

 «گه رو کنار تخت پادشاهی غول مالقات خواهیم کرد.دیدرسته، هم »پایپر گفت:

 

 در ابتدا کار آسانی بود.

ها در پارتنون جمع شده بودند و پیشروی اما بیشتر آن -پلکیدندها میر میان خرابهبورن و سایکالپس دصدها دیو، اِرس -هیوالها همه جا بودند

 های آکروپولیس قدم زد.صخره کردند. پایپر بدون درگیری در امتدادمراسم را تماشا می

 «سالم. »د:گرفتند. پایپر مستقیم به سمتشان رفت و لبخند زیها حمام آفتاب مبورن روی سنگنزدیک اولین منجنیق، سه ارس

پرتاب منجنیق دند. طناب ای گدازه ذوب شها را با شمشیرش دوشقه کرد. هر سه به شکل کپهقبل از این که بتوانند صدایی درست کنند، پایپر آن

 را برید تا اسلحه را از کار اندازد، سپس به حرکتش ادامه داد.

 زد.های بیشتری میاش تا جایی که ممکن بود خسارتحاال متعهد شده بود. باید قبل از برمال شدن خرابکاری

ود، اما پایپر بیگونیان خالکوبی کرده احاطه شده الِیستر هایاورگزنی را دور زد. دومین منجنیق توسط کمپی از های گشتگروهی از سایکالپس

کردند ای از آتش یونانی را در قالب انداخت. با کمی شانس، به محض اینکه سعی میتوانست بدون جلب سوءظن به ماشین برسد. او شیشه

 شد.منجنیق را پر کنند توی صورتشان منفجر می

به داخل راهروی تاریکی عقب  ها309اِمپوسای یک معبد قدیمی النه کرده بودند. گروهی از هایها روی ردیف ستوننیبه حرکتش ادامه داد. گریف

درخشید. خوشبختانه اگر مجبور به شان میکرد، پاهای برنجیها سوسوی ضعیفی میزدند؛ موهای آتشین آننشینی کرده بودند و ظاهراً چرت می

 کرد.شدند، نور خورشید سرعتشان را کم میمبارزه می

گذشت. در این حین، جمعیت اطراف پارتنون بیشتر شد. نوا تر میهای بزرگکشت. از کنار گروهتوانست هیوالهای تنها را میپایپر هر زمان که می

د که من دیی بیست یا سی غول ایستاده به شکل یک دایره را میفقط کله ،افتدها میتوانست ببیند چه اتفاقی داخل خرابهبلندتر شد. پایپر نمی

 دادند.را انجام می "کومبایا"ی شیطانی و هیوالیی خوردند، شاید هم نسخهکردند و تاب میمن می
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 داد.های گشتاوری از کار انداخت، که باید دسترسی راحتی برای آرگو دو از سمت شمال میاو سومین سالح محاصره را با بریدن طناب

 کشد تا برسد.ردش باشد. با خود فکر کرد که چقدر برای کشتی طول میامیدوار بود که فرانک در حال تماشای عملک

ها با پیروزمندی نعره کشیدند. در تمام اطراف پایپر، هیوالها در میان دامنه کوه پیچید. در پارتنون، غول بومناگهان، نوا متوقف شد. یک صدای 

 به سمت صدای شادمانی دویدند.

های اصلی معبد باال پرید، سپس از یک قسمت از داربست های بوگندو شد. از پلهبورناطی جمعیتی از ارستوانست خوب باشد. پایپر قاین نمی

 ها ببیند. ها و سایکالپسی غولفلزی باال رفت تا بتواند از روی کله

 ها تقریباً باعث شد که با صدای بلند زار بزند.ی میان خرابهصحنه

دادند، در حالی که هایشان را تکان میزدند و سالحای بزرگ ایستاده بودند، با خوشحالی فریاد میکل حلقهها غول به شجلوی تخت پرفورین، ده

ای وحشی از گردنش نگه داشته بود. دادند. شاهزاده پریبویا، آنابث را مثل گربههایشان را نشان میدادند و غنیمتدو نفرشان دور دایره جوالن می

 در مشت عظیمش پیچیده بود.انسالدوس غول، پرسی را 

ی هیوالها نشان دادند، سپس رو به پادشاه ها را به گروه تشویق کنندههایشان آنکردند. اسیر کنندهچارگی تقال میآنابث و پرسی هردو با بی

 زد.اش نشسته بود و چشمان سفیدش با بدجنسی برق میپورفیریون چرخیدند، که روی تخت موقتی

 «کنه!درست به موقع! خون المپی مادر زمین رو بیدار می »یاد زد:ها فرپادشاه غول
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Mixed-Nut 

Leyla  

sir m.h.e  

 -اش همان طوری بود که پایپر به یاد داشتهای معبد بود. قیافهتقریبًا به بلندی ستون -پایپر با وحشت تماشا کرد که پادشاه غول تمام قد ایستاد

 خدایان مرده.اش بافته شده با شمشیرها و تبرهای گرفته شده از نیمهموهای سبز لجنیسبز مثل گندآب، با نیشخندی کج، 

 «دقیقاً همونطور که پیش بینی کرده بودی رسیدن، انسالدوس! کارت خوب بود! »او به طرف اسیران چرخید و وول خوردنشان را تماشا کرد:

 «ساده بود، سرورم. »ر موهای ترسناکش تلق تلوق کردند:های بافته شده ددشمن قدیمی پایپر سرش را خم کرد، استخوان

رغم تمام اش با آتشی ارغوانی سوخت. برای نگه داشتن اسیرش فقط به یک دست نیاز داشت. علیاش سوسو زد. نیزههای شعله روی زرهطرح

 -و حتمیت یک پیشگویی -ر قدرت محض یک غولرغم تمام چیزهایی که ازشان جان به در برده بود، در نهایت در برابجکسون، علیقدرت پرسی

 درمانده بود.

کنن. آتنا و پوسایدون... اونا هم درست مثل این دونم چجوری فکر میکنن، میدونستم این دو نفر حمله رو رهبری میمی »انسالدوس ادامه داد:

 «تکبرشون نابودشون کرد! جا اومدند که این شهر رو مطالبه کنن.ها بودن! هردوشون با این فکر به اینبچه

XLIII 
 پایپر
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های انسالدوس را تکرار کرد: این دو حمله رو توانست بشنود، اما حرفدر میان هیاهوی جمعیت، پایپر به سختی صدای فکر کردن خودش را می

 رهبری خواهند کرد. ضربان قلبش افزایش یافت. 

 را نداشتند.  اوها انتظار پرسی و آنابث را داشتند. اما انتظار غول

 گرفت، ممکن بود به نفعش باشد.فرودیت، کسی که هیچ کس جدیش نمیآلین، دختر برای اولین بار، داشتن هویت پایپر مک

 «ایت نیست!های زبون نقرهکاریخفه شو! خبری از دغل »یای غول او را از گرنش تکان داد:وبیآنابث سعی کرد چیزی بگوید، پر

 «بذارید افتخارش برای من باشه، پدر! »شمیر پایپر را بیرون کشید:شاهزاده یک چاقوی شکاری به اندازه 

 «صبر کن، دخترم. قربانی کردن باید به درستی انجام بشه. تون، نابودگر سرنوشت، جلو بیا! »شاه قدمی به عقب برداشت:

 روی آنابث ثابت کرد.اش را ای که ساطور قصابی بسیار بزرگی داشت، وارد دید شد. چشمان شیریغول خاکستری چروکیده

 سوتر، آتشفشانی از آب به آسمان شلیک شد.پرسی داد زد. در سوی دیگر آکروپلیس، صد یارد آن

تونه چیزی بیشتر از باید کارت رو بهتر از این انجام بدی، پسر پوسایدون. اینجا زمین خیلی قدرتمنده. حتی پدرت هم نمی »شاه پورفیریون خندید:

 «خوایم، خونته!نترس. تنها مایعی که از تو می ار کنه. اما اصالًیک چشمه آب شور احض

 پایپربا ناامیدی آسمان را جستجو کرد. آرگو دو کجا بود؟

 تون زانو زد و با تیغه ساطورش محترمانه زمین را لمس کرد. 

در  »که صدا در داربست فلزی زیر پاهای پایپر بپیچد:شد لرزاند، و باعث میها را میصدایش به طرز غیر ممکنی عمیق بود، خرابه« مادر گایا... »

خدایان لطف تو را جبران کند. ما تو را به های باستانی، خون با خاک تو مخلوط شد تا حیات را به وجود آورد. حاال، بگذار تا خون این نیمهزمان

 «.گوییمآمد میآوریم. ما به تو به عنوان بانوی جاودان خود خوشبیداری کامل می

ها و دیوها حرکت کرد، در وسط حیاط فرود آمد و راهش را به سمت حلقه های سایکالپسپر بدون فکر از روی داربست پایین پرید. روی کلهیپا

 ای به سمت باال برش داد. او دست تون را از مچپر با شمشیرش ضربهیها باز کرد. موقعی که تون برخواست تا از ساطورش استفاده کند، پاغول

 قطع کرد.

اش سوخت تا این که دوباره فقط غول پیر فریاد زد. ساطور و دست بزرگش جلوی پای پایپر روی خاک افتاد. پایپر احساس کرد که مه استتار کننده

 ل دندان بود.پیکر آنها مانند خالهای غولاش در مقایسه با اسلحهدار برنزیی دندانهها، تیغهیک دختر در میان ارتشی از غول :پایپر بود

 «این موجود ضعیف بی مصرف چه طور جرات کرده دخالت کنه؟ این دیگه چیه؟ »پورفیریون فریاد زد:

 اش پیروی کرد. او حمله کرد.پایپر از غریزه
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میدوار بود تصادفاً به دیوانه بود. چاقویش کاتوپریس را کشید و آن را به طرف انسالدوس پرتاب کرد، ا نقاط قوت پایپر: او کوچک، سریع، و کامالً

 ی نتایج پرتابش به یک سمت دیگر تغیر جهت داد، اما با توجه به فریاد دردناک غول، به خوبی هدف گرفته بود.پرسی نزند. پایپر بدون مشاهده

 هایشان را به هم بکوبند.داد و گذاشت سرچندین غول همزمان به سمتش دویدند. پایپر از میان پاهایشان جاخالی می

بدو!  »کرد و برای پراکندن سردرگمی فریاد میزد:ی اژدها فرو میاندازهکشید، در هر فرصتی شمشیرش را در پاهای هماز میان جمعیت الیی می

 «فرار کن!

 «نه! متوقفش کنید! بکشیدش! »پورفیریون فریاد زد:

فوت مثل تسخیر پرچمه، فقط کل تیم حریف سی ادامه داد. به خودش گفت،یک نیزه تقریباً سوراخش کرد. پایپر به طور ناگهانی پیچید و به دویدن 

 قد دارن.

ای کند بود. پایپر از روی یک شمشیر غول پیکر وسط راهش را سد کرد. در مقایسه با تمرین جاخالی دادنش با هیزل، آن حمله به طرز مسخره

 کرد.دوستش را آزاد می بایدخورد. پایپر زد و وول مییا لگد میوبیزاگی دوید، که هنوز در چنگ پرتیغه پرید و به طرف آنابث زیگ

 اش را پیش بینی کرده بود.متاسفانه، ظاهراً غول نقشه

 «ریزه!خدا! این یکی خونش میفکر نکنم، نیمه »پروبیا فریاد زد:

 غول چاقویش را باال برد.

 «به هدف نزن! »اش فریاد زد:پایپر با افسون سخنوری

 تری تبدیل کند.زمان، آنابث به باال لگد زد تا خودش را به هدف کوچکدر همین 

 یا از زیر پای آنابث رد شد و به کف دست خودش فرو رفت.وبیچاقوی پر

 آاااای!  -

زنده، اما سالم نه. خنجر یک بریدگی کریه روی پشت ران او بر جا گذاشته بود. در حالی که آنابث غلتید، خونش به درون  ؛یا آنابث را انداختوبیپر

 زمین رسوخ کرد.

 خون المپی.پایپر با وحشت فکر کرد: 

 کرد. توانست برای آن کاری کند. باید به آنابث کمک میاما نمی

ارش ناگهان در دستانش مثل یخ سرد شد. غولِ غافلگیر شده، نگاهی به شمشیر بورادی که شکمش را دپایپر به سمت غول جهید. شمشیر دندانه

 زدگی در سراسر زرهش گسترده شد.سوراخ کرده بود انداخت. یخ

 پی به زمین خورد.یا با صدای تاالوبیشد. پرکرد و منجمد میدر حالی که بخار سفیدی می ،پایپر شمشیر را بیرون کشید. غول از پشت واژگون شد
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 اش نشانه گرفت و حمله کرد.شاه پورفیریون نیزه« دخترم! »

 اما پرسی فکرهای دیگری داشت.

هایش جاری اش بود و ایکور درون چشمبه خاطر اینکه مشغول تلوتلو خوردن با چاقویی فرو رفته در پیشانی انسالدوس او را انداخته بود. احتماالً 

 بود. 

اما اجازه نداد این مسئله او را متوقف کند. در حالی که  -شمشیرش مصادره شده بود یا حین نبرد گم شده بود احتماالً -شتای نداپرسی اسلحه

را به سمت زمین فشار داد. شتاب حرکت غول او را در یک مانور  ی پورفیریون را چنگ زد و آندوید، پرسی نوک نیزهشاه غول به سمت پایپر می

 معلق زد.پاهایش بلند کرد و به پشت کلهپرش با نیزه روی 

ها را داد تا غولاش را عقب و جلو تاب میدر همین حین آنابث خودش را روی زمین کشاند. پایپر به سمتش دوید. باالی سر دوستش ایستاد، تیغه

 عقب نگه دارد. بخار سرد آبی حاال دور تیغش را فرا گرفته بود.

 «خواد به تارتاروس برگرده؟کی می »اش ریخت:خشمش را به درون افسون سخنوری« بعدی باشه؟خواد آبنبات کی می »فریاد زد:

 یا انداختند. وبیی پرها با ناراحتی تکان خوردند، نگاهی به بدن یخ زدهی حساسی گذاشت. غولظاهراً دست روی نقطه

تر ترین المپی بود، زاده شده از دریا و خون اورانوس. او از پوسایدون یا آتنا یا حتی زئوس قدیمیترساند؟ آفرودیت باستانیو چرا پایپر نباید آنها را می

 بود. و پایپر دخترش بود. 

کردند. مثل نشینی نمیها عقبلینده بود. مکلین بود. پدرش از هیچ شروع کرده بود. حاال در سراسر دنیا شناخته شعالوه بر این، او یک مک

 دانستند که چگونه مصیبت را تاب بیاورند، غرورشان را حفظ کنند، و وقتی الزم باشد، مبارزه کنند. حاال زمان مبارزه بود. ها، آنها میی چِروکیهمه

ای که اش خارج کند. اما پورفیریون به اندازهی بافتهکرد شمشیری را از موهاسوتر، پرسی روی شاه غول خم شده بود، سعی میچهل فوت آن

 پرسی الزم داشت گیج نشده بود. 

 ناخوشایندی به یک ستون برخورد کرد. خرچپسر پوسایدون با صدای « ها!احمق »پورفیریون پرسی را مانند مگس مزاحمی پس زد:

 «خدایان رو ندارن. به یاد بیارید کی هستید! ما رو بکشن! اونا کمک تونننمیخداها این نیمه »پورفیریون برخاست:

 ی پایپر نشان رفته بودند. ها نزدیک شدند. دوجین نیزه به سمت سینهغول

توانست مبارزه تر میتوانست سر پا بایستد، و بسیار سختیا را به دست گرفت، اما به سختی میوبیآنابث تالش کرد روی پاهایش بایستد. خنجر پر

 کرد.جوشید و از قرمز به طالیی تغییر میریخت، میای از خونش روی زمین میقطره کند. هر بار که

 پرسی تالش کرد بایستد، اما به طور واضحی گیج بود. قادر نبود از خودش دفاع کند.

 ها را متوجه خودش نگه دارد.تنها انتخاب پایپر این بود که غول

 «کنم!تون رو نابود میتنهایی همهپس بیاید جلو! اگه مجبور باشم  »او فریاد زد:
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 طوفانی از بوی آهنی هوا را پر کرد. تمام موهای روی دست پایپر سیخ شدند.

 «مساله اینه که، تو مجبور نیستی. »صدایی از باال گفت:

درخشید. فرانک نور خورشید میها جیسون ایستاده بود، شمشیرش در ترین ردیف ستوناش بیرون بزند. باالی نزدیکتوانست از سینهقلب پایپر می

 طلبانه شیهه کشید.کنارش ایستاده بود، کمانش آماده شلیک بود. هیزل سوار بر آریون نشسته بود، که عقب کشید و مبارزه

رخش، به سمت با یک انفجار کَرکننده، آذرخش سفید و داغی از آسمان کمانه کرد، و مستقیماً به میان بدن جیسون اصابت کرد، و او پیچیده با آذ

 شاه غول پرید.
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mina.r 

Mixed-Nut 

Leyla  

sir m.h.e  

 ی بعدی، زندگی عالی بود.برای سه دقیقه

 توانست در برابر آنها خودش را گم نکند.می ADHDخدای اتفاقات به طور همزمان افتاده بود که تنها یک نیمه

ی با آذرخشی منفجر شد و با گالدیوسی طالیی در ناحیه ،روی پادشاه پورفیریون افتاد که غول روی زانوهایش فرو افتادجیسون با چنان نیرویی بر 

 گردنش ضربه خورد.

 ها به پرسی را عقب راند.ترین غولفرانک بارانی از تیرها را رها کرد که نزدیک

ها را برنامه ای سالحها به صورت همزمان شلیک کردند. لئو باید با دقت فوق العادهقها و منجنیها باال رفت و تمام بالیستیکآرگو دو روی خرابه

های داخلی تماس نداشت، اما در یک چشم به هم ریزی کرده باشد. دیواری از آتش یونانی به طرف باال در اطراف پارتنون خروشید. آتش با بخش

 زدن بیشتر هیوالهای کوچک اطرافش را جزغاله کرد.

 «های سریع جنگ گرم محاصره شدید!تسلیم شید! شما با یکی از ماشین »ی لئو از آن سوی بلندگو غرید:صدا

XLIV 
 پایپر
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 «والدز! »انسالدوس غول با خشم عربده زد:

 «چه خبر، انچیالداس؟ خنجر قشنگی توی پیشونیت داری. »صدای لئو در جواب داد زد:

 «! اون کشتی رو نابود کنید!هیوالها »غول کاتوپریس را از سرش بیرون کشید:« آخ! »

های آتش دمید و آنها را ها برای حمله بلند شدند. فستوس دست نشانده، شعلهنیروهای باقی مانده بهترین تالششان را کردند. یک گله از گریفین

های ی کشتی دوجین گوینهها را پرتاب کردند، اما از دو طرف بدبورن رگباری از سنگنیمه سوخته از آسمان ساقط کرد. تعداد کمی ارس

 ها را به گرد و غبار تبدیل کردند.ها را در هوا سد کردند و آنارشمیدس بیرون ریختند، تخته سنگ

 «چندتا لباس بپوشید! »بافورد دستور داد:

شکست، اما دیگری را میچهل فوتی پاهای هر اسب  ها راند و آنها به داخل جنگ شیرجه زدند. سقوطیهیزل آریون را به سوی ردیف ستون

 کرد.ها را با شمشیر اسپاتایش زخمی میدوید. هیزل به سرعت از غولی به غول دیگر رفت و آنآریون به محض برخورد با زمین داشت می

ها، اطراف خرابه اش آن لحظه را برای ملحق شدن به جنگ انتخاب کردند. در چهار یا پنج جابا زمانبندی فوق العاده بدی، ککراپس و مردم ماری

 های مسلح پشت سر هم بیرون ریختند، و خود ککراپس در پیشاپیش آن ها.ای سبز رنگ تبدیل شد و گمینیزمین به شیره

 «ها رو بکشید!خدایان رو بکشید! حقه بازنیمه »او هیس هیس کرد:

ترین تونل اشاره کرد. زمین غرید. تمام غشاهای مت نزدیکقبل از این که بسیاری از جنگجویانش بتوانند اطاعت کنند، هیزل با شمشیرش به س

های گرد و غبار به وجود آورد. ککراپس به ارتشش در اطراف نگاه کرد، االن به شش نفر ها فرو ریختند، موجی از تودهچسبناک ترکیدند و تونل

 کاهش یافته بودند.

 «دور شوید! »دستور داد:

 های فرانک آنها را زمین انداخت.کردند، تیرکه برای عقب نشینی تقال میدرحالی

غول با سرعت وحشتناکی آب شده بود. سعی کرد آنابث را بگیرد، اما آنابث با وجود پای نامساعدش کاله خودش را چسبیده بود. او با  ییخ پریبویا

 و تخت هدایت کرد. چاقوی شکاری خودش به غول ضربه زد و او را به یک بازی گرگم به هوای مرگبار در اطراف تاج

کرد. اما به نظر رسید که اش خونریزی میرسید. بینیپرسی دوباره روی پایش بود، ریپتاید یک بار دیگر در دستانش بود. هنوز گیج به نظر می

 رده بود.اش را پیدا کموقعیتش را در برابر غول پیر، تون، حفظ کرده، که به یک نحوی دستش را بهم چسبانده بود و ساطوری قصابی

ای احساس وجد کرد. آنها واقعا داشتند جنگید. برای لحظهپایپر پشت به پشت جیسون ایستاه بود، با هر غولی که جرات نزدیک شدن داشت می

 بردند!می

 شان غلبه کردند.ها بر سردرگمیشان محو شد. غولاما خیلی زود عنصر غافلگیری

ها دوباره ها را زمین بزند آنبدیل شد و به میان جنگ پرید، اما به همان سرعتی که توانست غولتیرهای فرانک تمام شد. او به یک کرگردن ت

 شوند.تر درمان میهایشان سریعرسید زخمبلند شدند. به نظر می
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آذرخش دیگری احضار  آنابث در برابر پریبویا به زمین افتاد. هیزل با سرعت شصت مایل در ساعت از روی زینش به بیرون پرت شده بود. جیسون

 اش آن را منحرف کرد.کرد، اما این بار پورفیریون به راحتی با نوک نیزه

 شدند.توانستند بدون کمک خدایان کشته شوند. و ظاهراً خسته هم نمیبیشتر بودند. آنها نمی تر وتر، قویها بزرگغول

 ی دفاعی شدند.خدا به زور وارد یک حلقهشش نیمه

هایی از پاروها ی کافی سریع بازگرداند. ردیفبورن به آرگو دو اصابت کرد. این بار لئو نتوانست آتش را به اندازههای ارساز سنگرگبار دیگری 

 کنده شدند. کشتی لرزید و در آسمان کج شد.

های هایی از آتش را میان شکاف ی کشتی را سوراخ کرد و داخلش منفجر شد، فوارهی آتشینش را پرتاب کرد. نیزه بدنهسپس انسالدوس نیزه

 پاروها فرستاد. ابر سیاه شومی از عرشه برخاست. آرگو دو شروع به پایین رفتن کرد.

 «لئو! »جیسون فریاد زد:

مل خدایان هیچی یاد نگرفتین. هیچ خدایی برای کمک به شما وجود نداره. ما فقط به یک چیز دیگه از شما برای کاشما نیمه »پورفیریون خندید:

 «یمون نیاز داریم.کردن پیروز

 کند.رسید که به پرسی جکسون نگاه میپادشاه غول امیدوارانه لبخند زد. به نظر می

کرد. ظاهراً خبر نداشت که جریانی از خون راهش را به پایین صورتش، به انتهای پایپر نگاهی به آن طرف انداخت. بینی پرسی هنوز خونریزی می

 ود.اش باز کرده بچانه

 اما برای اولین بار صدایش او را ناامید کرد.« پرسی، مراقب باش... »پایپر سعی کرد که بگوید:

 ای جلز و ولز کرد.اش پایین افتاد. در میان پاهایش به زمین برخورد کرد و مانند آب در ماهی تابهیک قطره از خون از چانه

 های باستانی را سیراب کرد.ها، سنگخون المپی

 خاست، جابجا شد.آکروپولیس خروشید و در حالی که مادر زمین برمی
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Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 مایلی شرق کمپ، یک ماشین اس.یو.وی سیاه در ساحل پارک شده بود. 5 تقریباً

خصوصی بستند. نیکو به داکوتا و لیال کمک کرد تا مایکل کاهال را به روی ساحل بکشند. مرد گنده هنوز نیمه ها قایق را در یک لنگرگاه آن

سپس به طرز غیر قابل « زنی.قرمز دوازده. راست سی و یک. گام »کرد که نیکو فرض کرد رمزهای راگبی بودند:هوشیار بود، چیزهایی زمزمه می

 کنترلی ریز ریز خندید.

 «کنیم. فقط نبندش. مرد بیچاره...جا ولش میهمین »:لیال گفت

 «تونی رانندگی کنی؟پس ماشین چی؟ کلیدها داخل داشبورده، اما، آه، تو می »داکوتا پرسید:

 «ساله نیستی؟17تونی رانندگی کنی. مگه می توکردم فکر می »لیال اخم کرد:

 «وقت یاد نگرفتم! سرم شلوغ بود.هیچ »داکوتا گفت:

 «خودم از پسش برمیام. »اطمینان داد: نیکو

XLV 
 نیکو
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 هر دوی آنها به او نگاه کردند.

 «سالته.14تو، انگار،  »لیال گفت:

من نگفتم  »تری بودند:تر و باتجربهکردند، با وجود اینکه جنگجوهای بزرگها چطور پیش او عصبی رفتار میکه رومیبرد از ایننیکو لذت می

 «شینم.پشت فرمون می

ای که دفن شده و پوسیده بودند. های فراموش شدههای انسانترین قبرها را حس کرد، استخواندستش را روی زمین گذاشت. نزدیک زانو زد و

 «، بیا بریم.310جولز آلبرت »تر جستجو کرد، حواسش را به دنیای زیرین فرستاد:عمیق

نگ به سطح زمین باز کرد. لیال یک قدم به عقب برداشت. هش را با چی موتورسواری قرن نوزدهم رازمین شکافته شد. یک زامبی با لباس پاره

 ها جیغ زد.داکوتا مانند کودکستانی

 «دیگه چیه، پسر؟ اون »داکوتا اعتراض کرد:

ماشین ، اما بهش جایزه داده نشد چون 1895رانی روئین پاریس در سال ی منه، جولز آلبرت نفر اول مسابقات اتومبیلاین راننده »نیکو گفت:

 «کرد.رسان استفاده میبخارش از سوخت

 «زنی؟داری در مورد چی حرف می »لیال به او خیره شد:

ی اننده الزم داشتم اون رانندهراون یه روح بی قراره، همیشه دنبال یه شانس دیگه برای رانندگیه. تو چند سال گذشته هر وقت یه  »نیکو گفت:

 «من بوده.

 «ی شخصی زامبی داری.رانندهتو یه  »لیال گفت:

 .ها با اکراه عقب سوار شدندنیکو سمت مسافر اتومبیل نشست. رومی« کنم.در مواقع اضطراری صداش می »

در ترافیک بزرگراه بنشیند و صبرش را از دست ندهد. نسبت به  توانست تمام روزشد. میی جولز آلبرت: او هیچوقت احساساتی نمییه نکته درباره

 توانست مستقیم به اردوگاه سناتورهای وحشی براند و بدون عصبی شدن از میانشان رانندگی کند.جاده مصونیت داشت. حتی میخشم 

های پشمالویشان ها و سینهها همه جای دستبود، خالکوبی 311سناتورها شبیه هیچ چیزی که نیکو تا حاال دیده بود نبودند. پشتشان مانند پالومینوها

ها قاطی تواند با انسانهای گاومانندشان از پیشانیشان بیرون زده بود. نیکو شک داشت آنها بتوانند به آن راحتی که کایرون مید و شاخرا گرفته بو

 شوند.

. )سناتور کردندی حیوانات را باالی آتش کباب میکردند، یا الشهسره و بدون استراحت با شمشیر و نیزه با هم مبارزه میحداقل دویست سناتور یک

خورد، ی جنوب شرقی کمپ دورگه پیچ میی مزرعه که دور محوطههای گوشت خوار... این فکر باعث شد نیکو بلرزد.( کمپ آنها در سراسر جاده

 پخش شده بود.

                                                            
310 Jules-Albert 

 های کرم رنگ و طالیینژادی از اسب 311
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ی رفت، رانندهغره میگاه یک سناتور به سمت پنجره راننده چشمزد. گهاس.یو.وی راهش را باز کرد و پیش رفت، هر زمان که الزم بود بوق می

 رفت.زده عقب میدید و شوکزامبی را می

 « به خاطر زره پلوتو! سناتورای بیشتری شبونه به اینجا رسیدن. »داکوتا زیر لب غرغر کرد:

 «کنن.باهاشون چشم تو چشم نشو، اونا این رو به عنوان دعوت به دوئل تا پای مرگ برداشت می »لیال هشداد داد:

کوبید، اما نترسیده بود. عصبانی بود. اوکتاویان کمپ دورگه را راند، نیکو مستقیماًًً به جلو خیره شد. قلبش داشت میاس.یو.وی جلو میدر حالی که 

 با هیوالها محاصره کرده بود. 

جا احساس کرده ن را اینی کمپ داشت. او طرد شدگی، تعلق نداشتن، خواسته نشدن و دوست داشته نشدمطمئناً، نیکو احساسات مختلفی درباره

جا چقدر برایش ارزش دارد. کمپ آخرین جایی بود که او و بیانکا به عنوان خانه در آن ی نابودی بود، فهمید آنبود... اما حاال که کمپ در آستانه

 تنها جایی که تا آن موقع احساس امنیت کرده بودند، حتی به صورت موقت. ؛سهیم شده بودند

پلکیدند، سگی به شکل گروهی میهای نیکو گره شد. هیوالهای بیشتر... صدها هیوالی بیشتر. مردان کلهدور زدند و مشتپیچی در جاده را 

های خانمان، لباسهای بیزدند که مثل آدمای از مردان دوسر پرسه میدرخشید. پشت سرشان قبیلههایشان در روشنایی آتش کمپ میتبرزین

 های فلزی بودند.ها، چماق و لولهسنگای از قالبو االبختکی مسلح به مجموعه کهنه و پتو پوشیده بودند

 «تونه این موجودات رو کنترل کنه؟کنه میاکتاویان یه احمقه. فکر می »نیکو با خشم گفت:

 « که بدونیم... خب، نگاه کن.اونا مرتباً دارن ظاهر میشن. قبل از این »لیال گفت:

های هایشان براق و برافراشته بودند. عقابدورگه صف نظامی گرفته بود، هر پنچ یگانش در وضعیت عالی بودند، پرچمی تپه لژیون در دامنه

ی بزرگ دایرهپشت سرشان در یک نیم -شش منجنیق طالیی به بزرگی یک خانه -های محاصرهچرخیدند. اسلحهپیکر باالی سرشان میغول

رسید، یک ناح. اما، با تمام نظم شکوهمندشان، لژیون دوازدهم به طرز رقت انگیزی کوچک به نظر میردیف شده بودند، سه منجنیق در هر ج

 خدایی در میان دریایی از هیوالهای درنده.قطره از شجاعت نیمه

ی به این ارتش وارد ادوکلیشان را داشت، اما شک داشت لژیونی از جنگجویان مرده هم بتواند خدشهای کاش هنوز هم عصاینیکو آرزو کرد که

 توانست کار زیادی در برابر چنین قدرتی انجام دهد.کند. حتی آرگو دو نیز نمی

 «ها رو از کار بندازم، وقت زیادی نداریم.من باید منجنیق »نیکو گفت:

متقاعد کنیم که ازمون پیروی کنن بقیه های چهارم و پنجم رو شی. حتی اگه بتونیم تمام یگانوقت بهشون نزدیکم نمیتو هیچ »لیال هشدار داد:

 «شن.کنن متوقفمون کنن. و اون تسلیحات محاصره زیر دست وفادارترین پیروان اوکتاویان کنترل میها سعی مییگان

رسونه. لژیون می تونم انجامش بدم. داکوتا و لیال، جونز آلبرت شما رو به خطوطشیم، اما من تنهایی میبا زور بهشون نزدیک نمی »نیکو پذیرفت:

 «بیرون برید، با نیروهاتون صحبت کنید، قانعشون کنید که ازتون پیروی کنن. من یه حواس پرتی الزم دارم.

 «زنم.کدوم از لژیونرهای پیروم صدمه نمیخب، ولی من به هیچخیلی »داکوتا اخم کرد:
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ی هیوالها شه. گفتی که قبیلهلژیون نابود می تمامجلوی این جنگ رو نگیریم، کس از شما نخواست که این کارو بکنید. اما اگه ما هیچ »نیکو غرید:

 «گیرن؟خیلی راحت توهین رو به خودشون می

کاری اگه ما یه کتک »نیشخند زد:« دی و بعد...اوه.نظری درباره بوشون می هرجورآره. منظورم اینه که مثالً پیش اون یاروهای دوسر  »داکوتا گفت:

 «برحسب تصادف البته... شروع کنیم،

 «کنم.روتون حساب می »نیکو گفت:

 «اما تو چطوری... »لیال اخم کرد:

 ها محو شد.و در سایه« شم.ناپدید می »نیکو گفت:

 

 کرد آماده است.نیکو فکر می

 آماده نبود.

ای، نیکو شروع به ی پرش سایهای مربی هج، همان لحظهی چسبناک قهوهانگیز مادهحتی بعد از سه روز استراحت و تأثیر درمانگری شگفت

 فروپاشی کرد. 

به یاد به ما کمک کن. ما رو اش نفوذ کرد. صدای ارواح در گوشش نجوا کردند: دست و پاهایش شروع به بخار شدن کردند. سرما به درون سینه

 بیار. به ما ملحق شو.

کرد که مانند یک کره اسب تازه به دنیا آمده ضعیف است، به شکل متوجه نشده بود که چقدر به رینا متکی بود. بدون قدرتش، احساس می

 لرزید و در هر قدم امکان داشت سقوط کند.خطرناکی می

 کنن.کنم. اونا منو کنترل نمیها رو کنترل میسایهنه! من نیکو دی آنجلو هستم، پسر هیدیز. من به خودش گفت: 

 خوران به دنیای فانی بازگشت.سکندری ،روی نوک تپه دورگه

هایش نبود. اژدهای محافظ رفته بود. شاید با وجود روی زانوهایش افتاد، درخت کاج تالیا را برای حمایت بغل کرد. پشم طالیی دیگر میان شاخه

تری منتقل کرده بودند. نیکو مطمئن نبود. اما با نگاه کردن به نیروهای رومی که بیرون دره آرایش گرفته را به نقطه امنجنگی در این نزدیکی، آن 

 اش سست شد.بودند، روحیه

ی تاده و آمادهشد. ماشین به راه افخدا محافظت میترین منجنیق صد یارد پایین تپه بود، با سیم خاردار احاطه شده بود و توسط دوجین نیمهنزدیک

 درخشید.هایی طال میی یک هوندا سیویک پر شده بود، که در آن لکهای به اندازهسنگ عظیمش با گلولهشلیک بود. قالب

ز زا و طالی امپراطوری بود. حتی مقدار کمی اای داشت. گلوله ترکیبی از مواد آتشای، نیکو فهمید که اوکتاویان چه نقشهبا اطمینان منجمدکننده

ای منفجر کنندهتوانست به شدت مخرب باشد. طالی امپراطوری تحت تأثیر حرارت یا فشار بیش از اندازه، با شدت ویرانطالی امپراطوری می

عاع داشت همه چیز در شآمیزی به کمپ دورگه میی هیوالها مرگبار بود. اگر منجنیق شلیک موفقیتخدایان هم به اندازههمشد، و البته برای نیمی
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ای از مهمات ها شش منجنیق داشتند که همگی با کپهشد. و رومیتکه میها تکهشد، یا بر اثر ترکشیا بر اثر گرما بخار می ،شدانفجار نابود می

 مسلح بودند.

 «شیطانی. این کار شیطانیه. »نیکو گفت:

نجنیق را پیش از شروع حمله از کار بیندازد، حتی اگر قدرت آن م کرد. امکان نداشت بتواند همه ششسعی کرد فکر کند. خورشید داشت طلوع می

 توانست انجام دهد، معجزه بود.آورد. اگر یک بار دیگر میای را به دست میتعداد سفر سایه

برد. او اش لذت مینهای امن از نبرد از صبحاپشت سر و سمت چپ لژیون. اوکتاویان احتماالً آنجا بود، در فاصله :ها را دیدچادر فرماندهی رومی

ها را از دور نابود کند، منتظر بماند تا آتش اشغال کوچک امیدوار بود که کمپ یونانی یکرد. آن کیسهنیروهایش را به میدان نبرد هدایت نمی

 تازی کند.خاموش شود، سپس یکه

توانست اوکتاویان را بکشد، ممکن بود مشکل . اگر میاش را تجسم کردگلوی نیکو از شدت نفرت منقبض شد. روی چادر متمرکز شد، پرش بعدی

 «نیکو؟ »را حل کند. دستور حمله ممکن بود هرگز داده نشود. نیکو آماده بود تا انجامش دهد، که صدایی پشت سرش گفت:

 چرخید، شمشیرش بالفاصله در دستش بود، و تقریبا سر ویل سولِیس را قطع کرد.

 «کنی؟چیکار می اینجاتو  بذارش زمین! »ویل هیس هیس کرد:

های دوچشمی به گردنشان آویزان بود و خنجرهایشان ها قوز کرده بودند، دوربیننیکو بهت زده بود. ویل و دو نفر دیگر از اعضای کمپ در بین علف

 ده بودند.کنارشان بود. تی شرت و شلوار جین سیاه پوشیده بودند، با گریس سیاهی که صورتشان را مثل کوماندوها رنگ کر

 «دین؟کنید؟ خودتون رو به کشتن میچیکار دارید می شما؟ من »نیکو پرسید:

 «ات احتیاطی رو انجام دادیم.گیریم. اقدامهی، ما دشمن رو زیر نظر می »ویل ابرو در هم کشید:

ی بلوندتون رو نپوشوندین. انگار اما کاکل مو که خورشید داره باال میاد. صورتتون رو رنگ کردین،شما مشکی پوشیدین. درحالی »نیکو اشاره کرد:

 «دین.دارین یه پرچم زرد رو تکون می

 «اطرافمون یه کم مه هم پیچیده. 312لو الن »های ویل قرمز شدند:گوش

این هم ت شنیدم. و تو نیکو هستی، درسته؟ خیلی درباره »رسید:دختری درکنارش انگشتانش را تکان داد. کمی عصبی به نظر می« سالم. »

 «از کابین هرمسه. 313کسیل

 «مربی هج تونست به کمپ برسه؟ »نیکو کنار آنها زانو زد:

 «تونست. چه جورم »لو آلن عصبی خندید و پرسید:

                                                            
312 Lou Ellen 
313 Cecil 
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 «آره. حال هج خوبه. درست به موقع برای به دنیا اومدن بچه رسید. :»ویل با آرنجش به او زد 

حال ملی و بچه  »ای به خودش بگیرد:های صورتش درد بگیرد. عادت نداشت که همچین قیافهماهیچهنیکو نیشخندی زد که باعث شد « بچه! »

 «خوبه؟

 «اما من به دنیا آوردمش. تا حاال یه بچه به دنیا آوردی؟ »لرزید:« خوبه. یه پسر ساتیر کوچولوی بامزه. »ویل گفت:

 اممم، نه.  -

 بینی؟لرزن. میای این مأموریت داوطلب شدم. خدایان المپ، دستام هنوز میخوردم. برای همین برباید یه کم هوای تازه می  -

حاال هر چی. ما وقتی برای » او دست نیکو را گرفت، که یک جریان الکتریکی به ستون فقرات نیکو فرستاد. سریع عقب کشید. نیکو تشر زد:

 «کنن و من باید...درددل نداریم. رومیا سر صبح حمله می

 «ای کنی، فراموشش کن.دونیم. ولی اگه نقشه داری که به چادر فرماندهی سفر سایهمی» ویل گفت:

 « ببخشید؟» غره رفت:نیکو به او چشم

ای همچنان کردند. اما چشمان آبی ویل به طرز آزاردهندهانتظار داشت ویل عقب بکشد یا جای دیگری را نگاه کند. بیشتر مردم این کار را می

 «دوباره ازش استفاده کنی. تونینمیای تو به من گفته. تو ی سفر سایهمربی هج همه چیز رو درباره» ان نیکو ثابت ماند:قاطعانه روی چشم

 ، سولیس. حالم خوبه.کردممن همین االن دوباره ازش استفاده   -

کنم. حتی اگه به اون چادر  م. همین که دستت رو لمس کردم، تونستم تاریکی رو توش احساسنه، خوب نیستی. من یه شفا دهنده  -

. کنینمیای گردی. تو سفر سایهوقت برنمیبرسی. یه اشتباه دیگه، و دیگه هیچ تونیبرسی تو وضعیتی نیستی که مبارزه کنی. ولی نمی

 تجویز دکتره.

 کم مونده کمپ نابود بشه...  -

گردیم، کنه. ما یواشکی این اطراف مییم. لو الن مه رو کنترل میدکنیم. اما به روش خودمون انجامش میو ما رومیا رو متوقف می »ویل گفت:

 «.نیستای زنیم. اما خبری از سفر سایهها آسیب میهرچه قدر که بتونیم به منجنیق

 ولی...  -

 .نه  -

 انگیز تنیس بودند.چرخید، انگار که در حال تماشای یک مسابقه هیجانسر لو الن و کسیل به عقب و جلو می

شدند راحت نباشد. و ویل سولیس... نیکو رفتند، باعث میگعصبانیت آه کشید. از کار کردن با دیگران متنفر بود. همیشه جلوی کارش را مینیکو با 

 توانست کله شق و آزاردهنده هم باشد.قید است. ظاهراً او میگیر و بیکرد ویل فردی آسانتصورش از پسر آپولو را اصالح کرد. همیشه فکر می

شدند. آن سوی نیروها و بالستیک ها، دریاچه قایقرانی در اولین پرتوهای ها آماده جنگ مییونانی ییکو به کمپ دورگه خیره شد، جایی که بقیهن

بوس درخشید. نیکو اولین باری که به کمپ آمده بود را بیاد آورد، سقوطی مخرب با ماشین خورشید آپولو، که به اتوسپیده دم به رنگ صورتی می

 وری تبدیل شده بود.ی شعلهسرویس مدرسه
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 رسید.اش کامالًسرگرم کننده به نظر میآپولو را به یاد آورد، لبخند زنان و برنزه و با عینک آفتابی

 .314اون جذابهتالیا گفته بود: 

 اون خدای خورشیده.پرسی جواب داده بود: 

 منظورم این نبود.

 شدند دلهره بگیرد.دادند، باعث میرات تصادفی آزارش میکرد؟ خاطچرا نیکو حاال به این فکر می

 پسران آپولو گیر کرده بود. آخرین روزش در کمپ بود، پیش یکی از او به لطف آپولو به کمپ دورگه رسیده بود. حاال، در روزی که احتماالً

 « کنید.پیروی می منحاال هر چی. اما باید عجله کنیم. و شما از  »نیکو گفت:

 «باشه. فقط ازم نخواه یه بچه ساتیر دیگه به دنیا بیارم و ما خیلی خوب با هم کنار میایم. »گفت:ویل 

                                                            
 Hot.یهمچنین به معنای داغ. شوخی نویسنده با کلمه314
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Mixed-Nut 

Leyla  

sir m.h.e  

 

 همین که هرج و مرج در لژیون رها شد، آنها به اولین منجنیق رسیدند. 

یاد میان در انتهای صف، صداهای فریاد از گردان پنجم به آسمان رفت. لژیونرها پراکنده شدند و پیالهایشان را انداختند. دوجین سناتور با سرعت ز

سطل زباله شدند که روی در دادند، توسط گروهی از مردان دوسر تعقیب میهایشان را تکان میزدند و چماقها دویدند، در حالی که فریاد میردیف

 کوبیدند. می

 «اون پایین چه خبره؟ »لو الن پرسید:

 «پرتی منه، بیاین.اون حواس »نیکو گفت:

کردند که ببینند انتهای صفوف چه خبر است، که به نیکو و یارانش یک فرصت ها سمت راست منجنیق جمع شده بودند، تالش میهمه نگهبان

رسید جادوی مه لو الن کار شان نشد. به نظر میترین رومی رد شدند، اما لژیونر متوجهفوتی نزدیکبدون مانعی از سمت چپ داد. آنها از چند 

 کرد.می

 خاردار پریدند و به ماشین رسیدند.درون سیم

 «من یه کم آتش یونانی آوردم. »کسیل نجوا کرد:

XLVI 
 نیکو
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تونی دوباره هدفش رو تنظیم کنی؟ مثالً به سمت رسیم. میمیشون نوقت به موقع به بقیهبزنیم هیچ نه، اگه آسیب خیلی واضحی »نیکو گفت:

 «های دیگه باشه؟خطوط آتش منجنیق

 «خوبه.اوه، از طرز فکرت خوشم میاد. اونا منو فرستادن چون کارم تو خراب کاری »کسیل نیشخند زد:

 دادند، کسیل سراغ کارش رفت. در حالی که نیکو و بقیه نگهبانی می

ن پنجم با مردان دوسر در حال زد و خورد بود. یگان چهارم برای کمک وارد عمل شد. سه یگان دیگر موقعیت خود را حفظ در این حین، یگا

 کردند، اما افسرها برای حفظ نظم به مشکل برخورده بودند.

 «خیله خب، بیاید حرکت کنیم. »کسیل اعالم کرد:

 جا شدند.بهآنها از کنار تپه به سمت منجنیق بعدی جا

 «هی! »این دفعه جادوی مه زیاد خوب کار نکرد. یکی از نگهبان های منجنیق فریاد زد:

و شش نگهبان او را دنبال  -توانست تصور کندترین روش اغفال دشمن بود که نیکو میکه احتماالً احمقانه -به سرعت دوید« دارمش! »ویل گفت:

 کردند.

 «هی، بگیریدش! »الن از مه خارج شد و فریاد زد:ها به سمت نیکو جلو آمدند، اما لو بقیه رومی

ها ای بیست فوتی از پودر منفجر شد. وقتی خاکی راه از روی غریزه توپ را گرفتند. کُرههای میانهاو یک توپ سفید را به هوا پرت کرد. رومی

 کش شده بودند.های صورتی خرناسخوابیدند، هر شش رومی تبدیل به بچه خوک

 «ارت خوب بود.ک »نیکو گفت:

 «خب، اون تنها توپ خوکی بود که داشتم. پس یه اجرای دوباره ازم نخواه. »لو الن سرخ شد:

 «و، اوه... بهتره یکی به ویل کمک کنه. »کسیل اشاره کرد:

 رسیدند. نیکو لعنت فرستاد و به دنبالشان دوید. هایشان، داشتند به سولیس میها با وجود زرهرومی

پا زد و بقیه برگشتند. نیکو بین خدا را بکشد. خوشبختانه الزم نبود این کار را بکند. به آخرین رومی پشتخواست یک نیمهت، نمیتوانساگر می

خودهایشان ضربه زد. در عرض ی شمشیر به کالههایشان کوبید و با قبضهجمعیت پرید، به وسط پاهایشان لگد زد، با پهنای شمشیرش به صورت

 ها گیج و ناالن روی زمین دراز کشیده بودند.ی رومیهده ثانیه هم

 «برای کمک ممنون. شیش نفر همزمان بد نبود. »اش مشت زد:ویل به شانه

 «ذارم بگیرنت، سولیس.؟ دفعه بعد میبد نبود »غره رفت:نیک به او چشم

 گیرن.اوه، اونا هیچوقت منو نمی  -
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 داد، عالمت داد که کارش تمام شده است.کسیل از کنار منجنیق به طرفشان دست تکان 

 همه آنها به سمت سومین ماشین محاصره حرکت کردند.

چیز همچنان درهم و برهم بود، اما افسران شروع به بازیابی کنترل کرده بودند. یگان چهارم و پنجم دوباره آرایش گرفتند، در صفوف لژیون همه

کردند، سناتورها و سینوسفالی و مردان دوسر را به سمت کمپ های خودشان عقب شورش عمل میدر حالی که یگان دوم و سوم مانند پلیس ضد 

اما ظاهراً حواسشان توسط دوتا از  -خواستتر از چیزی که نیکو میکمی بیش از حد نزدیک -ترین به منجنیق بودراندند. یگان اول نزدیکمی

 زدند پرت شده بود. ریاد میرفتند و دستورات را فمقابلشان رژه میکه  افسران 

 ها ممکن بود شانسی داشته باشند.ی دیگر و آننیکو امید داشت که بتوانند مخفیانه روی ماشین محاصره سوم بروند. یک منجنیق دستکاری شده

 «اونجا! :»بدبختانه، نگهبانان آنها را از بیست یاردی دیدند. یکی فریاد زد 

 «کنیم؟کنه. فرار مییه حمله رو دارن. جادوی مه علیه دشمن هوشیار خوب کار نمی ظارانتحاال دیگه  »لو الن فحش داد:

 «نه، بیاین چیزی که انتظارش رو دارن بهشون بدیم. »نیکو گفت:

یکو سعی کرد ها، زمین ترکید. پنج اسکلت از زمین بیرون آمدند. کسیل و لو الن جلو دویدند تا کمک کنند. ناو دستانش را گشود. در برابر رومی

 خورد.دنبالشان برود، اما اگر ویل او را نگرفته بود، با صورت به زمین می

 «احمق. گفتم دیگه از جادوی دنیای زیرین خبری نباشه. »ویل بازویش را به دور او انداخت:

 پرت شده بود حالم خوبه.

 ویل از جیبش یک بسته آدامس در آورد.« خفه شو.خوب نیستی. »

تر بود. نیکو خودش را در حالی یاقت رسید خیلی قویخواست خودش را کنار بکشد. از تماس فیزیکی متنفر بود. اما ویل از آنچه به نظر میمینیکو 

 که به او تکیه داده و به حمایتش نیاز داشت.

 «اینو بگیر. »ویل گفت:

 خوای آدامس بجوم؟ازم می  -

 داره.شیار نگهت میداروییه. برای چند ساعت آینده زنده و هو  -

 «ی قیر و لجن میده.مزه »نیکو یک تکه آدامس در دهانش چپاند:

 اینقدر نق نزن.  -

 «هی. شما یه جورایی مبارزه رو از دست دادین. »هایش ضرب دیده بود:کسیل به سمتشان لنگید، انگار یکی از ماهیچه

 ومی به شکل عجیبی توسط طناب و استخوان به هم بسته شده بودند.لو الن نیشخندزنان دنبالش آمد. پشت سرشان، تمام نگهبان های ر
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 «ها ممنون، حقه محشری بود.بخاطر اسکلت »لو الن گفت:

 «دوباره انجامش بده. قرار نیستکه  »ویل گفت:

 «دم.باشه انجام می من هرکاری که الزم »نیکو متوجه شد که هنوز به ویل تکیه کرده. ویل را کنار هل داد و روی دو پای خودش ایستاد:

 «خوای خودتو به کشتن بدی...باشه، پسر مرگ. اگه می »ویل چشمانش را چرخاند:

 !نزنصدا  پسر مرگمن رو   -

 «اممم، بچه ها... »لو الن گلویش را صاف کرد:

 هاتون رو بندازین!اسلحه  -

 ی کنار منجنیق سوم بدون جلب توجه پیش نرفته بود.نیکو چرخید. مبارزه

هایشان را هدف گرفته بودند و سپرهایشان در هم چفت شده بود. پیشاپیش آنها اکتاویان راه یگان اول در حال نزدیک شده به آنها بودند، نیزهکل 

درخشید، و تاجی از برگ بو روی ها و گردنش میرفت، رداهای ارغوانی روی زرهش پوشیده بود، جواهراتی از طالی امپراطوری روی دستمی

دار لژیون، جیکوب بود که عقاب طالیی را نگه داشته بود، و زاشته بود؛ انگار که از همین االن جنگ را پیروز شده باشد. کنارش پرچمسرش گ

 درخشید.دادند و شمشیرهایشان به رنگ قرمز میهای نیششان را نشان میشش سینوسفالی غول پیکر هم بودند که دندان

 «شون کنید.تیکه پاره »اش چرخید:به سمت جنگجویان کله سگی« .یونیانیخب، خرابکارهای  »اوکتاویان غرید:
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mina.r

Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e  

 نیکو مطمئن نبود به خودش لگد بزند یا به ویل سولیس.

 داد تا این حد نزدیک شود.اگر به خاطر بگو مگو با پسر آپولو حواسش پرت نشده بود، هرگز به دشمن اجازه نمی

به جلو هجوم آوردند، نیکو شمشیرش را بلند کرد. شک داشت که برای پیروزی قدرتی باقی داشته باشد، اما قبل از اینکه سگی وقتی مردان کله

 ای بیرون داد.بتواند بهشان حمله کند، ویل سوت تاکسی کرکننده

 هایشان را چنگ زدند و با زجر فرو افتادند.هایشان را انداختند، گوشهر شش مرد سگی سالح

 «ی بعد یه هشدار کوچیک بده.رفیق!این دیگه چه کوفتی بود؟ دفعه »هایش ضربه بزند:دهانش را باز کرد تا به گوشکسِل 

 « کنم.اجرا می وحشتناکی برای سگا بدتره. یکی از چندتا استعداد موسیقی من. من سوت اولتراسونیک واقعاً »ویل شانه باال انداخت:

 ها متالشی شدند.ها در میان سایهی چپید و شمشیرش را در بدنشان فرو برد. آننیکو شکایتی نکرد. بین مردان گرگ

 های دیگر برای واکنش نشان دادن بیش از حد مبهوت شده بودند.ظاهراً اوکتاویان و رومی
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 «؟م چیکار کرددیدی با گارد ویژه »دردی به اطراف نگاه کرد:اوکتاویان به دنبال هم« ی من!گارد...گارد ویژه »

 «مثل تو. یک قدم جلو رفت:« بعضی از سگا الزمه که ادب بشن. »نیکو گفت:

 ی زیبا، تمام یگان اول مردد ماندند. سپس به خودشان آمدند و پیالهایشان را هدف گرفتند.برای یک لحظه

 «کنی...ندازی، به افرادمون حمله میکار میهامونو از کنی، سالحدزدکی به اطراف حرکت می یونیانیشی! توی تو نابود می »اوکتاویان جیغ زد:

 «خواستی به سمت ما شلیک کنی؟هاییه که میمنظورت سالح »کسیل پرسید:

 «مون رو آتیش بزنن و تبدیل به خاکسترش کنن؟خواستن کمپو افرادی که می »لو اِلن اضافه کرد:

ترین لژیونرها اشاره به نزدیک« کنن چیزا رو به هم بپیچونن! خب، دیگه جواب نمیده!مثل یک یونانی! دارن تالش می دقیقاً »اوکتاویان فریاد زد:

 «زمان شلیک کنن. برید!خوام که در اسرع وقت همن. میها رو چک کنید. مطمئن شین که قابل استفادهی منجنیقتو، تو، تو و تو. همه »کرد:

 چهار رومی دویدند.

 اش را طبیعی نگه دارد.و سعی کرد قیافهنیک

 لطفاً مسیر شلیک رو چک نکنین.با خود فکر کرد: 

ی آن به طوری که کسی تا وقتی امیدوار بود کسیل کارش را خوب انجام داده باشد. دستکاری یک سالح بزرگ یک چیز بود و دستکاری ماهرانه

 اگر قرار بود کسی مهارتش را داشته باشد، آن فرد فرزند هرمس، خدای حیله گری بود.که خیلی دیر شده باشد متوجه نشود یک چیز دیگر. اما 

رسید، گرچه تنها سالحش یک خنجر بود. او چنان نزدیک ایستاد که اوکتاویان به طرف نیکو به راه افتاد. به گمان نیکو، غیبگو ترسیده به نظر نمی

 رش ببیند. صورتش الغر و استخوانی بود. موهایش به رنگ اسپاگتی بیش از حد پخته بود.های خون را در چشمان مرطوب تاتوانست رگنیکو می

ای زوار توانست فکر این که اوکتاویان شبیه نسخهیکی از نوادگان نسل اندر نسل آپولو. حاال، نمی ؛دانست که اوکتاویان یک نواده استنیکو می

کرد، ای از آپولو را استثنایی میمانند عکسی که دفعات زیادی کپی شده است. هرآنچه که بچه ؛در رفته و بیمار از ویل سولیس بود را متوقف کند

 اوکتاویان آن را نداشت.

 «کنی؟ تا حاال برات چیکار کردن؟ها کمک میبهم بگو، پسر پلوتو. چرا داری به یونانی »غیبگو هیس هیس کرد:

ورنس در کارولینای جنوبی بهشان حمله کرده بود، آرزوی این جر بزند. از زمانی که برایس الی اکتاوین خنخارید که به قفسه سینهنیکو تنش می

ی یگان اول بکشد. نه این که توانست اوکتاویان را قبل از مداخلهکار را داشت. اما، حاال که رو در رو بودند، نیکو تردید کرد. شک نداشت که می

 ین معاوضه ارزشش را داشت.اهمیتی به مردنش در راه این کار بدهد. ا

محکوم  طورو همینرسید. فکر خوبی به نظر نمی -حتی اوکتاویان -خدای دیگر با خونسردیکشتن یک نیمه اما بعد از اتفاقی که با برایس افتاد،

 .رسیدبه نظر نمی کردن کسیل، لو الن و ویل به همراه با او مردن کار درستی

 شم؟به نظر نمیاد؟ از کی تا حاال نگران کار درست می کار درستیقسمتی از او فکر کرد: 
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 «کنم.ها کمک میها و رومیمن دارم به یونانی »نیکو گفت:

 «کنن.سعی نکن منو گول بزنی. بهت چی پیشنهاد کردن؟ یه جا توی کمپ خودشون؟ اونا به عهدشون وفا نمی »اوکتاویان خندید:

، یا توی کمپ شما. وقتی که این جنگ تموم بشه، من هر دو کمپ رو برای همیشه خواماونا نمی من جایی توی کمپ »نیکو دندان قروچه کرد:

 «کنم.ترک می

 «خوای این کارو بکنی؟چرا می »ویل سولیس صدایی درآورد انگار که داشت مشت خورده باشد:

 «ی...خواد. من بچهرو نمی به تو ربطی نداره، اما من به جایی تعلق ندارم. واضحه. هیچ کس من »نیکو اخم کرد:

یا حداقل  ،تا حاال هیچ کس تو کمپ دورگه تو رو کنار نزده. تو دوستایی داری »رسید:ای عصبانی به نظر میویل به طرز غیر منتظره« اوه، لطفاً. »

 «وردی...آن ابر تفکراتت بیرون میرفیقت باشن. تو خودت رو کنار زدی. اگه برای یک بار هم که شده سرت رو از توی او دوست دارنکسایی که 

کردم تو یه متحد قوی تونن بدن شکست بدم. همیشه فکر میها میتونم هر پیشنهادی رو که یونانیکافیه! دی آنجلو، من می »اوکتاویان تشر زد:

ن کنم. تنها کاری که باید بکنی اینه تونم برات یه جا رو تو روم جدید تضمیکنم. میبینم، و تحسینش میرحمی رو درون تو میشی. من بیمی

 «ها اجازه بدی که پیروز بشن. خدای آپولو آینده رو به من نشون داده...که کنار بکشی و به رومی

کس ی مریض. پدر من آینده رو به هیچمن پسر آپولو هستم، بازنده »ویل سولیس نیکو را از سر راه هل داد و در صورت اکتاوین ایستاد:« نه! »

او دستش را آزادانه به طرف جمع لژیون تکان داد، انبوهی از ارتش هیوالیی در دامنه « کنه. اما این...ون نداده، چون قدرت پیشگویی کار نمینش

 «این چیزی نیست که آپولو بخواد! »پخش شده بودند:

به یاد سپرده خواهم شد. من لژیون رو به سمت پیروزی  گی. خدا شخصاً به من گفت که من به عنوان ناجی رومدروغ می »لب اوکتاویان پیچ خورد:

 «کنم، و با...رهبری می

های عظیم یک پل متحرک. انداخت، مانند چرخ دندهدانگ، دانگ، دانگ در میان زمین طنین می .نیکو صدا را قبل از شنیدنش احساس کرد

 ون آسمان تنوره کشید.ی دنباله دار طالیی به درها شلیک کردند، و شش ستارهی منجنیقهمه

 «ها! روزهای کمپ دورگه سر رسید!با از بین بردن یونانی »اوکتاویان با خوشحالی فریاد زد:

ها به طرفین تغییرجهت ی رهسپار فکر کند. حداقل، نه امروز. از سه ماشین دستکاری شده، محمولهتوانست به چیزی زیباتر از یک گلولهنیکو نمی

 های سه منجنیق دیگر قوس برداشتند. هدادند و به سمت گلول

ها به هم نزدیک شدند، هر شش کالهک در میان هوا منفجر شدند، گنبدی به هم نخوردند. نیازی نبود. همین که گلوله های آتشین مستقیماًتوپ

 از طال و آتش پاشیدند که اکسیژن را درست از آسمان فروکشید.

 ای وارد نشده بود.یس کردند. نوک درختان بخار کردند. اما وقتی آتش بازی محو شد، آسیب جدیها هیس هگرما صورت نیکو را گزید. علف

 «نه! نه، نه! دوباره پر کنید! »ابتدا اوکتاویان عکس العمل نشان داد. پایش را بر زمین کوبید و فریاد زد:
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شنید. یگان پنجم با دوبرابر سرعت به سمت آنان رژه  ها را در سمت راستشهیچ کسی در یگان اول تکان نخورد. نیکو صدای کوبش چکمه

 رفتند و داکوتا در پیشاپیش آنان.می

ی لژیون در تالش بودند تا آرایش بگیرند، اما یگان دوم، سوم و چهارم حاال با دریایی از متحدان بدخلق هیوالیی ی تپه، بقیهتر در دامنهطرفآن

رسیدند. بدون شک منتظر بودند کمپ دورگه میان شعله خاطر انفجار باالی سرشان خوشحال به نظر نمیمحاصره شده بودند. نیروهای کمکی به 

 خداهای کباب شده داشته باشند.به هوا برود، تا برای صبحانه نیمه

 «اوکتاویان! ما دستورات جدیدی داریم. »داکوتا فریاد زد:

 «دستورات؟ از طرف کی؟ نه از طرف من! »ود منفجر شود:چشم چپ اوکتاویان چنان شدید تیر کشد انگار که ممکن ب

اون بهمون دستور داده که دست  »ی کافی بلند گفت که مطمئن شود همه در یگان اول حرفش را بشنوند:به اندازه« از طرف رینا. »داکوتا گفت:

 «نگه داریم.

هکاریه که فرستادم دستگیرش کنید؟ پراتور سابق که توطئه کرد تا منظورت تب »اوکتاویان خندید، گرچه انگار کسی متوجه شوخی نشد:« رینا؟ »

 «گیرید؟شما از رینا دستور می »ی نیکو زد:ی سینهاو انگشتش را به قفسه« ها به مردمش خیانت کنه؟با این یونیانی

 رو شدند.شان آرایش گرفتند، با ناراحتی در مقابل یارانشان در یگان اول رودریگان پنجم پشت سر فرمانده

 «گیری بشه.رینا پراتور ماست تا زمانی که خالفش توسط مجلس سنا رای »داکوتا سرسختانه بازوهایش را در هم فرو کرد:

خواید منصرف بشید؟ یگان اول! فرمانده داکوتا و هرکسی که این جنگه! من شما رو تا مرز پیروزی نهایی آوردم و شما می »اوکتاویان فریاد زد:

 «کنین!اطاعت می منمونه رو دستگیر کنید. یگان پنجم! سوگندتون به روم و لژیون رو به یاد بیارید. شما از همراهش می

 «این کارو نکن، اوکتاویان. مردمت رو مجبور به انتخاب نکن. این آخرین شانسته. »ویل سولیس سرش را تکان داد:

ها، از دستورات من پیروی حاال، رومی دم!نجات میمن روم رو  »نش درخشید:دیوانگی در چشما« ؟من آخرین شانس »اوکتاویان پوزخند زد:

 «ها رو دوباره پر کنید!رو نابود کنید! و اون منجنیق یونیانیهای کنید! داکوتا رو دستگیر کنید. این تفاله

 دانست.کردند، نیکو نمیشدند چه میها اگر به حال خود رها میاین که رومی

 ها حساب نکرده بود.یونانیاما او روی 

های ی جنگی قرمز که با اسبالرو در پیشاپیش آنان یک ارابهی دورگه ظاهر شدند. کالریسی تپهدر آن لحظه، تمام ارتش کمپ دورگه در قله

طبیعت که توسط گراور آندروود خدا در اطرافش پراکنده شدند، با دوبرابر همان تعداد ساتیرها و ارواح صد نیمهراند. یکشد میفلزی کشیده می

 شد. تایسون با شش سایکالپس دیگر سالنه سالنه جلو آمد. کایرون در هیبت یک اسب نر سفید کامل با کمانی کشیده ایستاد.رهبری می

 نه. االن نه.توانست فکر کند این بود: برانگیزی بود، اما تمام چیزی که نیکو میی تحسینمنظره

 «شید!ها، شما به کمپ ما شلیک کردین! عقب بکشید یا نابود میرومی »کالریس فریاد زد:
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«! حمله!315آرایش کانیومبینین؟ یه حقه بود! ما رو جدا کردن تا بتونن یه حمله غافلگیرانه راه بندازن. لژیون، می »اکتاوین دور گروه خود چرخید:

                                                            
 و.–کنند تا خطوط دشمن را بشکنند یمنظام به شکل مثلثی حمله آرایش نظامی رومی که در آن پیاده315
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 وقت تموم شد! نگهش دارید! ایست!خواست فریاد بزند: نیکو می

خواستند. حاال تالش برای متوقف کردن جنگ تابی، یونانیان و رومیان خون میها صبر، کشمکش و بیای ندارد. بعد از هفتهدانست که فایدهاما می

 راندن سیل بعد از شکستن سد بود.مانند تالش برای عقب 

 ها را نجات داد.ویل سولیس آن

او انگشتانش را در دهانش گذاشت و یک سوت تاکسی حتی وحشتناک تر از قبلی انجام داد. چندین یونانی شمشیرهایشان را انداختند. موجی به 

 لرزیدند.ی یگان اول داشتند میمیان خط رومیان رفت چنان که همه

 «احمق نباشین! نگاه کنین! »زد:ویل فریاد 

ای رهسپار هم وجود دارد: آتنای پارتنوس در او به شمال اشاره کرد و نیکو تا بناگوش نیشخند زد. به این نتیجه رسید که چیزی زیباتر از گلوله

های رومی چرخ زدند ولی حمله نکردند. درخشید، از سمت ساحل در حال پرواز بود و از افسار شش اسب بالدار آویزان بود. عقابطلوع خورشید می

 ها را گرفتند و به حمل مجسمه کمک کردند.ها حتی  شیرجه زدند، کابلتعداد کمی از آن
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اش به طرز یدو سوار بود. شمشیرش را باال گرفته بود. ردای ارغوانیانیکو بلک جک را ندید، که نگرانش کرد، اما رینا رامیرز آرالنو بر پشت گ

 کرد.رخشید و نور خورشید را جذب میدعجیبی می

 شد، هر دو لشکر خیره و متحیر بودند.ی چهل فوتی طالیی و کرمی رنگ برای فرود آمدن نزدیک میکه مجسمهدرحالی

ای مجموعه آمد، انگار که آتنای پارتنوس تبدیل بهصدای رینا چنان پیچید که انگار صدا از طرف خود مجسمه بیرون می« خدایان یونانی!نیمه »

ترین مجسمتون رو نظاره کنید، آتنای پارتنوس، که به اشتباه توسط رومیان برده شده بود. من حاال اون رو مقدس »از بلندگوی کنسرت شده بود:

 «گردونم.به عنوان نشانی از صلح به شما برمی

ی کمپ دورگه و سمت له نور طالیی در سراسر زمین، در درهمجسمه روی نوک تپه مستقر شد، حدود بیست فوت دورتر از درخت کاج تالیا. بالفاص

آمیز که احساسش نکرده بود، از بخش و صلحیک احساس آرامش :مخالف در میان ردیف رومیان موج زد. گرما به استخوان های نیکو رسوخ کرد

ی المپی هستی. خدایان تو تنها نیستی. تو جزیی از خانوادهکند: توانست به یاد آورد. به نظر رسید صدایی در درونش نجوا میزمانی که... حتی نمی

 اند.تو را رها نکرده

 «مون در کنار هم بایستیم.دم. ما باید با برادران یونانیرومیان! من این کار رو به نفع لژیون و به نفع روم انجام می »رینا فریاد زد:

 « به حرفش گوش کنید! »نیکو به جلو قدم گذاشت:

 ن نبود که چرا آن کار را انجام داد. چرا باید هرکدام از دو طرف به حرف او گوش کنند؟ او همیشه بدترین سخنران و بدترین سفیر بود.حتی مطمئ

ی شما به خطر انداخت! ما این رینا زندگیش رو به خاطر همه »با این حال به میان خطوط نبرد قدم گذاشت، شمشیر سیاهش در دستش بود:

شه. اگه با هم کار نیروهامون رو متحد کنیم. گایا داره بیدار می بایدکنند، چون اون سر دنیا آوردیم، رومیان و یونانیان با هم کار میمجسمه رو از 

 «نکنیم...

 شما خواهید مرد.

ها تبدیل به مایعی چسبنده شد، علفصدا زمین را لرزاند. احساس صلح و امنیت نیکو فوراً ناپدید شد. باد در سرتاسر سرازیری تپه پیچید. خود زمین 

 دادند.های نیکو را هل میچکمه

 ثمر.تالشی بی

 شد.انگار که تمام طول النگ آیلند با تارهای صوتی او طنین انداز می ؛نیکو احساس کرد انگار روی گلوی الهه ایستاده است

 کنه، ممکنه کنار هم بمیرید.اما، اگه این خوشحالتون می

 کرد، بلند شد و دوید.درحالی که راهش را از میان نیروهای خودش باز می« نه... نه، نه... »عقب رفت: اوکتاویان عقب

 «ها به هم نزدیک بشید!صف »رینا فریاد زد:

 ی هم ایستادند.لرزید، شانه به شانهکه زمین دور تا دورشان میرومیان و یونانیان با یکدیگر حرکت کردند، در حالی
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ای کوچک در میان دریایی از دشمنان بودند. خدایان را محاصره کردند. هر دو کمپ با هم نقطهاوکتاویان به جلو خروشیدند و نیمه نیروهای کمکی

 تجمعشان انجام دهند. امکان داشت آخرین مقاومتشان را بر روی تپه ی دورگه با آتنای پارتنوس به عنوان نقطه 

 و زمین بیدار شده بود. بود،تاده بودند. چون گایا زمین جا هم روی زمین دشمن ایساما حتی این
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shayan23

Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 این که زندگی یک نفر مثل برق از جلوی چشمش بگذرد شنیده بود.  یهجیسون دربار

 گونه باشد. کرد که ایناما فکر نمی

توانست جیسون می. ای غیرممکن در آسمانها، سپس نگاه کردن به منظرهغولی دفاعی، محاصره شده توسط دوستانش در یک حلقه باایستادن 

 خودش را خیلی واضح در پنجاه سال آینده تصور کند. 

کرد. موهایش خاکستری بودند. داشت لیموناد سرو می ای در ایوان جلویی یک خانه در ساحل کالیفرنیا نشسته بود. پایپرروی یک صندلی گهواره

های جیسون دور پاهایش نشسته بودند، و او سعی داشت ی چشمانش نقش بسته بود، اما هنوز به زیبایی همیشه بود. نوهگوشهوی رخطوط عمیقی 

 برایشان اتفاقاتی را که همین روز در آتن رخ داده بود شرح دهد. 

سی  غوالی بین مشتعل باالی آکروپولیس. ما یک کشتی ه توخدا روی زمین بودند و یکی دیگنیمهتا ش یش فقطگم. نه، جدی میگفت: او می

 . نمداوشد و خدایان پایین  بازن وآسم بعدخواستن ما رو بکشن. فوتی محاصره شده بودیم که می

XLIX 
 جیسون
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 . گیداری چرت می پدربزرگ،گفتند: ها میبچه

شدن و ها نواخته میشیپور، مدنبیرون او شون از بهشتهای جنگیمپوس برای حمله با ارابهیکنم! خدایان الشوخی نمیکرد: او اعتراض می

 کرد!ی خالص در دستش ترق تروق میای از الکتریسیتهکرد، نیزه. و پدر پدربزرگتون، پادشاه خدایان، حمله رو رهبری میورهها شعلشمشیر

 ؟کردیرو باور می اجا نبودی، ایناون اگه خودتانداخت، مثل اینکه بگوید: خندیدند. پایپر با لبخند نگاهی گذرا میهایش به او مینوه

جدیدی که آسکلپیوس به  یهجویز شدتبه لنزهای  شدند نگاه کرد، و تقریباًاما جیسون آنجا بود. او به ابرهایی که باالی آکروپولیس از هم جدا می

ای و طالیی های نقرهالمپ به رنگ قصرهای کوهدرخشید، ها میاو داده بود شک کرد. به جای آسمان آبی، فضای سیاه رنگی را دید که با ستاره

 و لشکری از خدایان از آن باال به پایین حمله ور شده بودند. ، زدنددر پس زمینه سوسو می

باشد  ینده ممکن بود جیسون قادردید. تنها در آها را نمیاین اش بهتر بود که اصالًبرای سالمتی این برای هضم کردن خیلی زیاد بود. و احتماالً

 اندکی را به خاطر بیاورد. ی هابخش

تاخت. آذرخشی در ابعاد تیر ای طالیی به میان جنگ میکه در ارابه -اشنه، این زئوس بود، در شکل اصلی -فوق عظیمی بود یهانداز درژوپیتر 

کردند از حالت اسب به حالت انسانی تغییر می دائماً کشیدند، هرکداماش را چهار اسب ساخته شده از باد میزنان در یک دستش بود. ارابهتلفن جرقه

را به خود گرفت. دیگری تاج چرخان آتش و بخار نوتوس  316ی یخی بوریسکردند آزاد شوند. برای نیمی از ثانیه، یکی از آنها چهرهو تالش می

 د را شخصا محصور کرده و به لگام بسته بود. را بروز داد. زئوس چهار خدای با 317سست زفیروس یهرا به سر داشت. سومی لبخند خودبینان

های درخشانش را گشود و اش، بیرون پرید. بالای محفظه از هم باز شدند. نایک الهه، رها از تور طالییدر بخش زیرین آرگو دو، درهای شیشه

  .ش تصاحب کردراناش را به عنوان ارابهبه کنار زئوس اوج گرفت و جایگاه حقیقی

 «هن من ترمیم شده! پیروزی برای خدایان!ذ »او غرید:

ود که باعث بچنان درخشان  شانکمانیشد، پرهای رنگینپیکری کشیده میهای غولاش توسط طاووسراند، ارابههرا سمت چپ زئوس می

 جیسون شد.  یهسرگیج

 اش به رنگ قرمز درخشید. ور بود با شادمانی نعره زد. نیزهس به پایین حملهکه پشت اسبی آتشین نفاریز درحالی

ها ناپدید که پرشی فرامکانی داشته باشند. ارابهمثل این آخر، پیش از آن که خدایان به پارتنون برسند، انگار خودشان را جایگزین کردند، یهدر لحظ

، اما با قدرت بودند ها بسیار کوچکدر برابر غول وشدند. ناگهان جیسون و دوستانش توسط المپیان محاصره شده بودند، که حاال در ابعادی انسانی 

 درخشیدند. می

 جیسون فریاد زد و به پورفیریون حمله کرد. 

 دوستانش نیز به کشت و کشتار پیوستند. 

                                                            
316Boreas  خدای باد شمالی 

317 Zephyrus 
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. جنگدا انسالدوس میبچشمش دید که آنابث  یهمبارزه در سراسر پارتنون گسترده شد و در آن سوی آکروپولیس پخش شد. جیسون از گوش

اش را به طرف غول پرتاب کرد، سپس سپرش را با ایستاده بود. الهه نیزه کنارش یک زن با موهای بلند سیاه و زره طالیی بر روی ردای سفیدش

ه ترین دیوار با داربست فلزی عقب راندند کبرنزی وحشتناک مدوسا در هوا تکان داد. آتنا و آنابث، با هم انسالدوس را به طرف نزدیک یهچهر

 روی سرش فرو ریخت. 

اریز با نیزه و سپرش، فرانک )به شکل یک فیل . ها حمله بردندمتراکم غول یهدر سمت دیگر معبد، فرانک ژانگ و خدای اریز به میان دست

 کند. می نابودرا  318آفریقایی( با خرطوم و پاهایش. خدای جنگ خندید و نیزه فرو کرد و درید، مثل کودکی که پیناتا

شد و از پشت به می شد، سپس پشت سرش ظاهرشددر مه جادویی ناپدید میهرگاه غولی نزدیک می. بر پشت آریون به میان جنگ تاختهیزل 

دید، اما هرگاه غولی دیز را نمیکشید. جیسون هیرقصید، با دو مشعل شعله ور دشمنانشان را به آتش میزد. الهه هکاته به دنبالش میاو ضربه می

 شد. افتاد، زمین گشوده و غول قاپیده و بلعیده میو می لرزیدمی

جنگید. هاوایی جلفی میای سه شاخه و لباسکرد، در حالی که در کنارش مردی ریشو با نیزهتیس و افیالتس مبارزه میوهای دوقلو، اپرسی با غول

های ها را با انفجار قدرتمندی به شکل اسبای آتشین تبدیل شد، و خدا غولی پوسایدون به لولهی سه شاخههای دوقلو سکندری خوردند. نیزهغول

 وحشی از پارتنون به بیرون پرت کرد. 

 رغم این حقیقت که حریفش پنج برابرکرد، شمشیر دربرابر شمشیر. علیشاید پایپر تاثیرگذارترین فرد بود. او با غول مونث، پریبویا شمشیربازی می

های رز به طرف آمد. الهه آفرودیت بر روی ابر کوچک سفیدی اطراف آنها شناور بود، و گلبرگتر بود، به نظر پایپر از پس خودش برمیبزرگ

 «عالیه، عزیزم. آره، خوبه. دوباره بزنش! »کرد:پاشید و پایپر را تشویق میچشمان غول می

 زدند. ت غول بال بال میشدند و جلوی صورها از ناکجا بلند میهکرد ضربه بزند، فاختپریبویا سعی می زمان که هر

دمید. هایشان آتش میانداخت و روی لُنگها میکرد، چکش بر سر غولها را شلیک میدوید، بالستیکآرگو دو می یهی لئو، او روی عرشدرباره

کرد کشتی را شناور نگه وار سعی میکرد، دیوانهی کنترل را تعمیر میهاپشت سرش کنار سکان، مرد تنومند ریشویی در یونیفرم مکانیک، دستگاه

 دارد. 

که  خوردیهای برنجی کتک مبا چماق -عیین کنندگان سرنوشتت -ترین صحنه غول پیر، تون بود که تا سر حد مرگ از سه بانوی پیرعجیب

  های چماق به دست نیست.تر از گروه مادربزرگنیا ترسناکبرای جنگ مسلح شده بودند. جیسون به این نتیجه رسید که هیچ چیز در د

 -ل پادشاهپورفیریون، غو -ها و دوجین زد و خورد در حال جریان شد، اما بیشتر توجهش روی دشمن پیش رویش معطوف بوداین یهمتوجه هم او

 جنگید: زئوس. و روی خدایی که در کنار جیسون می

 پدرم.  :جیسون با ناباوری فکر کرد

، سوراخ کردن و شکافتن استفاده دنچرخان گردبادی ازاش را برای پورفیریون به او فرصت زیادی برای مزه مزه کردن آن لحظه نداد. غول نیزه

 توانست برای زنده ماندن بکند. کرد. این تمام کاری بود که جیسون می

                                                            
 و.  –ترکانند ها چشم بسته با باتوم به آنها کوبیده و مینهایی پر شده از شکالت که در جشعروسک318
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تمام لحظات شادش را به ولی اگرچه جیسون هیچ گاه پدرش را مالقات نکرده بود،  زد.ای آشنا میکنندهبا این حال... حضور زئوس به طرز دلگرم

 باشک با تالیا در آپارتمانشانبرای اولین بار کمپ ژوپیتر را نشانش داد؛ بازی قایم پیکنیک تولدش با پایپر در روم؛ روزی که لوپا :آوردمی شیاد

 ههیچ وقت از یو را بلند کرده و بوسیده بود و طوفانی در پیش رو را نشانش داده بود: وقتی کوچک بود؛ یک بعد از ظهر در ساحل که مادرش ا

 بدونی دوستت داره.  ذارهمیطوفان رگباری نترس، جیسون. اون پدرته، 

ل ظاهر شد، هردو کرد. نزدیکش، آذرخشی به شکل عصای برنزی با یک متر طوداد. او هوا را با انرژی مشتعل میزئوس بوی باران و باد تازه می

محکمی به مسیر  یهسفید را شکل دهند. او ضرب یهای از الکتریسیتهای انرژی که از هر دو طرف بیرون زده بودتا نیزهانتهایش تیز بود، با تیغه

 اش سقوط کرد، که زیر وزن غول خرد شد. غول زد و پورفیریون روی تخت موقتی

 «.تا ابدتختی برای تو نیست، نه اینجا. هیچ »زئوس برافروخت:

 « ! مادر زمین بیدار شده!تمومه! دیگه جلومونو بگیریتونینمی »غول نعره زد:

هایی منفجر کرد. غول پادشاه از پشت به بیرون از معبد پرتاب شد و جیسون به دنبالش دوید، پدرش سنگزئوس در جواب، تخت را به شکل تکه

 نیز در کنارش. 

های داخل موهای آتن مدرن زیر پایشان گسترده شده بود. آذرخش تمام سالح یهی صخره عقب راندند. مجموعورفیریون را به طرف لبهآنها پ

 چکید. پوستش بخار کرده و تاول زده بود. اش میهای بافتهغول را ذوب کرده بود. برنز آسمانی گداخته مانند کارامل از میان گیس

 «!گردونهمیآرمان تو نابود شده، زئوس. حتی اگه منو شکست بدی، مادر زمین خیلی راحت منو بر »اش را بلند کرد:ید و نیزهپورفیریون خرناس کش

 «در اون صورت شاید، نباید در آغوش گایا بمیری. جیسون، پسرم... »زئوس گفت:

ش اسمش را گفت. درست مانند زمستان گذشته در ، درست مثل وقتی که پدرپذیرفته شدنجیسون هرگز چنین احساس خوبی نداشت، چنین 

بخشی از هویتش  ؛ش را درک کردای دیگر از وجوداش باالخره بازگشته بود. جیسون ناگهان الیهکمپ دورگه بود، وقتی که خاطرات پاک شده

 که قبالً مبهم بود. 

 ود. اکنون هیچ تردیدی نداشت: او پسر ژوپیتر بود، خدای آسمان. او فرزند پدرش ب

 جیسون جلو رفت. 

ی غول فرو اش وحشیانه ضربه زد، اما جیسون آن را با گالدیوسش به دو نیم کرد. او حمله کرد، شمشیرش را درون زره سینهپورفیریون با نیزه

 ی صخره پرتاب کرد. کرد، سپس بادها را فرا خواند و پورفیریون را از لبه

زد، زئوس آذرخشش را نشانه گرفت. قوسی از حرارت سفید خالص، پورفیریون را بین زمین و آسمان کرد و فریاد میکه غول سقوط میدرحالی

 های زیتون روی سراشیبی آکروپولیس نشست. تبخیر کرد. خاکسترهایش به شکل ابر مالیمی پایین رفت، بر باالی درخت

ی را روی کمربندش وصل کرد. چشمان خدا به رنگ خاکستری برنز آسمان یهزئوس به طرف جیسون چرخید. آذرخشش خاموش شد، و زئوس میل

چ از طوفانی بود. موهای جو گندمی و ریشش مانند ابرهای استراتوس بودند. به نظر جیسون عجیب بود که ارباب جهان، پادشاه المپ، تنها چند این

 او بلندتر بود. 
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 «دوست دارم بهت بگم...ای خیلی زیادی هست که هپسرم. چیز »زئوس شانۀ جیسون را گرفت:

افسوس، به عنوان پادشاه خدایان، نباید به فرزاندانم  »خدا نفس عمیقی کشید، باعث شد هوا خش خشی بکند و عینک جدید جیسون بخار گرفت:

ستگی داری بهت اعتبار ای که شایکنم، یا به اندازه تخوام تحسینقدر که میاون تونمنمیتوجه نشون بدم. وقتی پیش خدایان دیگه برگردیم، من 

 «بدم.

تونه خوب باشه. منظورم اینه که، من حتی شما رو با هم بودن می برایزمان یه کم فقط  »لرزید:صدای جیسون می« خوام.حسین نمیتمن  »

 «شناسم.نمی

کردم، اما برای ما غیرممکنه رو تماشا می من همیشه با توام، جیسون. با افتخار پیشرفتت »اوزون دور بود: یهالی یهزئوس به انداز یهنگاه خیر

 « که بتونیم...

از زمان تولدت، مقدر شده بود  »:صمیمی، عادی، یه پدر و پسر واقعیاو انگشتانش را خم کرد، انگار که سعی کند کلمات مناسب را از هوا بگیرد. 

خواستی. من این رو میچنین چیزی نهمچین انتخاب اون بود. تو  نی. حتی اسمت، جیسون،وتا خشمش رو فرو بنش، مال هرا باشی تو که

هم مهربون و هم تو رو شکل داد،  بهتسفرت  شی.میدونستم که چه مرد خوبی نمی خواستم. اما وقتی که تو رو بهش تحویل دادم... اصالًنمی

دونم. تو خودت رو به عنوان یه قهرمان حقیقی ثابت و مقصر نمیکرد. هر اتفاقی که بعد از برگشتن ما به پارتنون بیفته، بدون که من تو ر کامل

 «کردی.

 « منظورت چیه... هراتفاقی که بیفته؟ »کردند:اش ورجه وورجه میاحساست جیسون در سینه

«.عهده بگیره. بیا هبدترین اتفاق هنوز تموم نشده. و یک نفر الزمه که مسئولیت اتفاقی که افتاده رو ب »زئوس هشدار داد:
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sir m.h.e 

 ی درحال سوختن باقی نمانده بود. های بافته شدههایی از خاکستر، تعدادی نیزه و گیسها چیزی به جز تودهاز غول

پارتنون لنگر انداخته بود. نیمی از پاروهای کشتی شکسته یا گیر کرده بودند. دود از چند شکستگی آرگو دو همچنان شناور بود. به سختی در باالی 

 های سوزان بودند. ها پر از سوراخکشتی بلند شده بود. بادبان یهدر تن

هایش صورتش پوشیده از دوده بود، لباس رسید. او به همراه اعضای دیگر کشتی در وسط معبد ایستاده بود،همان اندازه بد به نظر می لئو هم تقریباً

 کردند. دود می

 رسیدند. خوشحال به نظر نمی کدام از آنها بخاطر پیروزیشان واقعاًدایره جا باز کردند. هیچشد، خدایان به شکل نیمکه زئوس نزدیک میدرحالی

کردند پنهان باشند. هرا و پوسایدون بحث شدیدی با که تالش مییک ستون ایستاده بودند، مثل این یهآپولو و آرتمیس در کنار یکدیگر در سای

ی شاید دیمیتر بود. نایک تالش کرد یک حلقه گل طالیی برگ بو روی سر هکاته بگذارد، اما الهه ؛ای دیگر در ردای سبز و طالیی داشتندالهه

ش را دور او بیاندازد. آتنا سپر محافظ را سر راه او چرخاند و هرمس جادو آن را پس زد. هرمس یواشکی خود را به آتنا نزدیک کرد، سعی داشت بازوی

 کوتاه آمد. 

L 
 جیسون
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اش داد. قیافهیک دشمن را درآورد و فرانک هم گوش می یهپانتومیم درآوردن دل و رود با تنها المپی که به نظر سردماغ بود اریز بود. او خندید و

 مؤدبانه بود اما چندشش شده بود. 

این پرستشگاه بود، تو . آتنای پارتنوس، که زمانی پیدا کردیمخدایان انجام دادند، ما نجات ادران، با تشکر از کاری که این نیمهبر »زئوس گفت:

 «کمپ دورگه است، فرزندان ما و در نتیجه خودِ ما رو متحد کرده. حاال تو

 «لرد زئوس، حال رینا خوبه؟ نیکو و مربی هج چطور؟ »پایپر بلند گفت:

 پرسد، اما این خوشحالش کرد. ی حال رینا میتوانست باور کند که پایپر دربارهن اصال نمیجیسو

 «نباشه... چه اند. چه حالشون خوب باشهزنده االنتشون موفق شدند. و یمامور تو اونا »زئوس ابروهای ابری رنگش را در هم گره کرد:

اما قهرمانان  »گروه را در آغوش بگیرد، باز کرد: دهایش را مثل اینکه بخواهدست« مونده.هنوز یه کارایی باقی  »ملکه هرا حرف او را قطع کرد:

 «ی من به زیبایی موفق شد.ها پیروز شدید. نقشهدونستم، شما بر غولطور که میمن... همون

به همون اندازه مشکالتی که ! حداقل تصاحب افتخارش رو نداشته باش جرأتهرا،  »زئوس به طرف همسرش چرخید. رعد آکروپولیس را لرزاند:

 «درست کردی مسبب مشکالت بودی!

 «این تنها راه بود. .فهمیحاال دیگه می همسرم، حتماً »ملکه ی بهشت رنگش پرید:

 «طور نیست؟سرنوشت وجود داره، نه یکی. این سه تاراه وجود نداره! به خاطر همینه که  یکفقط وقت هیچ »زئوس غرید:

ی کافی خم کردند. جیسون متوجه شد که خدایان دیگر به اندازه قدردانیهای سریر پادشاه غول، سه پیرزن در سکوت سرشان را برای کنار ویرانه

 های برنجی درخشانشان ایستادند. سرنوشت و چماقدور از سه

من فقط  »که جیسون تا حدودی برایش احساس تاسف کرد: اما به طرز واضحی چنان ترسیده بود« ، همسرم.لطفاً »هرا سعی کرد لبخند بزند:

 «کاری رو انجام دادم که...

ای عمل کردی. شجاعت این هفت ات صادقانهسکوت! تو از دستورات من سرپیچی کردی. با این وجود... متوجه شدم که با نیّ »زئوس تشر زد:

 «خرد نبودی.هم بی قهرمان، ثابت کرد که تو کامالً

 خواهد بحث کند، اما دهانش را بسته نگه داشت. رسید هرا میبه نطر می

 «پسرم، بیا اینجا. »ها ایستاده بودند:غره رفت، جایی که دوقلوها چشمزئوس به سایه« آپولو، گرچه... »

بیشتر از هفده  .رسید که دلسرد کننده بودخدای نوجوان به نظر میرود. آنقدر زیاد شبیه یک نیمهآپولو ذره ذره جلو رفت، انگار که روی الوار راه می

اش و یک شمشیر بر کمربندش. برادر جیسون رسید، شلوار جین و تی شرت کمپ دورگه را بر تن داشت، با یک کمان بر روی شانهسال به نظر نمی

 باشد.  توانست هم از جانب میراها و هم از جانب خدایانموهای بلوند بهم ریخته و چشمان آبی رنگ میآن با 

ی آپولو جیسون فکر کرد که شاید آپولو این حالت را گرفته تا توی چشم نباشد، یا در برابر پدرش ترحم انگیز به نظر برسد. ترس درون چهره

 رسید، و همچنین بسیار انسان گونه. واقعی به نظر می مطمئناً
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 را باال بردند.  شانهای چروکیدهساز دور خدا جمع شدند، حلقه زدند و دستسه سرنوشت

 «تو دو بار من رو ناامید کردی. »زئوس گفت:

 «سر... سرورم... »هایش را تر کرد:آپولو لب

در وظایفت کوتاهی کردی. تسلیم تکبر و تملق شدی. فرزندت اکتاویان رو تشویق کردی که راه خطرناکش رو دنبال کنه، و یک   -

 ی ما رو نابود کنه. نگام کردی که هنوز هم ممکنه همههپیشگویی نابه

 اما...   -

 «مونی.مپوس منتظر میی، تو در الکافیه! بعدا در مورد مجازاتت صحبت خواهیم کرد. فعالً »زئوس غرید:

سازها دور او چرخیدند، درون هوا حل شدند و گردباد درخشان به سمت زئوس دستش را تکان داد، و آپولو تبدیل به ابری از پولک شد. سرنوشت

 آسمان شلیک شد. 

 «فته؟می شچه اتفاقی برا »جیسون پرسید:

 کرده بود، همدردی نوظهوری با آپولو داشت.  زئوس را مالقات خدایان به او خیره شدند، اما جیسون اهمیتی نداد. حاال که واقعاً

 «ای برای توجه کردن داریم.این به تو مربوط نیست. ما مشکالت دیگه »زئوس گفت:

 سکوت ناخوشایندی پارتنون را فرا گرفت. 

 د. فهمید که چطور آپولو سزاوار جدا شدن به خاطر مجازات بودرست نبود که این موضوع کنار گذاشته شود. جیسون نمی

 یک نفر باید مقصر شناخته بشه. زئوس گفته بود: 

 اما چرا؟

پدر، من پیمانی برای بزرگداشت تمام خدایان بستم. با کیموپولیا پیمان بستم که وقتی این جنگ تموم شد، هیچ کدام از خدایان  »جیسون گفت:

 «ها نمونند.بدون معبدی در کمپ

 «خوبه. اما... کیم چی؟ »زئوس اخم کرد:

 «های منه.اون یکی از بچه »یدون درون مشتش سرفه کرد:پوسا

 « جوری از هم جدا شدن.ها همینها و رومیکنه. از اولش هم یونانیدیگه چیزی رو حل نمیمنظورم اینه که مقصر دونستن هم »جیسون گفت:

 هوا به طرز خطرناکی یونیزه شد. پوست سر جیسون مور مور شد. 

 برانگیخه است. ممکن بود تبدیل به پولک شود یا از آکروپولیس به بیرون پرت شود. پنج دقیقه بود که پدرش ر متوجه شد که خشم پدرش را

 انداخت. اشناخته بود و تاثیر خوبی گذاشته بود. حاال داشت آن را دور می
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 داد. یک رومی خوب به حرف زدن ادامه نمی

، اما جلوی خودش را احمقانه استخواست بگوید می« ازات کردنش برای بیدار شدن گایا...آپولو مشکل نبود. مج »جیسون به حرف زدن ادامه داد:

 «...غیر عاقالنه ست. »گرفت:

 «.نادانگی ، به من میجمع شدهجلوی خدایان  »صدای زئوس تقریبا شبیه به زمزمه بود:« غیر عاقالنه. »

 کردند. پرسی انگار آماده بود که وسط بپرد و کنارش بجنگد. باش کامل نگاه میدوستان جیسون با حالت آماده

به خاطر آرمان ما جنگید. اعصابش متشنجه.  خیلی سختپدر، این قهرمان برای مدت طوالنی و  »ها قدم بیرون گذاشت:سپس آرتمیس از سایه

 «باید این رو هم در نظر بگیریم.

صحبت  شاش چنان پیام واضحی فرستاد که انگار در ذهنکرد. حالت قیافه شای متوقفغرهچشمبا ون شروع کرد به اعتراض، اما آرتمیس جیس

 زنم. تر شد من باهاش حرف میمرونکن. وقتی زئوس آ اصرارخدا. اما ، نیمهمنونمکرد: می

 «طور که شما اشاره کردید.ترمون قرار بدیم، همونمشکالت مهممطمئناً، پدر، ما باید توجهمون رو روی  »الهه ادامه داد:

 «اون بیدار شده، مگه نه؟ »به طرز واضحی مشتاق عوض کردن موضوع بود:« گایا. »دوید: بحث آنابث پابرهنه وسط

 بیرون آمده بود.  اش انگار تازه از ماکروویوهای هوا از وزوز افتادند. جمجمهزئوس به طرف او چرخید. اطراف جیسون، مولکول

 «بیداره. کامالً ندرسته. خون المپی ریخته شده. او »زئوس گفت:

 «ی زمین رو بیدار کردم؟ این عادالنه نیست!اوه، بیخیال! من یه ذره بینیم خون اومد و تمام کره »پرسی اعتراض کرد:

او نگاه موافقت آمیزی « پرسی جکسون. برای کسی نفعی نداره.اعتراض به بی عدالتی مثل مقصر دونستنه،  »اش گذاشت:آتنا سپرش را روی شانه

 « حاال شما باید خیلی سریع عمل کنید. گایا برخاسته تا کمپ شما رو نابود کنه. »به جیسون تحویل داد:

 «گه.برای اولین بار، آتنا درست می »اش تکیه کرد:ی سه شاخهپوسایدون به نیزه

 «؟باربرای اولین  »آتنا اعتراض کرد:

 «چرا باید گایا به کمپ برگشته باشه؟ خون دماغ پرسی اونجا بود. »لئو پرسید:

بهمون  تازهتونه هرجا که بخواد بیرون بزنه. . میی زمینهکره، گایا منو مقصر ندون. دوماً دماغ ،های آتنا رو شنیدیحرف رفیق، اوالً »پرسی گفت:

 «نابود کردن کمپ ماست. سوال اینه که: چطوری متوقفش کنیم؟ ش دارهلیست کارتو ری که که قراره این کار رو بکنه. گفت اولین کا گفت

و  ییجا ظاهر بشین؟ شما ارابه و نیروهای جادون همراه ما اونیتوناممم، سرورم، اعلی حضرت، شما خدایان نمی »فرانک به زئوس نگاه کرد:

 «دارید. چیزای دیگه

 «ها رو شکست دادیم. بیاین همگی بریم...ثانیه غولآره! ما در عرض دو  »هیزل گفت:

 «نه. »زئوس رک گفت:
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 «نه؟ اما، پدر... »جیسون پرسید:

 های بعد. چشمان زئوس با قدرت برق زد، و جیسون متوجه شد امروز به اندازه ی کافی پدرش را تحت فشار قرار داده... و شاید برای قرن

خودش دونست که کلمات  یهآپولو اجازه داد پیشگویی هفت نفر ادا بشه، و وقتی هرا وظیف وقتینه. ها همیمشکل پیشگویی »زئوس برافروخت:

محتمل و یه عالمه راه حل داشته باشه. شما هفت نفر،  رو تعبیر کنه، تعیین کنندگان سرنوشت آینده رو طوری بافتند که فقط یک عالمه پیشامد

 «.تونیمنمید. ما، خدایان، خدایان، مقدر شدید گایا رو شکست بدینیمه

 «های فسقلی متکی باشید تا دستوراتتون رو انجام بدن؟ای داره اگه مجبورید به فانیفهمم. خدا بودن چه فایدهنمی »پایپرگفت:

کنی ما این سوال رو پایپر عزیزم، فکر نمی »ای ردوبدل کردند. هرچند، آفرودیت به آرامی خندید و دخترش را بوسید:های تیرهتمام خدایان نگاه

ها احتیاج داریم، داره. ما به شما فانیمی برای هزاران سال از خودمون پرسیدیم؟ اما این چیزیه که ما رو به هم مقید کرده، مارو جاودان نگه

 «قدر که شما به ما احتیاج دارید. هرچقدر هم آزاردهنده باشه، حقیقت داره.همون

پس، چطور ممکنه ما بتونیم به موقع به کمپ برسیم تا نجاتش بدیم؟  »پا شد، انگار دلش برای فیل بودن تنگ شده:فرانک با ناراحتی این پا و آن 

 «ها طول کشید تا به یونان برسیم.ماه

 «تونید بادها رو آزاد کنید تا کشتی مارو برگردونه؟بادها. پدر، نمی »جیسون گفت:

 « و رو به جریزه ی النگ پرت کنم.تونستم تمن می »زئوس با نگاه غضبناکی گفت:

 ؟اممم، اون یه شوخی بود، یا یه تهدید، یا...  -

 «ای که در بر داره.... اما نیروییپرت کنمتونستم کشتی شما رو به کمپ دورگه همین بود. من می نه، من منظورم دقیقاً »زئوس گفت:

تونه همچین پسرم لئو کشتی خوبی درست کرده، اما نمی »ها سرش را تکان داد:مکانیکپیکر، خدای شلخته در یونیفرم های سریر غولکنار ویرانه

 « شه، شاید هم زودتر.فشاری رو تحمل کنه. به محض رسیدن متالشی می

ونه. به محض رسیدن که بمونه تا ما رو به خونه برگردیته آرگو دو از پسش برمیاد. فقط باید به اندازه ی کافی ی »لئو کمربند ابزارش را صاف کرد:

 «تونیم کشتی رو ترک کنیم.به اونجا، می

 «کشنده. خطرناکه... احتماالً »هفاستوس هشدار داد:

ی این بحث پیروزی همیشه خطرناکه. و اغلب مستلزم فداکاریه. لئو والدز و من درباره »الهه نایک حلقه گل برگ بو را دور انگشتش چرخاند:

 خیره شد.  او با کنایه به لئو« کردیم.

جیسون فهمم... اوه، خدای من، اوه، میی عبوس آسکلپیوس را هنگام آزمایش کردن به خاطر آورد: آمد. او چهرهاز این خوشش نمی جیسون اصالً

ها ها را بکند، نه این که آنخواست خودش این ریسکشناخت. اما میدانست آنها برای شکست دادن گایا باید چه کار کنند. او خطرات را میمی

 را به لئو واگذارد. 

 تونه هردوتامون رو پوشش بده. پایپر داروی شفابخش رو داره، اون میجیسون به خودش گفت: 
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 «کنه؟لئو، نایک درمورد چی صحبت می »آنابث گفت:

انجامش  بایدها. ما تونیم انجامش بدیم، بچهو غیره و غیره. مهم نیست. ما میمثل همیشه. پیروزی. فداکاری. غیره  »لئو سوال را نادیده گرفت:

 «بدیم.

 گفت: بدترین چیز هنوز در راه بود. حس وحشت جیسون را فراگرفت. زئوس در مورد یک چیز درست می

 زمان انتخاب که رسید، توفان یا آتش، ناامید نشو. نوتوس، باد جنوبی به او گفته بود: 

 «گه. همه روی عرشه برای آخرین سفر.لئو درست می »نتخابش را کرد:جیسون ا
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Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 چیزهای زیادی برای یک خداحافظی احساسی وجود داشت. 

 «آماده باشید!»آرگو دو را از دماغه گرفته بود. او فریاد زد: و صد فوت بلندی داشت زئوس :آخرین چیزی که جیسون از پدرش دید

 سپس کشتی را به باال پرتاب کرد و مانند یک بازیکن والیبال آبشار زد. 

د نکمیشکمش سعی به نظر رسید ای لئو به دکل بسته نشده بود، ممکن بود تکه تکه شود. 319نقطهاگر جیسون با یکی از کمربندهای ایمنی بیست

 هایش بیرون کشیده شد. در یونان بماند و تمام هوا از ریه

                                                            

 و.                             –های اتکای کمربند ایمنی است؛ برای مثال کمربند سه نقطه ای به این شکل است منظور از نقطه، نقطه319
 

LI 
 جیسون
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با یک صدای بووم، آرگو دو  ،کشتی زیر پاهای جیسون مانند یک الیه یخ نازک ترک خورد ییاه شد. کشتی لرزید و ترک خورد. عرشهآسمان س

 به بیرون از ابرها پرت شد. 

 «جیسون! عجله کن! »لئو فریاد زد:

 ها را باز کند. انگشتانش احساسی مثل پالستیک ذوب شده داشت، اما جیسون توانست تسمه

خوردند. در سقوطی آزاد به سمت پایین پیچ می کهدر حالیکشتی را مستقیم نگه دارد مسیر کرد تا لئو با داشبرد کنترل درگیر بود، ناامیدانه تالش می

های ثل فریزبیفت. نیروی گریز از مرکز، سپرها را مرکشید. یک منجنیق کنده شد و در هوا باال ها آتش گرفته بودند. فستوس آژیر خطر میبادبان

 ها پر داد. فلزی از روی نرده

تری روی عرشه های عریضکرد تا خودش را ثابت نگه دارد، شکافخورد و از بادها استفاده میکه جیسون به سمت دستگیره تلوتلو میدرحالی

 گشوده شد. 

 توانست به بقیه برسد... اگر نمی

خوران جلو رفتند. پایپر، کشیدند، سکندریکه طناب نجاتی را که به دکل وصل کرده بودند میسپس دریچه از هم باز شد. فرانک و هیزل در حالی 

 رسیدند. آنابث و پرسی نیز دنبالشان رفتند، همگی درمانده به نظر می

 «برو! برو، برو، برو! »لئو فریاد زد:

 برای اولین بار، لحن لئو به شدت جدی بود. 

بقیه،  یپرتاب در طول دنیا، ذهن جیسون را کند کرده بود. با توجه به قیافه یهحبت کرده بودند، اما آن ضربخروجشان ص ینقشه یآنها درباره

 آنها نیز وضعیت بهتری نداشتند. 

 بیاید بریم! حرکت کنید! »گفت:کرد و با صدای هولوگرافیکش میکنان حرکت میبافوردِ میز آنها را نجات داد. او در طول عرشه تلق تلوق

 «تمومش کنید!

 های هلی کوپتر از هم جدا شد و بافورد وزوز کنان دور شد. میز به شکل پره یسپس باال

خدای گیج، حاال یک اژدهای خاکستری گیج شده بود. هیزل روی گردنش باال رفت. فرانک، پرسی و فرانک تغییر شکل داد. به جای یک نیمه

 هایش را باز کرد و اوج گرفت. های جلویش چنگ زد، بعد بالآنابث را با پنجه

پرواز بود، اما اشتباهی کرد و پایین را نگاه کرد. منظره مانند یک شهر فرنگ چرخانی از آسمان، زمین، آسمان  یهجیسون کمر پایپر را گرفت، آماد

 شد. و زمین بود. زمین بدجور داشت نزدیک می

 «تونی انجامش بدی! با ما بیا!لئو، تو نمی »جیسون فریاد زد:

 نه! از اینجا برید!  -
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 «لئو! لطفا... »پایپر تالش کرد:

 ! بهتون گفتم، من یه نقشه دارم. حاال دیگه کیشته!رات رو نگه دار، پایپدوی سخنوریجا  -

 جیسون برای آخرین بار به کشتی زوار در رفته نگاه کرد. 

 گذاشتند.و لئو را جا می ،کردندآنها بود. حاال داشتند آن را برای همیشه ترک می یهآرگو دو برای مدت طوالنی خان

 متنفر بود، اما عزم جدی را در چشمان لئو دید. درست مثل مالقاتش با پدرش، زئوس، وقتی برای خداحافظی کامل نداشت.  جیسون از این کار

 ها را مهار کرد، و او و پایپر در آسمان پرت شدند.جیسون باد

 

 زمین، کمتر در هرج و مرج نبود.

ها، مردان دوسر، سنتورهای سینوسفالی -ها پخش شده بودندرا دید که در تپهکردند، جیسون ارتش عظیمی از هیوالها که آنها سقوط میدرحالی

دورگه،  یتپه یخدایان را محاصره کرده بودند. در قلهکوچک از نیمه یدو جزیره -توانست نام ببردچیزهایی که حتی نمی یهوحشی، دیوها و بقی

سه کنار پای آتنای پارتنوس، نیروی اصلی کمپ دورگه به همراه یگان اول و پنجم جمع شده بودند، دور عقاب طالیی لژیون آرایش گرفته بودند. 

 ند. نکرسید فشار حمالت را تحمل میسوتر حالت دفاعی گرفته بودند و به نظر مییگان رومی دیگر چند صد یارد آن

 کشیدند، انگار که منتظر دستور بودند. ر دور جیسون حلقه زدند، مصرانه جیغ میهای غول پیکعقاب

 فرانک، اژدهای خاکستری، به همراه مسافرانش به کنار آنها پرواز کرد. 

 «...ملحق نشنخداها نیمه یههیزل! اون سه یگان توی دردسر افتادن! اگر به بقی »جیسون فریاد زد:

 «نک، برو!اون با من! فرا »هیزل گفت:

و پرسی در پنجه دیگرش « بریم بگیریمشون! »هایش فریاد زد:اژدها فرانک به سمت چپ تغییر جهت داد، در حالی که آنابث در یکی از پنجه

 «من از پرواز متنفرم! »فریاد زد:

 دورگه چرخیدند. یهتپ یهبه سمت قل پایپر و جیسون مستقیماً

کرد، محکم تپید. چند ها دید که راهش را از میان جمعیتی از مردان دوسر باز میا در خط مقدم با یونانیقلب جیسون موقعی که نیکو دی آنجلو ر

ها بدون سوال زد، و رومیتر، رینا سوار بر یک پگاسوس جدید نشسته بود و شمشیر کشیده بود. او دستورات را سر لژیون داد میطرففوت آن

 جایی نرفته بود.کردند، انگار که او هرگز پیروی می

پیکری را ندید که در حال ویران کردن دنیا باشد. خیلی خوب. زمین غول یهجیسون اوکتاویان را هیچ جا ندید. خوب بود. همین طور او هیچ اله

توانستند کاش مید کهایشاید گایا بیدار شده بود، یک نگاه به دنیای مدرن انداخته بود و تصمیم گرفته بود دوباره به خواب برود. جیسون آرزو کر

 شانس باشند، اما شک داشت.قدر خوشاین
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 ها باال رفت. ها و یونانیهایشان را کشیده بودند، و صدای خوشحالی رومیاو و پایپر روی تپه فرود آمدند، شمشیر

 «به موقع! خوشحالم که تونستین به ما ملحق بشین! تقریباً »رینا داد زد:

 را.  او او، پایپر را مخاطب قرار داده بود، نهجیسون با یک شوک فهمید 

 «ما چند تا غول داشتیم که بکشیم! »پایپر نیشخند زد:

 «عالیه! با چندتا از این بربرها از خودت پذیرایی کن. »رینا لبخندش را برگرداند:

 ، ممنونم!که نه چرا  -

 دو دختر شانه به شانه هم وارد نبرد شدند. 

سر های بیدیگر را همین پنج دقیقه پیش دیده باشند، سپس برگشت تا مردان دوسر را به جنازهانگار که هم ،تکان دادنیکو سری برای جیسون 

 «زمان بندی خوبی بود. کشتی کجاست؟ »تبدیل کند:

به اطراف پراکند. جیسون ها را دکل، بدنه و اسلحه یههای سوختای کرد. آرگو دو عرض آسمان را در گویی از آتش طی کرد، تکهجیسون اشاره

 بود. تواند از آن جهنم جان به در ببرد، اما باید امیدوار میفهمید که حتی لئوی ضدآتش چگونه مینمی

 «خدایان! حال همه خوبه؟ »نیکو گفت:

 «گفت که یه نقشه داره. »صدای جیسون شکست:« لئو... »

 های غربی ناپدید شد. جیسون با وحشت منتظر صدای انفجار ماند، اما در میان غرش نبرد چیزی نشنید. گلوله آتشین پشت تپه

 «حالش خوبه. »نیکو به چشمانش نگاه کرد:

 البته.   -

 اما برای محکم کاری... به خاطر لئو.   -

 دند. آنها به میان مبارزه حمله بر« به خاطر لئو. »جیسون موافقت کرد:

راندند. سناتورهای وحشی سرنگون شدند. مردان کله گرگی ها به آرامی دشمن را عقب میها و یونانیای داد. رومیخشم جیسون به او نیروی تازه

 شدند، زوزه کشیدند. در حالی که تبدیل به خاکستر می

زدند، انسان نماهای از آسمان شیرجه می یی کههاآمدند، گریفینون میها بیراز میان علفکه ها ارواح دانه، کارپوی ؛هیوالهای بیشتری ظاهر شدند

 های شیطانی از جنس خمیربازی بیفتد. شدند جیسون به فکر انسانرُسی که باعث می یهبدقوار

 «اون روحا کالبد زمینی دارن. نذار بهت ضربه بزنن! »نیکو هشدار داد:

 ته بود. گایا چندتا سوپرایز ذخیره کنار گذاش مسلماً
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ویل سولیس، رهبر کابین آپولو، به سمت نیکو دوید و چیزی در گوشش گفت. در میان صدای فریاد و چکاچک شمشیرها، جیسون  به یک باره

 ها را بشنود. نتوانست حرف

 «جیسون، من باید برم! »نیکو گفت:

 متوجه نشد، اما سری تکان داد، و ویل و نیکو به میان نبرد دویدند.  جیسون واقعاً

 ای از کابین هرمس بدون هیچ دلیل واضحی جیسون را دوره کردند. یک لحظه بعد، جوخه

 «چه خبر، عالیجناب؟ »کانر استول نیشخند زد:

 «؟یمن خوبم. تو چطور »جیسون گفت:

شه شکایت کرد. روز آره، نمی »را در یک روح دانه فرو کرد، که به شکل ابری از گندم منفجر شد:کانر از نیزه یک دیو جاخالی داد و شمشیرش 

 «خوبیه.

و موجی از تیرهای آتشین از روی دیوار سپری لژیون کمانه کرد و گروهی از دیوها را نابود کرد. خطوط « شلیک تیرهای آتشین! »رینا فریاد زد:

 های نوک برنزشان له کردند. را به صالبه کشیدند و دیوهای زخمی را زیر پوتین هاها پیشروی کردند، سناتوررومی

 «نید!وعقب بر وسواره نظام ر »از جایی پایین تپه، جیسون شنید که فرانک ژانک به التین فریاد زد:

هایشان با خون هیوالها م جدا شدند، نیزهبه جلو پیش رفتندگله عظیمی از سناتورها با وحشت از ه صنقوقتی سه یگان دیگر لژیون با آرایشی بی

 کرد. سمت چپ فرانک، هیزل سوار بر آریون با غرور به جلو راند. ها حرکت میدرخشان شده بود. فرانک در جلوی آن

 «درود، پراتور ژانگ! »رینا فریاد زد:

 «ها نزدیک!صف آرالنو! بیاید انجامش بدیم. لژیون، درود، پراتور رامیرز »فرانک گفت:

که که هر پنج یگان لژیون به شکل یک ماشین کشتار عظیم به هم پیوستند. فرانک شمشیرش را ها باال رفت، درحالیفریاد شادی از میان رومی

 هایی از آذرخش میان دشمن کشیده شد و چندصد نفر از هیوالها جزغاله کرد. به سمت جلو گرفت و از پرچم عقاب طالیی، پیچک

 «آرایش مثلثی! به پیش!لژیون،  »ا فریاد زد:رین

 که پرسی و آنابث با نیروهای کمپ دورگه بازگشتند باال رفت. یک فریاد شادی دیگر در سمت راست جیسون درحالی

 «ها! بیاید، اممم، بجنگیم و اینا!یونانی »پرسی فریاد زد:

 فریاد زدند و حمله کردند.  هاآنها مثل بانشی

 کردند. گونه سازمان بندی یا هرچیز دیگری نداشتند، اما آن را با اشتیاق جبران میها بود. آنها هیچزد. او عاشق یونانیجیسون نیشخند 

 جیسون در مورد جنگ حس خوبی داشت، به جز دو سوال بزرگ: لئو کجا بود؟ و گایا کجا بود؟
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 متاسفانه جواب سوال دوم را زودتر گرفت. 

ط کردند. دیوها سُر خوردند. خدایان سقوالجثه تبدیل بود. نیمهموج برداشت که انگار تپه دورگه به یک تشک تویوبی عظیمزیر پاهایش، زمین چنان 

 سناتورها با صورت به زمین یورش بردند. 

 . بیدار: صدایی در سراسر اطرافشان غرید

رو به باال چرخید. ستونی خاکی به شکل پیکر یک زن بیست  معظیبعدی، علف و خاک مثل نوک یک دریل  یهتر، روی قله تپصدها یارد آنطرف

های درخت در هم پیچیده ای و مثل ریشههای علفی بافته شده بود، پوستش به سفیدی کوارتز بود، موهایش قهوهلباسش از تیغ .فوتی متراکم شد

 بود. 

 «تونه من رو متوقف کنه.شما نمی یهوی ناچیز مجسمجاد »گایا، مادر زمین چشمان سبز محضش را باز کرد:« .های کوچولواحمق  »

کرد، خشم زمین را عقب خدایان دفاع میگفت، جیسون متوجه شد که چرا گایا تا حاال ظاهر نشده بود. آتنای پارتنوس از نیمهکه این را میدرحالی

 آتنا هم فقط تا آن موقع توانسته بود در برابر اولین الهه دوام بیاورد.  یهداشت، اما حتی ارادنگه می

 خدایان را دربرگرفت. یک جبهه هوای سرد، ارتش نیمه یهترسی محسوس به انداز

 «.بدیم شتونیم شکستها، ما با هم میها و رومییونانی »اش واضح و بلند بود:جادوی سخنوری« نید!ومحکم بم »پایپر فریاد زد:

های بستر خروشیدند، خاک به صورت موجی ناهموار درختان کج شدند، سنگ ،گایا خندید. او دستانش را از هم باز کرد و زمین به سمتش خم شد

های خدایان با هم شروع به فرو رفتن در زمین کردند. یکی از منجنیقشد. جیسون بر روی باد بلند شد، اما در سراسر اطرافش تمام هیوالها و نیمه

 اکتاویان واژگون شد و در کنارۀ تپه ناپدید شد. 

 «...یخواید با الههای میتمام زمین بدن منه. چه مبارزه »گایا غرید: 

 فووومپ!

 تپه قاپیده شد و در چنگال یک اژدهای آهنی پنجاه تنی شروع به غریدن کرد.  یهدر درخششی برنزی، گایا از دامن

رفت، سوار روی که باال میهای درخشانش به سمت آسمان بلند شد، فاتحانه آتش از حلقش بیرون داد. درحالیبا بالفستوس، دوباره متولد شده، 

 تر شد، اما نیشخند لئو غیرقابل تردید بود. تر و تشخیصش سختپشتش کوچک

 «! جیسون! نمیاید؟ جنگ این باالست!رپایپ »لئو رو به پایین داد زد:
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Niko

Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 همان موقع که گایا از زمین کنده شد، زمین ثابت شد. 

بیشتری بیرون هیوالها خودشان را با سرعت  خدایان از غرق شدن بازایستادند، گرچه تعداد زیادی هنوز تا کمر دفن شده بودند. متاسفانه، ظاهراًنیمه

 خدایان سوءاستفاده کردند. سازمانی نیمهها حمله کردند، از بیها و رومیکشیدند. آنها به یونانیمی

تا اون باال ببره!  مونوتونه بقیهصبر کن! فرانک می »خواست از زمین بلند شود که پرسی فریاد زد:جیسون بازویش را دور کمر پایپر گذاشت. می

 « تونیم...می مونهمه

 «جا هنوز یه ارتش برای شکست دادن هست. به عالوه، پیشگویی...ها اینجا به تو احتیاج دارن. ایننه، پسر. اون »جیسون گفت:

های دروازه توزل یه رومه. یا توبذاری این کار رو بکنن، پرسی. این مثل جستجوی آنابث  بایدگه. می راست »فرانک بازوی پرسی را چنگ زد:

 «تونن باشن.گ. تو این قسمت فقط اونا میمر

هی! یه  »آمد، ولی در آن لحظه سیل هیوالها بر سر نیروهای یونانی نازل شدند. آنابث به سمتش داد زد:پرسی به وضوح از این کار خوشش نمی

 پرسی دوید تا به او بپیوندد. « جاست!مشکلی این

LII 
 جیسون
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 آرایی کنند. تا دوباره لژیون را صف ن را برای احترام نظامی رومی باال بردند، سپس دویدندهایشافرانک و هیزل به طرف جیسون برگشتند. دست

 جیسون و پایپر روی باد به شکل مارپیچ باال رفتند. 

 «.من دارو رو دارم؛ مشکلی برام پیش نمیاد. ، من دارو رو دارم »پایپر مثل یک سرود زمزمه کرد:

ای ایا، شمشیر فایدهگا به نحوی هنگام جنگ گم کرده است، ولی شک داشت که مهم باشد. در برابر جیسون متوجه شد که پایپر شمشیرش ر

داشت. زمستان گذشته، پایپر در یمنداشت. مسئله در مورد آتش و طوفان بود... و یک نیروی سوم، جادوی سخنوری پایپر، که آنها را کنار هم نگه 

 تری برعهده داشت. ار بزرگک، کمک کرده بود تا هرا را از زندانی زمینی آزاد کنند. اکنون او گرگ نیروی گایا را کند کرده بود یهخان

گردباد بزرگی  یهد آنها در میانرفتند، جیسون باد و ابرها را اطرافشان جمع کرد. آسمان با سرعتی مهیب پاسخ داد. خیلی زوکه باال میدرحالی

 هایش را به ارتعاش انداخت. رعد دندانبودند. آذرخش چشمان جیسون را سوزاند. 

کرد تا دوباره به زمین بریزد، ولی باد او را در هوا نگه میشد، سعی باالی سرشان، فستوس با الهه درگیر بود. گایا همچنان متالشی می مستقیماً

کرد. در این حین، از گرفتن شکلی جامد به خود میرسید او را مجبور به کرد، که به نظر میهای آتش او را پخش میداشت. فستوس با شعلهمی

این به خاطر مادرمه، اسپرانزا لجن پست! صورت چرکی!  »های خودش الهه را منفجر کرد و ناسزا پراند:پشت فستوس، لئو با شعله

 «!320والدز

 شد. کرد و بخار میمی تمام بدنش پوشیده در آتش بود. باران در هوای طوفانی معلق بود، ولی تنها در اطرافش جلز ولز

 جیسون به سرعت به طرف آنها رفت. 

ای از باد محدود خروشید و او را در پیلهار کرد که اطراف گایا به شدت میضی روان سفید شد، ولی جیسون گردانی از ونتی احگایا تبدیل به ماسه

 کرد. 

ها را منحرف کرد. به راه ن به سختی آنری سنگ و خاک پرت کرد که جیسوهای انفجاگایا مبارزه کرد. هنگامی که درحال فروپاشی نبود، گلوله

 اده بود. انداختن طوفان، مهار کردن گایا، شناور نگه داشتن خودش و پایپر... جیسون هرگز کاری به این سختی انجام ند

شنا کند، درحالیکه یک ماشین را باالی سرش نگه کرد فقط با پاهایش های سربی پوشانده شده است، تالش میکرد که انگار با وزنهحساس میا

 داشت. گایا را دور از زمین نگه می بایدداشته است. ولی او 

 این رازی بود که کیم به آن اشاره کرده بود، هنگامی که آنها در کف دریا با هم صحبت کرده بودند. 

ین ها با حیله به زمین کشیده شده بود. آنها او را روی زمین نگه داشته بودند، به همخدای آسمان، توسط گایا و تایتان ،خیلی وقت پیش، اورانوس

 تالشی کنند. اش، قادر بودند او را ماش به خاطر دور بودن زیاد از قلمرو خانههای تضعیف شدهقدرتوجود توانست فرار کند، و با دلیل نمی

کردند تا می شداشتند و ضعیفور نگه مید -زمین -اشکردند. باید گایا را از منبع انرژیو پایپر باید این سناریو را معکوس می اکنون جیسون، لئو

 بشود او را شکست داد. 

                                                            
320 ESPERANZA VALDEZ 
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ونه توانسته بود اژدها را فهمید که لئو چگآنها باهم باال رفتند. فستوس با تقال غژغژ کرد و نالید، ولی به ارتفاع گرفتن ادامه داد. جیسون هنوز نمی

تمام مدت در حال  ی کشتی گذرانده بود. لئو حتماًهای گذشته به کار در تنههفتهاز نو بسازد. سپس او تمام ساعاتی را به یاد آورد که لئو در طول 

 کشتی بوده است.  یهکشیدن این نقشه و ساختن یک کالبد جدید برای فستوس در بدن

شود... جیسون پنداشت این شگفت شود. یک کشتی که به یک اژدها تبدیل میدانسته که آرگو دو در نهایت متالشی میدر درون خود می حتماً

 انگیزتر از تبدیل شدن یک اژدها به یک چمدان، پیش از این در کبک، نیست. 

 خوشحال بود. شان که دوباره روی کار آمده بود هرطور که اتفاق افتاده بود، جیسون از دیدن دوست قدیمی

ای های بیشتری منفجر شود. بدنش به شکل تودهاو به شکل شن فروریخت، تا فقط با شعله« من رو شکست بدین! دتونینمی » گایا گفت:

 «ام!من جاودانه» شیشه ذوب شد، خرد شد، بعد دوباره به صورت یک انسان شکل گرفت:

 و فستوس را باالتر راند.« ای!ای آزاردهندهبه طرز جاودانه» لئو فریاد زد:

 جیسون و پایپر به همراهشان باال رفتند.

 «تر ببر، من باید نزدیکش باشم.من رو نزدیک» پایپر اصرار کرد:

 های انفجاری...ها و گلولهپایپر، شعله  -

 دونم.خودم می  -

کردند، او را به حالت جامد نگه داشتند، اما این تنها کاری بود که جیسون حرکت کرد تا وقتی که دقیقا کنار گایا قرار گرفتند. بادها الهه را احاطه 

توانست برای مهار انفجارهای سنگ و خاک گایا انجام دهد. چشمان گایا سبز خالص بود، انگار تمام طبیعت در تعدادی جسم اندامی جیسون می

 ی قاشق فشرده شده بود. به اندازه

 «های احمق!بچه» های مینیاتوری از شکل افتاده بود:ها و رانشصورت گایا با زلزله

 «.هکنسنگینی می روتهای متمادی درد و ناامیدی قرن» کرد:صدایش مهربانی و دلسوزی ساطع می« ای.تو خیلی خسته» پایپر به الهه گفت:

 کت!اس  -

ترل باد را از دست داد. ممکن بود دچار سقوط آزاد شود، ولی فستوس او و پایپر را در ای کنقدرت خشم گایا چنان عظیم بود که جیسون لحظه

 بزرگ دیگرش گرفت.  یهپنج

هات، خدایان، فرزندان هزاران سال غم و اندوه. شوهرت اورانوس بدرفتار بود. نوه »آوری پایپر تمرکزش را حفظ کرد. او به گایا گفت:به طرز شگفت

 «ای.ها و صددستان، در تارتاروس انداخته شدند. تو از اندوه و غصه خستهت، سایکالپسهو سرنگون کردن. فرزندان دیگها رمحبوبت تایتان

 تر زیر و رو شد. اما ظاهراً وجودش آهسته« !هدروغ »گایا به شکل گردبادی از خاک و علف فروپاشید:
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ی های پایپر دربارهشد. حرفشد. جیسون برای کنترلش خیلی ضعیف مییق میگرفتند، هوا برای تنفس بیش از حد رقاگر آنها بیشتر اوج می

 شد بدنش احساس سنگینی کند. کشید، باعث میخستگی، روی او هم اثر گذاشته بود، قدرتش را بیرون می

ای، به طرز غیر قابل درکی از خیلی خسته خوای. تومی استراحتخوای، بیشتر از پیروزی، بیشتر از انتقام... تو چیزی که تو می »پایپر ادامه داد:

 «ای.های ناسپاس خستهها و غیرفانیفانی

 تونی... من... برای من حرف نزن... تو نمی  -

خوای که چشمانت رو یک کلمه. تو اجازه می »های جیسون طنین انداخت:صدایش در استخوان« خوای.چیز می هتو ی »پایپر با سخنان نرم گفت:

 «خوای.می -خواب -مشکالتت رو فراموش کنی. توببندی و 

 ی فستوس سست شد. گایا به فرم انسانی متراکم شد. سرش خم شد، چشمانش بسته شدند و در پنجه

 متاسفانه، جیسون هم شروع به از کار افتادن کرد. 

 . رقصیدندهای سیاه در چشمان جیسون میرفت. توفان پراکنده شد. نقطهباد داشت از بین می

 «لئو! ما فقط چند ثانیه وقت داریم. جادوی سخنوری من دیگه... »پایپر برای هوا نفس نفس زد:

کردند. فستوس بخار کرد و اش را درخشان میها زیر پوستش موج برداشتند، جمجمه. شعلهدرست شده بودلئو انگار از آتش « دونم!خودم می »

کنم. نگران نباشید. ولی شماها تونم بیشتر از این آتش رو مهار کنم. تبخیرش میمن نمی »ت:سوخاش در میان لباس جیسون میدرخشید، پنجه

 «باید برید.

 «تونی...نه! ما باید همراه تو بمونیم. پایپر دارو رو داره. لئو، تو نمی »جیسون گفت:

هی. من بهت گفته بودم که یه نقشه  »مذاب شده بود: یههای نقرهایش مانند شمششد، دندانها ترسناک میلئو نیشخند زد، که در میان شعله

 «ها دوستتون دارم.بچه ،دارم. کی قراره بهم اعتماد کنی؟ و به هرحال

 فستوس باز شد، و جیسون و پایپر سقوط کردند.  یهپنج

 ها به طرف زمین سرنگون شدند. زد، و آنجیسون نیرویی برای متوقف کردنش نداشت. او پایپر را گرفته بود که نام لئو را فریاد می

 شد. تر میتر و داغکوچک -دوم خورشیدیک  -فستوس تبدیل به یک توپ آتشین مبهم در آسمان شد

یک جیغ انسانی، به سرعت رو به باال شتافت.  آتشین درخشان از سمت زمین با صدای بلند، تقریباً یهسپس، درگوشه چشم جیسون، یک گلول

 مشتعل به توپ آتش باالی سرشان برخورد کرد.  یهدن جیسون، گلولدرست پیش از بیهوش ش

 انفجار تمام آسمان را طالیی کرد. 
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 کرد دیگر چیزی بتواند او را غافلگیر کند. نیکو شاهد اشکال بسیاری از مرگ بود. فکر نمی

 کرد.او اشتباه می

 «اکتاویان. »یل سولیس به سمتش دوید و یک کلمه در گوشش گفت:در وسط نبرد، و

ی تفاله یاین حرف توجه کامل نیکو را جلب کرد. وقتی که شانس کشتن اکتاویان را داشت تردید کرده بود، اما امکان نداشت اجازه دهد آن کیسه

 «کجا؟ »غیبگو از عدالت فرار کند:

 «بیا، عجله کن. »ویل گفت:

 «برم.جیسون، من باید  »جنگید، چرخید:نیکو به سمت جیسون که داشت در کنارش می

ها را به هم های سینوسفالیکه کلههایش عبور کردند، که درحالیها از کنار تایسون و سایکالپسسپس به دنبال ویل در شلوغی شیرجه رفت. آن

های بسیار رقصیدند، هارمونیهایشان در اطراف میای از ساتیرها با فلوتور آندروود و دستهاگر« سگ بد! سگ بد! »زدند:کوبیدند، نعره میمی
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 منظورت چیه »کرد از کنارشان دوید:که با برادرش بحث میدر حالی 321خوردند. تراویس استولنواختند که ارواح کالبدخاکی ترک میناموزونی می

 «ی اشتباهی کار گذاشتیم؟که مینای زمینی رو روی تپه

خشکشان  با وحشت -خداهاهمانند هیوالها و نیمه -. مانند هرکس دیگریر پاهایشان لرزیدی راه پایین تپه بودند که زمین زینیکو و ویل در نیمه

 ی مجاور بیرون زد و گایا با شکوه تمامش ظاهر شد.زد و ستون چرخان خاک را تماشا کردند که از نوک تپه

 سپس چیزی بزرگ و برنزی از آسمان در رسید.

 فووومپ!

 اوج گرفت.فستوس، اژدهای برنزی، مادر زمین را قاپید و با او 

 «چی... چطور...؟» پته کرد:نیکو تته

 «ای داریم.انجام بدیم. ما مشکالت دیگهاون که ما بتونیم درمورد  دونم. اما شک دارم کار زیادی باشهنمی» ویل گفت:

گیری های هدفوار اهرمدیوانهشدند، نیکو اکتاویان را دید که تر میکه نزدیکترین منجنیق دوید. درحالیویل با حداکثر سرعت به طرف نزدیک

ی کاملی از طالی امپراطوری و مواد منفرجه پر شده بود. غیبگو سریع حرکت کننده قبالً با محمولهکند. بازوی پرتابماشین را دوباره تنظیم می

 انداخت. نگاهی میها ور رفت. هر از گاهی به فستوس اژدها با طناب های قالب سکندری خورد،ها و میلهکرد، روی چرخ دنده

 «اکتاویان!» نیکو فریاد زد:

عقب رفت. ردای بنفش فاخرش به قالب طناب گیر کرد،اما اکتاویان متوجه نشد. ی عظیم مهمات عقبغیبگو دور خود چرخید، سپس در برابر کره

ش و تاج گل طالیی در موهایش بازوها و گردنبخارهای برخاسته از مهمات در اطراف پیچ خوردند، انگار به سمت جواهرات طالی امپراطوری دور 

 شوند.کشیده می

سعی کردین افتخار من رو بدزدین، ها؟ نه، نه، پسر پلوتو. من ناجی رومم. به من » وار بود:ی اکتاویان تیز و کامالً دیوانهخنده« اوه، فهمیدم!» 

 «وعده داده شده!

 «منجنیق دور شو. این کار امن نیست. تاویان، ازاک» هایش را با حالتی آرام کننده باال برد:ویل دست

 کشم!البته که نیست! من با این ماشین گایا رو پایین می  -

ستوس فی چشمش، جیسون گریس را به همراه پایپر میان بازوانش در حال اوج گرفتن در آسمان دید که یک راست به طرف نیکو بیرون از گوشه

 کرد.پرواز می

 شد. رعد و برق غرید.رهای طوفانی جمع شده بودند، در حال چرخش به یک گردباد تبدیل میاطراف پسر ژوپیتر، اب

                                                            
321 Travis Stoll 
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خدایان » آسا:شدند، مانند آهن به آهنربایی غولکرد و به بار منجنیق جذب میطالی روی بدنش حاال قطعاً دود می« بینی؟می» اکتاویان فریاد زد:

 «کنن!اعمال من رو تایید می

 «و... کشیمیمنجنیق رو شلیک کنی اون و پایپر رو  هسازه. اگون داره اون طوفان رو میجیس» نیکو گفت:

 «خائن! خوبه! اونا خائنن! تماماً» اکتاویان فریاد زد:

 «ردات... تازهکه آپولو بخواد.  نیستبه من گوش کن، این چیزی » ویل دوباره تالش کرد:

یه منجنیق  فقط. دست به کار بشم باید قبل از این که اونا باالتر برن» را دور اهرم شلیک پیچید: اکتاویان دستش« !یونیانیدونی، تو هیچی نمی» 

 «...میتونه پرتاب رو انجام بده. تنهایی مثل این می

 «سنتورین!» صدایی پشت سرش گفت:

بیهوش کرده بود، برآمدگی قرمز رنگ بزرگی اش، جایی که تایسون او را با ضربه از پشت سالح محاصره، مایکل کاهال ظاهر شد. روی پیشانی

خورد. اما به نحوی راهش را از ساحل به این سو پیدا کرده و در طول مسیر یک شمشیر و سپر برداشته رفت تلو تلو میکه راه میداشت. درحالی

 بود.

 «!کشیممیباش. بعدش این یونانیا رو با هم کنم مراقبم مایکل! عالیه! وقتی این منجنیق رو شلیک می» اکتاویان با خوشحالی فریاد زد:

خار مایکل کاهال صحنه را از نظر گذراند: ردای اربابش پیچیده در طناب ماشه، جواهرات اکتاویان به خاطر مجاورت با مهمات طالی امپراطوری ب

های هدف تیراندازی احاطه شده بود. وفانی مانند دایرههای ابرهای طشدند. او به اژدها که حاال آن باال در هوا بود، نگاهی انداخت، که با حلقهمی

 سپس به نیکو اخم کرد.

 نیکو شمشیر خودش را آماده کرد.

 کرد. داد که از منجنیق دور شود. مطمئناً او حمله میاش هشدار میمطمئناً مایکل کاهال به فرمانده

 «مطمئنی، اکتاویان؟» پسر ونوس پرسید:

 آره!  -

 ؟مطمئن مطمئن  -

 کنم اونا رو دور نگه دار.دارم گایا رو نابود می وقتی. حاال شممی،احمق! من به عنوان منجی روم به یاد سپرده آره  -

 «تونیم بهت اجازه بدیم...اکتاویان، نکن. نمی» ویل نالید:

 «بگیریم. شوتونیم جلونمیما ویل، » نیکو گفت:

 توان جلوگیری کرد.ها نمیاز بعضی مرگها به یاد آورد: را در کلیسای استخوان سولیس با ناباوری به او خیره شد، اما نیکو کلمات پدرش

 «! این سرنوشت منه! کاهال، کشیک بده!تونین جلوی منو بگیرینها نمیدرسته، پسر پلوتو. شما» های اکتاویان برق زد:چشم
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سنتورین، کاری رو که باید، انجام » خدای یونانی قرار داد:دو نیمهمایکل به جلوی ماشین حرکت کرد، خودش را بین اکتاویان و « هر جور مایلی.» 

 «بده.

 «ی آخر.یه دوست خوب تا لحظه» اکتاویان چرخید تا گیره را آزاد کند:

شد، و نیکو به فستوس اژدها موفق می اگر در ضربه د،داانجام میاعصابش را از دست داد. اگر منجنیق واقعاً پرتاب را درست کنترل نیکو تقریباً 

که بود، ماند. برای یک بار، تصمیم گرفت که به دانش پدرش اعتماد کند. داد که دوستانش آسیب ببینند یا کشته شوند... اما همان جاییاجازه می

 .جلوگیری شود ها نبایداز بعضی مرگ

 «خداحافظ، گایا! خداحافظ، جیسون گریسِ خائن! »اکتاویان فریاد زد:

 اش برید.یک را با چاقوی غیبگوییاکتاویان سیم شل

 و او ناپدید شد.

که تر از آن که نیکو بتواند دنبالش کند به سمت باال پرید، و اکتاویان را همراه با مهمات پرت کرد. فریاد غیبگو محو شد تا اینبازوی منجنیق سریع

 گرفت. ی آتشین شد که به طرف آسمان اوج میاو به سادگی بخشی از گلوله

 «خداحافظ، اکتاویان. »کل کاهال گفت:مای

 کشان دور شد.طلبید. سپس پشتش را برگرداند و کشانها را به صحبت کردن میغره رفت، انگار که آنبرای آخرین بار به ویل و نیکو چشم

 توانست با سرانجام اکتاویان کنار بیاید.نیکو می

 بنامد. رهایی خوبحتی ممکن بود آن را 

 گرفت، قلبش فرو ریخت. گلوله در میان ابرهای طوفانی ناپدید شد، و آسمان در گنبدی از آتش منفجر شد.ی آتشین اوج میگلولهکه اما درحالی
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Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 های زیادی وجود نداشت.روز بعد، جواب

های غول پیکر از آسمان گرفته شده و به جای امنی آورده شدند، اما لئو توسط عقاب -بیهوش و درحال سقوط آزاد -بعد از انفجار، پایپر و جیسون

ی آرگو دو را پیدا کردند، اما اثری از فستوس ی شکستههای بدنهکردند، قطعات و تکهظاهر نشد. تمام کابین هفاستوس دره را جستجو می دوباره

 .اژدها یا اربابش نبود

 باشند.ها سنگین بود، اما نه به آن بدی که امکان داشت ها و یونانیتمام هیوالها نابود یا پراکنده شده بودند. تلفات رومی

درون جنگل ناپدید شدند. صبح، گراور آندروود دوباره برگشت تا اعالم کند که نتوانستند  دارسمها به خاطر گردهمایی بزرگان ها و ساتیرشبانه، نیمف

نقشه جیسون، پایپر و لئو کار کرده بود. گایا از منبع  حضور مادر زمین را احساس کنند. طبیعت کم و بیش به حالت طبیعی خود برگشته بود. ظاهراً

 ساز اکتاویان پودر شده بود.قدرتش جدا شده بود، با افسون به خواب رفته بود و سپس با انفجار ترکیبی آتش لئو و گلوله دست

LIV 
 نیکو
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طور که آسمان به داد، هماناش ادامه میگیمُرد، اما حاال گایا مانند شوهرش، اورانوس شده بود. زمین به فعالیت همیشیک جاودانه هرگز نمی

 اش را بدست آورد.توانست دوباره هوشیاریفعالیتش ادامه داده بود، اما گایا حاال چنان از هم پاشیده و ضعیف شده بود که هرگز نمی

 حداقل، امیدشان این بود...

شد. اما این لئو ها سپرده میدر آسمان پرتاب کرده بود به خاطره اکتاویان به عنوان کسی که برای نجات روم خودش را با توپ آتشین مرگباری

 والدز بود که فداکاری واقعی را انجام داده بود.

خدایان نه فقط به خاطر لئو، بلکه به خاطر تمام افرادی که در نبرد کشته شده بودند. نیمه .جشن پیروزی در کمپ به علت غم و اندوه ساکت بود

 هم یونانی، در آتش کمپ سوزانده شدند، و کایرون از نیکو خواست تا مراسم تدفین را سرپرستی کند. کفن پوش، هم رومی و

 کردند. ار بود. حتی صدها نفر تماشاگر او را نگران نمیزگنیکو بالفاصله موافقت کرد. او به خاطر فرصتی برای بزرگداشت مردگان، سپاس

 دیگر را روی ایوان عمارت بزرگ مالقات کردند.خدایی که در آرگو دو بودند همو و شش نیمهترین قسمت بعد از آن بود، وقتی که نیکسخت

 «تونستیم به لئو کمک کنیم.. میموندیمباید کنارش می آخرش »جیسون سرش را خم کرد، حتی عینکش هم در سایه گم شد:

اون کارایی که برای به دست آوردن داروی شفابخش انجام دادیم،  یاین درست نیست، همه »کرد، گفت:هایش را پاک میپایپر درحالیکه اشک

 «.هیچیبرای 

 «پایپر، دارو کجاست؟ بیارش بیرون. »هیزل گریه را متوقف کرد:

 پایپر، با سردرگمی دستش را به درون کیسه کمربندش برد. یک بسته از پوست بز کوهی بیرون آورد، اما وقتی پارچه را باز کرد، خالی بود.

 ها به سمت پایپر چرخید.تمام نگاه

 «چجوری؟ »آنابث پرسید:

 «خواهش کرد که کمکش کنیم. موندلوس، لئو ما دوتا رو کنار کشید. از تو »فرانک بازویش را دور هیزل گذاشت:

ی واقعی را نگه دارد. ند شیشهتا لئو بتوا -یک حقه با مه -هایش، توضیح داد که چگونه دارو را با یک توهم جابجا کرده بودهیزل در میان اشک

که چنین فرانک به آنها درباره نقشه لئو برای نابودی گایای ضعیف با یک انفجار عظیم آتشین گفت. بعد از صحبت با آپولو و نایک، لئو مطمئن بود 

 تواند از بقیه دور شود.یدانست باید تا جایی که مکمتر از ربع مایل بکشد، پس او می یانفجاری ممکن است هر فانی را تا فاصله

ش ی، بتونه از آتسکرد ممکنه احتمال کمی وجود داشته باشه که اون، پسر هفاستوخواست این کارو تنهایی انجام بده. فکر میمی» فرانک گفت:

دونست که همیم. اما میفجون سالم به در ببره، اما اگه کسی همراهش باشه... اون گفت که هیزل و من که رومی هستیم مفهوم فداکاری رو می

 «د.یدبهش اجازه نمی وقتیچبقیه شما ه

ها را پرتاب کنن. اما، همین که فرانک و هیزل صحبت کردند، خشم خواستند جیغ بزنند و چیزرسیدند، انگار میدر ابتدا بقیه عصبانی به نظر می

شبیه  نقشه دقیقاً کردند. همچنین... ظاهراًه هر دو داشتند گریه میگروه به نظر محو شد. سخت بود که از فرانک و هیزل عصبانی باشند وقتی ک

 داد.ای که لئو والدز انجام میگونهی آزاردهنده و اشرافرفت: دزدکی، پیچیده، و به طرز مسخرههمان چیزی بود که از لئو والدز انتظار می
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 تنهاکشید که دارو رو به دست بیاره؟ اون . چطور نقشه میکشتمشمیا بود، اگه االن اینج »باالخره پایپر صدایی بین صدای هق هق و خنده کرد:

 «بود.

اش تونیم به نوبت خفهرگرده. بعد میکنیم. ممکنه هر لحظه بش صحبت میدرباره داریمشاید یه راهی پیدا کرده، این لئوه که  »پرسی گفت:

 «کنیم.

 دانستند، اما چیزی نگفتند.نیکو و هیزل نگاهی رد و بدل کردند. هردو بهتر می

 

ها کار کردند. بلک جک ها شانه به شانه هم برای تمیز کردن منطقه جنگ و رسیدگی به زخمیها و یونانیروز بعد، دومین روز بعد از نبرد، رومی

ند. لو الن با اکراه قبول کرده بود ک ش انتخابانسانپگاسوس به خوبی از زخم تیرش بهبود پیدا کرده بود. گایدو تصمیم گرفت که رینا را به عنوان 

 شان برگرداند.های خانگی جدیدش را به شکل رومیبچه خوک

دید که در ند، اما هرگاه نیکو او را میویل سولیس از زمان درگیری کنار منجنیق، با نیکو حرف نزده بود. پسر آپولو اکثر وقتش را در درمانگاه گذرا

کرد. می اسحسرا اخدایان زخمی زنگ بزند، درد عجیبی از ناراحتی یکی از نیمه ییشتری بیاورد یا به خانهدوید تا تدارکات پزشکی بکمپ می

 کرد نیکو حاال یک هیوالست که اجازه داده اوکتاویان خودش را بکشد.شک نداشت ویل سولیس فکر می

ها وارد عمل شدند تا به آنها کمپ زمینی مطلوب خود را بسازند. یونانیهای توت فرنگی اردو زده بودند، جایی که اصرار داشتند ها کنار زمینرومی

ایدش را با کابین تر ندیده بود. داکوتا کولکنندهسرگرمتر یا کمک کنند دیوارهای خشتی را باال ببرند و خندق بکنند. نیکو هرگز چیزی عجیب

همه دزدیدند. رینا، پایپر و آنابث  خندیدند و داستان گفتند و گستاخانه چیزهایی از تقریباً 323تقسیم کرد. فرزندان هرمس و مرکوری 322دیونیسوس

کردند. کایرون، که توسط فرانک و هیزل همراهی پلکیدند و روند تعمیرات را بررسی میجدا نشدنی بودند، به عنوان یک گروه سه نفره، در کمپ می

 .کردو به خاطر شجاعتشان تشویقشان میکرد های رومی را بازرسی میشد، نیرومی

ها مانند دوستان بود. به رومینهنگام عصر حال و هوای عمومی تا حدودی بهبود پیدا کرده بود. سالن غذاخوری عمارت اصلی هرگز به این شلوغی 

خواین با هی، می »گفت:داشته بود، می گهنیکه پسرش را خندید و درحالزد، میخدایان پرسه میقدیمی خوشامد گفته شد. مربی هج میان نیمه

 «چاک آشنا بشین؟ این پسر منه، چاک!

های کوچکش لگد داد، با سمهای چاقش را تکان میرفتند، که مشتیمی بچه ساتیر کوچولوی پر شر و شور فرودیت قربان صدقهآدختران آتنا و 

 «بــــع! بــــع! »گفت:زد و میمی

 »گفت:ر چندوقت یک بار زیر لب میگذاری شده بود، دنبال مربی مثل یک بادیگارد راه افتاده بود و هبچه نام یخواندهکالریس، که به عنوان مادر

 «خیلی خب، خیلی خب. به بچه یه کم فضا بدید.

  برد.رسانی، کایرون قدم جلو گذاشت و جامش را باالموقع اطالع

                                                            
322 Dionysus 
323 Mercury 
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 «گوییم. برای خدایان!برای این پیروزی سپاس می وا خدایان رد. امروز، مااز هر غمی، نیروی جدیدی می »او گفت:

ما دوباره خدایان رو نجات دادیم، و حاال کرد: صدا بود. نیکو این احساس را درک میخدایان جامشان را بلند کردند، اما شور و شوقشان بیهمه نیمه

 تشکر کنیم؟ شونباید دوباره از

 «جدید!و برای دوستان  »بعد کایرون گفت:

 برای دوستان جدید!  -

 ها طنین انداخت.خدا در تپهصدای صدها نیمه

زد، از ی آخری برگردد. شاید شیرجه میکنار آتش کمپ، همه به آسمان نگاه کردند، انگار که انتظار داشتند لئو با یک غافلگیری دراماتیکِ لحظه

 کرد. این اتفاق نیفتاد.مزه میهای بیپرید و شروع به گفتن جوکپشت فستوس پایین می

ها دریافت کردند. باالی تپه دورگه، ها و یونانیبعد از چند آواز، رینا و فرانک به جلو فرا خوانده شدند. آنها یک دور تشویق رعدآسا از طرف رومی

 ها خوبه.حال این بچهداد: تر درخشید، انگار عالمت میآتنای پارتنوس زیر نور ماه، خیلی روشن

 «از وقتی که نزدیک بود شما رو بکشیم... کنیم، مخصوصاًنوازی شما قدردانی مینوما رومیا فردا باید به خونه برگردیم. از مهم »فت:رینا گ

 «.بشیدشما نزدیک بود کشته  »یح کرد:حآنابث تص

 حاال هرچی، چیس.  -

 کردند. حتی نیکو مجبور شد لبخند زد.دیگر . سپس همه شروع به خندیدن و هل دادن هماوووووهصدا گفت: همه جمعیت یک

 «یک دوران جدید از دوستی بین کمپ هاست. شروعبه هر حال، رینا و من موافقیم که این  »فرانک شروع کرد:

وجود درسته. برای صدها سال، خدایان سعی کردند ما رو از هم جدا نگه دارن تا با هم نجنگیم. اما نوع بهتری از صلح هم  »رینا به پشت او زد:

 «همیاری. ه:دار

 «؟جنگهتو مطمئنی مامانت الهه  »پایپر در بین جمعیت ایستاد:

 «جنگیم!می در کنار همدر نبردهای زیادی بجنگم. اما از حاال به بعد ما  خواممیلین. من هنوز بله، مک »رینا گفت:

 ی عظیمی دریافت کرد.این حرف هلهله

شه. ما با کایرون به یه توافق رسیدیم: چندتا ورود شما به کمپ ژوپیتر خوشامد گفته می »د کرد:ژانگ برای ساکت کردن جمعیت دستش را بلن

 «های آموزشی و، البته، کمک اضطراری در مواقع نیاز...بازدیدهای آخر هفته، برنامه ،هاتعویض بین کمپ

 «و مهمونی؟ »داکوتا پرسید:

 «قبول کنید، قبول کنید! »کانر استول گفت:
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 «اون بدون گفتن هم قبوله. ما رومیا مهمونی رو اختراع کردیم. »دستانش را از هم باز کرد:رینا 

 بزرگ دیگر! اووووووووهیک 

 «انتخاب کنیم. در عوض پذیرش و دوستی رو پیدا کردیم. ونفرت و جنگ رما پس متشکریم. از همه شما. ممکن بود  »بندی کرد:رینا جمع

ها ه انجام داد که نیکو بعدها فکر کرد رویا دیده است. او به سمت نیکو قدم برداشت، که در یک سمت درون سایهسپس او کاری چنان غیره منتظر

 ایستاده بود، طبق معمول. رینا دستش را گرفت و به آرامی او را به روشنایی آتش کشاند.

 «ما یه خونه داشتیم. حاال دوتا خونه داریم. »او گفت:

ل کرد و جمعیت با خوشحالی فریاد زدند. برای اولین بار، نیکو احساس پس زده شدن نداشت. او صورتش را در شانه رینا او نیکو را به محکمی بغ

 فرو برد و پلک زد و اشک از چشمانش فروریخت. 
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Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 در کابین هیدیز خوابید.نیکو آنشب 

 کرد.جا نداشت، اما حاال آنرا با هیزل سهیم شده بود، که تمام تفاوت را ایجاد میهیچ وقت اشتیاقی برای استفاده از آن او قبالً

از اتاق را با مالفه حتی اگر فقط برای چند روز بود، و حتی اگر هیزل اصرار داشت تا قسمت خودش  .کردزندگی دوباره با یک خواهر او را شاد می

 قرنطینه شود. یبرای داشتن جای اختصاصی جدا کند که باعث شده بود اتاق شبیه منطقه

 درست قبل از خاموشی، فرانک برای مالقات آمد و دقایقی را در حال صحبت با هیزل با صدایی آهسته گذراند.

یک چارچوب از جنس چوب  .چارطاق دراز کشیده بود، که شبیه یک تابوت بود اشخواب سفرینیکو تالش کرد تا آنها را نادیده بگیرد. او در تخت

ها این تخت های برنجی، بالش و پتو مخمل به رنگ قرمز خونی. نیکو موقعی که این کابین ساخته شد حاضر نبود. او قطعاًماهون جال خورده، نرده

 خدا.آشامند، نه نیمهکسی فکر کرده بود فرزندان هیدیز خون را پیشنهاد نکرده بود. ظاهراً

 فرانک به دیوار کنار تخت نیکو زد. نهایتاً

 رسید.به نظر می رومینیکو به او نگاه کرد. ژانگ حاال تمام قد ایستاده بود. او خیلی... 

 «خواستم بهت بگم ممنون.جا میریم. فقط میهی، ما صبح از این» فرانک گفت:

LV 
 نیکو
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 «ی افتخار بود.کارت عالی بود، فرانک. مایه» درون تختش نشست: نیکو

 « این قضایای هیزم جادویی...ی همهم. م که زندهزدههنوز شگفت راستش »فرانک لبخند زد: 

به فال نیک گرفته بود کرد به او گفته بود. نیکو آن را تکه هیزمی که خط عمر فرانک را کنترل می ینیکو سرتکان داد. هیزل همه چیز را درباره

 اش صحبت کند.توانست آزادانه دربارهکه فرانک حاال می

. سوزهمیکه هیزم کِی یدونم اون تفهمم مردم کی به مرگ نزدیکند. تو نیستی. نمیمی تونم آینده رو ببینم. اما اکثراًمن نمی »نیکو به او گفت:

ها نیست، پراتور ژنگ. تو و هیزل... ماجراهای خیلی زیادی پیش رو دارید. شما تازه شروع زودیشه. اما به این تموم می ی ماهمه، هیزم نهایتاً

 «کردید. با خواهر من خوب باش، باشه؟

 «کنی، مگه نه؟نیکو، تو که دوست پسر من رو تهدید نمی »هیزل به کنار فرانک آمد و دست او را در دستش گرفت:

یک درد شبح مانند، مثل یک زخم قدیمی از  .کو را خوشحال کرد. اما همچنین باعث دردی در قلبش شدآن دو چنان با هم راحت بودند که نی

 کشید.جنگ که در شرایط بد تیر می

 «نیست. فرانک آدم خوبیه. یا خرس خوبیه. یا بولداگ خوبیه. یا... الزم تهدید »نیکو گفت:

 «بینمت.یصبح م »سپس فرانک را بوسید:« اوه، بس کن. »هیزل خندید:

 «نمیای؟ تو همیشه یه خونه توی روم جدید داری. هامونآره. نیکو... مطمئنی که با »فرانک گفت:

 ممنون، پراتور. رینا هم همین رو گفت. اما... نه.  -

 امیدوار باشم که دوباره ببینمت؟  -

 «. من قراره توی عروسی شما گالرو بیارم، درسته؟بینیمیاوه،  »نیکو قول داد:

 گلویش را صاف کرد و جابجا شد، در حین خروج به چارچوب در خورد.« اممم. »سرخ شد:فرانک 

 «بندازی. شاین مورد دست تومجبور بودیانگار  »هیزل بازوهایش را در هم فرو کرد:

 از دنیای زیرین.او روی تخت نیکو نشست. برای مدتی در سکوت آرامش بخشی نشستند... خواهر و برادر، فرزندانی از گذشته، فرزندانی 

 «شه.دلم برات تنگ می »نیکو گفت:

 «.میایمنم همین طور، برادر بزرگه. تو به دیدنم  »هیزل به او تکیه داد و سرش را روی شانه او گذاشت:

وانینی علیه گم. قیگان پنجم شدی. تبریک می یحاال دیگه فرمانده »درخشید ضربه زد:نیکو به نشان افسری جدیدی که روی پیراهن هیزل می

 «ها نیست؟ها با فرماندهقرار گذاشتن پراتور

های ترمیم آسیبی که اوکتاویان زد کلی کار داره، مقررات قرار گذاشتن جزو آخرین نگرانیو هیس. برگردوندن لژیون به وضع سابقش  »هیزل گفت:

 «منه.
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 استفاده از مه، اعتماد به نفست... تودم. قدرتت دختری نیستی که من به کمپ ژوپیتر آوردیگه اون تو خیلی پیشرفت کردی.   -

 لطف توئه. هاش بهمه  -

 «از اون ساختن، شگردش همینه. بهترنه. گرفتن زندگی دوباره یه چیزه. و یه زندگی  »نیکو گفت:

 ا پیش نکشد.توانسته در مورد خودش صحبت کرده باشد. تصمیم گرفت که این موضوع رهمین که نیکو این را گفت، متوجه شد که می

 «کنم...یه زندگی دوباره. فقط آرزو می »هیزل آه کشید:

زنی گمانهالزم نبود افکارش را تمام کند. در دو روز گذشته، ناپدید شدن لئو مثل یک ابر روی تمام کمپ را گرفته بود. نیکو و هیزل از پیوستن به 

 .چه برای او اتفاق افتاده بود، سر باز زده بودندآن یدرباره

 چشمانش خیس بودند و صدایش آرام بود.« تو مرگش رو احساس کردی، مگه نه؟ »هیزل پرسید:

 «دونم، هیزل. یه چیزی درباره ی اون... متفاوت بود.آره. اما نمی »نیکو اعتراف کرد:

ببره. من فکر کردم... فکر کردم تونست از اون انفجار جون سالم بدر تونسته از داروی شفابخش استفاده کنه. هیچ چیزی نمیاون نمی  -

 کنم. من گند زدم.دارم به لئو کمک می

اما نیکو زیاد آماده نبود خودش را ببخشد. او چهل و هشت ساعت گذشته را به مرور کردن صحنه کنار منجنیق با اوکتاویان « .نیستنه. تقصیر تو  »

قدرت انفجار آن گلوله به نابود شدن گایا کمک کرده بود. یا شاید بیهوده به قیمت  گذرانده بود، فکر کرده بود آیا کار اشتباه را کرده است. شاید

 جان لئو والدز تمام شده بود.

کس نبود تا دارو رو بهش بده. حتی یه جسد هم برای نبود، هیچ هاشکس باکنم ای کاش تنها نمرده بود. هیچفقط آرزو می »هیزل زمزمه کرد:

 «دفن کردن نیست...

 کست. نیکو بازویش را دور او انداخت.صدایش ش

اش را بوسید. سپس به کرد، نگه داشت. باالخره هیزل از خستگی به خواب رفت. نیکو او را به تخت خودش برد و پیشانیاو هیزل را که گریه می

 یک میز کوچک که با استخوان و جواهرات تزیین شده بود. .سمت معبد هیدیز در گوشه کابین رفت

 «فکر کنم برای هرچیزی یه اولین بار وجود داره. »گفت:او 

زانو زد و در سکوت برای راهنمایی پدرش دعا کرد.
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Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 موقع سپیده دم، هنوز بیدار بود که کسی در زد.

ای کوتاه فکر کرد ویل سولیس است. وقتی فهمید که جیسون است ناامید شد. سپس به چرخید، متوجه صورتی با موهای بلوند شد، برای لحظه

 خاطر چنین احساسی از دست خودش عصبانی شد.

نیکو را به خاطر اتفاقی که  ها مشغول بود. به عالوه، ویل احتماالًهای آپولو سرشان حسابی با مجروحاز زمان جنگ با ویل صحبت نکرده بود. بچه

نظر همگان. یک که بود. قتل با اتفاق هداده بود... حاال هرچبه او اجازه  کرد؟ نیکو اساساًکرد. چرا نباید میبرای اوکتاویان رخ داده بود سرزنش می

داد انگیز است. البته، نیکو اهمیتی نمیغریب و نفرتخودکشی وحشتناک. االن دیگر ویل سولیس متوجه شده بود که نیکو دی آنجلو چه قدر عجیب

 کند، اما هنوز...که او چه فکری می

 «حالت خوبه؟به نظر... »جیسون پرسید:

 «گردی، هنوز خوابه.اگه دنبال هیزل می »سپس صدایش را نرم کرد:« خوبم. »یکو تشر زد:ن

 و به نیکو اشاره کرد که بیرون بیاید. .اوه :صدا با دهانش گفتجیسون بی

LVI 
 نیکو
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ها هستند حق شامآون... شاید طراحان کابین در مورد اینکه فرزندان هیدیز مانند خآخنیکو قدم به روشنایی خورشید گذاشت، سردرگم پلک زد. 

 .نبودداشتند. او آدم سحرخیزی 

اش بود. نیکو در رسید که بهتر از او خوابیده باشد. موهایش به یک طرف خوابیده بود و عینک جدیدش کجکی روی بینیجیسون نیز به نظر نمی

 برابر وسوسه دست دراز کردن و صاف کردن آن مقاومت کرد.

دیدن اونا اینجا عجیب بود. حاال ندیدنشون عجیب  »کردند اشاره کرد:ها کمپشان را خراب میجایی که رومیهای توت فرنگی، جیسون به زمین

 « .شهمی

 «پشیمونی؟ هاشوناز نرفتن با »نیکو پرسید:

 «ها زیاد رفت و آمد خواهم کرد. چندتا معبد دارم که بسازم.یه کم. اما من بین کمپ »لبخند جیسون کج بود:

 خواد تو رو به عنوان کاهن اعظم انتخاب کنه.می شنیدم. سنا  -

خوام دیگه از روی . نمیشنمیکه مطمئن بشم که خدایان به خاطر سپرده  برام این مهمه. زیاد برام مهم نیستلقب  »جیسون شانه باال انداخت:

 «خدایان خالی کنن.هاشون رو سر نیمهحسادت با هم مبارزه کنن، یا ناکامی

 «نا خدان. این ذاتشونه.او »نیکو گفت:

کنم، حفاظت پیشگیرانه گفت که مثل یه مکانیک رفتار میزنم لئو میکنم تا اوضاع بهتر بشه. حدس می سعیتونم شاید، اما من می  -

 دم.انجام می

 طور تونستیست که میی. هیچ کاری نیبگیرلئو رو  جلوی تونستیدونی، تو نمیمی »نیکو اندوه جیسون را مثل یک طوفان در راه حس کرد:

 «دونست چه اتفاقی داره میفته.ی انجام بدی. اون میاهدیگ

 کنم بتونی بگی که اون هنوز...زنم. فکر نمیمن... حدس می  -

 «.احساس کردمای بهت بگم، اما مرگش رو تونستم چیز دیگهکنم میاون مرده. متاسفم. آرزو می »نیکو گفت:

 جیسون به دوردست خیره شد.

وسوسه شد تا به تردیدهای خودش اشاره کند... که مرگ لئو چه حس متفاوتی به او  کرد. تقریباًنیکو از نابود کردن امیدهای او احساس گناه می

ا درگیر کرده های بخار زیادی رها و پیستونها، اهرمدندهداده بود، انگار که روح لئو راه خودش را به دنیای مردگان اختراع کرده بود، چیزی که چرخ

 بود.

 با این وجود، نیکو مطمئن بود که لئو والدز مرده است. و مرگ، مرگ بود. عادالنه نبود که به جیسون امید واهی بدهد.

طور که نیکو شنیده بود، کاروانی از کردند. در طرف دیگر، آنداشتند و به آن سمت تپه حمل میها بند و بساطشان را بر میدر دوردست، رومی

ای جالبی باشد. او تمام لژیون های مشکی منتظر بودند تا لژیون را از میان کشور به کالیفرنیا منتقل کنند. نیکو حدس زد باید سفر جادهوی.یو.سا
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کرد،  خدا در کانزاس تصوردوازدهم را در حال راندن از میان خطوط در برگر کینگ تصور کرد. چند هیوالی بیچاره را در حال ترساندن یک نیمه

 یابد. های تا دندان مسلح میها اتومبیل رومیکه همان دم خودش را در محاصره ده

 و. قراره با هم کار کنند تا کتابای پیشگویی ر324و تایسون. حتی ریچل الیزابت دیر ندونی، اوره. میمیهاشون هارپی با یاال »جیسون گفت:

 «بازسازی کنن.

 باید جالب باشه.  -

 «ها طول بکشه. اما حاال که صدای دلفی خاموش شده...سال ممکنه »جیسون گفت:

 تونه آینده رو ببینه؟ریچل هنوز نمی  -

میس قراره اونو از مشکلش با زئوس نجات بده و قدرت رتآآتن چه اتفاقی افتاده. شاید  تودونستم برای آپولو کاش می »جیسون سرش را تکان داد:

 «جستجوها باشن. تون کتابای پیشگویی ممکنه تنها راه ما برای به دست آوردن راهنمایی او پیشگویی دوباره کار کنه. اما فعالً

 «تونستم بدون پیشگویی به جستجو برم.مدت مییه شخصاً برای  »نیکو گفت:

چی  325قصر آستوردونم که توی خواستم باهات صحبت کنم... من میکه میببین، نیکو، دلیل این »او عینکش را صاف کرد:« نکته خوبیه. »

تونم نظرت رو در مورد ترک کمپ دورگه تغییر نمی دونم تو همین حاال هم جایگاهت توی کمپ ژوپیتر رو رد کردی. من... من احتماالً گفتی. می

 «بدم، اما من باید...

 مونم.من می  -

 «چی؟ »جیسون پلک زد:

ی کنم. و از اونجایی که دیدی؟ حال به هم زنه. مجبورم نوسازو شتوی کمپ دورگه. کابین هیدیز به یه سرمشاور نیاز داره. دکور  -

 افشاری دارن، یکی باید مراسمات تدفین رو درست انجام بده.پها روی مرگ قهرمانانه خدانیمه

 «اسفم.کردن ممنوع. مت درسته. لمس» دستانش را برای در آغوش گرفتن باز کرد، بعد خشکش زد:« این... این عالیه! رفیق!» جیسون گفت:

 «تونیم یه استثنا قائل بشیم.فکر کنم می »نیکو خرخر کرد:

 دارد.جیسون او را چنان سخت فشرد که نیکو فکر کرد دنده هایش ترک برمی

ز تونیم توی سالن غذاخوری از یه میاوه، پسر. صبر کن تا به پایپر بگم. هی، حاال که منم توی کابینم تک و تنهام، من و تو می »جیسون گفت:

 «آوایی با هم تیم بشیم و...و مسابقات هم تونیم موقع تسخیر پرچماستفاده کنیم. می

 کنی منو بترسونی؟داری سعی می  -

                                                            
324 Rachel Elizabeth Dare 
325 Auster 
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 ببخشید. ببخشید. هرچی تو بگی، نیکو. من فقط خوشحالم.  -

 جالب این بود که نیکو حرف اورا باور کرده بود.

دهد. ویل سولیس در جلوی کابین آپولو ایستاده بود، نگاه عبوسی ها انداخت و دید کسی برایش دست تکان مینیکو اتفاقی نگاهی به سمت کابین

 تو. بیا اینجا. همین حاال.روی صورتش بود. او به زمین جلوی پایش اشاره کرد، مثل 

 «شه منو ببخشی؟جیسون، می »نیکو گفت:

 

انگشتی پوشیده بود، که احتماال پروتکل استاندارد بیمارستان او یک پیراهن جراحی سبز با شلوار لی و دمپایی تک« تو کجا بودی؟ پس »ویل پرسید:

 نبود.

 «منظورت چیه؟ »نیکو پرسید:

 من به مدت، انگار، دو روز توی درمانگاه گیر کرده بودم. تو سر نزدی. پیشنهاد کمک هم نکردی.  -

 باید این رو بخواد؟ کسی  کنی مردم رو درمان کنی؟ چرا اصالًخوای پسر هیدیز توی همون اتاقی باشه که سعی میمن... چی؟ چرا می  -

اوضاع چه  یی سادهتونی به یه دوست کمک کنی؟ شاید بانداژها رو ببری؟ برای من اسنک یا نوشابه بیاری؟ یا حتی یه جملهنمی  -

 ی آشنا رو مالقات کنم؟تم و یه چهرهتونستم وایسکنی نمیفکر می طوره، ویل؟

 ی من؟چی... چهره  -

 ی آشنا. نیکو دی آنجلو.چهرهخوانی نداشتند: هم ،کلمات به سادگی با هم

 «ی ترک کمپ دورگه رو تموم کرده باشی.شعوری. امیدوارم موضوع احمقانهخیلی بی »ویل اشاره کرد:

 مونم.میمن... آره. تموم کردم. منظورم اینه که،   -

 شعور باشی، اما احمق نیستی.خوبه. پس ممکنه بی  -

 تونم اسکلت و زامبی احضار کنم و...ونی من میدجوری حرف بزنی؟ نمیتونی با من اینچطور می اصالً  -

گفتم، کارای  بهتای از تاریکی احضار کنی، دی آنجلو. تونی حتی یه استخون ساده رو بدون تبدیل شدن به چالههمین االن نمی »ویل گفت:

 «شه.شروع می حاالدنیای زیرین ممنوع، تجویز دکتره. حداقل سه روز استراحت توی درمانگاه به من بدهکاری. از 

 «کنم اشکالی نداشته باشه.سه روز؟ من... من فکر می »د:شکمش به زندگی برگشتن درنیکو حس کرد صدها پروانه اسکلتی 

 خوبه. حاال...  -

 ! بلندی هوا را شکافت.هووویصدای 

 خندید. آنابث هم خندید و به شوخی به بازویش کوبید.آن طرف کنار شومینه در مرکز جمعیت، پرسی داشت به چیزی که آنابث به او گفته بود می
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 «گردم. به استیکس و همه چیز قسم.االن بر می »نیکو به ویل گفت:

 خندیدند، رفت.ها مینیکو به طرف پرسی و آنابث که هنوز مثل دیوانه

 «سالم، رفیق. آنابث االن به من چندتا خبر خوب داد. متاسفم اگه یه کم صدام بلند شد. »پرسی گفت:

 «نیویورک. و بعد از فارغ التحصیلی...جا توی ما قراره سال آخرمون رو با هم بگذرونیم. این »آنابث توضیح داد:

چهار سال بدون هیچ هیوالیی برای مبارزه، بدون نبرد،  »زند:انگار که بوق کامیون می ،وردآمشتش را باال « کالج توی روم جدید! »پرسی گفت:

 «بریم...کالیفرنیا لذت میگردیم، از ها میگیریم، توی کافههای احمقانه. فقط من و آنابث، مدرکمون رو میبدون پیشگویی

 «تونیم توی روم جدید زندگی کنیم.... خب، فرانک و رینا گفتن هر چقدر دوست داشته باشیم، میشو بعد »ی پرسی را بوسید:آنابث گونه

 «رگه.جا توی کمپ دومونم، اینمنم می »زده شد:فتگمنظورش همین بوده کمی ش از فهمیدن این که واقعاً« عالیه. »نیکو گفت:

 «ست!معرکه »پرسی گفت:

اش، نیشخندش، موهای ژولیده سیاهش. به نحوی پرسی جکسون حاال شبیه یک فرد معمولی چشمان سبز دریایی :نیکو صورتش را بررسی کرد

 ای. نه کسی که ستایشش کنی و عاشقش شوی.بود، نه یک فرد اسطوره

 «ل توی کمپ همدیگه رو ببینیم، فکر کنم باید شفاف سازی کنم.جایی که قراره ما حداقل یک ساپس، از اون »نیکو گفت:

 «منظورت چیه؟ »لبخند پرسی لرزید:

 «خواستم بدونی.مدت طوالنی، بهت عالقه داشتم. فقط مییه برای  »نیکو گفت:

 «تو... »کو نگاه کرد:خواست مطمئن شود درست شنیده است. سپس دوباره به نیپرسی به نیکو نگاه کرد. سپس به آنابث، انگار که می

 «آره، تو آدم خوبی هستی. اما من تمومش کردم. من براتون خوشحالم. »نیکو گفت:

 تو... پس منظورت اینه که...   -

 درسته.  -

 چشمان خاکستری آنابث شروع به درخشیدن کردند. به نیکو لبخند کجی زد.

 «صبر کن. پس منظورت اینه که... »پرسی گفت:

 «ای، اما شبیه تیپ من نیستی.فهمم... تو بامزهدرسته. اما اشکالی نداره. ما مشکلی نداریم. منظورم اینه که، حاال می »نیکو دوباره گفت:

 من شبیه تیپ تو نیستم... صبر کن. پس...  -

 «بینمت، پرسی. آنابث.همین دور و برا می »نیکو گفت:

 آنابث دستش را باال آورد تا بزند قدش.
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 ها به سمت جایی که ویل منتظرش بود، برگشت.داد. سپس از روی سبزه نیکو ناچاراً انجامش
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Sepehr.Dejavou

Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 توانست خودش را افسون کند تا بخوابد.پایپر آرزو کرد کاش می

 یک پلک زدن خوابیده بود. یهبود، اما برای دو شب گذشته او به ندرت به اندازاین شاید روی گایا اثر کرده 

های دیگر آفرودیت را دوست داشت. حتی جانشین لوسش، درو تاناکا، ظاهراً ها خوب بودند. او بودن کنار دوستانش، لِیسی و میچل و تمام بچهروز
 داد. های داخل کابین میا انجام دهد و به درو زمان بیشتری برای فضولی و رسیدگیتوانست کارها رآرام گرفته بود، احتماالً چون پایپر می

های ها بود. در عین شگفتی پایپر، دو دختر دیگر به مهارتها و یونانیپایپر همچنان مشغول کمک کردن به رینا و آنابث برای هماهنگی میان رومی
خودهای رومی را که به شدند. کشمکش زیادی نبود، اما پایپر توانست چندتا از کالهقائل می او به عنوان واسطه برای هموار کردن منازعات ارزش

های اریز و مارس بر سر بهترین راه برای میزی سر از فروشگاه کمپ درآورده بودند، بازگرداند. همچنین از شروع یک دعوا میان بچهآطور اسرار
 کشتن یک هایدرا جلوگیری کرد. 

LVII 
 پایپر

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

کرد نایادها را آرام کند. بعضی از ارواح دریاچه قایق رانی نشسته بود، سعی می یهها برنامه داشتند که بروند پایپر روی اسکلصبحی که رومی
خواستند دریاچه را به مقصد کمپ ژوپیتر ترک کنند. آنها خواستار یک تنگ ماهی دریاچه فکر کرده بودند افراد رومی آنقدر جذاب هستند که می

 ابل حمل برای سفر به غرب بودند. پایپر تازه مذاکره را پایان داده بود که رینا پیدایش کرد.پیکر قغول

 «کنی؟داری سخت کار می »پراتور کنار او روی اسکله نشست:

خواستن نوزم میتوننن رو مخ باشن. فک کنم یه معامله کردیم. اگه آخر تابستون ها میهنایاد »پایپر یک دسته مو را از جلوی چشمانش کنار زد:
 «چیزو در عرض پنج ثانیه فراموش کنن.ا، آه، عادت دارن که همه هکنیم. اما نایادوقت روی جزئیات کار میبرن، اون

 «تونستم چیزا رو به همون سرعت فراموش کنم.کنم کاش میگاهی اوقات آرزو می »رینا نوک انگشتانش را روی آب حرکت داد:

ها تغییر کرده باشد... حداقل نه در ظاهر. او آمد در حین جنگ با غولخدایی بود که به نطر نمیپراتور را بررسی کرد. رینا تنها نیمه یهپایپر چهر
اش را به همان راحتی که بیشتر زیبا و شکوهمندش را داشت. زره و شنل ارغوانی یهناشدنی، همان چهرنیرومند و متوقف یههنوز همان نگاه خیر

 پوشند، پوشیده بود. مردم تیشرت و شلوارک می

تواند این همه درد را تحمل کند، این همه مسئولیت را به دوش بکشد، بدون آنکه بشکند. با خود توانست درک کند که چطور کسی میپایپر نمی
 فکر کرد آیا رینا هرگز کسی را داشته که با او درد دل کند.

 «ام دادی، برای هر دو کمپ. بدون تو، هیچ کدوم از اینا ممکن نبود.تو کارای زیادی انج »پایپر گفت:

 همۀ ما یه نقشی داشتیم.  -

 کنم بیشتر قدرتو بدونن.حتماً. اما تو... فقط آرزو می  -

 «دونی که چجوریه، مگه نه؟خوام. میممنونم، پایپر. ولی من توجه نمی »رینا به آرامی خندید:

کرد، با شهرت پدرش، کرد. پایپر کل عمرش همین را آرزو میفاوت بودند، اما او نخواستن جلب توجه را درک میدانست. آنها بسیار متپایپر می
خوام مشهور باشم! این خیلی اوه، من می :گفتندها. با افراد زیادی مالقات کرده بود که میآور در رسانههای ننگها و داستانخبرنگارها، عکس

دانستند که مشهور بودن واقعاً چگونه است. او عوارض آن را روی پدرش دیده بود. پایپر با شهرت هیچ کاری صالً نمیها ااما آن شه!عالی می
 نداشت.

قاطی شدن، عضوی از یک تیم بودن، کارکردن به عنوان بخشی از ماشینی که به خوبی  ؛ها را نیز درک کندتوانست جذابیت به سبک رومیمی
 توانست پنهان بماند.این صورت، رینا تا باالترین درجه رفته بود. او نمی کاری شده. حتی درروغن

 «تونی به بقیه نیرو قرض بدی؟یه قدرت از طرف مادرت... می »پایپر گفت:

 «نیکو بهت گفت؟ »رینا لب هایش را به هم فشرد:

 گیری؟دونی، چطوری نیرو رو پس میی... میکنه. چطورنه. فقط حسش کردم، با تماشا کردنت حین هدایت لژیون. حتماً ضعیفت می  -
 گم.وقتی پسش گرفتم بهت می  -

 این را مثل یک جک گفت، ولی پایپر ناراحتی را پشت کلماتش حس کرد.
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تونه یه می .جا برو... تو االن فرانک رو داریشه. اگه الزم داری که یه استراحتی بکنی، از اینآمد گفته میجا همیشه به تو خوشاین »پایپر گفت: 
مدت مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره. شاید برات خوب باشه برای خودت وقت بگذرونی، تا وقتی قرار نیست کسی بهت به چشم پراتور نگاه 

 «کنه.

آهنگ عجیب رو وقت ازم انتظار دارین که اون اون »کرد تخمین بزند که پیشنهادش چقدر جدی است:رینا به چشمان او نگاه کرد، انگار سعی می
 «پوشه بخونم؟در مورد این که مادر بزرگ چطور زرهش رو می

تونی کنم مینه تا زمانی که خودت واقعاً بخوای. اما شاید مجبور بشیم تو رو از شرکت در مسابقات تسخیر پرچم منع کنیم. احساس می  -
 کمپ بایستی و هنوزم شکستمون بدی.  یهتنهایی مقابل هم

خنجرش را میزان کرد، و برای یک لحظه پایپر به شمشیر خودش، کاتوپتریس فک کرد، « کنم. متشکرم.روی پیشنهاد فک می »رینا پوزخند زد:
که اکنون در صندوق جهازش در کابینش محبوس بود. بعد از ماجرای آتن، وقتی که از شمشیر برای ضربه زدن به غول انسالدوس استفاده کرده 

 امل متوقف شده بود.هایش به طور کبود، الهام

 «کردم... تو فرزند ونوسی. منظورم آفرودیته. شاید... شاید تو بتونی چیزی که مادرت گفت رو توضیح بدی.با خودم فکر می »رینا گفت:

 کنم، اما باید بهت هشدار بدم: بیشتر اوقات حرفای مادرم برام معنی ندارن.باعث افتخارمه. تالشم رو می  -

خدایی کنی. هیچ نیمهکنی یا امید داری پیدا نمیتو عشق رو جایی که آرزو میون، ونوس چیزی بهم گفت. گفت: یه بار تو چارلست  -
 ها باهاش درگیر بودم... من... من مدت ده.قلبت رو التیام نمی

توانست با یک که چطور آفرودیت میاز این  متنفر بودحرفش ناقص ماند. پایپر میل شدیدی داشت که مادرش را پیدا کند و او را با مشت بزند. 
 کوتاه، زندگی شخصی را زیر و رو کند. یهمکالم

خدا ای. اون بیرون یکیم برای تو هست. شاید نیمهالعادهدونم: تو یه آدم فوقدونم منظورش چی بوده، اما قطعاً این رو میرینا، من نمی »گفت:
قتی قرار باشه اتفاق بیفته میفته. و تا اون موقع، هی، تو دوستایی داری. یه عالمه دوست، هم رومی دونم. ولی ونیست. شاید یه فانیه یا... یا من نمی

ام الزم داری از بقیه نیرو جذب کنی. من توکه تو منبع قدرت همه هستی اینه که: یه وقتایی ممکنه فراموش کنی که و هم یونانی. مشکل این
 «برای تو اینجام.

 « زنی.لین، خوب حرف میپایپر مک »زل زد: رینا به آن سوی دریاچه

 دم. کنم. قول میام استفاده نمیاز افسون سخنوری  -

 « بینیم.دیگه رو میکنم دوباره همنیازی هم به افسون سخنوری نیست. احساس می »رینا دستش را به سمتش دراز کرد:

دیگر را خواهند دید، زیرا رینا دیگر یک رقیب نبود، حق با ریناست. آنها دوباره همدانست که ها با هم دست دادند، بعد از رفتن رینا، پایپر میآن
 دیگر یک غربیه یا دشمن بالقوه نبود. او یک دوست بود. او عضوی از خانواده بود.

 

http://pioneer-life.ir/


 نایک ریوردر                قهرمانان المپجلد پنجم المپی             خون  
   

 

پیشتاززندگی   

دو و صور فلکی که دلش برای غژغژ الوارهای آرگو شد. پایپر دلش برای هیزل تنگ شده بود. ها خالی احساس میآن شب کمپ بدون رومی
 کرد تنگ شده بود. چراغش بر روی سقف کابینش روی کشتی ایجاد می

 یهدانست قادر نخواهد بود بخوابد. او به فکرکردن دربارکرد که میخوابش در کابین ده دراز کشیده بود، چنان احساس بی قراری میروی تخت
 لیه گایا رخ داده بود مرور کرد، سعی کرد بفهمد چگونه توانسته بود لئو را اینقدر ناامید کند.چه را که در جنگ علئو ادامه داد. دوباره و دوباره آن

ای خوابش نشست و به بیرون از پنجره چشم دوخت. نور ماه جنگل را نقرهحدود ساعت دوی صبح دست از تالش برای خواب برداشت. روی تخت
توانست باور کند که تنها چند روز پیش، مادر زمین بیدار شده و م به هوا بلند شده بود. نمیهای توت فرنگی با نسیکرده بود. بوی دریا و زمین

 رسید... خیلی عادی.تقریباً هر چیزی را که برای پایپر عزیز بود نابود کرده بود. امشب خیلی آرام به نظر می

 تاپ، تاپ، تاپ.

 « بیا. »زد. او نیشخند زد:بیرون پنجره ایستاده بود، به چارچوب پنجره میخوابش برخورد کرد. جیسون پایپر تقریباً به باالی تخت

 «کنن!می اتتیکهتیکهای نگهبان هست. هارپیکنی؟ االن بعد از ساعت خاموشی شبانهجا چی کار میاین »پایپر نجوا کرد:

 فقط بیا.  -

بیرون رفت. جیسون او را به کابین یک هدایت کرد و او را داخل برد، جایی که با ضربان قلبی که باال رفته بود، دست جیسون را گرفت و از پنجره 
 بسیار بزرگی از زئوس هیپی در نور اندک اخم کرده بود. یهمجسم

 اممم، جیسون... دقیقا چی...؟  -

پنهان شده کنار دیوار،  ت آن، تقریباًهای مرمری را به او نشان داد که دور اتاق مدوّر حلقه زده بود. پشجیسون یکی از ستون« اینو نگاه کن. »
 «شه زودتر متوجه این نشدم. صبر کن تا ببینی!باورم نمی »یک نردبان: ،هایی آهنی به باال هدایت شده بودپله

ال، جیسون یک لرزیدند. به دنبالش باال رفت. در آن باقدر عصبی بود، اما دستانش میاو شروع به باال رفتن کرد. پایپر مطمئن نبود که چرا آن
 کوچک را با هل باز کرد. یهدریچ

یک سقف گنبدی، روی یک طاق مسطح رو به شمال بیرون آمدند. انگار تمام النگ آیلند رو به افق گسترده شده بود. خیلی باال  یهآنها در کنار
 کردند.ای نگهبان هرگز تا این ارتفاع پرواز نمیهای، که هیچکس در پایین ممکن نبود بتواند آنها را ببیند. هارپیبودند، و در چنان زاویه

توانست می هبهتر از هر جواهری که هیزل لوسک، ها اشاره کرد، که مثل الماس در سرتاسر آسمان پخش شده بودندجیسون به ستاره« نگاه کن. »
 احضار کند.

 «اما تو قرار نیست توی دردسر بیفتی؟ »پایپر خودش را به جیسون چسباند و جیسون بازویش را دور او انداخت:« قشنگه. »

 «واسه کی مهمه؟ »جیسون پرسید:

 «کی هستی؟ تومگه  »پایپر بی صدا خندید:

 «جیسون گریس. از مالقات با شما خوشنودم. »جیسون چرخید، عینکش در نور ستارگان برنز کمرنگ شده بود:
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های مویش به رنگ ر را داشت. تمام حلقهبودند. اما این متفاوت بود. پایپر حس یک توستاو پایپر را بوسید، و... خب، آنها قباًل یکدیگر را بوسیده 
 داد.شد، بویی شبیه به تست سوخته میتر میقرمز گرم شد. اگر از این هم گرم

 «ها...همون زیر ستاروالدرنس، اولین بوسه یهاون شب توی مدرس »جیسون به اندازۀ کافی عقب رفت تا در چشمانش نگاه کند:

 «اون خاطره، همون که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. »پایپر گفت:

تفاده کرده بود، و به طرف جیسون عالمت دوری از شیطان را نشان داد، همان که برای دفع روح مادرش از آن اس« خب، حاال دیگه واقعیه. »
 «مون رو داشتیم.ن االن اولین بوسهیه شروع تازه. و همینویسیم، با از این نقطه به بعد، ما داستان خودمون رو می »آسمان فرستاد:

 «گم، اما قسم به خدایان المپ، دوستت دارم.متأسفم که این رو بعد از فقط یه بوسه دارم می »پایپرگفت:

 منم دوستت دارم، پایپر.   -

 رگز یک شروع تازه نخواهد داشت را متوقف کند.که اون هتوانست فکر کردن به لئو و ایناما نمی خواست آن لحظه را خراب کند،پایپر نمی

 جیسون حتماً متوجه احساسات او شده بود.

 «هی، حال لئو خوبه. »او گفت:

 مرده.  گفتتونست داروی شفابخش رو بخوره. نیکو تونی اینو باور کنی؟ اون نچطور می  -

 «نده باشه، درسته؟زکه اژدها باید  باور کردیدی. تو تو یه بار یه اژدها رو فقط با صدات بیدار کر »جیسون به او یاداوری کرد:

 آره، اما...  -

 ما باید به لئو باور داشته باشیم. امکان نداره به همین راحتی مرده باشه. آدم سرسختیه.   -

 « زنده باشه. بایدکنیم. لئو درسته. پس ما باور می »پایپر کوشید ضربان قلبش را منظم کند:

 رو با یه موتور ماشین صاف کرد؟ 326دیترویت یادت میاد، وقتی ماگاسکتاون دفعه رو تو   -

 های دودی دست ساز خودش که با خمیر دندون درست کرده بود نابودشون کرد؟یا اون دورفا تو بلوگنا. لئو با نارنجک  -

 « کمربند ابزاری. یهفرماند »جیسون گفت:

 « پسر بد محض. »پایپر گفت:

 توفو تاکو.سرآشپز لئو، متخصص   -

هایی در مورد دوست صمیمشان، لئو والدز تعریف کردند. تا طلوع سپیده دم روی سقف ماندند، و پایپر شروع به باور این کرد آنها خندیدند و داستان
ون باشد. یک جایی...ای داشته باشد. حتی امکان داشت داستان جدیدی تعریف کنند که در آن لئو هنوز آن بیرشروع تازه توانندمیکه 
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ThundeR

Mixed-Nut

Leyla 

sir m.h.e 

 لئو مرده بود.

کرد انگار هر سلول بدنش منفجر شده است. حاال هوشیاریش داشت. حس می دردفهمید که چرا اینقدر دانست. فقط نمیبا اطمینان مطلقی این را می
توانست خدایی مُرده گیر افتاده بود. دل آشوبیش از هر حالت تهوعی که تا به حال داشته بدتر بود. نمینیمه یهسوخته و جزغال یهدرون پوست

 کند.  توانست درد را حستوانست ببیند یا بشنود. تنها میحرکت کند. نمی

 اش باشد. کرد که شاید این مجازات ابدیشروع به ترسیدن کرد، فکر می

 اش را دوباره آغاز کرد.سپس کسی سیم استارت مغزش را فعال کرد و زندگی

 نفس نفس زد و نشست. 

هایش دوباره فستوس بود. چشم اولین چیزی که حس کرد، باد روی صورتش بود، سپس درد سوزناکی در بازوی راستش. هنوز بر روی هوا، سوار بر
شروع به کار کرد، و او متوجه سوزن تزریقی بزرگی شد که از ساعدش بیرون کشیده شد. سرنگ خالی وزوز کرد، غژغژ کرد و به درون پنلی روی 

 گردن فستوس برگشت.

LVIII 
 لئو
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 «ممنون، رفیق. پسر، ُمردن مضخرفه. اما اون داروی شفابخش؟ اون چیز بدتره. »لئو ناله کرد:

 فستوس با زبان کد مورس، تلق تلوق کرد.

 «ت محشر بود.م. و، آره، منم دوستت دارم. کارگم. خوش حالم که زندهنه پسر، جدی نمی »لئو گفت:

 خرخری فلزی در طول بدن اژدها پخش شد.

ند قشر میانی بال چپش پر چی کردند، هر های فستوس به خوبی کار مهای آسیب دیدگی بررسی کرد. بالاول از همه: لئو اژدها را به دنبال نشانه
رسید که همان لحظه در خطر طالی گردنش از چندجا گداخته شده و به خاطر انفجار ذوب شده بود، اما اژدها به نظر نمیاز سوراخ بود. روکش آب

 سقوط باشد.

دانست که دوستانش در کمپ الً نمیکست داده است، اما اصلئو تالش کرد به یاد آورد چه اتفاقی افتاده بود. کامالً اطمینان داشت که گایا را ش
عجیبی از پرتابی شدید به سمت خودش و  یهدورگه در چه حالی هستند. خوشبختانه جیسون و پایپر از انفجار جان به در برده بودند. لئو خاطر

 هایی شبیه دختربچه داشت... آن دیگر چه کوفتی بود؟جیغ
حیه بود، جایی که اژدها دلیرانه با گایا گالویز ر بود زیر شکم فستوس را بررسی کند. اکثر آسیب جدی احتماالً در آن ناآمد، مجبووقتی که فرود می

شد گفت که فستوس چه مدت در هوا شناور بوده است. الزم داشت شده بود در حالی که آنها مشغول جوش دادن گِل و لجن درون گایا بودند. نمی
 .خیلی زود فرود بیاید

 ها کجا بودند؟که این سوال را به وجود آورد: آن
درخشید. پس حدوداً ظهر بود... اما ظهر سفیدی از ابر بود. خورشید مستقیم باالی سرشان در آسمان آبی صاف می یهزیر پایشان فرش یکپارچ

 چه روزی؟ لئو برای چه مدتی مُرده بود؟
نما و تپید. لئو قطبکرد، کریستال مثل یک قلب نئونی میاسطرالب داشت به شدت کار میاو پنل دسترسی روی گردن فستوس را باز کرد. 

 اس آن را چک کرد، و نیشخندی روی صورتش پخش شد.پیجی
 «قاطی کردن! کامالًهای مسیریابی ما فستوس، خبرای خوب! نمایش »فریاد زد:

 غژغژ؟فستوس گفت: 
 رها و شاید...آره! فرود بیا! ما رو ببر پایین این اب  -

 های لئو بیرون کشیده شد.اژدها چنان با سرعت پایین رفت که هوا از ریه
 آنها از میان فرش سفید رد شدند و آنجا، زیر پایشان، یک جزیرۀ سبز تک در پهنایی از آبی دریا وجود داشت.

 327شیزلمکفرانکینکی برگشته؟ حاالآره! کی مُرده؟  »لئو چنان بلند هورا کشید که احتماالً صدایش را در چین شنیدند:
 «لعنتی شما کیه، عزیزم؟ هوووو! یهغافلگیرشد

رغم جادویی که با آن بافته شده بودند هایش، علیرفت. متوجه شد که لباسآنها به سمت اوجیجیا چرخ خوردند، باد گرم میان موهای لئو می
 سوزی عظیمی مُرده باشد... که، البته، مُرده بود.ه پوشیده شده بودند، انگار که تازه در آتشنازکی از دود یهاند. بازوهایش با الیپاره شدهتکه

 کدام از اینها باشد.توانست نگران هیچاما نمی
 اش به پشت سرش کشیده شده بود.دختر روی ساحل ایستاده بود، شلوار جین و بلوز سفیدی پوشیده بود، موهای کهربایی
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هایش شکسته بود. اژدها روی پهلویش واژگون شد و لئو را با صورت هایش را گشود و با یک سکندری فرود آمد. ظاهراً یکی از بالبال فستوس
 ها پرت کرد.به درون شن

 این برای ورودی قهرمانانه زیادی بود.
آورد که تلقی در میکشاند، در حالی که صداهای تلق به بیرون تف کرد. فستوس خودش را به پایین ساحل ای جلبک دریایی از دهانشلئو تکه

 آی، آی، آی.منظورش این بود: 
 اال برده بود.لئو به باال نگاه کرد. کالیپسو باالی سرش ایستاده بود، بازوهایش را در هم قفل کرده بود و ابروهایش را ب

 چشمانش برق زد.« دیر کردی. »او گفت:
 «فیک بدی بود.شاین. تراببخشید، سان »لئو گفت:

 «ای. و تونستی لباسایی رو که برات درست کرده بودم داغون کنی، که داغون کردنشون غیرممکن بود.پر دوده »کالیپسو اشاره کرد:
 «کار من انجام دادن غیرممکناست. »اش رها کرد:در سینه 328یک نفر صدها توپ پاچینگو« دونی،خب، می »لئو شانه باال انداخت:

داد. ها روبروی هم ایستادند و کالیپسو وضعیتش را بررسی کرد. او بویی شبیه دارچین میدستش را دراز کرد و کمکش کرد سرپا بایستد. آنکالیپسو 
 خواست لمسش کند.همیشه آن خال ریز را کنار چشم چپش داشت؟ لئو واقعا می

 «دی...بو می »کالیپسو دماغش را چین داد:

 و اینا، اما االن بهترم... قسم به حفاظت تا آخرین نفسون مُرده بودم. دونم. انگار که مُرده باشم. احتماالً چمی  -

 کالیپسو او را با یک بوسه متوقف کرد.
 ر نشود.وکرد شعلهکرد که باید هوشیارانه تالش میهای پاچینگو خودشان را درونش به اطراف کوبیدند. آنقدر احساس شادمانی میتوپ

 های لئو کشید.ونهگوقتی باالخره کالیپسو رهایش کرد صورتش پوشیده از چرک دوده بود. انگار برایش مهم نبود. انگشتانش را روی 
 «لئو والدز. »گفت:

 فقط اسمش، انگار که چیزی جادویی باشد. .نه چیز دیگر
 «جزیره خالص بشی؟خوای از این خودمم. پس، اممم... می  »لئو با صدایی بریده گفت:

چی این  »اش دو چمدان آوردند و آنها را کنار پایش گذاشتند:کالیپسو قدمی عقب رفت. یک دستش را باال برد و باد چرخید. خدمتکاران نامرئی
 «فکرو توی سرت انداخت؟

 «برای یه سفر طوالنی چمدون بستی، آره؟ »لئو نیشخند زد:
درون غارش منتهی  یهانخاز روی شانه نگاهی به پشت سرش انداخت، به مسیری که به باغچه و « .برنامه ندارم که برگردم »کالیپسو گفت:

 «بری، لئو؟منو کجا می »شد:می
 «؟اول، یه جایی که اژدهام رو تعمیر کنم. و بعد... هرجا که تو بخوای. جداً چند وقت نبودم »لئو تصمیم گرفت:

 «خته. انگار تا ابد طول کشید.تشخیص زمان توی اوجیجیا س »کالیپسو گفت:
گشت، ستوس به دنبال اوجیجیا میفتردید به لئو نیش زد. آرزو کرد که حال دوستانش خوب باشد. آرزو کرد مادامی که شناور در هوا مُرده بود و 

 صدها سال نگذشته باشد.
 ها. کالیپسو یک اولویت بود.ما همین االن... اولویتداد که حالش خوب است. اایپر و دیگران خبر میفهمید. باید به جیسون و پباید می

 «مونی یا چی؟پس وقتی که اوجیجیا رو ترک کنی، نامیرا باقی می »گفت:

 دونم.اصالً نمی  -

 و مشکلی باهاش نداری؟  -

                                                            
 و. –گیرد ی فلزی در آن مورد استفاده قرار میشود و شبیه پین بال است و تعدادی تیلهیک نوع دستگاه بازی که بیشتر برای قمار استفاده می328
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 اصالً مشکلی ندارم.  -

 «خب، پس! رفیق، آمادۀ یه پرواز دیگه به سمت ناکجا هستی؟ »لئو به سمت اژدها چرخید:
 فستوس آتش غرید و دورش لنگید.

پریم. هیچ نظری نداریم که کجا قراره بریم یا چه مشکالتی اون طرف این جزیره در انتظارمونه. یه ای میپس بدون هیچ نقشه »کالیپسو گفت:
 «عالمه سوال و هیچ جواب قابل قبولی؟

 «تونم کیفات رو تحویل بگیرم؟میشاین. کنم، سانجوری پرواز میمن این »لئو کف دستانش را نشان داد:

 البته.  -

ها هایش را گشود، و آنها به درون ناشناختهپنج دقیقه بعد، با بازوهای کالیپسو دور کمرش، لئو برای پرواز به فستوس ضربه زد. اژدهای برنزی بال
 اوج گرفتند.

 

 پایان.

 یک خرداد یک هزار و سیصد و نود پنج.

 با تشکر از همراهی شما:(

 هستیم. تاپیکمنتظر نظرات ارزشمندتون در 
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