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I 

 پرسی

 فرید حسینیان مترجم:

 ویراستار: فرید حسینیان

 مو داشتند حوصله پرسی را سر می بردند.-این زنان مار

-های بولینگ را روی سرشان انداخت، میای پر از توپجعبه 1باید سه روز پیش وقتی در ناپا بارگین مارت

تردید امروز صبح مردند و بیبا ماشین پلیس از رویشان رد شد می 2وقتی در مارتینِزمردند. باید دو روز پیش 

کرد چند بار آنها را می کشت و تبدیل سرشان را قطع کرد. فرقی نمی 3مردند. وقتی در تیلدن پارکباید می

!!  4ای خاکی شیطانیهگشتند. درست شبیه خرگوشمیکرد. آنها دوباره بازشدنشان به گرد و غبار را تماشا می

 توانست از دستشان فرار کند.پرسی حتی نمی

به باالی تپه رسید و صبر کرد تا نفسش جا بیاید. چقدر از آخرین باری که کشتشان می گذشت؟ شاید دو 

 ماندند.ساعت.هرگز بیش از این مدت مرده نمی

بود. نان بیات، تافی، و کند را خورده توانست پیدابود و هرچیزی که میدر چند روز گذشته تقریبا نخوابیده

هایش پاره و سوخته بود و خون هیوال رویش پخش لباس -شد!!که یک تجربه جدید محسوب می- 5حتی بوریتو

 بود.

                                                             
1 Napa Bargain Mart 
2 Martinez 
3 Tilden Park 

4 evil dust bunniesپر! نفهمیدم چرا چنین تشبیهی کرده! و : اصطالح به معنی گرد خاک 
 نوعی غذای مکزیکی 5
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 6که خودشان را گرگون–بود این بود که ظاهرا آن دو هیوال  تنها دلیلی که پرسی تا اینجا دوام آورده

کردند برید و هر بار که سعی میاو را بکشند. پنجه هایشان پوستش را نمی توانستندنمی -کردندخطاب می

زودی از خستگی توانست بیش از این ادامه دهد. بهشکست. ولی نمیهایشان میپرسی را گاز بگیرند، دندان

ها راهی برای کشتنش پیدا خواهند کرد؛ هر چقدر هم که شد و بعد... مطمئن بود که گرگونبیهوش می

 شتنش سخت باشد.ک

برد. در سمت به کجا فرار کند؟ اطرافش را برانداز کرد. در شرایطی متفاوت شاید از این منظره لذت می

-بود. در راست، دشتشدههای طالیی با چند دریاچه و جنگل و چند گلۀ گاو، به سمت خشکی کشیدهچپ، تپه

مین پهناوری پر از محله با چند میلیون جمعیت بودند. سرزبه سمت غرب گسترده شده 8و اوکلند 7های برکلی

شدند. کمی دورتر در غرب، و دو هیوال صبحشان را خراب کنند، خوشحال نمی 9که احتماال از اینکه یک دورگه

را در بر  10ای رنگ می درخشید. پشت آن، دیواری از مه، شهر سانفرانسیسکوخلیج سانفرانسیسکو، زیر مه نقره

 .11های پل گلدن گیتها و برجاالی آسمان خراشبود؛ جز در بگرفته

کرد. چیزی در درونش به او می گفت که قبال در سانفرانسیسکو غم غریبی در سینۀ پرسی سنگینی می

حافظه  -اش به یاد بیاورد.توانست از گذشتهتنها کسی که می -داشت.  12است. این شهر ارتباطی با آنابثبوده

بود که اگر سفرش را با موفقیت به اتمام ای تاریک بود. آن گرگ قول دادهس کنندهطور مایواش نسبت به او به

 آورد.اش را به دست میبیند و حافظهبرساند، دوباره آنابث را می

 آیا باید از خلیج عبور کند؟

و توانست قدرت اقیانوس را در آن سوی افق، احساس کند. آب همیشه به اانگیزی بود. میاین کار وسوسه

داد. آب شور بهترین بود. این موضوع را دو روز پیش کشف کرد. وقتی که یک هیوالی دریایی را در تنگه نیرو می

توانست آخرین مقاومتش را بکند. حتی ممکن بود که رسید، میخفه کرد. شاید اگر به خلیج می 13سارکویینِز

دورتر بود و او مجبور می شد که از کل شهر عبور ها را غرق کند. اما کرانۀ ساحل حداقل دو مایل بتواند گرگون

 کند.

                                                             
 بود. م.و مدوسا که مارهایی از سرشان روییده یوریالدر اساطیر یونان سه خواهر با نام ستنو،  6

7 Berkeley 
8 Oakland 

9 Demigodفرزند یک خدا و یک فانی. م.: در افسانه ها ، 
10 San Francisco 
11 Golden Gate Bridge 
12 Annabeth 
13 Carquinez Strait 
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که اورا به –اش ، به او یاد داده بود که حواسش را جمع کند و به غریزه14او دودل بود. آن گرگ ماده، لوپا

کرد. پایان سفرش نزدیک اعتماد کند. حس رسیدن به خانه بدنش را مورمور می -کردسمت جنوب راهنمایی می

 زیر پاهایش. اما این چطور ممکن بود؟ هیچ چیز خاصی باالی تپه وجود نداشت.بود. تقریبا 

تر، چیزی داشت در طول جهت باد تغییر کرد. بوی ترش خزندگان به مشام پرسی خورد. صد یارد پایین

 کرد.می 15کرد و فش فشها را له میشکست، برگها را میکرد، شاخهجنگل حرکت می

 ها.گرگون

توانند تری داشتند. آنها به او گفته بودند که میبار، پرسی آرزو کرد که آنها شامه ضعیف برای هزارمین

است. پرسی غلتیدن در گل، رفتن  -فررزند یک خدای روم باستان–بویش را احساس کنند. چون او یک دورگه 

بدهد؛ اما ظاهرا  درون نهر و حتی گذاشتن شاخه و برگ در جیب هایش را امتحان کرده بود تا بوی متفاوتی

 است.ها، کار سختیپنهان کردن بوی گند دورگه

تر، به سمت او به سمت بخش غربی قله رفت. شیب برای پایین رفتن بسیار تند بود و هشتاد فوت پایین

تر از آن، بزرگراهی از پایین تپه به سمت برکلی سقف یک آپارتمان در کنار تپه سرازیر می شد. پنجاه فوت پایین

 رفت.می

 عالیه! هیچ راه دیگری برای پایین رفتن از تپه نیست. پرسی فهمید که خودش را گیر انداخته.

هایی که به سمت سانفرانسیسکو در حرکت بودند چشم دوخت و آرزو کرد که در یکی او به مسیر ماشین

 ها باشد. آنجا باید یک تونل باشد... درست زیر پایش.از آن

کرد. خیلی سریع  به یک راه برای پایین اما خیلی باالتر. او باید تونل را چک میاو در محل درست بود، 

 آمدن نیاز داشت.

اس قابل حمل، پیهای زیادی را از ناپا بارگین مارت آورده بود: یک جیاش را اندخت. او ابزارپشتیکوله

تشی سوییسی. )برای یک دورگه نوار چسب، چراغ قوه، بطری آب، زیر انداز، یک بالش راحت و یک چاقوی ار

 درد بخورد.مدرن، خیلی زیاد بود.( اما هیچ چیزی نداشت که بتواند مثل یک سورتمه یا چترنجات به

ماند، پریدن از ارتفاع هشتاد فوتی به سمت مرگ یا ایستادن و مبارزه کردن. هر پس دو راه برایش باقی می

 رسید.دو روش خیلی بد به نظر می

 و خودکارش را از جیبش بیرون کشید. ناسزایی گفت

                                                             
14 Lupa 

15 Hissingبه معنی صدای مار : 
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داشت، به یک شمشیر میآن خودکار، شبیه یک قلم ارزان معمولی بود اما وقتی پرسی سر آن را بر

العاده بود. چرم طوری در دستش اندازه بود که انگار برای او شد. تعادل تیغه، فوقدرخشان برنزی تبدیل می

شد: به زبان یونانی باستان بود که پرسی تا حدودی متوجه می بود. حکاکی روی محافظ دسته،شدهساخته

 .17ریپتاید – 16آناکلوموس

بود. دو ماه پیش بود؛ یا شاید بیشتر. او مسیرش را گم ها از خواب بیدار شدهاو با این شمشیر در خانۀ گرگ

-که شلوارک و یک تیبود. در حالی بود و خودش را در یک حیاط بزرگ سوخته در وسط جنگل پیدا کردهکرده

-شرت نارنجی و یک گردنبند چرمی با تعداد مهره عجیب به تن داشت. ریپتاید هم در دستش بود. پرسی نمی

دانست چطور به آنجا راه یافته بود. او حتی دربارۀ اینکه خودش کیست هم شک داشت. پا برهنه و گیج بود و 

 ها آمدند...شد که گرگداشت منجمد می

 “ تو اونجایی”ز سمت راستش او را به زمان حال برگرداند. صدایی آشنا ا

 رو بود.، همان گرگون خنده18بیانو

بود، مبتال به خوانش پریشی بود؛ چون وقتی که خب، در واقع اسمش بیانو نبود. تا جایی که پرسی دریافته

ر لباس دربان بارگین مارت با چرخیدند. وقتی برای اولین بار گرگون را دکرد بخواند، کلمات دور هم میسعی می

است. او فکر کرد که نوشته  19بود: خوش آمدید! اسم من ستنویک دکمه برگ سبز دیده بود که رویش نوشته

 است بیانو.

بود. اگر شما فقط به بدنش نگاه کنید، او هنوز جلیقه سبز بارگین مارت را روی لباس گلدارش پوشیده

فهمید که پاهایش شبیه کنید و میفسرده است تا اینکه به پایین نگاه میبرید که او یک مادربزرگ اگمان می

بینید که از کنار دهانش بیرون می -همانند گراز  -کنید و دو عاج برنزی پای خروس است. یا به باال نگاه می

 آوری از مارهای سبز روشن است.درخشد و موهایش النۀ چندشهایش به رنگ سرخ میاست. چشمزده

های مجانی فروشگاه در آن ای که نمونهترین چیز دربارۀ او این بود که هنوز سینی بزرگ نقرهشناکوح

بود، دندانه اش از دفعات قبلی که پرسی او را کشتهقرار داشت همراهش بود: سوسیس پنیری ترد. سینی

در سراسر کالیفرنیا با خود  رسیدند. ستنو آنها راهای کوچک خیلی خوب به نظر میبود اما آن نمونهبرداشته

دانست که که او چرا بود تا بتواند قبل از اینکه پرسی را بکشد، یک اسنک به او تعارف کند! پرسی نمیحمل کرده

خواست که آنرا از سوسیس پنیر ترد درست کند! کند اما اگر پرسی نیاز به یک زره داشت، میچنین کاری می

 ها فناناپذیر بودند!آن
                                                             

16 Anaklusmos :(: نفرین تیتاندختر اطلس بود. )مراجعه کنید به پنجگانه پرسی جکسون، جلد سه“  زو” متعلق به در اصل این تیغه 
17 Riptide 
18 BEANO 
19 STHENO 
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 “ خواهی یکی امتحان کنی؟می”ارف کرد:ستنو تع

 “ خواهرت کجاست؟”پرسی او را با شمشیرش کنار زد. 

هم  20باشی که برنز آسمانیتا حاال باید فهمیده”ستنو او را سرزنش کرد. “ آه، شمشیرت رو کنار بگذار؛”

اند و من از اینکه تو یتونه ما رو برای مدت زیادی بکشه. یه سوسیس امتحان کن! این هفته آنها جزو حراجنمی

 “ را با شکم خالی بکشم، متنفرم.

گرگون دوم خیلی سریع در سمت راست پرسی ظاهر شد و او فرصت واکنش نداشت. خوشبختانه “ ستنو!”

 کرد.بود و توجهی به پرسی نمیاو به خواهرش خیره شده

نمیتونم اول  21اما، یوریال”شد.  لبخند ستنو محو“ من به تو گفتم که اون رو غافلگیر کنی و بعد بکشیش.”

 “ یه خوراکی بهش بدم؟

 یوریال به سمت پرسی چرخید و دندان عریان کرد.“ نه! ابله.”

های سرخ و زرد بود با خواهرش هیچ تفاوتی نداشت. همان های سبز، النۀ مارجز موهایش که به جای افعی

بود: سالم! بود. اسمش برجسته نوشته شدهین شدهجلیقۀ بارگین مارت، لباس گلدار. حتی عاج هایش با خار تزی

 اسم من مرگه، ای دورگه بدردنخور!

تو ما رو درگیر یک تعقیب و گریز کامل کردی پرسی جکسون. اما حاال به دام افتادی و ما ”یوریال گفت: 

 “ تونیم انتقام بگیریم.می

 “ ر، راهرو سه.بخش خوار و با”ستنو اضافه کرد. “  دالر. 9922سوسیس پنیر فقط ”

ستنو، بارگین مارت یه پوشش بود! تو باید خودت باشی! حاال اون سینی مسخره رو بنداز و ”یوریال غرید. 

 “ رو بخار کرد؟ 22به من کمک کن تا این دورگه رو بکشم. نکنه فراموش کردی که این همون کسیه که مدوسا

ها ما ببینید خانوم”در آسمان فاصله داشت.  پرسی یک قدم به عقب برداشت. فقط شش اینچ دیگر تا پرواز

ایم. من حتی کشتن مدوسا رو به یاد نمیارم. من هیچ چیز رو به یاد نمیارم. نمیشه ما آتش از این مساله گذشته

 “ بس اعالم کنیم و در مورد فروش ویژه این هفته صحبت کنیم؟

ج های برنزی دارد، کار مشکلی باشد. آلودی به خواهرش کرد که باید برای کسی که عاستنو نگاه اخم

 “ تونیم؟می”

                                                             
20 Celestial bronze 
21 Euryale 
22 Medusa 
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من به اینکه تو چی رو به خاطر میاری، اهمیتی نمیدم، ”شد. های سرخ یوریال به پرسی دوختهچشم“ نه!”

تونم بوی خون مدوسا رو از تو حس کنم. بله، خیلی ضعیفه، متعلق به چند سال پیشه پسر خدای دریا، من می

 “ بر نگشته. این تقصیر توئه! 23تی که او رو شکست دادی. اون هنوز از تارتاروساما تو آخرین کسی هس

کرد. البته به همین ترتیب، کرد. تصور مردن و بازگشتن از تارتاروس او را دچار سردرد میپرسی درک نمی

ند یا  اینکه پنهان کن 24ها بتوانند خود را در چیزی به اسم مهاینکه یک خودکار به شمشیر تبدیل شود، هیوال

کرد. با دار متعلق به پنج هزار سال پیش باشد هم غیر قابل درک بود. اما او باور میپرسی پسر یک خدای پولک

دانست اسمش پرسی دانست که یک دورگه است. همانطور که میبود، میاش پاک شدهاین وجود که حافظه

ها بود که این دنیای به هم ریختۀ خدایان و هیوالجکسون است. از نخستین گفتوگوهایش با لوپا، او پذیرفته

 واقعیت دارد.

-تونم شما رو بکشم. شما هم نمیمن نمی”پرسی ادامه داد: “ چطوره که جنگ رو مغلوبه در نظر بگیریم؟”

نباید من تا  -کرد،و شبیه مدوسا که مردم رو سنگ می–های مدوسا هستید. تونید من رو بکشید. اگر شما خواهر

 “ باشم؟ن سنگ شدهاآل

چرا شما ’کشند، درست مثل مادرمون! ها! اونها همیشه این رو به رخ ما میقهرمان”یوریال با تنفر گفت: 

کنم پسرجون! اون خیلی متاسفم که ناامیدت می‘ تونه.تونید مردم رو به سنگ تبدیل کنید؟ خواهرتون مینمی

 “ ها نصیبش شد!تر بود و همۀ شانسنفقط نفرین مدوسا بود. او از همۀ خانواده سهمگی

 “ ترم.گفت من از همه سهمگینمادر می”رسید. ستنو ناراحت به نظر می

رو  25اما دربارۀ تو پرسی جکسون، این درسته که تو نشان آشیل”یوریال حرفش را قطع کرد. “ ساکت.”

 “ کنیم.. ما یک راهی پیدا میکند اما نگران نباشتر میکنی. این، کار را برای کشتنت کمی سختحمل می

 “ نشان چی؟”

 26انگیز بود. وقتی که یک بچه بود در رودخانه استیکسآه، او شگفت”ستنو با شادمانی گفت “ آشیل،”

اش. این همون اتفاقیه که برای تو بود. البته بجز یک نقطه کوچک روی پاشنهتن شدهبود و درنتیجه رویینرفته

باشه. اما نگران باشه و پوستت رو مانند آهن محکم کردهتو رو توی استیکس انداختهافتاده عزیزم. یکی باید 

تونیم تو رو هایی مثل تو همیشه یک نقطۀضعف دارند. ما فقط باید اون رو پیدا کنیم و بعد مینباش. قهرمان

 “ داشتنی نیست؟ بیا یک سوسیس پنیر بردار!!بکشیم. این خیلی دوست

                                                             
23 Tartarus 
24

 Mist  
25 Achilles 
26 Styx 
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آورد. آورد. او هیچ چیز را به خاطر نمید بیاورد. او فرو رفتن در استیکس را به یاد نمیکرد به یاپرسی سعی

 کرد.ها را توجیه میکرد که پوستش آهنی است؛ اما این موضوع دوام آوردن پرسی در برابر گرگوناحساس نمی

کند. حداقل نه بدون یک  خواست ریسکشاید اگر از کوه به پایین بپرد هم.... نجات پیدا کند. او اصال نمی

 وسیله که سرعت سقوط را کاهش دهد یا یک سورتمه یا....

 ای ستنو خیره شد.او به سینی بزرگ نقره

 هممم....

ها اضافه کردم. خیلی تجدید نظر کردی؟ خیلی باهوشی، من کمی خون گرگون به این”ستنو پرسید: 

 “ میری.سریع و بدون درد می

 “ خونت رو روی سوسیس پنیر ریختی؟!تو ”گلوی پرسی خشک شد. 

تونه هر مریضی رو ستنو لبخند زد. یک خراش کوچیک روی بازوم. خون سمت راست می“ فقط یه ذره.”

 “ __شفا بده؛ اما خون سمت چپ مرگباره

ها ها سمّی است از آنگفتی. اگر اون بدونه که سوسیستو نباید به او می”یوریال جیغ کشید. “ ای کودن!”

 “ خوره!نمی

 “ اما من که بهش گفتم که مرگ سریع و بدون دردیه.“ ”خوره؟نمی”ستنو مبهوت ماند. 

زنیم تا کنیم. آنقدر ضربه میراه سخت رو امتحان می”های یوریال به پنجه تبدیل شد. ناخن“ مهم نیست!”

شویم. اربابمون تر میرنقطۀ ضعفش را پیدا کنیم. بعد از اینکه پرسی جکسون رو بکشیم، از مدوسا هم مشهو

 “ دهد.نظیری به ما میپاداش بی

مرج و وکرد. چند ثانیه هرجبندی میپرسی شمشیرش را محکم گرفت. او باید به دقت حرکاتش را زمان

 گرفت....بعد سینی را با دست چپش می

 کرد که به صحبت ادامه دهند.باید کاری می

 “ بابتون که بهش اشاره کردید کیه؟تکه کنید، ارقبل از اینکه من رو تکه”
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مونی . همون کسی که ما را از عمق فراموشی برگردوند. تو اونقدر زنده نمی27الهه گایا”یوریال نیشخند زد. 

شوند. همین اآلن ارتش او به سمت جنوب که اون رو ببینی؛ اما دوستانت اون پایین بزودی با خشم او روبرو می

 “  __مثل ___شود و دورگه ها نابود خواهند شد. مثلاو بیدار می 28تیدر حرکت است. در عید خوشبخ

 “  های ارزان ما در بارگین مارت!!!مثل قیمت”ستنو پیشنهاد داد: 

-یوریال به سمت خواهرش یورش برد. پرسی فرصت را به دست آورد. سینی ستنو را قاپید، سوسیس“ آه!”

 یوریال ضربه زد و او را نصف کرد. های سمی را بیرون ریخت و با ریپتاید به کمر

 سپس سینی را بلند کرد و ستنو انعکاس صورت خودش را دید.

 “ مدوسا!”

برفی ذوب شده. گرفت. مانند یک آدمخواهرش یوریال به خاک تبدیل شده بود اما داشت دوباره شکل می

این فقط بازتاب خودته. اون پسر رو ”بود گفت: در حالی که نصف صورتش از تپه خاکی بلند شده“ ستنو احمق!”

 “  بگیر.

 پرسی سینی را بر سر ستنو کوبید و او بیهوش شد.

او سینی را زیرش گذاشت، به آرامی برای هر خدای رومی که سرپرست سورتمه سواری بود دعا خواند و از 

 تپه پایین پرید.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Gaeaها.: مادر زمین، همسر اورانوس )آسمان( و مادر تیتان 

28 Feast of Fortune 
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II 

 پرسی

 امیرمحمد قربانی مترجم:

 فرید حسینیان ویراستار:

مایل بر ساعت بدانید،  05روی یک سینی، با سرعت ای که باید در مورد سر خوردن از یک تپه، نکته

 اید!این است که اگر وسط راه متوجه شوید که ایده بدی است، خیلی دیر متوجه شده

سمت بزرگراه پرسی با فاصله کمی از کنار یک درخت رد شد، به یک سنگ برخورد کرد و در حالی که به 

ها را شنید و از درجه درهوا چرخید. سینی لعنتی فرمان نداشت. او صدای جیغ گورگون 065کرد پرواز می

گوشه چشم موی مار مانند یوریال را باالی تپه دید ولی برای نگرانی، فرصت نداشت. سقف آپارتمان زیر پای او  

 ...8، 9، 05مانند سینه یک رزمناو بود. برخورد شاخ به شاخ در 

پرسی در آخرین لحظه موفق شد به سمت راست بچرخد تا هنگام برخورد، پاهایش نشکند. سینی روی 

 سقف سر خورد و در هوا پرواز کرد. سینی به یک سمت رفت و پرسی  به سمت دیگر.

کرد یک اتفاق وحشتناک به ذهنش آمد: برخورد با شیشه جلوی هنگامی که به سمت بزرگراه سقوط می

کن از روی شیشه کنار پاکعصبانی که سعی دارد او را با استفاده از برف ماشین شاسی بلند و یک راننده یک

 ‘کنه که من دیرم شده.افته، اصال فکر نمیجوونک نفهم از آسمون می’بزند. 

داد. پرسی ای که وسط بزرگراه نیفتد، حل آسایی، بادی وزیدن گرفت و او را فقط به اندازهبه صورت معجزه

 روی چند بوته افتاد. فرود راحتی نبود؛ ولی از آسفالت بهتر بود.

 خواست همانجا دراز بکشد تا بیهوش شود ولی او باید به حرکت ادامه می داد.پرسی ناله کرد، فقط می

آمدند.او هنوز کوله  به سختی ایستاد، دست هایش زخمی بودند ولی تمام استخوان ها به نظر سالم می

دانست که در آخر پشتی اش را داشت اما در طول سینی سواری، شمشیرش را از دست داده بود. ولی می

 شمشیر به جیبش برخواهد گشت. این قسمتی از جادوی شمشیر بود.
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به باالی تپه نگاه کرد. تشخیص گورگون ها با موهای رنگارنگ ماریشان و جلیقه های سبزشان سخت نبود. 

ن تپه در حرکت بودند، نه به سرعت پرسی ولی با کنترل بیشتر. به نظر این پاهای مرغی برای ها به سمت پاییآن

 دقیقه زمان داشت. 0کوهنوردی خوب بودند. حداکثر 

کرد. احتماال برای اینکه مردم را از کار در کنارش، یک محافظ توری، بزرگراه را از محله مسکونی جدا می

راحتی توانست بهاما توری پر از سوراخ بود. او می -ادف با الین سرعت روی سینیمثال تص-های احمقانه باز دارد 

از حصار رد شود. شاید بتواند یک ماشین پیدا کند و به سمت دریا راننندگی کند. پرسی دوست نداشت ماشین 

ک ماشین ی 29بود. حتاکرده "قرض"بدزد ولی در چند هفته گذشته چندین بار در شرایط مرگ وزندگی ماشین 

 پلیس. او قصد داشت آنها را برگرداند ولی هیچکدام زیاد دوام نمی آوردند.

-متر جلوتر بزرگراه از وسط یک تپه رد می 95کرد  او به شرق نگاه کرد، درست همان طوری که فکر می

سطح  بود؛ یک دیوار سنگی با یک در فلزی روی شد. دو ورودی برای دو جهت حرکت. جایی که باید دماغه می

 تپه وجود داشت. درست مانند در ورودی یک سنگر.

کردند. اگر اصال توانست یک تونل تاسیساتی باشد. احتماال این چیزی است که فانی ها فکر میآن تونل می

 شدند.متوجه در می

 دانست این در چیزی بیش از آن است.توانند از میان مه ببینند. پرسی میها نمیولی فانی

های پردار رومی، زره سینه، بودند. آن دو ترکیب عجیبی از کالهخودپوش در اطرف در ایستاده دو بچه زره

-نظر میبودند. گارد سمت راست دختر بههای اسپورت پوشیدهشیرت بنفش و کفششمشیر، شلوار جین، تی

ان و تیردان به رسید؛ ولی به دلیل وجود زره، تشخیص سخت بود. گارد سمت چپ یک پسر تپل بود و یک کم

 های قدیمی.های چوبی بلند با سر های فلزی داشتند. شبیه نیزهکمرش آویران بود. هر دو نفر عصا

بود. داد. بعد از این زمان وحشتناک او باالخره به مقصد خود رسیدهرادار درونی پرسی داشت عالمت می

ها او را به جنوب اولین بار از زمانی که گرگگفت که اگر بتواند از آن در رد شود، برای اش به او میغریزه

 بودند، در امنیت خواهد بود.فرستاده

 پس برای چه چنین دلهره داشت؟

 گذشتند. سه دقیقه عقب بودند، شاید کمتر.ها داشتند از سقف مجموعه آپارتمانی میباالی تپه، گورگون

گذشت ولی  بعد بایست از وسط بزرگ راه میخواست تا به سمت در باالی تپه بدود، او میقسمتی از او می

 ها به او برسند، به مقصد برسد.توانست قبل از اینکه  گورگوناز آن فقط دو کوتاهی خواهد بود. او می

                                                             
 درست است. "حتا"و  "حتی"بنا بر مصوبه فرهنگستان ادب فارسی هر دو امالی  29
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جا جایی است که او بیشترین خواست به سمت غرب و اقیانوس حرکت کند. آنقسمتی دیگر از پرسی می

اینجا "گفت: کردند. چیزی درونش میمی جلوی در او را ناراحت میهای روقدرت را خواهد داشت. آن گارد

 ."قلمرو من نیست، این خطرناک است

 “گی.البته  تو درست می”صدایی  کنارش گفت:

ها پرسی به  هوا پرید، اول فکر کرد که بیانو دوباره به او رسیده است. ولی خانم پیری که درون بوته

تر بود. او شبیه به یک عجوزه بود که نزدیک به چهل سال پیش به ل به هم زنبود، از یک گورگون هم حانشسته

است. آن زن لباسی از پارچه، پتو اینجا پرت شده بوده و از آن زمان در حال جمع کردن آشغال و تکه پارچه بوده

المت صلح بسته ای بود و با یک سربند با عقهوه-اش، خاکستریبود. موهای فرفریهای پالستیک پوشیدهو تکه

 شد.بود. در دهان زن دقیقا سه دندان دیده میبود. جوش و خال، صورت او را پوشاندهشده

 “ اون یک تونل تاسیسات نیست. ورودی اردوگاه است.”او گفت: 

 اش باشد. شاید آنابث نزدیک باشد.بود. شاید این خانهبدن پرسی لرزید. اردوگاه. او هم از یک اردوگاه آمده

 آمد.چیزی به نظر اشتباه می ولی

گورگون ها هنوز روی سقف آپارتمان بودند. ناگهان ستنو از شادی جیغ کشید و به سمت پرسی اشاره 

 کرد.

 “ زمان زیادی نداری بچه، باید تصمیمت رو بگیری.”عجوزه ابروهایش را باال برد: 

آخرین چیزی که پرسی به “ هستی؟تو کی ”خواهد بداند پرسید: پرسی با وجودی که مطمئن نبود که می

 آمدن یک فانیِ به نظر بی آزار بود.درآن احتیاج داشت، هیوال از آب

است. زن برق زدند، انگار که یک جوک عالی گفته چشم های پیر“ صدا بزنی. 30تونی منو جونواوه، می”

 “ دیگه! درسته، نه؟ اونا اسم ماه رو از روی اسم من گذاشتن. 31جوئن”

 “ خوام بهت آسیب بزنن.من باید برم؛ دوتا گورگون دارن میان و من نمیببین، ”

 “ چه قدر شیرین! ولی این قسمتی از تصمیمته.”هایش را روی قلبش گذاشت. جونو دست

بود. بودند. دو بال از پشتشان در آمدههایشان را در آوردهها جلیقهپرسی مضطرب به تپه نگاه کرد، گورگون

 درخشیدند.های خفاش که مثل فلز برنج میبیه به بالهای کوچک شبال

                                                             
30 Juno 
31 June 
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-هایشان خیلی کوچکند و نمیهایشان تزیینی است. شاید بالاند؟ شاید بالاز کی گورگون ها بال در آورده

 ها به هوا پریدند و به سمتش پرواز کردند.ها را به هوا بلند کنند. گورگونتوانند گورگون

 “ شه.عالیه، بهتر از این نمی”

تونی منو اینجا به گورگون ها واگذار کنی و به سمت بله،یک تصمیم. تو می”جونو بدون عجله گفت: 

کنند ودنبال تو ها به من حمله میکنم که به سالمت به اقیانوس برسی. گورگوناقیانوس بری. من تضمین می

ی جدید شروع کنی، تا پیری زندگی کنی تونی یک زندگکنه. تو میآیند. توی دریا هیچ هیوالیی اذیتت نمینمی

 “ و از مقدار زیادی درد و ناراحتی در آینده فرار کنی.

 “ یا؟”پرسی مطمئن بود که انتخاب دوم را دوست نخواهد داشت: 

 “ تونی یه کارخوب برای یک پیرزن انجام بدی، من رو تا اردوگاه حمل کنی.یا اینکه می”

 “ حملت کنم؟”پرسی آرزو کرد که این یک شوخی باشد:

 اش را به پرسی نشان داد. جونو دامنش را باال برد و پاهای ورم کرده

 "تونم تا اونجا برم. من رو از بزرگراه وتونل و رودخانه رد کن و به اردوگاه برسون.من خودم نمی"

آمد. جونو لی این کار به نظر آسان نمیدونست منظور زن از رودخانه کدام رودخانه بود وپرسی نمی

 آمد.سنگین به نظر می

دانستند کردند. انگار که میگورگون ها فقط چهل متر با او فاصله داشتند و به آرامی به سمتش پرواز می

 است.که شکار تقریبا تمام شده

 “ و چرا من تو رو حمل کنم؟”پرسی به پیرزن نگاه کرد:

شناسی از میرند و دنیایی که میین یک کار خوبه و اگر انجامش ندی، خدایان میبه خاطر اینکه ا”اوگفت: 

-میرند. البته تو به یادشون نمیاری. پس به نظرم اینشناسی میبین میره و همه کسانی که از زندگی قدیمت می

 “ها مهم نیست. تو در اعماق دریا امن خواهی بود.

 در حال اوج گرفتن قهقهه زدند.ها پرسی آب دهانش را قورت داد. گورگون

 “ گیرم؟اگه به اردوگاه برم، خاطراتم رو پس می”
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دی. درد و بیچارگی، کنی. تعداد زیادی را از دست میدر آخر، ولی آگاه باش، افراد زیادی را قربانی می”

ات را ه قدیمیای. اما تو شانس این رو داری که دوستان و خانوادبیشتر از هر چیزی که تا به حال حس کرده

 “  نجات دهی و زندگی قدیمت را پس بگیری.

زدند. آنها احتماال در حال پاییدن پیرزن بودند. تا بفهمند او چه کسی گورگون ها باالی سرشان چرخ می

 است قبل از اینکه حمله کنند.

 “ و در مورد نگهبان های جلوی در چکار کنم؟”پرسی پرسید: 

ها اعتماد کنی. خوب چی میگی؟ به یک زن تونی به آنراه میدن عزیزم. تو میاونا تو رو ”جون لبخند زد: 

 “ دفاع کمک میکنی؟ بی

پرسی شک داشت که جونو بی دفاع باشد. در بد ترین حالت این یک تله است و در بهترین حالت یک 

 امتحان.

جای خالی را "اش یک زندگی بود، تماماش را از دست دادهپرسی از امتحان متنفر بود. از زمانی که حافظه

 بزرگ بود. او........................... بود. اهل.........................بود. "پر کنید

 شد.کرد و اگر هیوال ها میگرفتندش او.....................میاحساس .......................... می

دیمیش که در مورد آن مطمئن بود. باید آنابث را سپس در مورد آنابث فکر کرد. تنها قسمتی از زندگی ق

 پیدا کند.

 “ تو رو حمل میکنم.”پرسی پیرزن را بلند کرد و گفت: 

های پینه بسته تر از آن چیزی بود که انتظار داشت. پرسی سعی کرد نفس بد بویش و دستپیرزن سبک

ای بوق زد و دیگری چیزی فریاد زد. اکثرا فقط شد. راننده پیرزن را از ذهنش خارج کند. از اولین الین بزرگراه رد

 افتد.مسیر خود را عوض کردند و عصبانی شدند. انگار که هر روز این اتفاق برایشان می

 “پسر باهوش. یک الهه برای حمل کردن پیدا کردی، ها؟”ای از باالی سرش رد شد. ستنو فریاد زد: سایه

 یک الهه؟-

 “ .یوهو”. جونو از خوشحالی خندید و زمزمه کردیک ماشین نزدیک بود زیرشان کند

 “ بگیرشون! دو جایزه بهتر از یدونست.”در سمت چپش یوریال جیغ زد: 
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ها شیرجه زدند و پرسی از الین های باقیمانده به سرعت رد شد و زنده به وسط جاده رسید. گورگون

ها تغییر دادند. او می خواست بداند که فانی ماشین ها هنگامی که هیوال ها را باالی سرشان دیدند، مسیرشان را

اند؟ لوپای گرگ به هایی که از مسیر خارج شدهدیدند؛ پلیکان های غول پیکر؟ گالیدرچه چیزی از پشت مه می

 جز حقیقت.کنند. بهها همه چیز را باور میاو گفته بود که فانی

کردند و نفسش هایش درد میشد. دندهمیتر پرسی به سمت در روی تپه دوید. جونو با هر قدم سنگین

 بود.بند آمده

 “ صبر کن.”ها داد زد. نگهبانی که کمان داشت تیری به کمان گذاشت. پرسی داد زد:یکی از نگهبان

اما پسر او را نشانه نگرفته بود. تیر از باالی سر پرسی رد شد و یک گورگون از درد ناله کرد. نگهبان دوم 

 کرد و به پرسی اشاره کرد تا سریع تر حرکت کند.نیزه اش را آماده 

 متر..... 50متر تا در،  05

پرسی برگشت و برخورد یک تیر با پیشانی یوریال را دید. یوریال درون الین “ گرفتمت”یوریال فریاد زد:

باال آمد، تیر  متر به عقب برد. اما یوریال از بدنه ماشین 95سرعت افتاد سپس یک وانت به او برخورد کرد و او را 

 را از پیشانی اش در آورد و دوباره پرواز کرد.

 “  متشکرم، شلیک خوبی بود.”پرسی به در رسید و به نگهبان ها گفت:

 “ اون باید میکشتش.”نگهبان کماندار اعتراض کرد: 

 “ به دنیای من خوش اومدید.”پرسی زمزمه کرد: 

 “ ون جونورا گورگونند.، سریع ببرشون داخل. ا32فرانک”نگهبان دختر گفت: 

صورتش زیر کاله خود معلوم نبود ولی او به نظر یک “ گورگون؟”کمان دار با صدای ضعیفی گفت: 

 “ در جلوشون رو میگیره؟” آمد، چهارده یا پانزده سال داشت. او پرسید:کشتیگیر می

 “ سوی تونل و رودخانه!گیره. بتاز پرسی جکسون! بنه، جلوشون رو نمی”جونو که در بغل پرسی بود گفت: 

های کاله اش از کنارههای فرفریای داشت و مواو پوست تیره“ پرسی جکسون؟”نگهبان دختر پرسید: 

رسید. آمد. احتماال سیزده. غالف شمشرش به قوزک پایش میتر از فرانک میخود بیرون زده بودند. به نظر جوان

ای ولی اون ببین، تو قطعا یک دورگه”اشد. دختر به جونو نگاه کرد: رسید که او فرمانده ببا این وجود، به نظر می

 “ دارم....؟ ولش کن، فقط برو داخل. من نگهشون می
                                                             
32 Frank 
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 "، دیوونه بازی در نیار.33هیزل"پسر گفت: 

 “  برو.”هیزل دستور داد:

 “ زودباش.”فرانک در زبان دیگری که به نظر التین می آمد فحش داد و در را باز کرد: 

دانست آن دختر چگونه به شد. او نمیی تلوتلوخوران دنبالش کرد. پیرزن واقعا داشت سنگین تر میپرس

 داشت ولی آن قدر خسته بود که بحث نکرد.ها را نگه خواهدتنهایی گورگون

شد. در آغاز، یک تونل تاسیسات تونل به عرض و ارتفاع یک راهروی مدرسه بود و از میان سنگ رد می

ها در های فیوز. اما هنگامی که آنهای روی سقف و جعبههای خطر، و المپرسید. عالمتنظر می معمولی به

صد متر جلوتر، پرسی نور تونل جلو رفتند زمین سیمانی به موزاییک و المپ ها به مشعل تغییر کردند. چند

 خورشید را دید.

خستگی می لرزیدند. جونو آوازی به زبان های پرسی از پیرزن از یک گونی شن سنگین تر شده بود. دست

 کرد.کرد که شبیه یک الالیی بود. این به تمرکز پرسی کمکی نمیالتین زیر لب زمزمه می

صدای گورگون در تونل پیچیده بود. هیزل فریاد زد و پرسی هوس کرد جونو را به زمین بیندازد و به 

درست مثل آن زمان که پرسی جعبه ای پر از -جیر جیر کمک هیزل بدود؛ اما ناگهان تمام تونل لرزید و صدای

 آمد. او پشت سرش را نگاه کرد. آن سوی تونل از گرد و خاک پر بود.-توپ بولینگ روی سر گورگون ها انداخت

 “ نباید بریم دنبال هیزل؟”پرسی پرسید:

کت ادامه بده. تقریبا اون حالش خوبه...امیدوارم. هیزل در زیر زمین خوبه. فقط به حر”فرانک جواب داد:

 “ رسیدیم.

 “ تقریبا به کجا رسیدیم؟”

 “ همه راه ها به این جا ختم میشه. اینو باید بدونی.”جون خندید:

 “ زندان؟”پرسی پرسید:

 “ رم پسرم، رم.”پیرزن گفت:

بود، ها بیدار شدهاست. با این وجود که از زمانی که در خانه گرگپرسی مطمئن نبود درست شنیده

 کرد؛ ولی او اطمینان داشت که رم در کالیفورنیا نبود.اش را نداشت و مغزش درست به کار نمیظهحاف

                                                             
33 Hazel 
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 آن ها به دویدن ادامه دادند. نور در انتهای تونل به آرامی زیاد شد تا باالخره از تونل خارج شدند.

های طالیی و تپه، پهنه ای کاسه مانند به عرض چند مایل بود. ته دره چندینپرسی ایستاد. زیر پایش دره

 پیمود.پوشش جنگلی وجود داشت. رودی کوچک مسیری جی مانندی را می

-های بلوط و اوکالیپتوس. تپهتوانست مال هر جایی در کالیفورنیای جنوبی باشد. درختاین جغرافیا می

در دوردست سر به  -؟34نامش چه بود؟ مانت دیابلو-های طالیی و آسمان صاف آبی. کوه بزرگ وسط کالیفورنیا 

 بود. بود. دقیقاً جایی که باید میفلک کشیده

است. در مرکز دره و کنار دریاچه، شهر کرد که به یک دنیای مخفی قدم گذاشتهاما پرسی احساس می

هایی ها و ورودیهای سفید مرمرین و سقف های قرمز بود. بعضی از ساختمان ها گنبدکوچکی با ساختمان

-های بزرگ. پرسی  میهای طالیی و باغشبیه آثار ملی داشتند. بقیه شبیه قصر بودند، با در ستون دار درست

 ها را ببیند.ها و مجسمهتوانست یک میدان با ستون های بزرگ و چشمه

درخشید. در کنارش یک میدان مسابقه بیضی شکل شبیه پنج طبقه در نور خورشید می 35یک کلیسیوم

 ی بود.مسیر مسابقه ماشین سوار

ها زد که آنهایش زیبا تر بودند. پرسی حدس میدر سمت جنوبی دریاچه، تپه دیگری بود که ساختمان

-شدند. در شمال چند دیوار آجری از تپه ها به سمت شهر کشیدهمعبدند. چندین پل سنگی از رودخانه رد می

 ها باید کانال آب باشند.بود. به نظر پرسی شبیه ریل قطار هوایی بود. سپس متوجه شد که آنشده

عجیب ترین قسمت دره درست زیر پایش بود. نزدیک به دویست یارد دور تر، یک اردوگاه نظامی بود. 

بودند. بیرون ها نیزه چیدههایی احاطه شده بود. باالی خاکریزاردوگاه ربع مایل عرض داشت و توسط خاکریز

پر بود. در هر گوشه، یک برج دیدبانی چوبی وجود  خاکریز یک خندق خشک وجود داشت که آن هم از نیزه

ها آویزان بود. یک های بنفش از برجهای زنبورکی بزرگ مسلح بودند. پرچمهایش به کمانداشت که نگهبان

رفت. یک دروازه کوچک بسته در این دروازه عریض در سمت دیگر کمپ بود در مسیری که به سمت شهر می

کردند رفتند، اسلحه حمل میها میها به سمت سربازخانهدرون قلعه شلوغ بود. بچه. سمت اردوگاه وجود داشت

 های یک آهنگری و بوی گوشت در حال کباب شدن را احساس کرد.انداختند. پرسی صدای پتکو زره برق می

 رسید؛ اما یک چیز اصال درست نبود.این مکان آشنا به نظر می

 “ به جای امن رسیدیم ... کمپ ژوپیتر، باالخره ”فرانک گفت:

                                                             
34 Mount Diablo 

 است.ترین کلیسیوم در شهر رم ایتالیا واقع شدهها. معروفساختمانی بزرگ برای اجرای مسابقات گالدیاتور 35
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صدای پایی در تونل پشت سرشان پیچید. هیزل پوشیده از گردوخاک و نفس نفس زنان از تونل خارج 

بود. زرهش شد. او کالهخودش را از دست داده بود، بنابراین موهای فرفری قهوه ای اش روی شانه هایش ریخته

-ها یک عالمت پنجاه درصد تخفیف به او وصل کردههیوالهایی دراز از پنجه یک گورگون داشت. یکی از عالمت

 بود.

 “ من معطلشون کردم؛ ولی اونا پشت سرمن.”او گفت:

 “ باید از رودخونه رد شیم.”فرانک فحش دادوگفت:

 “ اوه، بله لطفا. من نباید لباسم رو خیس کنم.”تر فشار داد:جونو گردن پرسی را محکم

های سنگین بوگندو است. حاال که او ن زن یک الهه است، او الهه عجوزهپرسی زبانش را گاز گرفت. اگر ای

 بود، بهتر بود بقیه راه هم او را ببرد.را تا اینجا آورده

شناسی از بین میرند و دنیایی که میبه خاطر اینکه این یک کار خوبه و اگر انجامش ندی، خدایان می’

 ‘میرن. ی میشناسمیره و همه کسانی که از زندگی قدیمت می

 اگر این یک امتحان باشد،نباید نمره بدی بگیرد.

 پرسی در راه رودخانه چندین بار سکندری خورد ولی فرانک و هیزل او را سر پایش نگه داشتند.

آن ها به کناره رودخانه رسیدند و پرسی ایستاد تا نفسی تازه کند. رودخانه جریان سریعی داشت  ولی 

 تیر رس قرار داشت.عمیق نبود. دروازه در 

ها همراهی کن تا هیزل تو برو. پرسی رو تا نگهبان”فرانک دو تیر را هم زمان به کمان گذاشت و گفت: 

 “ بهش شلیک نکنن.

 هیزل سرش را  تکان داد و وارد رودخانه شد. 

-میآمد. او پرسی معموال آب را دوست داشت ولی این رودخانه به نظر قدرتمند و نه لزوما دوست می

 خواست هیزل را دنبال کند ولی تردید داشت.

، جریانش قدرت تایبر اصلی رو داره، رودخانه امپراتوری. این آخرین شانست 36تایبر کوچک”جون گفت: 

 "شوره.برای منصرف شدنه. نشان آشیل یونانیه. اگر وارد سرزمین روم بشی از دستش میدی. تایبر اون رو می

 ها را بفهمد ولی منظور را گرفت.همه این حرفتر از آن بود که پرسی خسته

                                                             
36 Little Tiber 
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 ”اگر رد بشم، دیگه پوست آهنی نخواهم داشت؟”

 ”کدوم بهتر است؟ امنیت یا یک آینده پر از درد و احتماالت؟”جون لبخند زد. 

 ها جیغ زدند و از تونل خارج شدند. فرانک تیر هایش را رها کرد.پشت سرش گورگون

 “ تر!پرسی، سریع”د: از وسط رودخانه هیزل داد ز

 ها نشانه رفتند.هایشان را به سمت گورگونها کمانروی برج های نگهبانی، شیپوری به صدا درآمد. نگهبان

تر از پرسی به آنابث فکر کرد و وارد رودخانه شد. آب به سردی یخ بود و با وجود اینکه رودخانه  سریع

کرد. قدرت جدیدی در بدنش پخش شد. انگار کافئین به نمیکرد، اذیتش بود حرکت میآنچه پرسی تصور کرده

او تزریق شد.به سمت دیگر رودخانه رسید و پیرزن را روی زمین گذاشت. دروازه باز شد و دوجین بچه زرهپوش 

 از آن  خارج شدند.

 “ فرانک!”هیزل با یک لبخند برگشت؛ولی لبخندش به وحشت تبدیل شد. او داد زد: 

ها شیرجه زدند و هر کدام یک دست فرانک ها به فرانک رسیدند، او وسط رود بود. آنهنگامی که گورگون

 را گرفتند. فرانک از درد فریاد زد.

-های دیگر، شمشیرهایشان را درآوردند و وارد آب شدند. پرسی میها توانایی شلیک نداشتند. بچهنگهبان

 رسید.ها به موقع نخواهنددانست که آن

 ود داشت.تنها یک راه وج

پرسی دست هایش را فشار داد و احساس کشش شدیدی در شکمش به وجود آمد. تایبر فرمانش را 

اطاعت کرد. گرداب هایی در دو طرف فرانک به وجود آمدند و از درون آن ها دو دست بیرون آمد که حرکات 

فرانک را انداختند. سپس  هاها را گرفتند و گورگونهای عظیم گورگونکردند. دستدست پرسی را تقلید می

 ها را از سطح رود بلند کردند.ها، هیوالدست

-های دیگر را شنید ولی روی کار خودش متمرکز ماند. او ادای کوبیدن را با مشتپرسی صدای فریاد بچه

ها آنها به کف رود خوردند و به غبار تبدیل شدند. ها را به درون تایبر انداخت. هیوالهایش درآورد و گورگون

ها را به سمت جریان خودش کشید. گرداب ها از بین رفتند سعی در شکل گیری دوباره داشتند ولی رودخانه آن

 و آب به حالت عادی برگشت.
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باشد. کردند. انگار که تایبر اورا در اسید غرق کرهها و پوستش بخار میبود و لباسپرسی کنار رود ایستاده

ماند ولی او کامال سالم بود. هیزل به او کمک خورد و به نظر مبهوت میتلوتلو می در وسط تایبر فرانک به اطراف

 ها شد.کرد تا از رود خارج شود. تنها آن موقع بود که پرسی متوجه سکوت دیگر بچه

 آمد.بودند. تنها جونو به نظر متعجب نمیهمه به او خیره شده

-از تو به خاطر آوردنم به کمپ ژوپیتر تشکر میخوب! سفر خوبی بود. پرسی جکسون، من ”جونو گفت: 

 “ کنم.

 “ پرسی جکسون؟”ای درآورد و گفت:ها صدای خفهیکی از دختر

 بود. پرسی به امید دیدن یک چهره آشنا به او نگاه کرد.آمد که دختر اورا شناختهبه نظر می

اش از مدال پوشیده وسینه واضح بود که دختر فرمانده است. او یک ردای بنفش روی زرهش پوشیده بود

آمد که های تیره و نافذی داشت. پرسی او را نشناخت اما به نظر میآمد وچشمبود. همسن پرسی به نظر میشده

 باشد.دختر پرسی را در یک کابوس دیده

 “ برید.البته، شما از همراهی همدیگر لذت می”جونو از خوشحالی خندید: 

به اندازه کافی عجیب نبود، پیرزن شروع به درخشیدن و تغییر شکل سپس، فقط به خاطر این که روز 

کرد، او رشد کرد تا تبدیل به یک الهه دو متری درخشان در یک لباس آبی شد.  یک ردا که به نظر پوست 

هایش بود وصورتش جدی بود و یک عصا با سری از جنس گل لوتوس در دست آمد روی شانهگوسفند می

 بود.گرفته

اردوگاه تعجابشان بیشتر شد. دختری که ردای بنفش داشت زانو زد و بقیه از او تقلید کردند. یکی  ساکنان

 ها آنقدر سریع زانو زد که نزدیک بود روی شمشیرش بیفتد.از آن

 “ جونو.”هیزل اولین کسی بود که صحبت کرد:

دانست که احتماال باید زانو بزند بود. او میهیزل و فرانک هم زانو زدند و پرسی تنها کسی بود که ایستاده

 ولی بعد از حمل پیرزن، خیلی میل نداشت که به او احترام بگذارد. 

 “ تونم زندگیم و خاطراتم رو پس بگیرم؟پس جونو؟ ها؟ حاال که امتحانت رو قبول شدم، می”پرسی گفت: 

بی داشتی و امروز کارت به وقتش پرسی جکسون. اگر در این کمپ موفق بشی. شروع خو”الهه لبخند زد: 

 “ خوب بوده، شاید هنوز امیدی برات باشه.
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هاست که در کنم. او ماهها، به شما پسر نپتون را معرفی میای رومی”او به سمت دیگر بچه ها برگشت: 

. سرنوشت او در دستان شماست. عید خوشبختی به سرعت نزدیک میشه خواب بوده ولی اآلن بیدار شده

 “ در نبرد امیدی داشته باشید، مرگ باید آزاد بشه. من رو نا امید نکنید. خواهیدواگرمی

جونو درخشید وناپدید شد. پرسی به دنبال یک توضیح به هیزل و فرانک نگاه کرد اما آن دو  به اندازه 

رسیدند. فرانک چیزی در دست داشت که پرسی قبال به آن توجه نکرده بود، دو زده به نظر میکافی حیرت

ها را از کجا آورده است اما دید که او بطری ها را داخل دانست فرانک آنبطری کوچک سفالی. پرسی نمی

 جیبش گذاشت.

 .زنیمبعدا در موردش حرف میفرانک به او نگاهی کرد که معنیش این بود: 

-میکرد دختر بود جلو آمد و پرسی را بررسی کرد. پرسی احساس میدختری که ردای بنفش پوشیده

 خواهد با خنجرش او را بکشد.

 “ یک پسر نپتون که با تبرک جونو پیش ما میاد.”دختر به سردی گفت:

 “ ببین، خاطرات من یک ذره تار هستند، در واقع کامال رفتن. من شما رو میشناسم؟”پرسی گفت: 

 “ شناسم.لژیون دوازدهم و من تو رو نمی 38هستم. پراتور 37من رینا”دختر مکث کرد: 

دانست که کار درستی نخواهد بود گفت. اما میسی از چشمان دختر تشخیص داد که او داشت دروغ میپر

 اگر با او در مقابل سربازانش بحث کند.

فرستمش پیش ازش سوال بپرسم. بعد می 39هیزل، بیارش داخل. میخوام در پرینسیپا”رینا گفت: 

 “ ها رجوع کنیم.او چکار کنیم به پیشگویی. ما باید قبل از اینکه تصمیم بگیریم با 40اکتاوین

 “ منظورت چیه؟ تصمیم بگیرید با من چیکار کنید؟!”پرسی پرسید: 

 رینا خنجرش را محکم گرفت. آشکار بود که عادت نداشت کسی با او بحث کند.

ی ها رو بررسپرسیم و پیشگوییهایی رو میقبل از اینکه کسی رو توی کمپ قبول کنیم. ازشون سوال”

 “ کنیم. جونو گفت که سرنوشت تو در دستان ماست. ما باید بدونیم که الهه برای ما یک سرباز جدید آورده...می

 رینا با شک به او نگاه کرد. 

                                                             
37 Reyna 

38 praetor.در روم باستان، باالترین مقام پس از کنسول : 
39 principia 
40 Octavian 
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 “ یا برامون دشمنی آورده تا بکشیم.”و امیدوارانه ادامه داد: 
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III 

 پرسی

 نیما شادمهری مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا
 

کردنید، میرده    میی   چون نصف افرادی که در کمپ زندگی -اش بود شانسی از خوش ،ترسید پرسی از ارواح نمی

 بودند.

انداختنید،   شان را بیرق میی   های آسمانی بودند و سالح های بنفش براق بیرون اسلحه خانه ایستاده سربازان با زره 

در تعقیب یک سگ شبحی به طرف پیایین خیابیان   بقیۀ شمشیرها جلوی سربازخانه آویزان بود. یک پسر شبحی 

هیا   کیرد. ییک گلیۀ... آن    در داخل اصطبل یک شخص درخشان قرمز با سر گرگ از یک گلیه مراقبیت میی    و بود؛

 ای نبودند؟ های تک شاخ افسانه اسب

فرانیک و   رینا در جلو و–کردند اما به خاطر همراهان پرسی  ها توجه زیادی نمی هیچ کدام از اعضای کمپ به روح

زدنید.   میی  کشییدند و بیه پرسیی زل    دادند، می تمام ارواح دست از کاری که داشتند انجام می -هیزل در طرفین او

 را فریاد زد و ناپدید شد. 41ها خشمگین بودند. پسر کوچک روحی، چیزی شبیه به گرگوس بعضی نگاه

هیا او را   اخیر که تنها بود تمام ایین توجیه   توانست نامرئی شود بعد از این چند هفته پرسی هم آرزو داشت که می

 کرد نامرئی به نظر بیاید. بود و سعی می کرد. پرسی بین هیزل و فرانک ایستاده مضطرب می

   “ بینم یا این چیزها ...؟ من چیز های عجیبی می”

هسیتند،   42ها الر اون” -. قیراط 00انگیزی داشت؛ مثل طالی  های شگفت هیزل چشم– “ ارواح؟”هیزل برگشت: 

   . “خدایان خانگی

   “ ؟!تر از خدایان آپارتمانی تر از خدایان اصلی و بزرگ خدایان خانگی؟ مثل... خدایان کوچک”پرسی گفت: 

                                                             
41  Greggus 
42 Lare   ()مانند بت هایی که در خانه نگه داشته می شوند 
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اش را آشیکار کیرد    او کاله خودش را در آورد و صورت بچگانه . “ها ارواح گذشتگان هستند اون”فرانک توضیح داد:

آمد. او مانند کودکی بود که تازه راه رفتن یاد گرفتیه   ل قوی و تنومندش نمیکه اصال به مدل موی نظامی یا هیک

 به تفنگداران نیروی دریایی پیوسته باشد.   43و با دوپینگ

   . “بودم ها رو اینقدر آشفته ندیده آزارند، من تا حاال اون آورند و معموال بی ها خوشبختی می اون”فرانک ادامه داد:

   . “نیست 44زل زدند. اون روحه به من گفت گرگوس ولی اسم من گِرِگ ها به من اون”پرسی گفت:

ها یه احساسی نسیبت بیه    فهمی همه دورگه کم التین رو می ، یه مدت که اینجا بمونی کم45گریکوس”هیزل گفت:

   . “اون دارند. گریکوس به معنی یونانیه

   “ این چیزه بدیه؟”پرسی پرسید:

هیا   هاست. موهای تیره و چیزای دیگیه؛ شیاید اون   احتماال نه، تو قیافه ت شبیه اون”کرد:اش را صاف  فرانک سینه

   “ کنند که تو واقعا یونانی هستی. خانواده ت مال یونان نیست؟ فکر می

  . “ام ام را از دست داده دونم. بهتون که گفتم، من کل حافظه نمی”

 “  ... یا شاید”فرانک تاملی کرد:

  “ چی؟”

هیا   ها از قدیم با هم رقابت و دشیمنی داشیتن. بعضیی وقیت     ها و یونانی احتماال هیچی، رومی”ضیح داد: فرانک تو

گن گریکوس. البتیه مین اصیال در ایین میورد نگیران        ها به افراد خارجی یا دشمنانشون به عنوان دشنام می رومی

   . “نیستم

 داد! اما صدایش اصال این را نشان نمی

 سه راهی پهن سنگفرش شده، ایستادند. ها در وسط کمپ در یک آن

کرده بود و خیابیانی   نام گذاری« 46به سمت خیابان اصلی»رفت را به اسم  یک تابلو خیابانی که به سمت دروازه می

"به سمت مقر فرماندهی"رفت، به نام  که مستقیم به وسط کمپ می
بود. و پیایین ایین تابلوهیا،     نامگذاری شده 47

                                                             
 در متن اصلی از هورمون استرویید که برای رشد و قوی کردن عضالت )به اصطالح دوپینگ( استفاده شده است. 43
 گِرِگ مخفف گِرِگوس، مانند پرسی مخفف پرسیوس 44
45 Graecus   
46 VIA PRAETORIA 
47 VIA PRINCIPALIS 
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ماییل   5005 48مایل، هیدیز 0585مایل، رم قدیم  0مایل، رم جدید  0تا برکلی »ه به: تابلوهای دستنویسی شبی

 شد. می دیده« مایل و مرگ حتمی: شما اینجا هستید! 558 49)اشاره مستقیم به طرف پایین داشت(، رنو

بکه بیود و طیوری شی    ها به تازگی رنیگ شیده   برای یک مرگ قطعی زمین آنجا بسیار مرتب و تمیز بود. ساختمان

داری  هیای سیایه   بود. سربازخانه اییوان  بود که انگار کمپ توسط یک معلم ریاضی ایرادگیر طراحی شده بندی شده

خوردنید.   کردند و سودا میی  داشت. جایی که اعضای کمپ یا توی ننوهایشان لمیده بودند یا داشتند ورق بازی می

دادنید: عقیاب،    ی و حیوانیات مختلفیی را نشیان میی    ها داشت که اعداد روم هر خوابگاه مجموعۀ متفاوتی از پرچم

 خرس، گرگ، اسب و یک سری حیوان شبیه همستر.

کرنید، اسیلحه، زره، قهیوه و تجهییزات      های مختلفی قرار داشتند که غذا تبلییغ میی   در طول خیابان اصلی، مغازه

ی جنگی هیم ییک تبلییغ     رابهدادند. یک نمایندگی فروش ا های رسمی را اجاره می فروختند و لباس گالدیاتور می

 !با ترمز ضد قفل XLS-اش آویزان کرده بود که نوشته بود: ارابه سزار بزرگ جلوی مغازه

یک ساحتمان دوطبقه عیریض از سینگ    –ها قرار داشت  ترین ساختمان در یک گوشه از چهار راه یکی از پر ابهت

اده قیدیمی. سیربازهای رومیی جلیوی آن     هیای از مید افتی    هیای بیزرگ شیبیه بانیک     مرمر سفید به همراه ستون

طالیی کیه در مییان ییک تیاج گیل       S.P.Q.R50های بزرگ بنفشی با حروف  بودند. در طول راهرو، پرچم ایستاده

 .برگ درخت غان گلدوزی شده بود

   “ اینجا مقر اصلیتونه؟”پرسی پرسید: 

   . “گفته میشه 51پرینسیپیا به اینجا”هایش همچنان سرد و خصمانه بود:  رینا به سمت او برگشت، چشم

 بودند بررسی کرد. ها را از رودخانه تا آنجا تعقیب کرده رینا انبوه جمعیت کنجکاوی که آن

بهتون اخبار جدید رو میدم. یادتون باشه ما ییک بیازی    هاتون برگردید. من در اجتماع عصرگاهی همه به خوابگاه”

   . “جنگ بعد از شام داریم

                                                             
48 Hades 
49 Renoایالت نوادا : شهری در 

 ”مجلس سنا و مردم روم”به معنی ” Senātus Populus que Rōmānus ”مخفف عبارت التین  50
51 Principia  
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آمید   شد شکم پرسی به قار و قور بیفتد. بوی باربکیویی که از سمت سالن غیذاخوری میی   فکر کردن به شام باعث

آمید امیا پرسیی شیک      باعث شد دهان پرسی آب بیفتد. از شیرینی فروشی پایین خیابان هم بوی بسیار خوبی می

 ی رفتن بدهد. داشت رینا به او اجازه

 دادند.   ی شانس پرسی نظر می ها زیر لب درباره جمعیت با اکراه پراکنده شدند. بعضی

   . “اون از االن مرده”یکی گفت: 

   . “اون دوتا بودند که پیداش کردن”یکی دیگه گفت: 

 .“  53ها خاصیت ها و بی پنجم. یونانی 52آره، بزارید ملحق بشه به کوهورت”یکی زیر لب گفت: 

 شدند. ای رفت و ساکت ها چشم غره چند نفر به این حرف خندیدند ولی رینا به آن

   . “هیزل تو با ما بیا، میخوام که از اتفاقاتی که در دروازه اتفاق افتاده گزارش بدی”رینا گفت: 

 “  –من هم بیام؟ پرسی جون منو نجات داد ماباید بهش اجازه بدیم ... ”فرانک گفت: 

 رینا یک نگاه خشن به او انداخت و فرانک عقب نشینی کرد.

هستی و این هفته به تنهیایی ییک    54کنم فرانک ژنگ تو در دورۀ آزمایشی داوری میمن به تو یا”رینا به او گفت: 

   . “عالمه مشکل درست کردی

بیود بیازی    ی یک طناب نازک به گردنش بسیته شیده   های فرانک قرمز شدند. او با لوح کوچکی که به وسیله گوش

 باشند. سرب حکاکی کرده بود، اما شبیه یک نام بود که روی کرد. پرسی به آن وسیله توجه نکرده

   . “کنم برو به انبار اسلحه و فهرست اموالمون رو چک کن. اگه کارت داشتم صدات می”رینا به او گفت: 

   . “بله رینا”: فرانک حرف خودش را قطع کرد... “ اما” -

 او شتابزده خارج شد.

 رینا، هیزل و پرسی را به سمت ستاد فرماندهی هدایت کرد.  

   “ جکسون. بریم ببینیم میتونیم حافظه تو رو برگردونیم؟حاال، پرسی ”

                                                             
52 Cohort 
53 Greeks and geeks!  .نویسنده با کلمات بازی کرده 
54 Probati  
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و دایه گرگشان )لوپیا تیا    56و رموس 55داخل پرینسیپیا بسیار شگفت انگیز تر بود. روی سقف، موزائیک رومولوس

درخشیید. زمیین از مرمیر جیال داده شیده،       حاال این داستان را یک میلیون بار برای پرسی تعریف کرده بود( میی 

 بود. ساخته شده

تر از چادرهیای کمیپ    بود. پرسی احساس کرد در دنیایی بسیار گران دیوارها به وسیله پارچه مخمل پوشانده شده

پرسیی   –های برنزی  های چوبی که پر بودند از مدال ها و پایه است. در امتداد دیوار پشتی همچنان پر بود از پرچم

ی نمایش خالی وجود داشت احتماال پرچم اصلی را بیرده   های نظامی باشند. در وسط یک پایه حدس زد که مدال

 بودند برای نظافت یا چیزی مثل این.

ی آهنیی، مثیل    رفت وجود داشت که با یک ردیف میله در گوشه پشتی یک نردبان عمودی که به سمت پایین می

ج؟ نیمیه خیدایان   هیوالهیا؟ گین   –در زندان، مسدود شده بود. پرسی دوست داشت بداند چه چیزی آن پایین بود 

 فراموش شده ای که گرفتار آن روی رینا شده بودند؟

هیای یاداشیت، تبلیت، کامپیوترهیا، خنجرهیا و       ی طومارهیای متعیدد، دفترچیه    یک میز دراز چوبی که به وسیله

 بود وجود داشت. دو مجسمه در ابعاد طبیعی از یک سگ تیازی  بسیار به هم ریخته ای، های پر از دانه های ژله جام

در دوسوی میز قرار داشتند. رینا از پشیت مییز حرکیت کیرد و روی یکیی از دو       –یکی از طال و دیگری از نقره –

بیود.   تواست پشت آن یکی بنشیند امیا هییزل همچنیان ایسیتاده     صندلی بزرگ نشست. پرسی آرزو کرد کاش می

 پرسی احساسی داشت که او هم باید همان کار را انجام دهد.  

 “  خب ... ”به صحبت کردن: او شروع کرد 

 هایش را نشان داد و خرناسی کشید. مجسمه سگ دندان

هیای ییاقوتی خیود بیه سیوی او       ها با چشیم  ها را دوست داشت اما این پرسی خشکش زد. در حالت عادی او سگ

 هایشان به نظر به انداره تیغ تیز بودند. کشید. دندان خرناس می

   . “ها آروم بچه”رینا بهشون گفت: 

کردنید کیه    بودند و طیوری او را نگیاه میی    ها خرناس کشیدن را متوقف کردند ولی همچنان به پرسی زل زده  اون

 کردند. انگار او را یک بسته غذا تصور می

 57ها آرگنتیوم  کنند مگر اینکه بخوای از اینجا چیزی بدزدی یا من بهشون بهگم. این ها حمله نمی اون”رینا گفت: 

   . “هستند 58و آروم
                                                             

55 Romulus 
56 Remusو این دو برادر  توسط لوپا )گرگی در همین داستان به او اشاره شد( پرورش یافتندهای دوقلو بودند که ها، رومولوس و رموس دورگه: بنا بر افسانه

 اند.شدهبه عنوان بنیانگذاران رم شناخته
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 .بود همانطور که هیزل گفته -. معانی التین به درون مغز پرسی آمدند . “طال و نقره”پرسی گفت: 

 خواست بپرسد هر نام متعلق به کدام سگ است. اما فهمید که این سوال چقدر احمقانه است. اون می 

او مشیکی بیود و    اسیت. موهیای   رینا خنجرش را روی میز گذاشت. پرسی حس مبهمی داشت که او را قبال دییده 

های آتشفشانی، که با یک نوار بافتیه و پشیت سیرش انداختیه بیود. او وقیار و        بسیار درخشان وصیقلی مثل سنگ

توانسیت در هیر لحظیه وارد عمیل شیود.       آرامش یک شمشیرزن را داشت، آرام و هوشیار بود به طیوری کیه میی   

 ود به نظر برسد.شد پیرتر از آن چیزی که ب های اضطراب کنار چشمش باعث می خط

آید کی ولی لطفا اگه میتونی چیزی بیه   ما قبال با هم مالقات کردیم. من یادم نمی”پرسی به صورت مصمم گفت: 

 .“   –من بگی 

تر، من میخوام داستان تو رو بشنوم. چه چییزی ییادت مییاد؟ چیه جیوری بیه اینجیا         اول مساله مهم”رینا گفت: 

   . “گوها رو دوست ندارندهای من دروغ رسیدی؟ و دروغ نگو. سگ

 هایشان را نشان دادند و این نکته را تاکید کردند. ی موافقت دندان آرگنتوم و آروم به نشانه

از خیواب   59های یک عمیارت بیزرگ در جنگیل سیونوما     پرسی داستانش را تعریف کرد. این که چه طور در ویرانه

را توضیح داد؛ اینکه چه طیور زبیان و اصطالحاتشیان را    بیدار شده. مدتی را که با لوپا و گروهش سپری کرده بود 

 یاد گرفته و این که چه طور یاد گرفته مبارزه کند و زنده بماند.  

بود. لوپا توضیح داده بود که یکی از نگهبانان باسیتانی   لوپا درمورد نیمه خدایان، خدایان و هیوال به او توضیح داده

سی همچنان مسئولیت بر دوش کشیدن وظایف روم باستان را در دنییای  است. نیمه خدایان شبیه پر شهر رم بوده

مدرن امروزی را داشتند. جنگیدن با هیوالها، خدمت کردن بیه خیدایان، حفاظیت از میردم عیادی و حماییت از       

ها وقت صرف تعلیم او کرده بود تا زمانی که او به انیدازه ییک گیرگ، محکیم، قیوی و       حافظه امپراطوری. او هفته

بیود   بود، به او گفتیه  اش کرده بود، او را به سمت جنوب فرستاده های پرسی راضی شده بود. زمانی که مهارت شریر

 گردد. اش بر می کند و حافظه اگر بتواند زنده بماند، در این مسافرت یک خانه جدید پیدا می

او بسیار عادی بود. بیه غییر از ییک     ها رینا را شگفت زده نکردند. درواقع انگار برای به نظر پرسی، هیچکدام از این

 .  نکته

   “ آری؟ هیچ حافظه ای نداری؟ هنوز هیچ چیز رو به یاد نمی”او پرسید: 

                                                                                                                                                                                                    
57 Argentum 
58 Aurum 
59 Sonomaای در کرانه شمالی ایالت کالیفرنیا: منطقه 
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خواست قضیه آنابث را بگویید. آن قضییه بیه     نمی . “چیزهای بسیار کم و تکه تکه”را بررسی کرد:  60ها پرسی تازی

کرد سردرگم بود. او مطمئن بود که همیدیگر   را پیدا مینظر خیلی خصوصی بود و هنوز در مورد جایی که باید او 

 .کرد که اینجا همان مکان باشد بینند، اما احساس نمی را در کمپ می

هیای   را آشکار کردن تنها خاطره واضحش نداشت: صورت آنابث، موهای طالیی او و چشیم  همچنین، او تمایلی به

بودند و زمانی که پرسی کیار احمقانیه ای    او حلقه شده خندید، دستانش که دور بدن اش، طوری که می خاکستری

 بوسید. داد او را می انجام می

 پرسی فکر کرد: او باید من رو زیاد بوس کرده باشه.

توانسیت ایین ریسیک را     ترسید اگر در این باره با کسی صحبت کند، مثل یک رویا بخار شود. اون نمیی  پرسی می

 بکند.

ها عادییه. در ییک زمیان خیاا، بیا       ر اون چیزهایی که تعریف کردی برای دورگهبیشت”رینا خنجرش را چرخاند: 

میشیم. اگر لوپا فکر  کنیم. ما تست میشیم و تمرین داده ها پیدا می های مختلف، ما راهمون رو به خانه گرگ شیوه

میورد اینکیه کسیی     اما من تیا حیاال در  . بپیوندیم 61ایم ما رو به سمت جنوب میفرسته تا به لژیون کنه ما شایسته

  “ اش رو از دست بده نشنیدم. تو چطور کمپ ژوپیتر رو پیدا کردی؟ حافظه

مردند، پیرزنی که تبدیل به خیدا شید، و در نهاییت     پرسی در مورد سه روز آخر توضیح داد. گرگون هایی که نمی

 مالقات با فرانک و هیزل در تونلی که درون تپه بود.

ده گرفت. او پرسی را بسیار دالور و قهرمان توصیف کرد که باعث شید پرسیی کمیی    هیزل ادامه داستان را بر عه

 معذب شود. کل چیزی که او انجام داده بود حمل کردن یک پیرزن هیپی بود.

 “ تو برای به خدمت گرفته شدن پیر هستی. چند سالته، شونزده؟”رینا گفت: 

 . “فکر کنم”پرسی گفت: 

مردی پسر نپتون. تیو هالیه    خودت بودی، بدون آموزش یا کمک، تا تا االن باید میاگر تو این همه سال، رو پای ”

   . “بسیار قوی داری که تمام انواع هیوالها رو به سمتت جذب میکنه

   . “آره، قبال بهم گفتن که بو میدم”پرسی گفت: 

 رینا تقریبا یک لبخند زد. که به پرسی امید داد شاید او هم انسان باشد.

                                                             
60 Greyhounds ارند و از دوران باستان برای شکار استفاده می شدند.  گونه ای از سگ های بلند و الغر که بینایی قوی و سرعت باالیی د 
61 Legion بزرگترین واحد ارتش روم، شامل گروهان های سواره نظام و پیاده نظام 
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   . “ها حتما جای دیگه ای بودی تو قبل از خونه ی گرگ: ”رینا گفت

او احساس مبهمی داشیت کیه شیاید     و پرسی شانه باال انداخت. جونو چیزهایی در حالت خوابالودگی او گفته بود؛

 اما این به نظر درست نبود. -شاید برای مدت بسیار طوالنی –خواب بوده 

   . “کنم که تو راست میگی پس من تصور میها تو رو نخوردن.  خب سگ”رینا آهی کشید: 

  “ ی بعد میشه از یه دروغ سنج استفاده کنم؟ عالیه، دفعه”پرسی گفت: 

 رفت. کردند که به جلو و عقب می های آهنیش او را نگاه می زد. سگ ها قدم می رینا ایستاد. او جلوی پرچم

ی المپ به راحتی درون کمپ  اگر هم من قبول کنم که تو دشمن نیستی. یک نو آموز معمولی هم نیستی. ملکه”

ظاهر نمی شه که یک نیمه خدا را معرفی کنه. آخرین باری که یک خدای اصلی میا رو در قالیب انسیان مالقیات     

 “  کرد ... 

پسر نپتون ... این خوش یمین نیسیت.    و هایی در مورد این چیزها شنیدم؛ من فقط افسانه”او سرش را تکان داد:  

   . “مخصوصا االن

   “ نپتون چه اشکالی داره؟ و منظورت از مخصوصاً االن چیه؟”پرسی پرسید: 

 هیزل یک نگاه اخطار آمیز به او کرد.

اهران مدوسا جنگیدی، کسانی که برای هزاران ساله که دیده نشدند. تیو  تو با خو”زد:  رینا همچنان داشت قدم می

تو یکسری سمبل عجییب و غرییب داری، اون تیشیرت، اون     و ارواح ما رو آشفته کردی، که بهت گفتن گرکوس؛

 چیزهایی که روی گردنبندت هست. اون ها چه معنی میدن؟

انی کلماتی روی آن وجود داشت. امیا االن خیلیی رنیگ و    اش نگاه کرد. به نظر زم ی نارنجی پرسی به تیشرت ژنده

انداخت. خیلی کهنه و نخ نما شده بیود، امیا    ی پیش دور می رو رفته تر از آن بود که بشود خواند. باید آن رو هفته

 کرد. ها میشست و دوباره به تن می توانست آن را از دست بدهد. او تیشرت را در رودخانه و چشمه پرسی نمی

رد گردنبند، چهار تکه که هرکدام با یک سمبل متفاوت ساخته شده بود. یکی یک عصای سیه شیاخه بیود.    در مو

بیود، و آخیری تصیویر ییک      62ی کوچک از پشم زرین بود. سومی یک اچ به شکل ییک میارپیچ   دیگری یک نمونه

در کنار آن کیه پرسیی   به همراه یکسری نام حکاکی شده  –احتماال ساختمان امپایر استیت بود  –ساختمان بود 

هیایی از ییک آلبیوم خیانوادگی، امیا او       آمدند ماننید عکیس   ها به نظر مهم می توانست آن را به یاد بیاورد. این نمی

 دهند. ها چه معنی می توانست به یاد بیاورد آن نمی

                                                             
62 maze 
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   . “من نمیدونم”او گفت: 

   “ و در مورد شمشیرت؟”رینا پرسید: 

سر جایش برگشته بود، مثل همیشه. او آن را بیرون آورد اما بعید فهمیید کیه    پرسی جیبش را چک کرد. خودکار 

بودنید. چطیور رینیا در میورد آن      هیچ وقت آن شمشیر را به رینا نشان نداده است. هیزل و فرانک هم آن را ندیده

 دانست؟ می

اش تبیدیل شید.    حالیت اصیلی   بسیار دیر بود که وانمود کند که وجود ندارد... او سر خودکار را برداشت ریپتاید به

 ها پارس کردند. نفس هیزل بند آمد و سگ

   . “این چیه؟ من تا حاال شمشیری مثل این رو ندیدم”هیزل پرسید: 

من دیدم. این بسیار قدیمیه، یک طراحی یونانی. ما قبال چند تا توی اسلحه خانه داشیتیم...  ”رینا به سردی گفت: 

   . “ولی بسیار کمیاب تره 63رای هیوال کشنده است، شبیه طالی امپراطوریاین فلز، برنز آسمانی است. این ب

  “ طالی امپراطوری؟”پرسی پرسید: 

 رینا خنجرش را از غالف بیرون کشید. به قدر کافی مطمئن بود تیغه خنجر از طال است.  

در روم. وجود آن بیه صیورت ییک راز در امپراطیوری      64این فلز در دوران باستان تقدیس شده، در معبد خدایان”

میا قیبال از    .شده، یک راه برای قهرمانان که هیوالهایی را بکشند که تهدیدی برای امپراطوری بودند محافظت می

 کینم. هییزل   ها زیاد داشتیم، اما حاال ... خب، ما به سختی دووم میاریم. من از این خنجر اسیتفاده میی   این سالح

کینن بیه نیام     از یک شمشیر کوتاه اسیتفاده میی   66نظام. بیشتر لژیونرها داره، یک شمشیر برای سواره 65ایک اسپات

. اما سالح تو کالً رومی نیست. این یه نشونه دیگه برای اینه که تو یک نیمه خیدای عیادی نیسیتی و    67گالدیوس

 “ بازوت... 

   “ بازوم چی؟” پرسی پرسید: 

بود، امیا او ییک خیالکوبی روی سیاعدش داشیت       پرسی قبال به اون توجهی نکردهرینا ساعد خودش رو بلند کرد. 

 ی شمشیر و یک مشعل، و زیر آن چهار خط موازی مثل نمره. ، یک ضربدر به وسیلهSPQR حروف

                                                             
63 Imperial gold 
64 Pantheon  

65 Spathaشد.: شمشیری بلند به این شکل که توسط سوارنظام روم استفاده می 
66 Legionnaires عضو لژیون 
67 Gladius شمشیر لژیون روم : 
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 پرسی به هیزل نگاه کرد.

  . “ورها رو داریم، تمام افراد لژیون هم همینط همه ما این”او ساعدش رو باال آورد و تایید کرد: 

را داشت، اما او فقط یک خط نمره داشت، اما عالمیت او کمیی تفیاوت دشیت:      SPQRخالکوبی هیزل هم حروف 

   یک عالمت مشکی شبیه یک منحنی با یک سر و دو دست.

 

 

 پرسی به دست خودش نگاه کرد. چند خراش، مقداری گِل و پنیر خشک شده، اما خالکوبی ای وجود نداشت.

او “ کینم شیاید...   ها رو نمیشه پاک کرد. من فکر میی  هیچ وقت عضو لژیون نبودی این عالمت پس تو”رینا گفت: 

 کرد. سرش را تکان داد. انگار که یک ایده را از سرش بیرون می

   . “رو دیده باشه 68اگر او به تنهایی تا االن دووم آورده، شاید او جیسون”هیزل به جلو خم شد: 

حاال نیمه خدایی شبیه ما رو قبال ندیدی؟ یکی با تیشرت بنفش با یک عالمیت   تا”هیزل به سمت پرسی برگشت: 

 “  –رو بازوش 

   . “پرسی مسایل زیادی برای نگرانی داره”صدای رینا کمی خشن شد.  . “هیزل”

 پرسی سر شمشیرش را لمس کرد و ریپتاید به شکل خودکار برگشت.  

   “ ون کیه؟ها ندیدم. جیس من تا حاال کسی رو شبیه شما بچه”

 اون دستش رو به سمت صندلی خالی تکون داد.   . “اون ... اون همکار من بود”غره به هیزل رفت:  رینا یک چشم

، پسر ژوپیتر، رهبر دیگر ما بود تا زمیانی کیه در اکتبیر    69کنه. جیسون گریس لژیون معموال دو رهبر انتخاب می”

   . “گذشته گم شد

 بود که ماه ژوئنه. توجه زیادی به تقویم نکرده بود، اما جونو اشاره کرده پرسی سعی کرد تا محاسبه کند. او

   “ یعنی اون هشت ماه پیش رفته و شما کسی رو جایگزینش نکردید؟”

   . “شیم اون احتماال نمرده است، ما تسلیم نمی”هیزل گفت: 
                                                             

68 Jason 
69 Grace 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 رای او بیشتر از یک همکار است.رینا ادا و اصولی در آورد. احساسی به پرسی دست داد که این جیسون احتماال ب

افته، وقتی لژیون به خاطر یک نفر در یک جنگ مهم به موفقیتی  انتخابات تنها در دو حالت اتفاق می”رینا گفت: 

وچهارم ژوئین، روز عیید    یا ما یک رای گیری برگزار کنیم، در بیست ،ایم و ما جنگ مهمی نداشته، دست پیدا کنه

   . “پنج روز مونده . که تا اون موقع70فورتونا

   “ دارید؟ 71شما یه جشن برا ماهی”پرسی اخم کرد: 

تونیه روی بقییه    فورتونا، اون خدای خوشبختی و شانسه. اتفاقاتی که در روز جشن بیفته میی ”هیزل تصحیح کرد: 

   . “شه یا ... یه بد شانسی وحشتناک شانسی کمپ به سال تاثیر بگذاره. اون میتونه باعث خوش

 است. کردند چه چیزی گم شده هیزل هر دو به صندلی خالی نگاه کردند انگار داشتند فکر میرینا و 

ها به ایین   عید خوشبختی... گرگون”یکدفعه پرسی احساس کرد سرمایی درون بدنش به سمت پایین حرکت کرد: 

یزایی درمیورد ییه خیدای    اشاره کردند. همینطور جونو. اونها گفتند که در اون روز قراره به کمپ حمله بشه. یه چ

   “ ، و یک لشگر و آزاد شدن مرگ. شما به من گفتید اون روز تو این هفته س؟72بزرگ و بسیار بد به اسم گایا

 ی خنجر سفت شد. انگشتان رینا به دور قبضه

پ کنی، من اجازه نمیدم تو اضیطراب رو تیوی کمی    تو در این مورد، بیرون از این اتاق صحبت نمی”او دستور داد: 

  . “افزایش بدی

  “ پس درسته، تو میدونی چه اتفاقی قرار بیفته؟ ما میتونیم متوقفش کنیم؟”پرسی گفت: 

هیا   خواست کمیک کنید. آن   پرسی تازه این افراد را دیده بود. او مطمئن نبود که از رینا خوشش بیاید. اما اون می

آورد کیه جونیو چیی بیه او      ور پرسی به ییاد میی  ها دشمنان مشترکی داشتند. همینط نیمه خدا بودند، مثل او. آن

بود: فقط این کمپ در خطر نیست. زندگی قبلی او، خدایان، و کل دنیا در خطر نیابودی بیود. هیر چیه بیود،       گفته

 بسیار مهیب بود.

ما به اندازه کافی صحبت کردیم. هیزل پرسی را به سمت معبد هیل ببر. اکتاوین رو پیدا کین. تیو راه   ”رینا گفت: 

   . “تونی به سواالت پرسی جواب بدی. در مورد لژیون به اون توضیح بده می

  . “بله رینا”

                                                             
70 Fortuna خدای رومی خوشبختی و خوش یمنی 
 )نماد خوشبختی در اساطیر روم( بازی کرده furtuna )ماهی تن( و  tunaنویسنده از شباهت کلمه  71
72 Gaia  خدای زمین، مادر تایتان ها، غول ها، سایکالپس ها و هیوالهای دیگر. در رومیTerra .نامیده می شود 
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 شد. اما رینا کامالً مشخص کرد که مالقات تمیام شیده   پرسی هنوز یک عالم سؤال داشت، مغزش داشت ذوب می

 کشیدند. بودند و برای پرسی خرناس می های فلزی همچنان ایستاده است. او خنجرش را غالف کرد. سگ

تیونیم   میا میی   موفق باشی، پرسی جکسون. اگر اکتاویان گذاشیت زنیده بمیونی، احتمیاالً     73با پیشگویی”او گفت: 

 “  ی تو... هامون رو مقایسه کنیم... در مورد گذشته دانسته
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IV 

 پرسی

 کاوه مشتاق مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

بومبیلوی دو سر، تیاجر قهیوه،    آلبالو از، 74یک نوشیدنی اسپرسو و یک مافینهیزل در راه بیرون رفتن از کمپ 

 برای پرسی خرید.

هایش را  توانست یک دوش بگیرد، لباس پرسی مافین را بلعید. قهوه هم عالی بود. پرسی فکر کرد که فقط اگر می

 درخشید. عوض کند و کمی بخوابد، آن وقت مثل طالی امپراتوری می

هیایش   ها را در لباس شنا و حوله دید که به سمت ساختمانی که بخیار از ردییف دودکیش    از بچهپرسی دسته ای 

رسید اسیتخری   شد. به نظر می کردند. صدای خنده و آب از داخل ساختمان منعکس می آمد حرکت می بیرون می

 سرپوشیده مناسب پرسی باشد.

مت اونجا. تا موقعی که به حموم رومی نرفته باشیی  این ساختمونِ حمومه، امیدوارم قبل از شام ببر: »هیزل گفت

 پرسی آهی از حسرت کشید. «زندگی نکردی.

ی  رسیید. هرچیه بیه دروازه    تر بیه نظیر میی    تر و قشنگ کردند، پادگان بزرگ وقتی به سمت در ورودی حرکت می

شید بهتیر    باعث می تر و هاله های درخشان تری داشتند که ها زره های جذاب شدند، حتی روح جلویی نزدیک می

 به نظر برسند.

 ها را رمزگشایی کند. های و عالئم آویزان شده جلوی ساختمان پرسی سعی کرد که پرچم

                                                             
 .میخورند کره با که گرم شیرینی یا کلوچه نوعی 74
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 «های مختلف تقسیم شدین؟ شماها به کابین: »پرسی گفت

و بعد سرش را طوری خم کرد که گویا بچه ای سوار بر یک عقاب بزرگ از بیاالی   «یه جورایی.: »هیزل جواب داد

تقسیم میشیم که تو هر کدوم تقریباً چهل تا بچه هست و هر کوهیورت   75ما به پنج کوهورت»رش شیرجه زد. س

 «یه جورایی مثل هم اتاقی. –هایی با ده نفر تقسیم میشه  به پادگان

یعنی میگیی دویسیت تیا بچیه     : »پرسی هیچ وقت در درس ریاضی عالی نبود، اما سعی کرد ضرب کند بعد گفت

   «هستند؟توی کمپ 

   «تقریباً: »هیزل جواب داد

 «ها! اونوقت همشون بچه های خدایان هستند؟ خدایان مشغول بودن: »بعد پرسی گفت

ی رومیی وجیود داره. بیه عیالوه      همشون بچه های خدایان اصلی نیستن. چند صد تا الهه: »هیزل خندید و گفت 

م خیدایان هسیتنن. یعنیی اونیا والدینشیون ییا       خیلی از اعضای کمپ میراث هستند. کسانی که نسل دوم یا سیو 

 «پدربزرگ و مادربزرگاشون نیمه خدا بودن.

 «بچه های نیمه خدایان؟: »پرسی پلک زد

 «چیه این تو رو متعجب میکنه؟»

ی گذشته، هر روز آنقدر نگران زنده ماندن بود که فکر اینکه آن قیدر زنیده بمانید     پرسی مطمئن نبود. چند هفته

 هایی داشته باشد مانند یک رویای دست نیافتنی بود. بچه که بزرگ شود و

 «این موراث ها»

 «ها میراث» هیزل تصحیح کرد

 «های یک نیمه خدا رو دارن؟ قدرت»

های رومی و امپراتورها ادعیا   ها هم نه. اما میشه تعلیمشون داد. خیلی از بهترین ژنرال ها دارن بعضی بعضی وقت»

هیا هیم راسیت میگفیتن. پیشیگوی کمیپ، کیه میخیوایم بیریم           تند. بیشتر وقتمیکردن که از نسل خدایان هس

 «میراثه از نسل آپولو. ظاهراً استعداد پیشگویی داره. 76ببینیمش، اکتاویان

 «ظاهراً؟»

                                                             
75  Cohorts – دسته، گروه 

76 Octavian 
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 «بینی. خودت می: »اش را در هم کشید و گفت هیزل چهره

 را در دست داشت.پرسی از این حرف احساس خوبی نداشت. چون این اکتاویان سرنوشت پرسی 

   «خوب این تقسیما، کوهورت ها یا هر چی بر اساس این که فرزند کدوم خدا هستین انجام میشه؟»

چه فکر وحشتناکی! نه افسرها تصمیم میگیرن که نوآموزها کجا گماشیته بشین.   : »هیزل به او خیره شد و گفت 

 «و من هم تنها میموندم.شدیم کوهورتها یکسان نمیشدن  اگه ما بر اساس خدایان تقسیم می

 «ان؟ چرا؟ اجدادت کی» پرسی یک ناراحتی ناگهانی را حس کرد. مثل این که خودش در اون شرایط بوده،

 «صبر کنید»قبل از این که بتونه جواب بده کسی از پشت سر فریاد زد 

کیرد. او بیه    آن گیر می یی بسیار بلند که به 77ها دوید. یک پیرمرد با یک شکم قلنبه و توگا یک روح به طرف آن

: زد. روح نفس زنان پرسیی  ی ارغوانی او دورش سوسو می ها رسید و برای رسیدن هوا نفس عمیقی کشید. هاله آن

 «خودشه؟ نوآموز جدید برای پنجه.»

 «ویتلیوس ما عجله داریم.: »گفت هیزل

 کرد. روح اخمی کرد و دور پرسی قدم زد و مانند یک ماشین دست دوم او را برانداز

ها رو برای کوهورت الزم داریم. آیا همه دندوناش رو داره؟ میتونیه   دونم. ما فقط بهترین نمی: »روح غر زد و گفت

 «بجنگه؟ آیا اصطبل رو تمیز میکنه؟

 «آره، آره، نه. تو کی هستی؟: »پرسی جواب داد

 «فقط دستش بنداز!»فت: گ ی هیزل طوری بود که انگار می حالت چهره «78پرسی این ویتلیوسه: »هیزل گفت

زدنید   های دیگر پوزخند می در درگاهی نزدیک روح «اون یکی از الرهای ماست که به نوآموزان جدید عالقه داره»

 کشید. کرد و بند شمشیرش را باال می رفت و به ردایش گیر می موقعی که ویتلیوس جلو و عقب می

جولیوس سزار، حواستونو جمع کنید. کوهورت پنجم یه چییزی  بله، قبال در روزگار سزار، همون : »ویتلیوس گفت

، افتخار روم! اما این روزها چی؟ خفت باره که به کجا رسیدیم. به ایین هییزل   79بود! دوازدهیمن لژیون فولمییناتا

                                                             
 میشود ترجمه ردا بعد به این از – پوشیدند می ها سناتور که رومی ردای 77

78 Vitellius 
79 Fulminata  - بود برق و رعد آنها نشان که سزار جولیوس نظر زیر لژیون یک. 
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پسیر،   نگاه کن از یه اسپاتا استفاده میکنه! سالح خنده داریه برای لژیونر رومی. اون برای سوار نظامه! تو بو میدی

 «بوی فاضالب یونانیه تا حاال حموم نرفتی؟

 «یه ذره مشغول مبارزه با گورگون ها بودم.: »پرسی گفت

ویتلیوس ما باید پیشگویی پرسی رو قبل از این که عضو بشه ببینیم. چرا بیه  : »هیزل پرید وسط حرفشان و گفت

 «نی که چقدر کمک تو براش ارزش داره!زنی؟ اون توی انبار داره صورت برداری میکنه و میدو فرانک سر نمی

 «ها رو چک کنه؟ ما نابود میشیم! مارس قادر! اونا گذاشتن کارآموز زره»ابروهای پرپشت ارغوانی روح باال پریدند 

 ایستاد تا شمشیرش را بردارد یا ردایش را مرتب کند. او به طرف پایین خیابان سرازیر شد و هر چند قدم می

 «خیلی خب: »پرسی گفت

ترین الرهاست. از زمانی کیه لژییون بیه وجیود اومیده       متأسفم اون عجیب غریبه اما یکی از قدیمی: »هیزل گفت

 «اینجا بوده.

 .«فولمیناتا او به لژیون گفت: »پرسی گفت 

مسلح به آذرخش، اون شعارمونه. لژیون دوازدهم در تمام دوران امپراتوری روم وجود داشیته.  : »هیزل ترجمه کرد

ی  ها ناپدید شدن. ما شدیم یه تشکیالت زیرزمینی که دسیتورات محرمانیه   روم سقوط کرد بسیاری از لژیونوقتی 

دادیم. زنده بمونید، نوآموزانی رو از نیمه خدایان و فرزندانشیون بگیریید، روم رو ادامیه     شخص ژوپیتر رو انجام می

رفتییم. در چنید قیرن     کجا که تأثیر روم بیشتر بود میی دادیم و به هر بدید. از اون به بعد ما اون کارها رو انجام می

 «اخیر هم در آمریکا بودیم.

آمید.   آمد پرسی خیلی راحت آن را باور کرد. در واقع خیلی آشنا به نظر می با وجودی که به نظر خیلی عجیب می

 مثل چیزی که همیشه میدانست.

 «رفدار نیست؟و تو توی کوهورت پنجمی؟ که خیلی به نظر پرط: »پرسی حدس زد

 «آره، من سپتامبر پیش عضو شدم.: »هیزل اخم کرد و گفت

 «پس فقط چند هفته قبل از این که اون پسره جیسون غیب بشه.: »پرسی گفت

شید   ی دردناکی اشاره کرده. هیزل پایین را نگاه کرد. او آن قدر ساکت مانید کیه میی    پرسی میدانست که به نکته

 «ام رو بهت نشون بدم. ی مورد عالقه بیا تا منظره: »شمرد. سرانجام گفتپوش را  های کف تمام سنگ فرش
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توانسیتند بیه خیوبی     ها می ی دره قرار داشت و آن ی اصلی ایستادند. قلعه در باالترین نقطه ها در بیرون دروازه آن

 همه چیز را ببینند.

جنوب کیه بیا گیذر از ییک پیل بیه        شد. یک راه به سمت رفت و دو شاخه می ی پایین به سمت رودخانه می جاده

 رسید. باالی تپه ای با معبد های بسیار می

ی مینیاتوری از روم باستان بود. بیرخالف   رسید که یک نسخه رفت و به یک شهر می راه دیگر به سمت شمال می

رسیدند. حتی از  میها با زاویه های بی قاعده به هم  رسید. ساختمان کمپ نظامی شهر بی نظم و رنگی به نظر می

جمع شده بودند و فروشندگانی که در یک بازار بدون سیقف  « پالزا»توانست مردمی را که در  این فاصله پرسی می

 کردند را ببیند. هایشان در پارک بازی می جمع شده بودند و والدینی که با بچه

 «شما اینجا خونواده دارید؟: »پرسی پرسید

کنیی و بعید از    شهر خانواده داریم. وقتی در لژیون پذیرفته شی ده سال خدمت می مسلماً، در: »هیزل جواب داد 

هیا   ها میرن. اما برای بعضیی  اون هر وقت بخوای میتونی از خدمت بیرون بیای. بیشتر نیمه خدایان به دنیای فانی

دواج کنیی و بچیه دار   خوب اون بیرون خیلی خطرناکه. این دره یه حریم امنه. میتونی توی شهر بری دانشگاه و از

شی و وقتی پیر شدی بازنشست شی. اینجا تنها محل امن روی زمین برای آدمایی مثل ماست. برای همینیه کیه   

 «خیلی از سربازای کارکشته اونجا خونه دارن و توی حفاظت لژیون زندگی میکنن.

کننید و تشیکیل خیانواده بدهنید.      توانند بدون ترس زندگی کنند، ازدواج نیمه خدایان بالغ، نیمه خدایانی که می

اما اگه به دره حملیه  : »توانست این قضیه را کامل حالجی کند. بهتر از آن بود که درست باشد. پرسید پرسی نمی

 «شه؟

هایی داریم. مرزها جادویی هستند. اما قدرت ما چیزی که قیبالً بیود نیسیت. اخییراً      ما دفاع: »هیزل لبش را گزید

شده. چیزی که تو راجع به گورگون ها گفتی، ما هم با هیوالهای دیگه ای متوجه اون شیده  حمالت هیوالها زیاد 

 «بودیم.

 «میدونی چی باعثش میشه؟»

کنید. چییزی کیه قیرار نبیود       توانست بگوید که او چیزی را پنهان میی  هیزل به جای دیگری نگاه کرد. پرسی می

 ... «گفت مرگ این پیچیدس. برادرم می»بگوید 

 «راهو باز کنین.: »ها فریاد زد موقع صحبت او توسط یک فیل قطع شد. کسی از پشت آنهمان 
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هیزل پرسی را از سر راه کنار کشید. همان موقع یک نیمه خدا سوار بر یک موجیود بیزرگ بیالغ کیه زره کِیوالر      

 یهی بود.ی فیل در بغل زره پرینت شده بود. که به نظر پرسی کمی بد پوشیده بود رد شد. کلمه 80سیاه

فیل به سمت پایین جاده رفت سپس به شمال چرخید و به طرف یک زمین باز که اسیتحکاماتی در آن در حیال   

 «این دیگه چه کوفتی بود؟: »احداث بود رفت. پرسی غبار را از دهانش به بیرون تف کرد و گفت

 «یه فیل: »هیزل توضیح داد

 «با جلیقه ضد گلوله دارین؟ آره خودم نشون رو خوندم. چرا یه فیل»پرسی گفت: 

 «امشب جنگ بازیه. اون هم هانیبال بود. اگر بازیش ندیم دلخور میشه.»هیزل گفت: 

   «ما نمی تونیم همچین چیزی داشته باشیم.»پرسی گفت: 

هیزل خندید. باورش خیلی سخت بود که یه لحظه پیش چه قدر احساساتی شده بود. چیزی که هیزل قیرار بیود   

کرد اگر در کمپ بر اساس این که والیدین   را گیج کرده بود. او یک برادر داشت با این وجود ادعا میبگوید پرسی 

 ماند. گاه تنها می شد آن اش چه کسانی بودند، تقسیم می خدایی

توانسیت سییزده سیال بیشیتر      آمد. برای کسی که نمی شد. هیزل به نظر خوب و آسان گیر می پرسی متوجه نمی

کند. مانند کسیی کیه    آمد که یک ناراحتی عمیق را پنهان می به قدر کافی بالغ بود. اما به نظر میداشته باشد هم 

 احساس گناه شدیدی از چیزی دارد.

هیای   جمع شده بودنید. آذرخیش    81هیزل به جنوب در آن سوی رودخانه اشاره کرد. ابرهای تیره باالی معبدِ هیل

 غشته بودند.ها را با نوری به رنگ خون آ قرمز ساختمان

 «اکتاویان مشغوله. بهتره که به اونجا بریم.»هیزل گفت: 

 چرخیدند گذشتند. در راه از کنار چند نفر با پاهای بز که کنار جاده می

ها تاخت. یک پییرهن هیاوایی رنیگ و رو رفتیه      او با نیشخندی بر لب به سوی آن « هیزل!: »ها داد زد یکی از آن

ط موهای ضخیم بز پوشانده بود. تمام موهایش را بافته بود که در هنگیام دوییدن بیه    پوشیده بود و پاهایش را فق

های رنگین کمان را داشت، پنهیان شیده بیود. او ییک      پریدند. چشمانش پشت عینکی کوچک که رنگ اطراف می

                                                             
80 black Kevlar armour 

81 Temple Hill – است نشده ترجمه شده نوشته بزرگ حروف با هیل کلمه چون. 
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بیرای   ،82کار خواهد کرد، آواز خواهد خوانید، حیرف خواهید زد   »کرد که رویش نوشته شده بود:  پالکارد حمل می

 ! «کنار خواهد رفت 83دینار

 «. متأسفم ما وقت نداریم.84سالم دان»هیزل گفت: 

 «اشکال نداره. این پسره جدیده!»آمد گفت:  ها می دان در حالی که همراه آن

سه دینار برای اتوبوس داری؟ چون من کیف پولمو تیو خونیه جیا گذاشیتم و     »لبخندی به پرسی زد و ادامه داد: 

 «ر و ...باید برم سر کا

 «ها کیف پول یا کار یا خونه ندارن. ما هم اینجا اتوبوس نداریم. 85دان! فان»هیزل سرزنش گفت: 

 «گی. اما دینار داری؟ آره راست می»دان با خوشحالی گفت: 

 «اسمت دانِ فانه؟»  پرسی پرسید:

 «آره، منظور؟»دان جواب داد: 

ها کار نیدارن، نبایید بیرای کمیپ کیار       هیچی، چرا فان»حالت نگه دارد و گفت :  اش را بی پرسی سعی کرد چهره

 «کنن؟

 «فان ها! کار برای کمپ! خیلی جالبه!»دان بع بعی کرد و گفت: 

یی. میا  چرخن. چون اینجا جای امنییه بیرای گیدا    ای دارن. اونا اینجا ول می ها، روح آزاده فان»هیزل توضیح داد: 

 «کنیم. اما... تحملشون می

آه. هیزل فوق العادس. خیلی خوبه! بقیه اهالی کمپ همه شیون اینجیوری مییگن کیه بیرو دان. امیا       »دان گفت: 

 «هیزل میگه لطفاً برو دان. من دوستش دارم!

ها چیزی فراتیر   توانست جایگاه او را متوجه شود و این حس را که فان رسید. اما پرسی نمی فان به نظر بی آزار می

 کنند هستند از خود براند. هایی که برای دینار گدایی می خانمان از بی

 «زدم به هدف!»ها نگاه کرد و نجوا کنان گفت:  دان به زمین جلوی آن

                                                             
 !میره کنار پول با فقط، نمیکنه کاری هیچ یعنی 82
 باستان روم در پول واحد 83

84 Don 
 جنگل خدای، بز نیمه موجودی – ساتیر رومی معادل 85
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 «دان، نه!»دان پرید که چیزی را بگیرد اما هیزل فریاد زد: 

 هیزل از سر راه هلش داد و شیئی براق را که روی زمین بود قاپید.  

توانست قسیم بخیورد کیه     پرسی یک لحظه آن را دید قبل از اینکه هیزل آن را درون جیبش قرار دهد. پرسی می

   «تونستم با اون یه سال دونات بخورم. هیزل، بیخیال. من می»  یک الماس بود. دان با ناراحتی گفت:

 «دان لطفاً برو.»ت: هیزل گف

هیزل به نظر به لرزه افتاده بود. مانند این که همان موقع دان را از حمله فییل ضیدگلوله نجیات داده باشید. فیان      

خورم که تو شانس میاری. هیر وقیت از    آه من نمی تونم از دستت عصبانی باشم. اما قسم می»  آهی کشید و گفت:

 «گذری... اینجا می

 «خداحافظ دان، بیا بریم پرسی.»هیزل به سرعت گفت: 

 بعد آهسته دوید. پرسی مجبور شد با حداکثر سرعت بدود تا به او برسد.

 ؟-پرسی پرسید: اون چی بود؟ این الماسِ کنار جاده 

 «لطفاً نپرس.»

ار و در سکوتی آزار دهنده بقیه راه تا تپه بعد را طی کردند. راه پر پیچ و خیم سینگفرش از کنیار مجموعیه دیوانیه     

های خدایان پرسیی را بیا چشیم تعقییب      رسید مجسمه گذشت. به نظر می های گنبدی عظیم می ها و طاق محراب

 کردند. می

 «الهه جنگ. اون مادر ریناست.»اشاره کرد و گفت:  86هیزل به معبد بلونا

ی آهنیی تیزئین شیده بیود، گذشیتند.       ی انسان روی نوک نیزه بعد از جلوی یک دخمه عظیم قرمز که با جمجمه

 «لطفاً بگو این تو نمیریم.»پرسی گفت: 

 .«87اون معبد مارس اولتوره»هیزل سرش را تکان داد و گفت 

 «ای جنگ؟دخ 88ریسایمارس... یعنی »پرسی گفت: 

 «ا آره همون شخص. اولتور یعنی انتقام گیرنده. اون دومین خدای مهم رومه.اون اسم یونانیشه. ام»هیزل گفت: 

                                                             
86 bellona 

87
  Mars Ultor 

88 Ares 
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پرسی از شنیدن این موضوع خوشش نیامد. بنا به دالیلی تنها نگاه کیردن بیه آن سیاختمان زشیت قرمیز باعیث       

 شد.   عصبانیتش می

ک ساختمان مدور بود بیا حلقیه   چرخیدند. این معبد ی ترین معبد می او به باالی تپه اشاره کرد. ابرها به دور بزرگ

کنم اون مال زئوس... ام یعنی ژوپیتره؟ میا   فکر می»ها که یک گنبد را نگاه داشته بودند. پرسی گفت:  ای از ستون

  «اونجا میریم؟

 «.89اکتاویان اونجا پیشگویی می کنه. معبد ژوپیتر اوپتیموس ماکسیموس»هیزل با نگرانی گفت: 

 «ترین؟ ژوپیتر، بهترین و بزرگ»معنی کلمات در یک لحظه پدیدار شد:  کرد. اما پرسی باید فکر می

 «درسته»

 «ترین؟ لقب نپتون چیه؟ باحالترین و ترسناک»پرسی پرسید: 

سپس به یک ساختمان کوچک آبی، به اندازه یک مغازه ابزار فروشیی اشیاره کیرد. ییک      «نه دقیقاً.»هیزل گفت: 

ی سه شاخ جلوی در به زمین میخ شده بود که کامال از تار عنکبیوت پوشییده شیده بیود. پرسیی نگیاهی بیه         نیزه

 داخل انداخت. در محراب کوچکی یک کاسه با سه سیب خشک کپک زده قرار داشت.

 «جای پرطرفداریه!»قلب پرسی فروریخت: 

ترسیدن. فقط وقتی کیه مجبیور بیودن از کشیتی      ها همیشه از دریا می متاسفم پرسی. فقط... رومی»هیزل گفت: 

شید.   های جدید، بودن فرزند نپتون این اطیراف ییه طیالع نحیس محسیوب میی       کردن. حتی در زمان استفاده می

قتی که کمپ ژوپیتر کنار خلیج سانفرانسیسکو قیرار  بود. و ۶۰۹۱آخرین باری که یکی به لژیون ملحق شد... خب 

 «ی عظیم اومد... گرفته بود. یه زلزله

 «میخوای بگی یه فرزند نپتون باعث اون زلزله بود؟»پرسی گفت: 

ترسین ولیی زییاد دوسیتش      ها از نپتون میی  گن. به هر حال رومی این طور می»هیزل با حالت عذرخواهانه گفت: 

 «ندارن.

های روی نیزه سه شاخ خیره شد. با خود فکر کرد که عالییه! حتیی اگیر بیه کمیپ ملحیق        عنکبوتپرسی به تار 

داشتند. بهترین امیدش این بود که برای بقیه ترسناک باشد و اگیر خیلیی تیالش     شد، هیچ وقت دوستش نمی می

 دادند. کرد شاید چند سیب کپک زده به او می می

                                                             
89  Optimus Maximus 
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هیایش   یزی در درونش به خروش آمد. ماننید ایین کیه امیواج درون رگ    هنوز در محراب نپتون ایستاده بود که چ

 جاری شدند.  

از داخل کوله پشتی آخرین غذایی که از سفرش باقی بود را بیرون کشید. نان بیات بود. چیز زیادی نبیود امیا آن   

کاسیه مییوه داشیت.    خیلی احساس احمقانه ای از صحبت با یک  «هی... اوه... بابا.»را در محراب قرار داد و گفت: 

 «شنوی کمکم کن. باشه؟ حافظه مو بهم برگردون. بهم بگو... بهم بگو چی کار کنم. اگه صدای منو می»ادامه داد: 

خواست احساساتی شود اما ترسیده و خسته بود. همچنین مدت طوالنی بیود کیه گمشیده بیود،      و بغض کرد. نمی

چیزی در مورد زندگیش بداند و مطمئناً خاطرات فرامیوش   خواست حاضر بود برای راهنمایی هر چیزی بدهد. می

 خواست. شده را می

 «همه چی درست میشه. تو االن اینجایی. تو یکی از میا هسیتی.  : »ی او گذاشت. گفت هیزل دستش را روی شانه

شیناختش تکییه کنید. امیا از      احساس بدی داشت که برای آسایش به یه دختر کالس هشتمی که به سختی میی 

 ش خوشحال بود.  بودن

 «کار اکتاویان تقریباً تموم شده بیا بریم.»باالی سرشان رعد غرید و برق قرمز تمام تپه را پوشاند. هیزل گفت: 

 در مقایسه با ابزار فروشی نپتون معبد ژوپیتر مسلماً اوپتیموس و ماکسیموس بود.

زد. تمیام معبید    ر، گنبدِ طالیی، برق میمرمر کف با اشکال و حروف التین کنده کاری شده بود. شصت فوت باالت

برای باد باز بود. در مرکز محراب مرمر قرار داشت. در آنجا یک کودک مراسمی را در مقابل مجسمه طالییِ خیود  

داد. ژوپیتر خدای آسمان در لباس ابریشمی سه ایکس الرژ ارغوانی که یک تییر آذرخیش    شخص بزرگ انجام می

 در دست داشت.

 «این شبیهش نیست.»گفت: پرسی زیر لب 

 «خدای آذرخش»پرسی گفت:  «چی؟»هیزل پرسید: 

 کنی؟ هیزل گفت: راجع به چی صحبت می

 «من...: »پرسی تردید کرد

 «فکر کنم هیچی»برای یک ثانیه فکر کرد که چیزی را به خاطر آورده اما آن لحظه سپری شد: 

بیشتری در آسیمان جرقیه زد کیه معبید را لرزانید. آنگیاه       های قرمز  بچه داخل محراب دستانش را بلند کرد برق

 دستانش را پایین آورد. رعد تمام شد. ابر های تیره سفید شدند و سپس از هم جدا گشتند.

 با توجه به این که خود کودک تأثیر گذار نبود حقه خیلی تأثیرگذار بود.
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رگی پوشیده بود. تی شرت میدل بگیی و ییک    او پسری قدبلند و الغر بود که موهایی به رنگ کاه داشت. جین بز

چیی کیار   »توگا هم از او آویزان بود. مثل یک مترسک که لحاف به سیر کشییده باشید. پرسیی زییر لیب گفیت:        

 «کنه؟ می

بچه توگا پوش برگشت. لبخند کجی روی لبانش بود و نگاهِ کمی دیوانه وار در چشمانش. مثل این بود که همین 

 باشد.االن بازی ویدئویی کرده 

شید   رسید. که البته باعث نمی در یک دست چاقویی داشت و در دست دیگر چیزی که به نظر حیوان مرده ای می

 کمتر دیوانه به نظر آید.

 «پرسی، این اکتاویانه.»هیزل گفت: 

 «گریکوس. چه جالب!»اکتاویان اعالم کرد: 

 «کشی؟ آه. سالم. تو حیوونای کوچیکو می»پرسی گفت: 

نیه، نیه. زمیانی بلیه. میا اراده خیدایان و از روی       : »شیء عجیب در دستش نگاه کرد و خندید و گفت اکتاویان به

 «کنیم. احشای حیوانات مثل مرغ، بز و این جور چیزا میخوندیم. این روزها ما از این استفاده می

وجه شید کیه فلیه    او شیء عجیب را به پرسی داد. که معلوم شد یک خرس عروسکی پاره پاره شده بود. پرسی مت

 های حیوانات پاره پاره شده در پای مجسمه ژوپیتر بود. بزرگی از عروسک

 «جدی؟« پرسی پرسید: 

ها رنگ پریده بیود   اکتاویان از پشت میز کنار آمد. احتماالً حدود هجده سال داشت. اما آن قدر الغر و مثل مریض

تر شد، پرسیی دیگیر مطمیئن     آمد. اما وقتی نزدیک ر میرسید. در ابتدا بی آزار به نظ که خیلی کوچکتر به نظر می

تواند چیزی یاد بگیرد. بیه   کرد می درخشید. مثل این که اگر فکر می نبود. برق کنجکاوی در چشمان اکتاویان می

 شکافت. راحتیِ خرس عروسکی، شکم پرسی را می

 «به نظر عصبی میای؟»اکتاویان چشمانش را تنگ کرد و گفت: 

 «اندازی ولی یادم نمیاد که کی... و منو یاد کسی میت»پرسی گفت: 

 گین مین شیباهت    گیی. همیه میی    رو میی  90ارگوسیتوس سیزار   -نام مین اکتاوییان    احتماالً هم»اکتاویان گفت: 

 «ای با او دارم. العاده خارق

                                                             
90  Augustus Ceasar 
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 گفتیی  مین  بیه  چیرا : »پرسیید . کنید  پییدا  را اش خیاطره  توانست نمی اما. باشد این قضیه که کرد نمی فکر پرسی

 «یونانی؟

در پیشیگویی دییدم. پیغیام میگیه یونیانی رسییده. ییا        : »ها گرفت و گفت اکتاویان چاقویش را به سمت عروسک

 «کنم تفسیر اول درسته. تو میخوای عضو لژیون بشی؟ احتماال غاز فریاد زده. من فکر می

ان در تونیل اتفیاق افتیاده بیود را     هیزل به جای او صحبت کرد و به اکتاویان همه چیزهایی که از زمان مالقاتنش

گفت. گورگون ها، مبارزه در رودخانه، ظهور جونو، صحبت با رینا. هنگیامی کیه بیه جونیو اشیاره کیرد اکتاوییان        

های بحران ظیاهر   یعنی جونوی هشدار دهنده. اون در زمان 91ما به جونو میگیم جونو مونتا: »متعجب شد و گفت

 «بزرگ اخطار بده.ی خطرهای  میشه تا به روم درباره

 «به عنوان مثال، یونانیان مرموز.: »گفت از نگاهی که به پرسی انداخت گویا می

من شنیدم که جشن فورتونا این هفته است. گورگیون هیا هشیدار دادن کیه تهیاجمی در اون روز      : »پرسی گفت

 «ها این رو ندیدی؟ صورت میگیره. توی اون عروسک

ی خدایان مشکله و این روزها روشن بینی مین هیم    متاسفانه، نه. متوجه شدن اراده: »وگفت اکتاویان آهی کشید

 «تر شده. تاریک

 «شما... نمی دونم... یه پیشگو یا همچین چیزی ندارین؟: »پرسی گفت

یه پیشگو، چه فکر بانمکی. متاسفم باید بگم پیشگو تموم کردیم. حاال اگه همونطیور کیه مین    : »اکتاویان خندید

 «... 92داده بودم رفته بودیم دنبال کتاب سیبیلین پیشنهاد

 «کتاب سیب چی چی؟: »پرسی پرسید

ها در موقع بالها با اونیا مشیورت    ها. اکتاویان راجع به این کتاب وسواس داره. رومی کتاب پیشگویی: »هیزل گفت

 «ها سوختن. کردند. بیشتر مردم معتقدند که موقع سقوط روم این کتاب می

 «بعضی از مردم معتقدند، متاسفانه رهبری فعلیمون اجازه نمیده دنبالشون بگردیم...: »تاکتاویان گف

 «چون رینا احمق نیست.: »هیزل گفت

                                                             
91  Juno Moneta 
92 Sibylline books   کتاب پیشگویی ها که به زبان یونانی و به صورت شعر نوشته شده بود. تارکوینوس سوپربوس از یک پیشگو خرید و در مواقع خطر از

 آن استفاده می کرد.
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هیای رمیزی مثیل     ها رو داریم. پیش بینی ... برای همین ما فقط چند تکه باقیمونده از کتاب: »اکتاویان ادامه داد

 «اینا.

ها کلمات خیره شد. انتظیار نداشیت متوجیه شیود.      اره کرد. پرسی به خطاو به نوشته های روی زمین مرمری اش

 تقریبا نفسش بند آمد.

اون یکی میگه هفیت دورگیه بیه نیدا     : »خواند ترجمه کرد ها اشاره کرد و همزمان که بلند می پرسی به یکی از آن

 «پاسخ خواهند داد. در طوفان یا آتش جهان از بین خواهد رفت. 

قسمی بیرای نگیاه داشیتن تیا آخیرین نفیس و       : »و بدون نگاه کردن جمله را تمام کرد «ره آرهآ: »اکتاویان گفت

 «آویزند به دروازه های مرگ. دشمنان دست می

لرزاند بعد متوجه شد کیه بیدن خیودش     و فکر کرد که دوباره رعد معبد را می «من... من اونو بلدم.: »پرسی گفت

 «اون خیلی مهمه.»در حال لرزیدن است. 

البته که مهمه. ما بهش میگیم پیشگویی هفت. اما چنید هیزار سیال قیدمت     : »اکتاویان یک ابرو را باال بردو گفت

داره. ما نمیدونیم معنیش چیه. هر وقت که کسی سعی میکنه تفسیرش کنه... خیوب هییزل میتونیه بهیت بگیه،      

 «افته. اتفاقات بدی می

   «ن رو بخون. میتونه به لژیون ملحق بشه یا نه؟فقط نشانه های او: »هیزل به او خیره شد و گفت

کرد که آیا پرسی مفید است یا نه. سپس  توانست تقریبا ذهن اکتاویان را درحال کار ببیند. محاسبه می پرسی می

 «چیز قشنگیه، اجازه هست؟: »دستش را به طرف کوله پشتی پرسی دراز کرد و گفت

ی بالش از کوله پشتی بیرون زده بود.  یان بالش پاندا را قاپ زد. گونهپرسی نفهمید که منظور او چیست. اما اکتاو

 آمد. اون فقط یک عروسک بود، اما پرسی راه درازی آن را حمل کرده بود و به نوعی از آن خوشش می

 اکتاویان به سمت محراب رفت و چاقویش را بیرون آورد.

 «هی!: »پرسی با اعتراض گفت

د و محتویاتش را روی محراب ریخت. پوسته پاندا را به کناری انداخت و چند کلمه زیر اکتاویان شکم پاندا را دری

خبرای خوب! پرسی میتونه به لژیون بپیونده. در صف کشیی  : »لب زمزمه کرد و با لبخندی بر لب برگشت و گفت

 «عصر به یک کوهورت مامور میشه. به رینا بگو من موافقم.

 «. بیا بریم پرسی.عالیه: »شانه های هیزل آرام شد
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من خوش حالم که به پرسی خوش آمد بگم اما وقتی انتخابیات پراتیوری برگیزار شید.      .اه! هیزل: »اکتاویان گفت

 «یادت باشه ... 

 .«جیسون نمرده. تو پیشگویی! تو نشونه هات قراره پیداش کنی: »هیزل نفس نفس زنان گفت

کنم. بیا ایین    من هر روز با خدایان مشورت می: »ها اشاره کرد ی عروسک و به فله «گردم. آره می: »اکتاویان گفت

گردم. اما اگه جیسون تا موقع جشن فورتونیا برنگیرده میا     وجود بعد از هشت ماه چیزی پیدا نکردم. البته بازم می

برای پراتیوری حماییت    باید وارد عمل بشیم. نمیتونیم خأل قدرت رو بیش از این تحمل کنیم. من امیدوارم از من

 «کنی. برای من خیلی ارزش داره.

 «من؟ از تو حمایت کنم؟: »هایش را محکم فشرد هیزل مشت

اکتاویان توگایش را در آورد و به همراه چیاقویش در محیراب گذاشیت. پرسیی متوجیه هفیت خیط روی دسیت         

 نماد آپولو است. اکتاویان شد. هفت سال در کمپ، حدس پرسی بود. عالمت اکتاویان چنگ بود که

در هر صورت. من ممکنه بتونم کمکت کنم. خیلی خجالت آوره اگه این شایعات دربیاره  : »اکتاویان به هیزل گفت

 «تو باقی باشه، یا اگه خدای نکرده معلوم بشه که درسته.

ی گرفیت. خیلی   پرسی دستش را درون جیبش برد و خودکار را گرفت. این پسر داشت از هیزل حق السیکوت میی  

آشکار بود. یک عالمتِ هیزل و پرسی حاضر بود به اکتاویان حمله کند و به او نشان بدهد در آن سوی تیغه بیودن  

 چه حسی دارد.

 «کنم. دربارش فکر می: »هایش سفید شده بود. گفت هیزل نفس عمیقی کشید. مشت

 «عالیه. راستی برادرت اینجاس.: »اکتاویان گفت 

 «برادرم؟ چرا؟: »هیزل یخ زد

برادرت چرا هر کاری رو انجام میده؟ در معبد پدرت منتظرته. فقیط دعیوتش   : »اکتاویان شانه باال انداخت و گفت

ی گمشیده   نکن که خیلی بمونه. اثر آزار دهنده ای روی بقیه داره. حاال هم ببخشید من باید دنبال دوست بیچاره

 «مون جیسون بگردم. از مالقاتت خوشبختم پرسی.

از آنجا بیرون آمد و پرسی هم دنبالش کرد. مطمئن بود هیچگاه در عمرش از تیرک کیردن معبیدی    هیزل سریع 

 آن قدر خوش حال نبوده است.  

فهمیید. امیا پسیر     کرد. پرسیی تمیامش را نمیی    رفت به التین نفرین می همانطور که هیزل به طرف پایین تپه می

 ان که چاقویش را فرو کند را متوجه شد.ی قدرت و پیشنهاد چند جا از اکتاوی گورگون، مار تشنه
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 ... «ازش متنفرم. اگه میتونستم کاری که میخوام رو انجام بدم: »هیزل گفت

 «اون به عنوان پراتور انتخاب نمیشه؟ میشه؟: »پرسی پرسید

ی اعضیای   کاش میتونستم مطمئن باشم. اکتاویان دوستان زیادی داره. بیشترشیونم خرییده. بقییه   : »هیزل گفت

 «پ هم ازش میترسن.کم

 «از این پسر کوچولوی استخونی می ترسن؟»

دست کم نگیرش. رینا وقتی تنهاس خیلی بد نیست. اما اگه اکتاویان در قدرتش شریک شیه...، بییا   : »هیزل گفت

 «بریم برادرم رو ببینیم. اون میخواد ببیندت.

فهمیید. کیه    ی هییزل میی   یزی درباره پیشینهخواست این برادر اسرار آمیز را ببیند، شاید چ پرسی بحث نکرد می

کرد که او گناهی کرده باشد. او خیلیی خیوب بیه نظیر      کند. پرسی باور نمی پدرش کیست. چه رازی را مخفی می

 ی خیلی مهمی را در مورد او میدانست. رسید. اما اکتاویان طوری رفتار کرده بود گویا مسئله می

کنار تپه سیاخته شیده بیود هیدایت کیرد. در جلیوی آن پسیر نوجیوانی          هیزل پرسی را به زیرزمینی سیاه که در

   «هی من یه دوست اوردم.: »ایستاده بود. جین سیاه و ژاکت خلبانی تن او بود. هیزل صدا زد

شیناخت. او   که او کسی بیود کیه بایید میی     پسر چرخید. پرسی یک خاطره عجیب دیگر را به یاد آورد. مانند این 

کتاویان بود اما موهای سیاه در هم ریخته و چشمان سیاه داشت. او اصال شبیه هییزل نبیود. او   تقریبا به سفیدی ا

ی نقره به شکل جمجمه داشت و یک زنجیر به جای کمربند و یک تیشرت سیاه با نقش جمجمه. ییک   یک حلقه

 شمشیر کامال سیاه هم از کمرش آویزان بود.

نظر شوکه شد. حتی ترسید. مانند کسیی کیه دسیتگیر شیده باشید.      برای یک میکرو ثانیه وقتی پرسی را دید به 

 «.93این پرسی جکسونه. اون پسر خوبیه. پرسی این برادرمه پسر پلوتو: »هیزل گفت

 «از دیدار شما خوشبختم. من نیکو دی آنجلو هستم.: »پسر کنترل خود را بازیافت و دستش را دراز کرد و گفت

 

 

 

                                                             
93  Pluto ز یونانیدر روم باستان خدای مردگان و گنج. معادل هیدی 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 

V 

 هیزل

 امیرمحمد قربانی مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

تیا ببینید    کیرد  میی حاال باید صبر  که دو بمب اتم را به هم معرفی کرده است. کرد میهیزل احساس 

 .شود میاول منفجر  نکدامشا

دیگران در کمپ ژوپیتیر او را ییک مسیافر     .شناخت میبود که او  ای دورگه ترین قویبرادرش نیکو  تا امروز صبح،

با وجودی که هییزل بیا نیکیو     دانست. هیزل بهتر می ها بود. اما 94که به بی خطری فان دیدند میو غریب عجیب 

وین و شیاید  انیکیو از رینیا و اکتی    دانسیت کیه   اما میی ، شناخت میبزرگ نشده بود و مدت زیادی نبود که نیکو را 

 بود. تر خطرناکجیسون 

 سپس پرسی را مالقات کرد.

که خیدایی در لبیاس    دفکر کر ،خورد سکندری می در بزرگراه را دید که با زنی بر بازوهایش،او وقتی برای بار اول 

کیرده   اش احاطیه الیه ای از قیدرت   ه و کثیف بود و از خستگی قوز کرده بود؛ هبا وجود اینکه او خست مبدل است.

 ه.و موهای مشکی آشفت دریایی چشمان سبزِ او چهره زیبای یک خدای رومی را داشت، بود.

 هیا  آنکیه خیدایان در حیال امتحیان کیردن       کیرد  میهیزل به فرانک دستور داد که به سمتش تیر نزند زیرا فکر 

بیی   هیای  فانیپناهگاه هستند و وقتی که  دنبال بهپیرزن و پسری که  را شنیده بود: هایی افسانهاو چنین  هستند.

 .شوند میبه موز تبدیل  ها فانی ... بوم!دهند نمیجایی  ها آنادب به 

 یک خودکار را به یک شمشیر برنیز تبیدیل کیرد.    .سپس پرسی رودخانه را کنترل کرد و گورگون ها را از بین برد

 .کنندصحبت  95گریکوسدرباره  را تحریک کرده بود که تمام کمپ

 ...پسر خدای دریا

                                                             
94  Faun  .معادل ساتیر در یونانی، موجودی که بدن انسان و پاهای بز دارد 
95 Graecus  یونانی 
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 توانید  میی پرسیی   ولیی آییا   نپتون او را نجات خواهد داد. نفر از نسلِ به هیزل گفته شد که یک خیلی وقت پیش،

 .رسید میخیلی غیر ممکن به نظر  نفرینش را از بین ببرد؟

اگیر ایین دو    .شید  فیرار  ی آمیاده هییزل   دیگر را محتاطانیه برانیداز کردنید.   یک سپس  پرسی و نیکو دست دادند.

 .وضعیت بد خواهد شد بکشند، شان را های جادوییشمشیر

، مثل همیشیه،که  موهایش و آمد؛ ، الغر و شلخته به نظر میروک مشکیچ های لباس در آن او .بودنیکو ترسناک ن

 .انگار تازه از تختخواب بلند شده باشد

هییزل  ، وردآاو شمشیر سییاهش را از غیالف بییرون     هاولین باری ک هیزل اولین برخوردش با نیکو را به یاد آورد.

 .بیه نظیر آمید   مسیخره   اش در آن لحظه قیافه جدی؛ کامالً د،نامی« 96کسیآهن استی»قهقهه زد. شمشیر را تقریباً 

 .باشندبا هم فامیل کرد  هیزل واقعاً باور نمیجنگجو نبود و  استخوانی سفیدِ این پسرِ

 .هیزل به سرعت فکرش را تغییر داد

 .«شناسم میرو  من تومن... »پرسی اخم کرد: 

 گاه کرد.و برای توضیح به هیزل ن«؟واقعاً»نیکو ابروهایش را باال برد: 

کرد که عادی رفتار کند، امیا   مردد ماند. چیزی در مورد رفتار برادرش درست نبود. نیکو به شدت تالش می هیزل

شیناخت. امیا    اول که پرسی را دید، هیزل متوجه ترسِ لحظه ایِ برادرش شد. او مطمئن بود که نیکو پرسی را می

 کرد؟ چرا جورِ دیگری وانمود می

و برای برادرش گفیت کیه چیه     «رو از دست داده. اش حافظهرسی پ ،خوب»حرف زدن کرد: خودش را مجبور به  

 اند. دادهاتفاقاتی از زمان رسیدن پرسی رخ 

 یهیا شیاید دورگیه    من فکر کردم که از اونجایی که تو همیشه در مسیافرتی؛ ... نیکو»سپس محتاطانه ادامه داد: 

 ...«یا  دیده باشی. قبالًمثل پرسی رو  دیگه ای

 «.ولش کن»چرا ولی پیغام را گرفت:  فهمیدهیزل ن چهره نیکو به سیاهی تارتاروس شد.

 «ارتش گایا رو به رینا هشدار دادی؟ ی قضیهاین »نیکو گفت: 

 «حاال این گایا کی هست؟»و پرسید:  سرش را تکان داد یپرس

                                                             
96 Stygian iron  آهن استیکسی، مثل برنز آسمانی و طالی امپراطوری، توانایی کشتن هیوالها را دارد. از رودخانه ی استیکس در دنیای مردگان گرفته

 شده. 
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او صیدای نیرم    از تمام قدرتش استفاده کرد تا روی زمین نیفتد. ...خشک شد مدهان هیزل فقط با شنیدن این اس

 ورد.آرا به خاطر سیاه  از روغن هایش ریهو پر شدن  اری روشنغ ،و خواب آلود یک زن

شینود   هایشیان را میی   کیه انگیار الهیه حیرف     به زمین نگاه کردجوری با شک و  «او الهه زمین است.»نیکو گفت: 

 «ر اوقات در خواب عمیقی فرو رفته و از خدایان و فرزندانشون متنفره.او بیشت .ها الهه پیرترین»

 «... شیطانیه؟نمادر زمی»پرسی پرسید: 

متقاعد کرد که پدرش اورانوس رو بکشیه و   ور –ه  97ساترن ام، منظورم – او پسرش کرونوس خیلی،»نیکو گفت: 

بیر   اونیارو خدایان المیپ   س فرزندان تایتان ها،سپ تایتان ها مدت زیادی فرمانروایی کردند. جهان رو ازش بگیره.

 «انداختند.

ولی فکر نکنم هییچ   داستان به نظر آشنا میاد،»گفت:  ی قدیمی از ذهن پرسی گذشت، متعجبانه انگار یک خاطره

 «.وقت قسمت گایاش رو شنیده باشم.

 روحِ– کیرد، تارتیاروس   انتخیاب  دیگیه  شیوهر  ییه  و شد عصبانی شدند، گایا پیروز خدایان وقتی»نیکو ادامه داد: 

بگیرنید ولیی خیدایان شکستشیون      والمپییوس ر  کوهِ اونا سعی کردند زندگی داد. ها غولو به نژادی از  - 98مغاک

 «حداقل بار اول دادند،

 «بار اول؟»پرسی تکرار کرد: 

دربیاره او   ...اگیر پرسیی حقیقیت را    یاو قصد نداشت که هییزل احسیاس گنیاه کنید ولی      نیکو به هیزل نگاه کرد.

 کار های وحشتناکی که انجام داده بود. میدانست؛

 های رومی تابستان قبل ساترن سعی کرد که برگرده و در نتیجه جنگ دوم تایتان ها اتفاق افتاد.»نیکو ادامه داد: 

 «...ساترن ناپدیید شید   ش رو از بین بردن،تاج و تختحمله کردن و  99کمپ ژوپیتر به اردوگاهش روی کوه اتریس

پرسیی   ی حافظیه  ایین بیود کیه   بیرادرش نگیران    ،هیزل احساس کیرد  و به صورت پرسی نگاه کرد. مکث کردهاو 

 برگردد.

کیه   میرسهنظر  به حاال که جنگ تمومه. کردیم میما همه فکر  برگشته. مغاکبه احتماالً ساترن »نیکو ادامه داد: 

به زندگی برگشتن و اگه بخوان دوبیاره خیدایان رو    ها غولکه  ام شنیدهمن  کرده. بیدارگایا رو  ،شکست تایتان ها

 «..شروع خواهند کرد. ها دورگهاین کارو با کشتن  به مبارزه بطلبن،

                                                             
97 Saturn زحل 
98 Spirit of abyss روح مغاک،  تارتاروس 
99 Mount Othrys  .کوه اتریس 
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 «رو به رینا گفتی؟ اینا»پرسی پرسید: 

به من اعتماد ندارن و به همین دلیل من امیدوار بودم کیه   ها رومیاما »هایش را به هم فشرد:  نیکو دندان «البته»

بدشانسیی   .بیدتریم از بچه های نپتون هیم   ما ولی به نظر اونا برنخوره بهتبچه های پلوتو...  ا به تو گوش کنه.رین

 «میاریم.

 «اونا میذارن هیزل اینجا بمونه.»پرسی گفت: 

 «این فرق داره»

 «چرا؟»

 میا نیسیت.   مشیکل  تیرین  بیزرگ گایا هیم  حتی  مشکل ما نیستند. ترین بزرگ ها غول ،پرسی»هیزل دخالت کرد: 

 «میرن. نمی هیوالها. تمشکل ماس ترین بزرگاون  دیدی، چیزی که تو توی گورگونها

 اما به دلیلیی نیامعلوم بیه پرسیی اعتمیاد داشیت.       شد میبحث داشت به راز هیزل نزدیک  هیزل به نیکو نگاه کرد.

او لیاقت داشیت کیه بدانید     داد.شاید به این دلیل که فرانک را نجات  بود؛ شاید به خاطر اینکه او هم یک خارجی

 چه چیزی در مقابلش است.

 ...« گمر ...اتفاقی که داره میفته اینه که کنیم میما فکر  ... ومن و نیک»با احتیاط گفت: 

 مد.آفریادی از پایین تپه  د،تمام کن را قبل از اینکه حرفش

هیایش بیا    دسیت  ت کتانی پوشیده بود.بنفش کمپ و یک ژاکشرت  تی او شلوار جین، دوید. ها آنفرانک به سمت 

 کردند، پوشیده شده بود.   ها را تمیز می گریسی که با آن اسلحه

درسیت اسیت    رقص کوچکی انجام داد که اعصابش را خرد کرد. ؛دید میمثل هر دفعه که او فرانک را  قلب هیزل،

 اون طیوری  امیا هییزل   ری دارد.سیک بیماری م رکه انگا کرد نمیطوری رفتار  لکه او دوست خوبی بود و با هیز

 .عالقه نداشت شبه

شیاهزاده   ،گیرهیا  با آن ترکیب عجیب از صورت بچگانه و بدن عضالنی کشیتی  بود و تر بزرگاو سه سال از هیزل 

ایین کیه همیه در کمیپ      او بیشیتر بیه ییک کیواالی نیاز عضیالنی شیبیه بیود!         .آمد نمی ببه حسا 100چارمینگ

باعیث شیده بیود کیه      -شما برای همدیگه عیالی هسیتید   بازنده بزرگ کمپ،دو  – دو زوج باشند آن خواستند می

 هیزل از فرانک دوری کند.

                                                             
100 Prince Charming  .شاهزاده ی بسیار جذابی که در داستان ها، سوار بر اسب سفید، شاهزاده خانم را نجات می دهد 
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ی...  شد. آخرین بار او ایین حیس را دربیاره    دید دیوانه می میهر دفعه که فرانک را  اما قلبش با برنامه موافق نبود.

 ی سامی داشت. خب درباره

تو دلیل داره و اون دلیل این نیست کیه ییک دوسیت پسیر جدیید گییر       اینجا بودن  بسه دیگه،»هیزل فکر کرد: 

 «بیاری.

   .کرد نمیاینقدر مهربان برخورد  شد دیگر میاگر متوجه  .دانست نمیفرانک رازش را  گذشته از این،

 «سالم نیکو»به معبد رسید:  کفران

دلیل که فرانک تنهیا کسیی بیود کیه در     شاید به این  ،بود یجالب انسان او فرانکاز نظر  «فرانک»نیکو لبخند زد: 

 اطراف فرزندان پلوتو ناراحت نبود.

 «ن قبولت کرد؟اویااکت رینا منو فرستاد تا پرسی رو بیارم.»فرانک گفت: 

 «اندامو سالخی کرد.پ ،آره»پرسی گفت: 

ه قبیل از  بهتیر  حیاال تیو عضیو میایی،     خرس در مورد اون پسر کابوس دارن. های عروسک ها، پیشگویی؟آ ،اون...»

 «اجتماع بعد از ظهر خودتو جمع و جور کنی.

 ،راسیت میگیی  »او گفت:  چگونه روز به این سرعت گذشته بود؟ هیزل متوجه شد که خورشید در حال غروب بود.

 «هتره که...ب

 «منو هیزل بعد از شما میایم. ؟بری نمیچرا تو پرسی رو »نیکو دخالت کرد: 

 .«رسیم میما به شما  شما برید؛ فکر خوبیه.»نظر نرسد:  هیزل سعی کرد دلواپس به .هاو-هاو

اگه میشه من با تو دوبیاره حیرف   »یک بار دیگر به نیکو نگاه کرد:  یک خاطره را بیابد، خواست میپرسی انگار که 

 ... «ور من نمیتونم این احساس که تو بزنم،

 «امشب اینجام من حتماً»

تنها چیزهایی کیه   پسران نپتون و پلوتو در یک روز. شحالی خواهند مرد.از خو ها دورگه «مونی؟ می»هیزل پراند: 

 ی شکسته بود! ی سیاه و آیینه کم داشتند چند گربه

هیزل این احساس را داشت که بیدترین   و به سمت هیزل برگشت؛ «برای خودت جا بگیر. برو پرسی،»نیکو گفت: 

 «بزنیم.من و خواهرم باید حرف . »دقسمت روز این خواهد بو
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*** 

 «مگه نه؟ ،ششناسی  میتو »هیزل گفت: 

نشسته بودند. تا آنجیایی کیه هییزل    ، بود قیمتی های سنگروی سقف معبد پلوتو که پوشیده از استخوان و  ها آن

ییا   مانید  میی اگیر جیایی    بودنید.  او تقصییر  هیا  یاقوتولی  اند، بودههمیشه روی سقف معبد  ها استخوان دانست می

چند میلییون دالر المیاس روی سیقف وجیود      .شدند میمثل قارچ بعد از باران اطرافش پیدا  ها آن شد میدلواپس 

هیچ وقت  هم معبد پلوتو و فان ها مخصوصاً- .کردند نمیداشت ولی خوشبختانه دورگه های دیگر از معابد دزدی 

 .آمدند نمیاینجا 

 ابه اندازه کافی سریع حرکت نکرده بیود و آن المیاس ر  اگر  لرزید. ن افتاد،اهیزل با به خاطر آوردن اتفاقی برای د

 دانش نیاز نداشت.جی وبراهیزل به مرگ دیگری  در موردش فکر کند. خواست نمی بر نداشته بود...

او  اشته بیود. ذگ بینشانهیزل و  یرا کنار اسپاتا استیکسی اش شمشیر .داد مینیکو پاهایش را مثل یک بچه تاب 

 جایی که گروه های ساخت و ساز مشغول درست کردن استحکامات برای بازی امشب بودند. دره را برانداز کرد.

چییز هیای    واسم باشه که چیی مییگم.  حن باید م ،هیزل»نیکو این اسم را مثل یک ورد گفت:  «پرسی جکسون»

 «.تو بین همه مردم باید اینو بفهمی باید راز بمونن، رازهایک سری  مهمی اینجا در کارن.

 «ولی اون مثل...مثل من نیست؟»داغ شدند:  هایش گونهحساس کرد هیزل ا

 «خودش رو پیدا کنه. راهِ خودش پرسی باید تونم دخالت کنم. من نمی تونم بیشتر بگم. که نمی متأسفم نه،»

 «خطرناکه؟ اون»

اد میتیونی بهیش اعتمی    ولی خطری برای کمیپ ژوپیتیر نیسیت.    برای دشمنانش خیلی.»نیکو لبخند خشکی زد: 

 «کنی.

 «درست مثل اعتمادم به تو.»هیزل به تلخی گفت: 

ییک اسیکلت    خواسیتند  میی انگیار کیه    ،شروع به لرزیدن کردند ها استخوان را چرخاند. ایشنیکو انگشتر جمجمه 

شیبیه بیه    تقریبیاً  ؛گذاشت می ها مردهروی  تأثیری چنین شد مینیکو هر وقت احساساتی  جدید به وجود بیاورند.

کیه نیکیو    کیرد  میی بعضی اوقیات هییزل فکیر     .ها مردهو  ها :گنجآن دو نماینده دو قلمرو پلوتو بودند هیزل. نفرینِ

 معامله بهتری کرده است.

تیونی همیه چییز رو درسیت      ولی تو یک شیانس دوم داری و میی   دونم که این برات سخته، من می»نیکو گفت: 

 «کنی.
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 ... «نبفهم ناگر حقیقت رو در مورد م هیچ چیزی در این مورد درست نیست.: »هیزل گفت

بهیم  میشیی.   تو مایه افتخیار مین   .کنن میرو شروع جستجو  ها به زودی یاون اونا نخواهند فهمید.»نیکو قول داد: 

 .«.اعتماد کن بی.

. دبیانکیا خیواهر حقیقیی نیکیو بیو      بیانکا صدایش زد. تقریباًکه او  فهمیدخودش را گرفت ولی هیزل  جلوی نیکو

هییزل فقیط   شید.   نیکو شاید خیلی مراقب هیزل بود اما هیزل هیچ وقت بیانکا نمی که نیکو با او بزرگ شد.سی ک

 یک تسلی از دنیای زیرین. گیر بیاورد. توانست میبهترین چیز بعد از بیانکا بود که نیکو 

 .«متأسفم»

پیس ایین در میورد    . »دبودنی  هشید  پدییدار شاید تکه های طال زیر زبانش  هیزل در دهانش مزه فلز احساس کرد،

 «مقصره؟ 101نوسایکلآ ؟مرگ حقیقت داره

تو دنیای زیرین وضعیت داره بد می شه. تالش پدر برای کنترل کردن اوضاع داره دیوونیه   .کنم میین طور فکر ا»

ایین  ولی به  شه. می بدتراینجا هم وضع داره  گفت، ی گورگون ها درباره با توجه به چیزی که پرسی .ش می کنه

ش هیا تونی یه کار خوب با می ،ات گذشتهتمام اون قضایا توی  هم توجه کن که تنها دلیلی که تو اینجایی همینه.

 «تو به کمپ ژوپیتر تعلق داری. انجام بدی.

 او حتی به این قرن تعلق نداشت. او به اینجا تعلق نداشت. خندید. تقریباًسخنانش آنقدر مسخره بودند که هیزل 

تیاریکی بیا چنیان     خیرد شیده بیود.    اش زندگیروزی را به خاطر آورد که  یول کرد، میبه گذشته فکر  هیزل نباید

نه در یک رویا یا ییک   هیزل در زمان به عقب رفت. سرعتی او را در بر گرفت که حتی فرصت اوه گفتن را نداشت.

 .آنجاست واقعاً که کرد میاین خاطره چنان وضوحی داشت که هیزل احساس  الهام.

     روزی کیه در  نآخیری ، 0900دسیامبر   00، امیا نیه دسیامبر گذشیته     تازه سیزده سالش شده بود. آخرین تولدش

 ان زندگی کرد.   ئنیو اورل

 

 

 

                                                             
101 Alcyoneus .قدیمی ترین غول، گایا او را برای مقابله با پلوتو به وجود آورد 
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VI 

 هیزل

 نیما شادمهری مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

امیا او   با اینکه بعد از ظهیر سیردی بیود    رفت. هیزل به تنهایی از اصطبل سوارکاری به سمت خانه می

 ی او را بوسیده بود. کرد. چند لحظه قبل، سامی گونه احساس گرما می

کردند و او را جادوگر و خیلیی چییز    روز پر فراز و نشیبی بود. بچه ها او را در مدرسه به خاطر مادرش مسخره می

شید. شیایعات در میورد     افتاد، اما داشت بدتر می ات میزدند. البته مدت زیادی بود که این اتفاق های دیگر صدا می

بیرای کودکیان رنگیین پوسیت و      102شد. به آن مدرسه آکیادمی سینت اگینس    نفرینِ هیزل همچنان پراکنده می

گفتند، نامی که بعد از صد ها سال تغییر نکرده بود. درست شبیه به اسمش، مدرسه، زیر ماسک  ها می پوست سرخ

 از بی رحمی بود. نازکی از مهربانی، پر

ها بایید بیشیتر    قدر بدجنس باشند. آن توانستند این هیزل نفهمیده بود که چگونه بچه های سیاه پوستِ دیگر می

کشییدند و غیذایش را    ها سیر او فرییاد میی    دادند. اما آن های زشت می ها لقب کردند، چون همیشه به آن درک می

اون جواهرات نفرین شده کجیان، دختیر   »پرسیدند:  دزدیدند، و همیشه در مورد آن جواهرات مشهور سؤال می می

دادنید، و اگیر    او را به سمت مخزن آب هل میی  «زنم. ن وگرنه بدجوری کتکت میخانم؟ یه چند تاش رو بده به م

 زدند. ها نزدیک شود، به او سنگ می خواست در زمین بازی به آن می

داد. او از هییچ کیس آنقیدر     ها طال یا الماس نمی وقت به آن قدر وحشی بودند، هیزل هیچ ها این با وجود اینکه آن

 و همان کافی بود. – 103سامی –ن، او یک دوست داشت متنفر نبود. گذشته از ای

                                                             
102 St. Agnes Academy 
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 –سامی دوست داشت در مورد اینکه بهترین دانش آموز مدرسه سنت اگنس بود، شوخی کنید. او ییک امریکیایی   

اون ها باید به مین  »گفت:  گرفت و می پوست در نظر می مکزیکی بود، پس او خود را هم رنگین پوست و هم سرخ

 .«تحصیلی بدنی  دو برابر کمک هزینه

 انداخت. او بزرگ و قوی نبود، اما یک لبخند احمقانه داشت که هیزل را به خنده می

کرد. البتیه آن جیا باشیگاه سیوارکاری      آن بعد از ظهر او هیزل را به اصطبلی برد که در آن به عنوان مهتر کار می

صحبت این بود که باشگاه تیا شکسیت   بود، اما آخر هفته ها تعطیل بود، و به خاطر جنگ، « فقط سفید پوستان»

توانسیت هییزل را    به طور کامل تعطیل شود. گاهی اوقات سیامی میی   ها و برگشت سربازان به خانه، خوردن ژاپنی

 رفتند. هر از چند گاهی، با هم به سواری می و ها دزدکی وارد آنجا کند؛ برای کمک در نگه داری اسب

ترسیدند. میردم از او متنفیر بودنید.     ها موجودات زنده ای بودند که از او نمیها تن ها بود. انگار آن هیزل عاشق اسب

  104کشیدند. حتی وقتی به همسترِ احمیق کیالس خیانم فینلیی     ها خرناس می کردند. سگ گربه ها فیش فیش می

دادنید. وقتیی او روی زیین بیود،      هیا اهمییت نمیی    کشید. اما اسیب  های وحشتناکی می داد، همستر جیغ هویج می

های قیمتی فرصتی برای رشد کردن در زیر پای او را پیدا نکننید. او   توانست آنقدر سریع حرکت کند که سنگ می

 کرد از نفرینش آزاد شده است. تقریباً  احساس می

های مشکی با شکوه برداشته بود. او با سیرعت و چهیار    آن بعد از ظهر، او یک اسب نر قهوه ای مایل به زرد با یال

ها تاخته بود و سامی را پشت سر گذاشته بود. وقتی سامی به او رسید، او و اسیبش هیر دو از نفیس     میننعل در ز

 افتاده بودند.

 «کنی؟ من اونقدر ها هم بد قیافه نیستم، هستم؟  از چی فرار می: »سامی خندیده بود

زییر ییک درخیت ماگنولییا      هیا  ها در پییک نییک بودنید. آن    حال آن هوا برای پیک نیک بسیار سرد بود اما به هر

هایشان را به نرده های محوطه بستند. سامی برای او یک کیاپ کییک بیا ییک شیمع تولید        نشستند و افسار اسب

ترین چیزی بود که هیزل تیا   آورده بود، که به طور کامل در طول سواری له شده بود، اما همچنان دوست داشتنی

 گر خوردند.به حال دیده بود. آن را نصف کردند و با یکدی

کرد که کاش آنقیدر بیزرگ باشید کیه بتوانید بیرود. او از هییزل         کرد. او آرزو می سامی در مورد جنگ صحبت می

 خواست که اگر او یک سرباز شد و به آن طرف دریاها رفت برای او نامه بنویسد.

 «حتماً! احمق!»هیزل گفت: 

                                                             
104 Miss Finley 
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تولیدت  »ی او را بوسیید.   باشد، به جلو خیم شید و گونیه   ی ناگهانی خورده  او خندید. بعد انگار که به او یک ضربه

 .«مبارک هیزل

ور شیده. او بیه    در هیوا غوطیه   این چیز زیادی نبود، تنها یک بوسه، نه حتی از لبش. اما هیزل احسیاس کیرد کیه   

، «بینمیت  فردا میی »آورد. سامی گفته بود:  سختی برگشتش به سمت اصطبل یا خداحافظی با سامی را به یاد می

 وقت سامی را ندید.   گفت. اما دیگر هیچ طور که همیشه می همان

شید، احسیاس    طور که به خانیه نزدییک میی    ها بازگشت، هوا تاریک شده بود. همان ی فرانسوی زمانی که به محله

 داد. خوبش جای خود را به احساس ترس می

در یک آپارتمان قدیمی، در بیاالی ییک    –طور صدا کنند  دوست داشت او را این – 105هیزل و مادرش، ملکه ماریا

کردند. با اینکه اوایل جنگ بود یک حس خوش حالی و جشن در هوا جیاری بیود.    باشگاه موسیقی جاز زندگی می

هیا   ی جنیگ بیا ژاپنیی    خندیدند و درباره زدند، می ها پرسه می سربازانی که تازه به ارتش پیوسته بودند، در خیابان

شیان پیشینهاد    درست وسط خیابیان بیه معشیوقه    کردند یا اتاق نشیمن کلوب تتو می ها در کردند. آن صحبت می

ی مشیهور   شان را بخواند یا از ملکیه  آمدند تا آینده ی باال و پیش مادر هیزل می ها به طبقه دادند. بعضی ازدواج می

 طلسم بخرند.   – 107ماری لوسکه – 106گریس گریس

شناسیم بیردم، اون    این طلسم شانس. من این رو برای یکی که میی برای  108اینو شنیدی، دو بیت»گفت:  یکی می

 «این خانم جادوگر دیوانه است! !ارزه دالر می 55ی اصله. این حداقل  میگه این نقره

ها برای ملکه ماری کلی کار به وجود آورده بود. نفرین هیزل بیه آرامیی شیروع شیده      گونه صحبت برای مدتی، این

شدند، هییچ وقیت مقیدار     های گرانبها و طال هر از چند گاهی ظاهر می رسید. سنگ ک میبود. در آغاز به نظر تبر

بار بیرای ناهیار اسیتیک     ها در هفته یک کرد. آن ها پرداخت می زیادی نبود. ملکه ماری صورتحساب هایش را با آن

ها کم کیم فهمیدنید    هایی منتشر شدند. محلی خرید. اما بعد داستان خوردند. هیزل گاهی یک لباس جدید می می

خریدند یا از ملکه ماری به جای پیول   های شانس را می آمد که طلسم های وحشتناکی سر افرادی می که چه بالیی

بازویش را در یک ماشین درو در حالی کیه ییک دسیتبند طیال بیه آن       109گرفتند. چارلی گسکوکس جواهرات می

                                                             
105 Queen Marie 
106 Gris-gris  آورد می شانس یا ،کند می محافظت شیطانی نیروهای برابر در را انسان که جادویی گردنبند یک . 
107 Marie Levesque 
108 Bit پول واحد 

109 Charlie Gasceaux 
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از آن که به جای صورتحسابش از ملکه ماری ییک قطعیه    اش، بعد در مغازه 110بسته بود، از دست داد. آقای هنری

 ی قلبی درگذشت. یاقوت سرخ گرفته بود، به دلیل حمله

توانید جیواهرات نفیرین شیده را تنهیا بیا        مردم شروع به شایعه پراکنی در مورد هیزل کردند، اینکه چطور او میی 

آمدنید، و حتیی نیه     رمحلی پیش مادرش میحرکت به سوی پایین خیابان به دست بیاورد. آن روزها فقط افراد غی

 کرد. عالقگی به هیزل نگاه می ها. مادر هیزل کم حوصله شده بود و با بی تعداد زیادی از آن

توانست از پله ها باال رفیت، چیون احتمیاالً میادرش مشیتری داشیت. در باشیگاه         ترین حالتی که می هیزل به آرام

ها بود، شروع بیه پخیت    ها بود. شیرینی فروشی که در همسایگی آنی پایین، گروه در حال کوک کردن ساز طبقه

 ی سرخ شده برداشته بود. کلوچه برای فردا صبح کرده بود. کل فضای راه پله را بوی کره

زمانی که به باالی پله ها رسید، هیزل احساس کرد که دو صدا از داخل آپارتمیان شینیده اسیت. امیا زمیانی کیه       

هیایش بسیته    شیمن انداخت، مادرش به تنهایی روی میز احضار ارواح نشسته بیود. چشیم  دزدکی نگاهی به اتاق ن

 فرو رفته بود. بودند، انگار که در خلسه

کرد در حیال صیحبت بیا ارواح مردگیان      هیزل او را زیاد در این حالت دیده بود، وقتی برای مشتریانش وانمود می

کرد. ملکه ماری همیشیه بیه هییزل گفتیه بیود کیه طلسیم         نمی است، اما هیچ وقت زمانی که تنها بود این کار را

هیا را قبیول نداشیت. او     ها و پیشگویی و روح است. او خودش واقعاً طلسم «چرند و بیخود»گریسش حرف -گریس

 کرد. یک اجرا کننده بود، شبیه یک نوازنده یا بازیگر، که برای پول نمایش اجرا می

ی از انواع جادو اعتقاد دارد. نفرین هیزل یک نمایش سیطحی نبیود. ملکیه    دانست که مادرش به بعض اما هیزل می

 طور شود. خواست فکر کند که این اشتباهِ او بوده که به نحوی او باعث شده بود هیزل این ماری فقط نمی

احضار اون پدر لعنتی تو بود یک بار که من واقعاً یک روح : »ملکه ماری در آن حالت تاریک خود غرغرکنان گفت

اش و چی گیرم اومد؟ آرزو های من رو برآورده کرد و زنیدگیم   کردم اومد اینجا با اون کت نقره ای و سیاه تجملی

 «طوری شدی. بودم. این تقصیر اون بود که تو این ی واقعی می رو تباه. من باید یک ملکه

بیود کیه در میورد پیدرش چییزی      داد که منظورش واقعاً چیست و هیزل هم یاد گرفتیه   وقت توضیح نمی او هیچ

 کرد. تر می نپرسد. این فقط مادرش را عصبانی

کرد. صورتش صاف و آرام بود. هیزل از ایین   کرد، مادرش داشت با خودش غرغر می همان طور که هیزل تماشا می

ای  که او چه قدر بدون اخم و چین دادن ابروهایش زیباست تعجب کرد. او موهای پرپشت طالیی مایل بیه قهیوه  

ی برشیته شیده. او لبیاس زعفرانیی رنیگ       درست شبیه هیزل داشت، همان تیرگی صورت، قهیوه ای ماننید قهیوه   

                                                             
110 Mr. Henry 
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 –بسیت را نبسیته بیود     تأثیر قرار دادن مشتریانش می اش را نپوشیده و گردنبند طالیش را که برای تحت تجملی

، صیاف و باوقیار در صیندلی طالکیاری     تنها یک لباس سفید بلند. اما همچنان حال و هوای شاهوار خود را داشت

 ی واقعی بود. اش نشسته بود و انگار یک ملکه شده

 «تو اونجا امن خواهی بود، به دور از خدایان.»او زمزمه کرد: 

آمد صدای او نبود. صیدایش شیبیه بیه صیدای      هیزل یک فریاد را فروخورد. صدایی که از دهان مادرش بیرون می

م و آرامش بخش بود، اما در عین حال آمرانه هم بیود، شیبیه بیه ییک هیپنیوتیزم      یک پیرزن بود. تن صدایش نر

 داد. کننده که دستور می

اون خیلی دور، سیرد  »آورد، سپس صدای عادی خودش برگشت:  اش ادا در می ملکه ماری عصبی بود. او در خلسه

 «اون به من گفته بود این کار رو نکنم.. و خطرناکه

ی مسموم داده! اما ما میتیونیم   اون برای تو تا االن چه کاری انجام داده؟ به تو یک بچه: »اون یکی صدا جواب داد

از موهبت اون استفاده های درستی بکنیم. ما می تونیم به خدایان ضربه بزنیم. تو در شیمال تحیت حماییت مین     

ر میدم. تو بیاالخره ماننید ییک    من پسر خودم رو به عنوان محافظ تو قرا. ی نفوذ خدایان خواهی بود، دور از دامنه

 «کنی. ملکه زندگی می

 «اما هیزل چی؟: »ملکه ماری خود را عقب کشید

بعد صورت او با خنده پیچ خورد. هردو صدا با یک آهنگ صحبت کردند، انگار که یک چیزی پیدا کرده بودند کیه  

 «یک بچه مسموم: »هر دو با آن موافقند

 زد. لبش به سرعت میهیزل به پایین پله ها فرار کرد، ق

 در پایین پله ها، به یک مرد با کت سیاه برخورد کرد. او شانه های هیزل را با انگشتان محکم و سردش گرفت.

 «آروم باش، بچه جان.: »او گفت

ی متفاوت کتش را تشخیص داد. در سایه، پشم جامد مشیکی بیه نظیر     هیزل یک انگشتر از جمجمه و بعد پارچه

شد که در حال درد کشیدن هستند، انگار کیه روح مردگیان    هایی می شد، شبیه صورت لتهب میکرد و م تغییر می

 سعی در فرار از تار و پود های لباس او داشتند.

های پالتینیومی بود. پیراهنش مانند سنگ قبر خاکستری بود. صورتش، قلب هییزل کیم    کراوات او مشکی با خط

مانند شییر سیرد. او    بسیار سفید بود طوری که ته رنگ آبی داشت دقیقاً مانده بود از دهانش بیرون بزند. پوستش

موهایی چرب و سیاه داشت که روی صورتش آویزان بودند. لبخندش خیلی مهربان بود، اما چشیمانش آتشیین و   
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شیبیه آن   های خبری در سینماها دیده بود. این مرد وار. هیزل آن نگاه را در فیلم عصبانی بود، پر از نیرویی دیوانه

 توانست دوقلوی هیتلر باشد، یا پدر هیتلر. صورت می آدولف هیتلر مزخرف بود. او ریش نداشت، در غیر این

تواند تکان بخیورد. چشیمان او    خواست عقب برود. حتی وقتی مرد او را رها کرد نیز احساس میکرد نمی هیزل می

 هیزل را در جای خودش میخکوب کرده بود.

 «هیزل لوسکه، تو بزرگ شدی: »خولیایی گفتاو با صدایی مالی

ها در زیر پای مرد ترک برداشتند. ییک سینگ درخشینده از     هیزل شروع به لرزیدن کرد. در مرکز راه پله، سیمان

ی هندوانه را به بیرون تف کند. مرد به آن نگیاه کیرد و بیی آنکیه      میان بتن بیرون آمد مانند اینکه زمین یک دانه

 ین خم شد.تعجب کند سمت پای

 «نکن، اون ها نفرین شدن!: »هیزل داد زد

کینم از ایین خونیه     بله، اما نه برای من. بسیار زیباست ... تصور می»یک زمرد سبز زیبا بود.  –او سنگ را برداشت 

من واقعاً برای سرنوشت تو متأسفم، فرزنید. فکیر کینم    »او آن زمرد سبز را درون جیبش سر داد:  «ارزه. بیشتر می

 «تو از من متنفری.که 

شد. صدای مرد ناراحت بود، طوری که انگار شخصاً مسئول زندگی او بود. اینجا بود که حقیقیت   هیزل متوجه نمی

 اش را تباه کرد. مادرش را برآورده و زندگی آشکار شد: روحی در نقره ای و سیاه، کسی که آرزو های

 «تو؟ تو ...»چشمانش گشاد شد. 

من پلوتو هستم. زندگی هیچ وقت برای کودکان من آسیان نیسیت، امیا    »ه هیزل گرد کرد. مرد دستش را زیر چان

  «–تو یک مسئولیت ویژه داری. االن تو سیزده سالته، ما باید مقررات را 

 هیزل دست او را کنار زد.

 «؟تو این بال رو سر من اوردی، تو من و مادرم رو نفرین کردی؟ تو ما رو تنها گذاشتی: »او داد زد

اتو کشیده پدر او بود؟  شلوار صاف و سوختند. این مرد ثروتمند سفید پوست با این کت و هایش از اشک می چشم

 گفت که متأسف است. االن که او سیزده ساله بود او خودش را برای بار اول نشان داده بود و می

 «تو شیطانی، تو زندگی ما رو تباه کردی!: »او فریاد زد

وقت آرزوهاش رو برات توضییح نیداده؟ ییا     مادرت به تو چی گفته، هیزل؟ اون هیچ» نازک کرد پلوتو چشمانش را

 «نگفته که چرا تو نفرین شده به دنیا اومدی؟
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 تر از این بود که پاسخ دهد، اما پلوتو جواب را از صورتش خواند. هیزل عصبانی

 «ونستن من خیلی آسون تره.نه... می دونستم این کار رو نمی کنه. مقصر د: »پلوتو آهی کشید

 «منظورت چیه؟»

ی بیچاره. تو خیلی زود به دنیا اومدی و من نتونسیتم آینیده ت رو واضیح ببیینم، امیا ییه        بچه: »پلوتو آهی کشید

کنی. یک نفر از نسلِ نپتون این نفرین رو از روی تو برمی داره و به تو آرامش میده. من  روزی تو جات رو پیدا می

 «این حال، چندین سالِ دیگه اتفاق می افته...ترسم، با  می

ها را نفهمید. قبل از این که بتواند واکنشی نشان دهد، پلوتیو دسیتش را بیاال گرفیت. ییک       کدام از این هیزل هیچ

 دفتر طراحی و یک بسته مداد رنگی کف دستش ظاهر شد.

چشیمانش   «بیرای اسیب...   و هنرت هستند؛ها برای  بری، این من می دونم که تو از هنر و سواری کردن لذت می»

برای اون، تو باید خودت رو مدیریت کنی. حاال من باید با مادرت صحبت کنم. تولیدت  »برای لحظه ای درخشید. 

 «مبارک، هیزل.

مانند اینکه هیزل را از لیست کارهایش خط زده و حیاال او را بیه    دقیقاً –او برگشت و به سمت باالی پله ها رفت 

 فراموش کرده بود. تولدت مبارک، برو یه نقاشی بکش. سیزده سالِ دیگه میبینمت.کلی 

او بسیار گیج شده بود، بسیار عصبانی، بسیار خجالت زده، پایین پلیه هیا ایسیتاده، و قیادر بیه راه رفیتن نبیود. او        

حملیه کنید و او را بزنید.    خواست به پلوتو  ها را بر روی زمین پرتاب و زیر پایش له کند. می خواست مداد رنگی می

خواست از آنجا فرار کند، سامی را پیدا کند، یک اسب بدزدد، شهر را ترک کند و دیگر به آنجا برنگیردد. ولیی    می

 کدام از آن کارها را انجام نداد. هیچ

 باالی سر او در آپارتمان باز شد و پلوتو داخل شد.

اما به آرامی به سمت باالی پله ها رفت تا ببینید کیه میرد     هیزل همچنان به خاطرِ تماس او در حال لرزیدن بود،

میادر هییزل ییا آن صیدای     -داد  توانست به ملکه ماری بگوید؟ چیه کسیی جیواب میی     کند. او چه می چه کار می

 مزخرف؟

رسیید میادرش بیه حیال      وقتی به ورودی رسید، صدای مشاجره ای شنید. مخفیانه داخل را نگاه کرد. به نظر میی 

کیرد بیرای او دلییل بییاورد،      کرد و بسیار عصبانی بود و وقتی پلوتو سعی می برگشته بود. جیغ و داد میاش  عادی

 کرد. چیزهایی را در اطراف اتاق نشیمن پرتاب می

 «ی قدرت من خواهی بود که از تو حفاظت کنم. ماری، این دیوونگیه، تو به مراتب دورتر از محدوده: »پلوتو گفت
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 «از من محافظت کنی؟ تو از کی تا حاال از من محافظت کردی؟: »دملکه ماری فریاد ز

 هایی که درون کت او گرفتار شده بودند به هیجان آمدند. کت مشکی پلوتو سوسویی زد، انگار که روح

تو در این باره هیچی نمیدونی، من تو رو زنده نگه داشتم، تیو و اون بچیه رو. دشیمنان مین از خیدایان      : »او گفت

... االن هم با این جنگ همه چی بدتر میشه. تو باید جایی بمونی که مین بتیونم   و ها همه جا هستند؛ ا آدمگرفته ت

» 

کنند که من قاتلم، مشتری هام می خوان من رو به عنوان یه جادوگر اعیدام   ها فکر می پلیس: »ملکه ماری داد زد

 «ا رو می کشه.کنند! و هیزل، نفرین اون داره شدیدتر میشه. حفاظت تو داره م

 «–ماری، لطفاً : »هایش را با حالت دفاعی نگه داشت پلوتو دست

 «نه!: »ملکه ماری به سمت کمد برگشت و یک چمدان چرمی را روی میز پرتاب کرد

 «ما میریم، تو می تونی به محافظتت ادامه بدی، ما میریم به شمال.: »او خبر داد

که تو گوش تو زمزمه کرده، هر کسی که تو رو با من دشیمن کیرده    سیاین یه تله است، هر ک: »پلوتو هشدار داد

–» 

او یک گلدان چینی را به سمت پلوتو پرتاب کرد. گلیدان بیه زمیین خیورد و      «تو من رو با خودت دشمن کردی»

 ی هیزل. زمرد سبز، یاقوت و الماس. تمام گنجینه –های قیمتی همه جا پراکنده شد  خرد شد و سنگ

کنید. اگه برید شمال، هر دوتون کشیته میشیید، مین میی تیونم ایین رو بیه         شما ها نجات پیدا نمی»: پلوتو گفت

 «وضوح ببینم.

 «برو بیرون!: »او گفت

کیرد، هییزل آن را    ی هیر چییزی کیه صیحبت میی      هیزل آرزو داشت که پلوتو بایستد و بحث کند. مادرش درباره

 و درون سایه ها محو شد...انگار واقعاً یک شبح بود. هایش هوا را شکافت دوست نداشت. اما پدرش با دست

هایش را بست. او یک نفس عمیق کشید. هیزل ترسیید کیه آن صیدای وحشیتناک دوبیاره او را       ملکه ماری چشم

 اش بود. تصاحب کند. اما زمانی که او صحبت کرد، خود معمولی

 «هیزل، از پشت اون در بیا بیرون.: »او بی مقدمه گفت

 اش چسباند. ها را به سینه ی طراحی و مداد رنگی لرزید، اطاعت کرد. او دفترچه که می لیهیزل درحا
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 ی مسموم. مادرش طوری او را نگاه کرد که انگار یک ناامیدی تلخ بود. آن صدا گفته بود، یک بچه

 «وسایلت رو جمع کن. ما داریم میریم.: »او دستور داد

 «کجا؟-کک: »هیزل پرسید

 «آالسکا، تو قراره که به درد بخور باشی. ما میریم که یک زندگی تازه شروع کنیم.: »داد ملکه ماری جواب

 رفتند تا یک زندگی جدید بسازند، برای کس دیگری، یا چیز دیگری. کرد، انگار آنها می طوری که او صحبت می

 «–منظور پلوتو چی بود؟ اون واقعاً پدر منه؟ اون گفت که تو یک آرزو کردی : »هیزل پرسید

 «برو توی اتاقت و وسایلت رو جمع کن!: »زد مادرش فریاد

 دفعه به زمان حال برگشت. هیزل فرار کرد، و یک

 «تو دوباره اون کار رو کردی.: »داد نیکو شانه های او را تکان می

های بیشیتری   تر رفته بود. الماس وی زمین معبد پلوتو نشسته بودند. خورشید پایینها هنوز بر ر هیزل پلک زد. آن

 سوختند. هایش از گریه می در کنارش ظاهر شده بودند، و چشم

 «بخشید-ب: »او به آرامی گفت

 «مهم نیست، کجا بودی؟: »نیکو گفت

 «آپارتمان مادرم، روزی که حرکت کردیم.»

فهمید. او هم یکی از بچه های دهه پنجیاه   زندگی هیزل را بهتر از هر کس دیگری مینیکو سر تکان داد. او تاریخ 

بود. تنها چند سال بعد از هیزل به دنیا آمده و در ییک هتیل جیادویی بیرای چنید دهیه زنیدانی شیده بیود. امیا           

 های زیادی شده بود. ها و بدبختی ی هیزل بسیار بدتر از نیکو بود. او باعث خرابی گذشته

ات کار کنی، اگه وقتی وسیط ییه مبیارزه هسیتی ایین اتفیاق        تو باید روی کنترل کردن حافظه: »هشدار داد نیکو

 «–بیافته 

 «کنم. می دونم، دارم سعی می: »او گفت

کنم این یه قسمتی از تأثیرات ... خودت میدونی، میدتی   بسیار خوب، من فکر می: »های او را فشار داد نیکو دست

   «ن بودی هست. خوشبختانه، آسون تر شده.که توی دنیای زیری
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هیزل آنقدر مطمئن نبود. بعد از هشت ماه، این حالت انگار بدتر شده بیود، انگیار کیه روح او قصید داشیت در دو      

ی زمانی همزمان حضور داشته باشد. هیچ کس پیش از این نتوانسته بود از مرگ برگردد، حداقل نه از راهیی   دوره

دانستند که چه اتفاقی ممکین   نیکو سعی کرده بود که به او قوت قلب بدهد، اما هیچ کدام نمیکه او برگشته بود. 

 بود بیافتد.

 « -من نمی تونم برگردم به شمال. نیکو، اگر من باید برگردم به جایی که این اتفاق افتاده : »هیزل گفت

اون نقیش مهمیی    -داری. پرسی جکسونتو حالت خوب خواهد بود، تو این دفعه دوستانی با خودت : »او قول داد

 «ی تو باشه آدم مناسبیه. در این قضیه داره. تو می تونی این رو احساس کنی، مگه نه؟ اون برای اینکه در جبهه

یک نفر از نسلِ نپتون نفرین تو رو از بین میبیره و تیو رو   »ها پیش پلوتو چه گفته بود:  هیزل به یاد آورد که مدت

 «به آرامش میرسونه.

کرد این نباید خیلیی آسیان باشید. او حتیی مطمیئن نبیود        آیا پرسی همان آدم بود؟ شاید، اما هیزل احساس می

 کشید، نجات پیدا کند. ها را می پرسی بتواند از چیزی که در شمال انتظار آن

 «کنند؟ اون از کجا میاد؟ چرا ارواح اون رو یونانی صدا می: »هیزل پرسید

اند واکنشی نشان دهد، شیپور ها در سرتاسر رودخانه نواخته شدند. لژیونر ها برای اجتمیاع  قبل از آن که نیکو بتو

 شدند. عصرگاهی جمع می

 «بهتره بریم پایین، یه حسی بهم می گه که مسابقات جنگ امشب باید خیلی جذاب باشه.: »نیکو گفت
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VII 

 هیزل

 فرید حسینیان مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

دانست که نباید خیلی سریع  یماو باید  راه برگشت هیزل روی یک قالب طال سکندری خورد.در 

را داشت؛ با  111ین سنتورین هاتر مهربانبدود ولی نگران این بود که دیر به حضور و غیاب برسد. کوهورت پنجم 

 یزتمها با مسواک،  یابانخرحمانه بود: سابیدن  یبهای رومی  یهتنبشد.  یمکرد، تنبیه  یمیر تأخاین وجود اگر او 

ی عصبانی و پرت شدن داخل تایبر راسوها، بسته شدن داخل یک کیسه پر از 112در سالن گوسفندهاآغل  کردن

 های خوبی نبودند. ینهگز اصالًکه   113کوچک

بگیرد ولی او افتاد و قالب طال درست وقتی از زمین بیرون زد که پای هیزل به آن خورد. نیکو سعی کرد او را 

 یش را زخم کرد.ها دست

 نیکو کنارش زانو زد و قالب طال را برداشت.« حالت خوبه؟»

 هیزل هشدار داد.« نه...!»

 114اش یک بطری نکتار یخلباناو از کت « . اون فقط...جیززه! اون چیز بزرگیه.متأسفمدرسته. »نیکو خشکش زد. 

 بالفاصله التیام یافتند. اه زخمدرآورد و کمی روی دست هیزل ریخت. 

 «تونی بایستی؟ یم»

                                                             
111  Centurion فرماندهِ ارتشِ رومی 
112  coliseum 
113  Little Tiber   
114   Nectar  نوشیدنیِ خدایان 
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به طال خیره شدند. به بزرگی یک قرا نان بود که یک شماره سریال و  ها آنکمکش کرد تا بلند شود. هر دو 

 رویش حک شده بود. «خزانۀ ایاالت متحده»عبارت 

 «__چطور در تارتاروس»نیکو سرش را تکان داد: 

سال پیش از  صدهادفن شده باشه یا  دزدهاپیش توسط  ها سالتونه  یمونم. من نمید»هیزل با بیچارگی گفت: 

ترین گاوصندوق یه بانک اومده باشه. هرچی توی زمینه، هر جا در  یکنزدیه دلیجان افتاده باشه یا شاید از 

 «__باشه ارزشمندترناگهان ظاهر میشه و هر چی  -اطراف من باشه 

 «پیداش کنن... ها فان! باید بپوشونیمش؟ اگر تره خطرناک»نیکو اخم کرد: 

بودند. فکر کردن  شدهی کباب شده که به همه طرف پرت ها فانهیزل انفجار یک قارچ در جاده را تجسم کرد. 

 «باید بعد از رفتن من به زیر زمین فرو بره اما برای اطمینان...»خیلی وحشتناک بود.  آنبه 

؛ اما نه برای چیز به این بزرگی و چگالی. او به قالب طال اشاره کرد و کرده بوداز این حقه استفاده  قبالً هماو 

 سعی کرد تمرکز کند.

قالب طال از زمین بلند شد. هیزل خشمش را به سمت آن سوق داد که کار سختی نبود. او از آن طال متنفر بود، 

یی که در آن شکست خورده بود. ها راهی  ههممتنفر بود و  اش گذشتهاز نفرینش متنفر بود، از فکر کردن دربارۀ 

 انگشتش مورمور شد و قالب طال به خاطر حرارت درخشید.

 «م، هیزل مطمئنی؟ا»د نیکو آب دهانش را قورت دا

هیزل دستش را مشت کرد. طال مثل بتونه خم شد و هیزل آن را به شکل یک حلقه بزرگ و سنگین تبدیل کرد. 

اش توی زمین کوبیده شد و خیلی عمیق  یدالریلیون مسپس دستش را به سمت زمین تکان داد و دونات یک 

 فرو رفت. هیچ چیز جز لکه ای از خاک تازه روی زمین باقی نماند.

 «اون... خیلی ترسناک بود.»و گشاد شد. ی نیکها چشم

جان ببخشد و مردم رو از  ها اسکلتتوانست به  یمکرد که کارش در مقایسه با قدرت پسری که  ینمهیزل فکر 

 یر گذار باشد؛ اما از اینکه اون رو غافلگیر کرده احساس خوبی داشت.تأثمرگ به زندگی برگرداند، 

و هیزل هیچ تمایلی به  کرده بودندحضور و غیاب را آغاز  ها کوهورتر آمد. یپورها دوباره به صدا دشداخل کمپ، 

 نداشت. راسوهابسته شدن داخل کیسۀ 

 دویدند. ها دروازهبه سمت  ها آنو « عجله کن.»به نیکو گفت 
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یباً دزدکی به سمت تقرشده بود که  زده وحشت، آنقدر بود یدهداولین باری که هیزل جمع شدن لژیون را 

 یرگذار بود.تأثتا پنهان شود. هنوز هم پس از نه ماه حضور در کمپ، این صحنه برایش  رفته بودسربازخانه 

یشان در دو طرف ها سربازخانهی مقابل ها صفی قدرتمند، در  بچهچهار کوهورت اول، هرکدام شامل چهل 

 ها آندر مقابل پرینسیپیا صف بسته بود. چون سربازخانه یستاده بودند. کوهورت پنجم در انتها، ا 115خیابان اصلی

در گوشه پشتی کمپ، کنار اصطبل و دستشویی عمومی واقع شده بود. هیزل باید درست از وسط لژیون 

 گذشت تا به جای خودش برسد. یم

بنفش  های شرت یتروی  116یشانها ساقپوشی پولیش شده و ها زره. بودند یدهپوشی جنگی ها لباسافراد کمپ، 

. حتی کرده بودیشان را تزیین خودهای شمشیر و جمجمه، کاله ها عالمتزدند.  یمی جین برق شلوارهاو 

رسید که برای پیشروی در گل و همچنین  یمهای آهنی، وحشیانه به نظر  یخگلمی چرمی نبردشان با ها چکمه

 کوبیدن روی صورت عالی بود.

ی  اندازهقرار داشت، هرکدام به  ها آنی قرمز و طالیی سپرها -مثل یک مسیر طوالنی دومینو–یونرها لژدر مقابل 

یک گالدیوس، یک خنجر و یکسری وسایل با حدود  ،118مانند به نامِ پیلوم 117درِ یخچال. هر لژیونر یک نیزه آکج

شتید، خیلی دوام آمدید آمادگی جسمانی ندا یمصد پوند وزن به همراه داشت. اگر زمانی که به لژیون 

 آمد. یمآوردید. فقط راه رفتن با زره یک فعالیت سنگین به حساب  ینم

مشهود بود.  واقعاً ها آن، پس ورود کردنیکو و هیزل با سرعت خیابان را طی کردند طوری که توجهِ همه را جلب 

 رأسیان را در اکتاولی توجه نکند، و ها نگاهکرد به  یمشد. هیزل سعی  یممنعکس  ها سنگصدای پایشان روی 

بود، شیک  زدهاش  ینهسزد. او با کالهخودِ سنتورین و دوجین مدالی که به  یمکوهورت اول دید که به او پوزخند 

 رسید. یمبه نظر 

ی  همهاز  -اش  یشگوییپگوی احمق با آن موهبت  یبغعصبانی بود.  السکوت حقهیزل هنوز از تهدید او برای 

دانست رازهای او  ینمیان اکتاوفهمید!؟ هیزل مطمئن بود که اگر  یمیان باید رازش را واکتاافرادِ کمپ، چرا 

گفت. هیزل آرزو کرد که کاش آن  یمچند هفته پیش آن را به کسی  حتماًتواند مثل اهرم، ارزشمند باشد،  یم

 کوبید. یمقالب طال را نگه داشته بود تا با آن توی صورتش 

                                                             
115 Via Praetoria 
116  Greaves  
 است.شدهای قالب شکل که برای شکار نهنگ یا کشیدن سربازان از کشتی دشمن استفاده می( نیزهharpoonآکج یا هارپون ) 117
118  Pilum  نیزه ی رومی 
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 120تاخت، گذشت. به آن اسب اسکیپی یم، به عقب و جلو 119اسب بالدارش، اسکیپیواز پشت رینا که داشت با 

؛ و رفتند یمی فلزی آروم و آرگنتوم در کنارش یورتمه ها سگگفتند چون به رنگ کره بادام زمینی بود.  یمهم 

 کرد. یماش پشت سرش مانند موج حرکت  یافسرشنل بنفش 

 « حالیم که به ما ملحق شدی.خیلی خوش»رینا صدایش زد. !« 121هیزل لوسکه»

هیزل آنقدر باهوش بود که پاسخی ندهد. او بیشتر وسایلش را به همراه نداشت، اما با عجله در سر جایش در 

 122که یک پسر درشت هفده ساله بود که داکوتا ها آنصف، کنار فرانک و در مرکز توجه ایستاد. سنتورین رهبر 

 خواند. یمرا  -بودکه آخرین اسم در فهرست –داشت نام او 

 «حاضر!: »او جیغ زد

 .نکرده بودخدایان را شکر. بنا بر قاعده او دیر 

ی پرسی به خاطر استحمام خیس موها. بود یستادهانیکو به پرسی جکسون ملحق شد که با دو نگهبان در کناری 

توانست او را سرزنش کند. او بزودی  ینمهیزل  رسید. ینمراحت به نظر ز ی نو پوشیده بود؛ اما هنوها لباسبود و 

 شد. یمی تا دندان مسلح معرفی  بچهیست دوبه 

عادت  ها آنزد.  یمشدند لباسِ بنفششان سوسو  یمآخرین افرادی بودند که وارد صف شدند. وقتی جابجا  رهاال

نند یک عکس ایستادند نصفشان داخل یک آدم زنده بود و به همین دلیل صفوف ما یمبدی داشتند که وقتی 

 کردند. یمرا مرتب  ها آنها جای  ینسنتورآمدند. اما در نهایت  یمکدر به نظر 

 !«ها پرچم»یان فریاد زد: اکتاو

کردند که با نماد هر کوهورت  یمو میله را حمل  بودند یدهپوششنل پوست شیر  ها آنجلو آمدند.  دارهاپرچم 

بود، حامل عقاب لژیون. او یک میله بلند را حمل  123کوب. آخرین کسی که پرچمش را آورد ژاشده بودتزیین 

آمد؛ اما ژاکوب از آن متنفر بود با این  یمکرد که باالیش هیچ چیز نبود. آن کار باید افتخار بزرگی به حساب  یم

توانست  یمشد، هیزل  یمکه میلۀ بدون عقاب برافراشته  هر بارکرد،  یمپافشاری  ها سنتوجود که رینا بر انجام 

 زد را حس کند. یمافسردگی را که در لژیون موج 

                                                             
119  Scipio 
120  Skippy نوعی کره بادام زمینی 
121  Hazel Levesque 
122  Dakota 
123  Jacob 
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ها! شاید شما دربارۀ تهاجم امروز شنیده باشید. دو گورگون به  یروم: »رینا اسب بالدارش را متوقف و اعالم کرد

ی این تازه وارد، پرسی جکسون، در رودخانه غرق شده بودند. جونو خودش اون رو به اینجا راهنمایی کرد  یلهوس

 .«کرد یمعرفو اون رو پسر نپتون 

 «سالم.»ی عقب گردنشان را کشیدند تا بتوانند پرسی را ببینند. او دستش را باال برد و گفت: ها صفافراد 

 «ها چی میگن؟ یشگوییپاو خواستار محلق شدن به لژیونه. »رینا ادامه داد: 

کرد که انگار به جای یک بالشِ پاندا، یک شیر را  یان طوری این را اعالماکتاو« من امعا و احشا را مطالعه کردم.»

 «ها مساعدند. اون صالحیت خدمت رو داره. یشگوییپ»ی خودش کشته باشد. ها دستبا 

 «درود! درود!: »سر دادندافراد کمپ فریاد خوشامدگویی 

رها پوزخند یونلژیر گفت و برای همین مثل یک اکوی خیلی بلند به نظر رسید. تأخفرانک درودش را با کمی 

 زدند.

ین سنتورین رو به پرسی کرد و ارشدتریان به عنوان اکتاورینا افسران ارشد را فراخواند. از هر کوهورت یکی. 

 «تازه سرباز! آیا اعتبارنامه داری؟ یا معرفی نامه؟»پرسید. 

ی پیرتر از دنیای بیرون ها دورگهیی از ها نامه ها بچههیزل این را از زمان ورود خودش به خاطر داشت. بسیاری از 

ی معروف و ثروتمندی اسپانسرها ها آنی زیادی در کمپ داشتند. بعضی از  سابقهآوردند، بزرگساالنی که  یم

توانست تو را در کوهورت بهتری قرار  یمداشتند و بعضی جزو نسل سوم یا چهارم کمپ بودند. یک نامۀ خوب 

ی مخصوصی مثل پیام رسان لژیون قرار دهد که تو را از کارهای کارهادهد یا بعضی مواقع حتی در مقامِ انجام 

 کرد. یمعذاب آوری مثل کندن گودال یا صرف کردن افعال التین خالا 

 «نامه؟ آم... نه!»پرسی تغییر مکان داد. 

 یان به صورتش چین داد.اکتاو

ییدیه بهتری تأخواست فریاد بکشد، غیرمنصفانه است. پرسی یک الهه را با خود به کمپ آورد. چه  یمهیزل 

 خواست؟ یم

یادآوری کند  ها آنیان عاشق این بود که به اکتاوفرستاد و  یمیان برای یک قرن بچه به کمپ اکتاوی  خانوادهاما 

 ترند. یتاهمکه از او کم 

 «کنه؟ یمی نداری، آیا لژیونری از اون پشتیبانی ا نامه»گفت:  تأسفیان با اکتاو
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 «کنم. اون جونم رو نجات داد. یممن »فرانک جلو آمد. 

بلند شد. رینا دستش را به نشانۀ سکوت باال برد و به فرانک خیره شد  ها کوهورتدر لحظه فریاد اعتراض از بقیه 

ی آزمایشی هستی و  دورهکنم که تو توی  یمفرانک زنگ! امروز دارم برای دومین بار بهت یادآوری »و گفت: 

هنوز حتی پدر یا مادر خدات تو رو معرفی نکردن. تو واجد شرایط پشتیبانی از یکی دیگر از اعضای کمپ نیستی 

 «تا زمانی که خط اولت رو به دست بیاری.

 مرد. یمبه نظر رسید که فرانک داشت از خجالت 

منظور فرانک این بود که پرسی جون »د. او از صف خارج شد و گفت. توانست او را سرافکنده رها کن ینمهیزل 

 «کنم. یمهر دوی ما رو نجات داد. من یک عضو کامل لژیون هستم. من از پرسی جکسون حمایت 

فرانک با خوشحالی به او زل زد ولی باقی افراد شروع به نق زدن کردند. هیزل به سختی واجد شرایط بود. او خط 

رسید، کسب  یمیباً یک اتفاق به نظر تقرای که  «عمل دالورانه»ر مین چند هفته پیش به خاطنشان خود را ه

کرده بود. در ضمن او دختر پلوتو و عضو کوهورت بدنام پنج بود. او با این حمایت در حق پرسی لطف چندانی 

 کرد. ینم

یش را باال انداخت، انگار ها شانهو  یان چرخید. پیشگو لبخند زداکتاورینا دماغش را چین انداخت اما به سمتِ 

 .کرده استاین ایده او را سرگرم 

کند و  یمهیزل با خود فکر کرد چرا که نه؟ قرار دادن پرسی در کوهورت پنجم او را به تهدید کمتری تبدیل 

 یان دوست داشت که همه دشمنانش را یک جا جمع کند.اکتاو

 «پذیره؟ یماز این نوآموز حمایت کنی اما کوهورتت او رو  خیلی خوب. هیزل لوسکه، تو ممکنه»رینا گفت: 

کنند:  یمدانست که به چه فکر  یمی دیگر شروع به سرفه کردن کردند و سعی کردند نخندند. هیزل ها کوهورت

 یک بازندۀ دیگر برای پنجمین کوهورت.

فرانک سپرش را به زمین کوبید. باقی اعضای کوهورت هم از او پیروی کردند اما خیلی هیجان زده به نظر 

 هایشان، داکوتا و گوین نگاه دردناکی رد و بدل کردند با معنی: دوباره شروع شد! ینسنتوررسیدند.  ینم

 «پذیریم. یمکوهورت من پاسخ داد. ما نوآموز رو : »داکوتا گفت 

گیری. به تو یک  یمقرار  124تبریک میگم پرسی جکسون. تو در مرحله پروباتیو»ترحم به پرسی نگاه کرد. رینا با 

نجام بدی، یک ه امل دالورانک علوح با اسمت و نام کوهورتت داده میشه. در طول یک سال یا موقعی که بتونی ی

                                                             
124 Probatio مرحله ی آموزشی 
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قوانین لژیون پیروی کن و از کمپ محسوب میشی. به روم خدمت کن، از  125عضو کامل لژیون دوازدهم فولمیناتا

 « 126با شرافت دفاع کن. سناتوس پاپیولوسک رومنوس!

 باقی لژیون شعار را تکرار کردند.

ی ها بال. اسکیپی شده استرینا اسبش را از مقابل پرسی چرخاند انگار که خوشحال بود که کارش با او تمام 

د. او حاضر بود در عوض چنین اسبی هر چیزی توانست حسادتش را کنترل کن ینمزیبایش را گشود. هیزل 

 ی غیر رومی نه برای لژیونرها.ها ارتشفقط برای افسرها بود یا  اسبافتاد.  ینموقت اتفاق  یچهبدهد؛ اما این 

های  ینزمها! شما و افرادتون یک ساعت برای شام وقت دارید. بعد از اون ما همدیگر رو در  ینسنتور: »گفترینا 

 «کنن. بخت یارتون! یمکنه. سوم، چهارم و پنجم حمله  یمکنیم. کوهورت اول و دوم دفاع  یممارس مالقات 

یی را به هم زدند و به سمت آرا صف ها کوهورت. -برای مسابقات جنگ و شام–. سر داده شدهورای بلندی 

 نهارخوری دویدند.

کرد، دست تکان داد. در کمال تعجب،  یمنیکو راه خود را میان جمعیت باز  در کنارهیزل برای پرسی که داشت 

 زد. یمنیکو داشت به او لبخند 

 «خواست. یم جرئتکارت خوب بود خواهر. حمایت از اون، دل و »

 کرد. یم. هیزل فکر کرد این طور بیانکا را خطاب نگفته بوداو هیچ وقت به هیزل خواهر 

 ی عجیب داشت آویزان کرد.ها مهرهبه گردنبندش که  یکی از نگهبانان به پرسی لوحِ پروباتیو را داد. پرسی آن را

 «کنی؟ یمممنونم هیزل. امم... این چه معنی میده که تو از من پشتیبانی »

کنم. بهت قوانین رو یاد میدم، به سواالتت پاسخ میدم و  یممن رفتار خوبت رو ضمانت »هیزل توضیح داد: 

 «مطمئن میشم که باعث سرافکندگی لژیون نشی.

 «اگر کار اشتباهی انجام بدم؟ و...»

 «من هم به همراه تو کشته میشم. راستی گرسنه ته؟ بیا بریم چیزی بخوریم.: »هیزل گفت

 

                                                             
125 Fulminata صاعقه 
126 Senatus Populusque Romanus (S.P.Q.R)  مجلس سنا و مردمِ روم! نشاندهنده ی جمهوری بودن روم و سمبلی برای روم 
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VIII 

 هیزل

 نیما شادمهری مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

کیه هیر    دانسیتند  خدمتکار بودند و انگار دقیقاً می – 127آئورا –ارواح نامرئی باد  حداقل غذای کمپ خوب بود.

دادند. سالن غذا خیوری شیبیه    ها را در اطراف کمپ به سرعت پرواز می ها و لیوان ها ظرف خواهد. آن کس چه می

پز میورد   توسط لوبیا و گوشت آب شدید، احتماالً یک طوفان بسیار لذیذ بود. اگر شما به سرعت از جایتان بلند می

 گرفتید. حمله قرار می

شد فکر کنید دختیری کوچیک در نیوارلئیان      اش بود. باعث می ذای مورد عالقهکه غ –هیزل خورش میگو گرفت 

کیه   بسیار عجیب است، قبل از اینکه دچار نفرین بشود و مادرش تلخ و عصبی. پرسی یک چیز برگر و یک نوشابۀ

 یک رنگ آبی براق داشت گرفت. هیزل نفهمید که آن چیست اما پرسی آن را مزه کرد و پوزخندی زد.

 «این من رو سرحال میاره، نمیدونم چرا ... ولی خب میاره دیگه.: »او گفت

هیا در لبیاس ابریشیمی سیفید. وقتیی کیه        یک دختر از نژاد الف –فقط برای یک لحظه یکی از آئورا ها مرئی شد 

 کرد خندید و سپس در باد ناپدید شد. داشت لیوان پرسی را پر می

 های جنگ که به تیرهای سقف سیدری آوییزان بودنید    رسید. پرچم سر و صدا به نظر می سالن غذاخوری خیلی پر

هیا غیذا    های همۀ افراد پر بود. اعضای کمیپ بیه سیبک رومیی     کردند. بشقاب بعد از رد شدن آئورا خش خش می

کردنید و   هیا دائمیاً جایشیان را عیوض میی      نشسیتند. بچیه   هایی پشت میز های کوتاه می خوردند، روی نیمکت می

 کردند. ند این که چه کسی، چه کسی را دوست دارد و چیزهایی مثل این منتشر میهایی مان شایعه

                                                             
127 Aurae    .معنی لغوی: هاله ای که یک شخص را احاطه کرده 
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مثل همیشه، کوهورت پنجم در بدترین جا از نظر منزلت نشسیته بیود. میزهایشیان در آخیر سیالن غیذاخوری و       

همیراه  ترین میزها بود. امشب هم مانند همیشیه او و فرانیک بودنید،     نزدیک آشپزخانه و میز هیزل یکی از خلوت

 آمد بگوید. بود، برای اینکه موظف بود به نوآموز جدید خوش پرسی و نیکو و سنتورینشان داکوتا، که آنجا نشسته

زد. او یک پسیر چیاق بیا     اش هم می اش لمیده بود و با صدای بسیار بلندی شکر را با نوشیدنی داکوتا روی صندلی

دیید   رار نداشت. به همین خاطر هیزل هر جا که او را میی هایش نیز در یک راستا ق موهای مجعد سیاه بود و چشم

 اسیت  کرد دنیا به یک سو متمایل شده است! این نشانه بدی از این که او در اوایل شب زیاد نوشییده  احساس می

 بود.

خیوش اومیدی پرسیی.    »کیرد آروغیی زد.    او در حالی که لیوانش در دستش به صورت موجی حرکت می «خب!»

 «مهمانی پرسی.»اش را در هم کشید،  هرهاو چ «مهمانی...

اووم، ممنون. مین خیلیی دوسیت دارم کیه صیحبت کنییم،       : »پرسی در حالی که همه توجهش به نیکو بود گفت

 «میدونی ... در مورد این که کجا ممکنه شما رو دیده باشم.

رو تیوی دنییای زییرین    حتماً، اما نکته ای که هسیت اینیه کیه مین بیشیتر وقیتم       : »نیکو خیلی سریع جواب داد

 «میگذرونم. مگه این که یه جورایی تو رو اونجا دیده باشم.

سفیر پلوتو، این جوری صداش میکینن. رینیا هییچ وقیت نمیدونیه وقتیی اون       : »داکوتا یک آروغ دیگر زد و گفت

واست که اونیو  دیدی وقتی با هیزل اینجا ظاهر شد، از رینا خ اینجاست باهاش چی کار کنه. تو باید قیافش رو می

 «قبول کنه. اووم اون بیگناهه.

داکوتیا واقعیاً مفیید بیود، اون     : »خواست بحث را عوض کند نیکو خیلی راحت می «کسی براش اهمیت قائل نشد»

 «ضامن هیزل شد.

ی خوبی میومد. بعداً معلوم شد که حق با مین بیوده. میاه     اون به نظر بچه ... درسته خوب: »داکوتا دوباره آروغ زد

 «پیش، وقتی اون منو نجات داد از...، اوه، همون که میدونید.

اوه پسر، پرسی تو باید میدیدیش! طیوری  : »اش بلند کرد و گفت فرانک نگاهش را از خوراک ماهی و سیب زمینی

 « –کرد  داد، تک شاخ باید رم می که اون شالقش رو تکون می

 «چیزی نبود.: »هیزل گفت

شد! تو درست جلوشون واسیتادی و فراریشیون    نبود؟ داکوتا حتماً زیر پا لگد مال میچیزی : »فرانک اعتراض کرد

 «دادی و اونو نجات دادی. من هیچ وقت چیزی مثل این رو ندیده بودم.
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ی او مثل یک قهرمان صیحبت   اش حرف بزند و وقتی فرانک درباره هیزل لبش را گاز گرفت. دوست نداشت درباره

ها به خاطرِ ترس به خودشان صدمه بزننید.   واقع، بیشتر از این ترسیده بود که تک شاخ شد. در کرد، معذب می می

هیا رو ییک جیا متمرکیز      خواست آن برای همین می –مثل طال و نقره  –قیمتی بود  ها از فلزات گران های آن شاخ

در لژیون داد، اما آن اتفیاق  ها را به اصطبل هدایت کند، این جریان به او جایگاهی کامل  هایشان آن کند، و با شاخ

 انداخت. اش می هایی که او را یاد گذشته های عجیب او شروع کرد، شایعه هایی را هم در مورد قدرت شایعه

 شد که او کمی آشفته به نظر برسد. های سبز کم رنگ باعث می پرسی او را بررسی کرد. آن چشم

 «تو و نیکو با هم بزرگ شدید؟: »او پرسید

 «نه، من تازه فهمیدم که هیزل خواهرمه. اون اهل نیوارلئانه.: »ی او جواب دادنیکو به جا

گذاشت مردم فکر کنند که هیزل را در نیوارلئیان امیروزی    ی حقیقت نبود. نیکو می البته این درست بود، اما همه

 تر از گفتن واقعیت بود. است. این خیلی راحت پیدا کرده و به کمپ آورده

د که خودش را به عنوان یک بچه مدرن نشان بدهد. این اصالً آسیان نبیود. خوشیبختانه نیمیه     کر هیزل تالش می

شید تیا وسیایل الکترونیکیی از کیار       ها باعث میی  کردند. قدرت آن خدایان در کمپ زیاد از تکنولوژی استفاده نمی

هیا، کیامپیوتر    کند. تلویزییون بیفتند. اما اولین باری که هیزل برای مرخصی به برکلی رفته بود، نزدیک بود سکته 

ها و خیدایان بیرایش لیذت بخیش      شد که بازگشت به دنیای ارواح و تک شاخ پاد ها، اینترنت و ... باعث می ها، آی

 تر از قرن بیست و یکم تخیلی بود! باشد. این خیلی کم

پیس میا مجبیوریم بیه      افراد زیادی مثل ما وجود ندارنید، : »کرد های پلوتو صحبت می نیکو همچنان در مورد بچه

 «–همدیگه وفادار بمونیم. زمانی که من هیزل رو پیدا کردم 

هیزل باز هیم در میورد ایین     «تو خواهر دیگه ای هم داری؟: »پرسی طوری که انگار از قبل جواب را بداند پرسید

 کند. که پرسی و نیکو کی هم دیگر را دیده بودند متعجب شد و از این که نیکو چیزی را از او پنهان می

یکی، ولی اون مرده. من تا حاال چند بار روحش رو تو دنیای زیرین دیدم، به غیر از آخیرین دفعیه   »نیکو پذیرفت: 

 «که من رفته بودم اونجا ...

 کرد: برای این که او را برگرداند. اما نیکو چیزی نگفت. هیزل فکر
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امیا   –چیزی شبیه به بهشیت در دنییای زییرین     –بود  128رفته بود، اون توی الیسیوم»صدای نیکو خش دار شد: 

انتخاب کرده بود که دوباره متولد بشه. من دیگه ندیدمش. خوش شانس بودم که هیزل رو پیدا کیردم ... منظیورم   

 «رلئانه.توی نیواو

 «مگه این که تو اون شایعات رو باور داشته باشی، نگو من دارم.»داکوتا خرخری کرد: 

 «شایعات؟: »پرسی پرسید

 «هیزل!: »فان فریاد زد 129از جلوی سالن، دانِ

وقت از دیدن فان اینقدر خوش حال نشده بود. اون در کمپ اجازه ورود نداشیت؛ امیا همیشیه طیوری      هیزل هیچ

زد و  ها برسد، به همیه لبخنید میی    کرد که به میز آن رد که وارد بشود. او داشت مسیرش را طی میک هماهنگ می

ییک پیتیزای    «هی منو صیدا کنیین!  »کرد:  داشت و به بقیه اعضای کمپ اشاره می ها غذا بر می دزدکی از بشقاب

انی بیاال آمید، همچنیان پوزخنید     پرنده درست از میان سر او رد شد، و او پشت یکی از میزها ناپدید شد. بعد ناگه

 داد. زد، و به مسیرش ادامه می می

او بیه   «ی مین!  دختر مورد عالقیه : »داد. گفت او بوی یک بز خیس که درون یک پنیر قدیمی گیر افتاده باشد می

 «ها رو بخوری؟ بگو ببینم، تازه وارد، تو میخوای این. »ها را بررسی کرد ها تکیه داد و غذای آن نیمکت آن

 «خوار نیستند؟ ها گیاه مگه فان: »پرسی اخمی کرد و گفت

 «هی ... این بو چیه؟»او موهای پرسی را بو کرد.  «ها بود. نه منطورم چیز برگر ها نبود منظورم بشقاب»

 «دان، بی ادب نشو.: »هیزل گفت

 «نه، من فقط ...»

ییک  »سوسوزنان ظاهر شد، در حالی که نیمی از بدنش در صندلی فرانیک بیود.    130ها ویتلیوس ی آن خدای خانه

 «فان در سالن غذاخوری! ما برای چی اومدیم؟ سنتورین داکوتا، وظیفتون رو انجام بدید!

 «خورم! دارم شام می: »داکوتا در حین غر زدن آروغی زد «دارم انجام میدم.»

 «پاتی با فان ها داری! پسر، تو یک تله: »کشید  دان همچنان اطراف پرسی را بو می

 «چی؟»پرسی خم شد تا از او دور شود. 

                                                             
128 Elysium  ِاستراحت ارواحِ قهرمانان و پرهیزگاران در دنیای زیرین محلِ پایانی 
129 Don  
130 Vitellius 
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 «–پاتی! خیلی ضعیفه، مثل این که یکی اون رو ضعیف کرده باشه، اما  تله»

من میدونم چرا! هیزل، چطوره که ما به تو و فرانیک زمیان بیدیم تیا     »نیکو یک دفعه از جایش بلند شد و ایستاد. 

. دان و ویتلیوس، شما هم میاید. میا میتیونیم   131ید؟ من و داکوتا میتونیم بریم سر میز پراتورپرسی رو توجیه کن

 «های مسابقه جنگ با هم صحبت کنیم. درباره استراتژی

 «استراتژی برای باخت؟: »داکوتا زیر لب گفت

اون  و میجنگیه؛  جنگییدیم،  132پسر مرگ درست میگه! این لژیون بدتر از اونی که ما تو یهودییه »ویتلیوس گفت: 

 « –جا بود که ما عقابمون رو از دست دادیم. چرا؟ اگه من رئیس بودم 

 «من میتونم اول این ظرف نقره رو بخورم؟»دان پرسید: 

 «راه بیافتید!»گفت:  های دان و ویتلیوس را گرفت و نیکو ایستاد، گوش

وقتی بیه زور بیه مییز پراتیور کشیانده شید از       توانست به الرها دست بزند. ویتلیوس  هیچ کس به غیر از نیکو نمی

 غضب تفی انداخت.

 «اوو! مرد، پشتت رو نگاه کن!»دان اعتراض کرد: 

 «بیا اینجا داکوتا!»هایش گفت:  نیکو از پشت شانه

هرچند بی فاییده بیود و دهیانش ماننید همیشیه       –سنتورین با اکراه از جایش بلند شد. او دهانش را خشک کرد 

زود »خواهید خیودش را خشیک کنید تکیان داد و گفیت:        اشت. او خودش را مانند سگی کیه میی  های قرمز د لکه

 بعد او به طور زیگزاگی شروع به حرکت کرد و صدای حرکت شراب در لیوانش بلند شد. «گردم. برمی

 «ی چی بود؟ و داکوتا چه مشکلی داشت؟ اون درباره»پرسی پرسید: 

 «، خدای شراب. اون مشکل نوشیدن داره.133ون پسر باکوسهاون مشکلی نداره. ا»فرانک آهی کشید: 

 «دید که شراب بخوره؟ شما بهش اجازه می»های پرسی گشاد شد:  چشم

قرمز معتاد شیده. اون رو بیا سیه برابیر      134اید-خدای من، نه. این میتونه یه فاجعه باشه. اون به کل»هیزل گفت: 

میدونی که، کم حواسی بیش فعالی. یکیی از   –دی داره . اچ. دی. شکر عادی میخوره، و اون همینطوریش هم ای

 «همین روز ها، سرش منفجر میشه.

                                                             
131 Praetor  
132 Judea 
133 Bacchus  
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پرسی به سمت میز پراتور نگاهی کرد. بیشتر افسران رده باال در حال یک مکالمه عمیق با رینا بودنید. نیکیو و دو   

رفت و جامش را بیه   و جلو می ها ایستاده بودند. داکوتا در یک خط عقب اسیرش، دان و ویتلیوس، در پیرامون آن

 «؟ نگفته بودی.!دی. اچ. دی. ای»ها یک سنتور چوبی بودند. پرسی گفت:  زد، انگار که آن ها می آن

اییم   ها این مشکل رو دارند، یا خوانش پریشی. ایین کیه میا دورگیه     خب ... بیشتر دورگه»هیزل سعی کرد نخندد: 

 «تو گفتی که با خوندن مشکل داری. -شده. مثل توای سیم کشی  یعنی مغز هامون یه جور دیگه

 «شما هم این طوری هستید؟: »پرسی پرسید

 «های مثل ما فقط میگفتن تنبل. من نمیدونم، شاید. تو روزگار من به بچه»هیزل پذیرفت: 

 «تو روزگار تو؟: »پرسی گفت

 هیزل خودش را لعنت کرد.

ای یا خوانش پریشی داشتم، تنها چیزی که مین  . اچ. دی .کاش من ای»خوشبختانه، فرانک بحث رو عوض کرد: 

 «دارم مشکل معدم با الکتوزه.

 «جدی؟»پرسی پوزخندی زد و گفت : 

کنید   هایش را جمع می کرد که زمانی که لب ترین نیمه خدایان بود، اما هیزل فکر می احتماالً فرانک یکی از احمق

 ... «منم بستنی دوست دارم»گفت:  هایش را پایین انداخت و شود. او شانه بامزه می

توانست کمکی به شرکت در آن بکند. خیلی خوب بود که سیر مییز بنشییند و احسیاس      پرسی خندید. هیزل نمی

 کند که در جمع دوستانش است.

 «باشه، خب بهم بگین چرا بودن تو کوهورت پنجم بَده؟ شما بچه ها عالی هستید.»پرسی پرسید: 

این خیلی پیچیده ست. گذشته از این کیه بچیه   »احساس خجالت باعث شد که انگشتان هیزل به سوزش بیافتد. 

 «پلوتو هستم، خیلی هم به اسب سواری عالقه دارم.

 «کنی؟ به خاطر همینه که از شمشیر سواره نظام استفاده می»

انه. این جا، توی کمپ فقط یک اسیب بالیدار   اس. یه فکر بلند پرواز فکر کردم، این مسخره»او سرش را تکان داد. 

های رینا فقط برای مصارف دارویی نگه داری میشن، به خاطر این کیه تراشیه هیای شیاخ اونیا       تک شاخ –هست 
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ها همیشه روی زمین میجنگن. سواره نظام ... به اونیا   حال، رومی میتونه زهر و این جور چیزا رو درمان کنه. به هر

 «میشه. به همین خاطر اونا به هم دیده تحقیر آمیزی دارن.به چشم تحقیر نگاه 

 «اونا اشتباه میکنن، تو چی فرانک؟»پرسی گفت: 

تیراندازی، اونا این رو هم دوست ندارن، مگر این که تو بچه آپولیو باشیی. در اون صیورت تیو ییه      »او زمزمه کرد: 

من نمیتونم خیلی خوب شعر بگم و مطمئن نیسیتم   م،ای داری. من امیدوارم که پدرم آپولو باشه، اما نمیدون بهانه

 «فامیل اکتاویان باشم. از این که بخوام

هیا رو   جیوری کیه اون گورگیون    –نمیتونن تو رو مقصر بدونن. تو، تو کار با تیرکمان خیلیی واردی  »پرسی گفت: 

 «زدی. فراموش کن که بقیه در موردت چی میگن.

کاش میتونستم. اونا فکر میکنن که مین بایید ییه شمشییرزن باشیم      ». صورت فرانک به قرمزی صورت داکوتا شد

اونیا مییگن مین بیرای     »او به بدنش نگاه کرد، انگار باور نداشت که این بدن اوست.  «چون من از نظر جثه بزرگم.

 ... «ام. شاید اگر پدرم خودش رو معرفی کرده بود تیراندازی خیلی کوتاه

کنید ... هییزل ایین احسیاس را      ا خوردند. پیدری کیه خیودش را معرفیی نمیی     اونا برای چند دقیقه در سکوت غذ

 طور است. شناخت. احساس کرد پرسی نیز همان می

تو در مورد کوهورت پنجم پرسیدی، این که چرا اون بدترین کوهورته. این دقیقاً قبیل از ورود میا   »باالخره گفت: 

 «شروع شد.

ی خیالی رو اون وسیط رو    اون پاییه »م اصیلی لژییون قیرار داشیت.     او به دیوار پشتی اشاره کرد، جیایی کیه پیرچ   

 «بینی؟ می

 «عقاب.: »پرسی گفت

 «چطوری فهمیدی؟»هیزل گیج شد: 

هیای گذشیته از    ویتلیوس در مورد این که چطور لژیون عقابش رو در زمیان : »پرسی شانه ای باال انداخت و گفت

کرد که انگار ننگ بزرگی به بار اومیده. مین    ری رفتار میدفعه اول گفت. اون یه جو –دست داده بود صحبت کرد 

کردید، حدس زدم عقابتون، تازگیا بیرای   طوری که تو و رینا صحبت می و فکر کردم این چیزیه که از دست رفته؛

 «بار دوم گم شده، و این یه ربطی به کوهورت پنجم داره.
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سی را دست کم بگیرند. لحظاتِ اولی کیه بیه کمیپ    هیزل در ذهنش این نکته را یادداشت کرد که دیگر نباید پر

در مورد جشین بیرای    –لوحی است  ی ساده رسیده بود، از سؤاالتی که پرسیده بود هیزل فکر کرده بود که او بچه

 داد. اما به زودی روشن شده بود که او بسیار باهوش تر از آن بود که نشان می –تن ماهی و غیره 

 «این دقیقاً چیزیه که اتفاق افتاد.حق با توئه، : »هیزل گفت

 «حال، چرا این اینقدر مهمه؟ خب این عقاب چیه؟ به هر»

ییک   –اون سیمبل کیل کمپیه    »فرانک اطراف رو نگاه کرد تا مطمئن بشه که هیچ کس استراق سمع نمی کنیه.  

ن رو بترسیونه.  عقاب بزرگ که از طال ساخته شده. این قرار بود که در جنیگ از میا محافظیت کنیه و دشیمنانمو     

هیایی   عقاب ما رو خود ژوپیتر بهمون داده بود. به خاطر قیدرت  و عقاب هر لژیون تمام انواع قدرت رو بهش میده؛

 «ملقب کرده. –یعنی مجهز با آذرخش  – 135که اون عقابه داشت، ژولیوس سزار، لژیون ما رو به نام فولمیناتا

 «من از آذرخش خوشم نمیاد.»پرسی گفت: 

کرد. لژیون دوازدهم اونو اولین بیار تیوی دنییای کهین از      آره، درسته. اون ما رو شکست ناپذیر نمی»: هیزل گفت

 «دست داد. دوران شورش یهودیان.

 «فکر کنم یه فیلم با این موضوع دیدم.»پرسی گفت: 

دسیت مییده   شاید. یه عالم فییلم و کتیاب در میورد لژییون کیه عقیابش رو از       »هایش را باال انداخت:  هیزل شانه

شناسیان تیا حیاال نتونسیتن تیوی       ساختن. بدبختانه این اتفاق چند دفعه افتاده. عقاب خیلی مهمه...خب، باسیتان 

کرده، چیون بیا قیدرت     تا آخرین نفر محافظت می خرابه های روم باستان عقاب رو پیدا کنن. هر لژیون از عقابش

قایم کنن یا حتی ذوبشون کنن ولیی دسیت دشمناشیون     دادند عقابشون رو خدایان پر شده بودند. اونا ترجیح می

 «ی دوم... ی اول شانس آورد. ما عقابمون رو پس گرفتیم. اما دفعه لژیون دوازدهم دفعه نیفته.

 «شما اونجا بودید؟: »پرسی پرسید

 هر دو سرشان را به معنای نه تکان دادند.

من تقریباً بیه تیازه واردیِ تیوام. مین ییه ماهیه       : »زد گفت فرانک در حالی که آهسته به لوح پروباتیوش ضربه می

اینجام. اما همه این داستان رو شنیدن. صحبت در مورد اون بدشانسی میاره. این لشیگر کشیی بیزرگ بیه سیوی      

 ... «آالسکا به دهه هشتاد برمیگرده

                                                             
135 Fulminata  
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ی مرگ بود. پراتیور  اون پیشگویی که توی معبد شنیدی، اونی که درباره هفت نیمه خدا و درها»هیزل ادامه داد: 

ها کوهورت پنجم توی کمپ بهترین بیود.   بود، از کوهورت پنجم. اون موقع 136ارشد ما در اون زمان مایکل واروس

بیه ارمغیان    مایکل فکر کرد اگه بتونه از پیشگویی سر در بیاره و اون رو محقق کنه میتونه افتخار رو برای لژییون 

صحبت کرد، و پیشیگو بهیش گفیت کیه      137و تموم اون چیزا. با پیشگو نجات دادن دنیا از طوفان و آتش –بیاره 

 «جواب در آالسکا است. اما اون به مایکل هشدار داد که زمانش هنوز نرسیده و پیشگویی برای اون نیست.

 «حال رفت، چه اتفاقی افتاد؟ اما به هر»پرسی حدس زد: 

تیر   تقریباً کیل کوهیورت پینجم از بیین رفیت. بییش      یه داستان طوالنی و مخوفه. . »فرانک صدایش را پایین آورد

های لژیون که از طالی امپراتوری بود همراه عقاب از دست رفت. اونایی که نجیات پییدا کیردن ییا دیوونیه       سالح

 «شدن یا حاضر نبودن در مورد این که چه چیزی به اونها حمله کرده بود صحبت کنن.

 ساکت ماند. فکر کرد، من میدونم. اماموقرانه هیزل خیلی 

شیدن.   تیر  خطرنیاک از زمانی که عقاب گم شد، کمپ شروع کرد به ضعیف شدن. جسیتجو هیا   »فرانک ادامه داد: 

هیوال ها بیشتر به حریم ما حمله میکنن. روحیه ها پایین اومده. توی ماه اخیر، همیه چییز بیه کلیی بیدتر شیده،       

 «تر. یعسربسیار 

رو کوهورت پنجم متحمل شد، خب پس االن همه فکیر میکینن میا نفیرین      ها سرزنشو تمام »پرسی حدس زد: 

 «یم.ا شده

طیور   یین ای آرامشیش بیود، دیگیر     یهماهیزل فهمید که غذایش سرد شده. اون یک قاشق پر خورد اما غذایی که 

ر شید کیه   ی آالسکا از لژیون طیرد شیدیم. اعتبیار میا زمیانی بیشیت       فاجعهما از زمانی که ... خب، از زمان »نبود. 

 «–جیسون پراتور شد 

 «همون که گم شده؟»پرسی پرسید: 

وقت ندیدمش. قبل از این که من بیام گمشده بود. اما مین شینیدم کیه اون فرمانیده      آره، من هیچ»فرانک گفت: 

داد که مردم درباره ما چی فکر میکینن.   خوبی بوده. اون در واقع توی کوهورت پنجم بزرگ شده بود. اهمیت نمی

 «ی اعتبار و شهرت ما. بعدش ناپدید شد. ع کرده بود به ساختن دوبارهشرو

که ما رو دوباره تو حاشیه قرار داد، دوباره باعث شد که میا نفیرین شیده بیه نظیر برسییم.       : »هیزل به تلخی گفت

 «فهمی که خودت رو درگیر چی کردی. متأسفم، پرسی. حاال تو می

                                                             
136 Michael Varus 
137 Augur ند.دقیقا با پیشگو مترادف نیست، کسی که از روی نشانه ها، اراده ی خدایان را می بیند. اما پیشگو بدون نیاز به نشانه ها آینده را می بی 
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در حالی که به شدت در فکر فرو رفته بود به سالن غذا خوری خییره   و کرد پرسی سودای آبی رنگ را مزه مزه می

وقت نفهمیدم از کجا اومدم...اما من یه احساسی دارم که انگار این بار اول نیست که مین تیو گیروه     من هیچ»شد. 

 گذشیته از ایین، ملحیق شیدن بیه لژییون      »او روی هیزل متمرکز شد و یک لبخند به او زد.  «هام. شکست خورده

خیلی بهتر از تعقیب شدن توسط هیوال ها توی بیابونه. من خودم چند تا دوست جدید پیدا کردم. شاید ما با هیم  

 «بتونیم این چیزا رو در مورد کوهورت پنجم تغییر بدیم. ها؟

دهیان  حتی داکوتا،  –در انتهای سالن شیپوری نواخته شد. تمام افسرانی که کنار میز پراتور بودند سرپا ایستادند 

 اید قرمز شده بود.-ها از کول آشام او مانند خون

 افراد کمپ هورا کشیدند و دویدند تا تجهیزاتشان را از کنار دیوار بردارند. «مسابقه شروع شد!: »رینا اعالم کرد

 «خب، ما تیم حمله کننده هستیم؟ این خوبه؟: »پرسی با وجود تمام صداها پرسید

 «–خبر خوب: ما فیل داریم. خبر بد »هیزل شانه ای باال انداخت. 

 «بذار حدس بزنم، کوهورت پنجم همیشه شکست میخوره.: »پرسی گفت

من عاشق این پسرم. بیا، دوست جدید. بریم تا من سیزدهمین شکست »فرانک زد روی شانه های پرسی و گفت: 

 «متوالیم رو کسب کنم!
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IX 

 فرانک

 فرید حسینیان و نیما شادمهری مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

روز را در ذهینش میرور کیرد.     فرانیک وقیایع آن  ، کرد یدر حالی که داشت به سمت مسابقه جنگ حرکت م

 باور کند که تا این حد به مرگ نزدیک شده است. توانست ینم

هیا   رازش را به هیزل گفیت. آن دو سیاعت   یباًکه پرسی ظاهر شود، فرانک تقر نصبح سر پست نگهبانی، قبل از ای

 .کرد ی. هیزل از سرما شکایت مکردند یرا تماشا م 92ه ابودند و ترافیک بزرگر یستادهدر مه سرد ا

 «کاش آتیش داشتیم.. »خوردند یبه هم م یشها دندان« حاضرم هر چیزی بدم تا گرم بشم.»او گفت: 

را  خیورد  یخود فیر می   شکلی که موهای دارچینی او، دور لبه کاله . فرانکرسید یبا زره، هیزل عالی به نظر م یحت

ر بیود کیه باعیث    غی . او در مقایسه با فرانیک ال کرد یاش وقتی اخم م چین خوردن چانه طور یندوست داشت و هم

را دور او حلقیه کنید    یشها فرانک حس کند یک گاو چاق دست و پا چلفتی است. دوست داشت که دست شد یم

تنهیا دوسیتش در کمیپ را از     او او را بزنید و  هییزل  . ممکن بیود کرد یاما هیچ وقت چنین کاری نمتا گرم شود؛ 

 دست دهد.

درست کینم؛ امیا فقیط بیرای چنید دقیقیه و بعید، مین          یآور آتش شگفت توانم یبا خودش فکر کرد، البته من م

 م...میر یم

، خواسیت  ی. هیر وقیت او چییزی می    ذاشیت گ یروی او م یریتأث ینحتی فکر کردن به آن ترسناک بود. هیزل چن

قدیمی بیرای   های یه. فرانک دوست داشت که مثل شوالیافت یبرای برآورده کردن آن م یمعقول یرفرانک تمایل غ

 نجات او بتازد! که خیلی احمقانه بود چون هیزل در هر کاری از او تواناتر بود.

و گیردنش   افتید  یکسی بتیازد؟ هیا! از اسیبش می     : فرانک ژنگ برای نجاتگوید یبزرگش چه مادرتصور کرد که م

 .شکند یم
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. شیش هفتیه از   گذشیت  یباورش سخت بود. فقط شش هفته از وقتی که خانه مادربزرگش را ترک کیرده بیود می   

 مادرش. یسپار مراسم خاک

 هیا  ها به در خانه مادربزرگش آمدند و سفر به کمپ ژوپیتر آغیاز شید و هفتیه    همه چیز وقتی شروع شد که گرگ

 یم؛ و در تمام مدت او ییک تکیه چیوب نی    بازنده نباشد کامالًکه حداقل  در کوهورت پنجم سپری کرده بود طوری

 ه در یک پارچه را در جیب کتش نگه داشته بود.دسوخته بخاری پیچیده ش

 نگهش دار. تا زمانی که جاش امنه، تو هم در امانی. خودت نزدیک مادر بزرگش به او اخطار داده بود.

. سفرش به ونکوور جنوبی را به یاد داشت. زمانی که درجه هیوا در  سوخت یل این بود که اون خیلی راحت ممشک

کیه   ه بیود را در آورده بود و در دستش نگه داشته و تصیور کیرد   چوببه زیر صفر رسید و او  138نزدیکی کوه هود

ور شید و   که یک آتش داشته باشد. بی درنگ انتهای چوب با یک شعله گیرم زرد رنیگ شیعله    شد یچقدر خوب م

در حیال طیی شیدن     اش یاحساس کند که زندگ توانست یاما م ،شب را روشن و فرانک را تا استخوانش گرم کرد

ک چیوب بیه   . او شعله را در برف فیرو کیرد و بیرای ییک لحظیه وحشیتنا      رود یاست انگار که با آن آتش از بین م

. او تکیه چیوب را در   کندسوختن ادامه داد. زمانی که سرانجام خاموش شده بود فرانک توانست ترسش را کنترل 

 جیب کتش گذاشت و تصمیم گرفت دیگر آن را بیرون نیاورد؛ اما نتوانست آن را فراموش کند.

 «فکر نکن. هناگهان شعله ور می شن تکه چوب که اودرباره  کنی یهر کاری م»مثل این بود که یکی گفته باشد: 

 .کرد یو البته این تمام چیزی بود که او به آن فکر م

هیزل  بابا هیزل، او سعی کرده بود که این را از سرش بیرون کند. او عاشق گذراندن وقتش  اش یسر پست نگهبان

احت شده بود و به همین دلیل فقیط  پرسیده بود؛ اما او از این سؤال نار یوارلئانبود. از او درباره بزرگ شدنش در ن

طرف میادرش خیون دورگیه     زا هیزل با هم گپ زدند و فقط برای تفریح سعی کردند با هم فرانسوی حرف بزنند.

 کردنید  یها خیلی فصیح صحبت نم فرانسوی داشت و فرانک هم در مدرسه فرانسه یاد گرفته بود. هیچ کدام از آن

برایشان غیر ممکن بیود. وقتیی    یباًا فرانسوی کانادا تفاوت داشت و گفتگو تقرخیلی ب 139یزیاناو فرانسوی ایالت لوئ

تصیمیم   ،سبز رنگ اسیت  یشها روز چقدر نیرو دارد و هیزل در جواب گفته بود که کفشامفرانک از او پرسید که 

 گرفتند که از فرانسه صرف نظر کنند.

 بعد از آن پرسی جکسون سر رسیده بود.

                                                             
138 Mount Hood 
139 Louisiana 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

هیا جنگییده بیود ولیی      بچه ها با هیوال ها را دیده بود. در سفرش از ونکوور با تعیدادی از آن  فرانک بی تردید نبرد

در لباس انسان ندیده بود؛ و طوری که پرسی تایبر را کنتیرل کیرده بیود...     یا هرگز گورگون ندیده بود. هرگز الهه

 که چنین قدرتی داشته باشد. کرد یوای، فرانک آرزو م

را احساس کند و بوی تنفس شبیه مارشیان   شدند یها که به بازوهایش فشرده م پنجه گورگون توانست یاو هنوز م

 خیود  بیا  را او غرییب  و عجییب  یهیا  عجوزه آن نبود پرسی خاطر به اگر. مرده موش و سم بوی مثلرا حس کند. 

 بود. 140مارت بارگین پشت در استخوان توده یک اآلن او و بودند برده

رودخانه افتاد، رینا او را به اسلحه خانه فرستاده بود که وقت زیادی بیرای فکیر کیردن بیه او      بعد از اتفاقی که در

 .داد یم

 ها اخطار داده بود که مرگ را آزاد کنند. به یاد آورد جونو به آن انداخت، یزمانی که داشت شمشیرها را برق م

کرده بود که شوک وارده به خودش را زمیانی کیه   متأسفانه فرانک در مورد منظور الهه ایده خوبی داشت. او سعی 

همان جیا و   یقاًبه شکلی بود که مادربزرگش توصیف کرده بود. دق یقاًاو دق یجونو ظاهر شده بود را پنهان کند ول

 با شنلی از جنس پوست بز.

 نخواهد بود. یا مسیر ساده که البته ها پیش تعیین کرده مادربزرگ به او گفته بود: او مسیر زندگی تو رو سال

، احساس بهتیری  کرد یپولو او را به عنوان پسرش معرفی مآخانه خیره شد. اگر  فرانک به کمانش در گوشه اسلحه

که دو هفتیه از آن   کنند یصحبت م اش ی. فرانک مطمئن بود که والدین خدایش با او در تولد شانزده سالگداشت

 گذشته بود.

. حیاال فرانیک   یفتیاد همی بود. اولین تولدش در کمپ بود؛ اما هییچ اتفیاقی ن  رویداد م ها یشانزده سالگی برای روم

روز درگییر ییک    هیا در آن  که بنا بر گفته جونیو آن  پدرش خود را معرفی کندامیدوار بود که در عید خوشبختی 

 جنگ خواهند بود.

مادرش به او گفته بود که نیام  ها پیش  ی تنها کاری بود که در آن خوب بود. سالدار. کمانبود یپدرش باید آپولو م

 .بود ینگ در زبان چینی به معنی استاد کمانداری است. این باید یک راهنمایی درباره پدرش مژفامیلی 

لطفاً آپولو، اگر تو پدر منی به مین بگیو. مین    »را کنار گذاشت و به سقف نگاه کرد.  اش یانداز فرانک دستمال برق

 «یک کماندار مثل تو باشم. خواهم یم

 .«خواهی ینه تو نم»صدایی نامفهوم آمد: 

                                                             
140 Bargain Mart   مارت ریشه ی کلمه ی مارکت در انگلیسی قدیم می باشد. به معنی بازار 
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. اسم کاملش گیایوس  درخشید یبلند شد. ویتلیوس، الر کوهورت پنجم بود که پشت سرش م اش یفرانک از صندل

 .کردند یخطاب م 142بود اما بقیه کوهورت ها او را ویتلیوس مسخره 141ویتلیوس رتیکولوس

 ویتلیوس کمربند شمشیرش را باال کشید.« من رو فرستاد تا تو رو چک کنم. ههیزل لوسک»

 «زره نگاه کن! حالتِ این البته خوب شد. به»

ویتلیوس کسی نبود که بخواهد ایراد بگیرد. توگایش گشاد بود، ردایش به سیختی انیدازه شیکمش بیود و غیالف      

 ی نکرد این را به رویش بیاورد.  . اما فرانک سعافتاد یشمشیرش هر سه ثانیه از کمربندش م

اند! در دوران من کمانداری شغل بربرها بود. یک رومی خیوب بایید    نها بی عرضه! اوبرای یک کماندار» :شبح گفت

! ایین  هبیا شمشییر و نییزه بییرون بکشی      ودر وسط درگیری باشه و مثل یک انسان متمدن دل و روده دشمنش ر

 «، پسر!. رومی ترقی کردندادیم یجام مپونیک ان یها روشی بود که ما در جنگ

 «ارتش سزار بودی!؟ تو کردم یفکر م»فرانک آه کشید. 

 «بودم.»

 «این همه مدت زنده باشی. تونستی یپونیک بود. تو نم یها ویتلیوس، سزار صدها سال بعد از جنگ»

. او گالدییوس  ددرخشیی  یویتلیوس خیلی خشمگین بیود، هالیه بنفشیش می    « ؟بری یشرافت من رو زیر سؤال م»

 «این رو بگیر!»را بیرون کشید و فریاد زد:  اش یشبح

 .داد حرکت فرانک سمت بهچند بار  -بود مرگبار لیزر اشعه اندازه به که –او شمشیرش را 

 «آخ!»گفت:  باشد مؤدباین که  قط برایرانک فف

 ییت ترها دربیاره زییر سیؤال بیردن بیزرگ     شاید بعداً »ویتلیوس به نظر قانع شده بود و شمشیرش را کنار گذاشت. 

 «بوده؟ یتتولد شونزده سالگ یراًدوباره فکر کنی. حاال... اخ

. چون فرانک ایین را بیه هییچ    داند یویتلیوس این را از کجا م دانست یفرانک سرش را با نشان تایید تکان داد. نم

 یهیا  ها داشت. اسیتراق سیمع حیرف   خودش را برای کشف راز یها کس جز هیزل نگفته بود؛ اما شبح همیشه راه

 ها وقتی که نامرئی بود. آن

                                                             
141 Gaius Vitellius Reticulus 
142 Vitellius the Ridiculous .نویسنده اینجا با کلمات بازی کرده است. رتیکولوس نامِ فرد و ردیکولوس به معنای مسخره می باشد 
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 پس به این دلیله که اینقدر گالدیاتور بداخالقی هستی. قابل درکه. شیونزدهمین سیال تولید روز میرد    »الر گفت: 

نشانه کوچیک، شیکی دربیاره اون نیسیت. شیاید اون       ه. حتی با یمعرفی می کردنشدنه! والدین خدات باید تو رو 

 «، می دونی، با اون صورت چاق بچگانه.رسی یتر به نظر م . تو جوونیتر کنه که تو بچه یفکر م

 «ممنون از یادآوریت.»فرانک زیر لب گفت: 

بود! یه جوجه تیوی   یمن رو به یاد میارم. خیلی خوش یمآره، من تولد شونزده سالگ»خوشحالی گفت:  ویتلیوس با

 !«یمشلوار یرز

 «ببخشید؟»

، کیردم  یعیوض می   143هام رو بیرای لیبرالییا   درسته! من داشتم توی رودخونه لباس»افتخار فوت کرد. ویتلیوس با 

. مین توگیا دوره   دادییم  یانجیام می   طبیق رسیوم   همه چیز رو ها موقع مراسم بلوغ و وارد شدن به مردانگی. ما اون

گهان یک جوجیه کیامالً سیفید از    تا توگا بزرگساالن رو بپوشم. نا شستم یرو درآوردم و داشتم اون رو م ام یکودک

 «نپوشیده بودم! ولحظه من اون ر تو اون. فرار کردناکجا سر رسید و داخل لنگ من شیرجه زد و با آن 

 «؟هتونم بگم: اطالعات خیلی زیادی یخوبه، و من فقط م»فرانک گفت: 

، خدای داروها هسیتم. مین اسیم    144ممم... این یه نشونه بود که من نواده اسکوالپیوس» کرد یویتلیوس گوش نم

، اسم سومم، رتیکولوس انتخاب کردم چون به معنی لباس زیره! که به مین روز تقیدیس شیدنم    ام رو 145کاگنومن

 «کنه. اینکه یک جوجه لنگم رو دزدید. یرو یادآوری م

 «پس... اسمت یعنی آقای لباس زیر!؟»

را از هیم بیاز کیرد.     یشهیا  او با بخشندگی دست.« یدون یش رو مه خدایان را شکر! من جراح لژیون شدم و بقی»

ها به مهیجی یک جوجه نیست. یکی از همکارهیام   باشه. البته بیشتر نشانه  ناامید نشو پسر. شاید پدرت دیر کرده»

 «__یه سوسک سرگین گرفت 

 «___ممنونم ویتلیوس؛ اما من باید برق انداختن این زره رو تموم کنم »فرانک گفت: 

 «ها؟ ورگونو خون گ»

                                                             
143 Liberalia  جشنی که رومی ها برای پسرها هنگام بلوغ می گیرند 
144 Aesculapius  خدای دارو و پزشکی در روم 
145 Cognomen  اسم سوم 
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درباره آن به هیچ کس نگفته بود. فقط پرسی او را دیده بیود کیه کنیار     دانست یفرانک خشکش زد. تا جایی که م

 را در جیبش گذاشته بود و فرصت صحبت با او را هم پیدا نکرده بود. ها یرودخانه بطر

رو بیه مین    هیا  ی. بطردونم یو هم مها ر حاال بیا. من یه شفاگرم. افسانه خون گورگون»ویتلیوس با سرزنش گفت: 

 «نشون بده.

متالشیی  دو ظرف سفالی را که از تایبر آورده بود را بیرون آورد. غنایم جنگیی معمیوالً پیس از،     میلی یفرانک با ب

فهمیده بیود کیه    یعاًات یک دندان یا سالح یا گاهی سر هیوال. فرانک سرق. گاهی اوماندند یهیوالها به جا مشدن 

هیا را کشیته بیود ولیی فرانیک       ها به پرسی تعلق داشتند که گورگون آن دو بطری چی هستند. بنا بر رسومات آن

 ؟شود یها استفاده کند چه م دست از فکر کردن بردارد که اگر از آن توانست ینم

هیر   تونیه  یرگیون می  ودن گآره، خون گرفته شده از سمت راسیت بی  »را بررسی کرد.  ها یویتلیوس با رضایت بطر

یک بار یک بطری به جد خدایی من اسکوالپیوس  146بیماری رو درمان کنه و حتی مرده رو زنده کنه. الهه مینروا

 «داده بود. اما خون طرف چپ، بی درنگ میکشه. حاال کدوم به کدومه؟

 «نمی دونم، عین هم هستن»نگاه کرد.  ها یفرانک به بطر

خون سمت راست مشکلت رو با اون تکه چوب سوخته حل کنه. نه؟ شاید هم نفرینت رو ها! اما تو امیدواری که »

 «از بین ببره؟

 قادر به صحبت کردن نبود. کهحیرت زده بود  آنقدرفرانک 

 کینم  ی. من یه الر هستم. محافظ کوهورت! من کاری نمگم یاوه، نگران نباش پسر. من به کسی نم»شبح خندید. 

 «زه.که تو رو به خطر بندا

 «تو شمشیرت رو تو سینه من فرو کردی.»

 .«کنم یبا تو همدردی م 147به من اعتماد کن پسر! من در مورد حمل کردن نفرین اون آرگونات»

 «نفرین...چی؟»

نمیخواد فروتن باشی. تو ریشه های بسییار کهنیی داری. یونیانی و همچنیین رومیی.      »ویتلیوس سؤال رو رد کرد: 

گیوش   آمید  یاون سرش رو طوری کج کرد که انگار به صدایی که از باالی سرش می « -جونواصالً تعجبی نداره که 

کیافی حیرف    ی اما من به اندازه»اش با رنگ سبزی شروع به سوسو زدن کرد.  . صورتش شل شد. تمام هالهکرد یم

                                                             
146 Minerva  خدای دانش در روم، معادلِ آتنای یونانی 
147 Argonaut 
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نم که او کر کفیاره. من ببه دست کی این خون گورگون رو خودت تصمیم بگیری که ارم ززدم! به هر حال من می

 «اش. مشکل حافظه برایتازه وارده، پرسی هم میتونه ازش استفاده کنه، 

نده بیود.  ان اندازه ترسآتا  او چه چیزی او ر ویدبگ خواست یم اچه چیزی ر ویتلیوسفرانک متعجب شد از این که 

 دارد. دهانش را بسته نگاه خواهد یبار هم که شده ویتلیوس م ککه برای ی کرد یاما احساس م

ها نیاز داشیته باشید. از ایین کیه      که پرسی به آن کرد یچ وقت فکر نمیاو به پایین و به دو شیشه نگاهی کرد. او ه

 «آره حتماً. اون باید این رو داشته باشه.. »کرد یها برای خودش استفاده کند احساس گناه م از آن خواست یم

 یید اما اگه میخوای نصیحت من رو داشته باشی. شیما دو تیا با  »ت: ویتلیوس دوباره با نگرانی باال را نگاه کرد و گف

تون بهیش نییاز پییدا    جسیتجو  منابع من درست باشه شما توی هاگ .برای استفاده از اون خون گورگون صبر کنید

 .«کنید یم

 «؟جست و جو»

 در های اسلحه خانه باز شدند.

امیا اصیالً از    آمید  یاز مرغ خوشش م شاید او غیب شد.جوم آوردند. ویتلیوس هبه داخل  اش یفلز یها رینا با سگ

 .آمد یپراتور خوشش نم یها سگ

فرانک کار با زره ها بسیه. بیرو هییزل رو پییدا کین.      . »ایجاد کند مزاحمتخواهد  یمکه  رینا معلوم بود ی یافهاز ق

 «فقط پرسی رو بیار اینجا.»د. کر یاو تأمل...« نمیخوام اکتاویانپرسی رو هم بیار اینجا. اون خیلی اونجا مونده. 

 فرانک مجبور شد تا تمام راه تا معبد را بدود.

 برادر هیزل، نیکو پرسید اما فرانک اون قدرها هم اطالعات نداشت. ی در راه برگشت پرسی هزاران سؤال درباره

 «–اون خوبه، مثل هیزل نیست »فرانک گفت: 

 «منظورت چیه؟»پرسی پرسید: 

بهتر و زیباتری دارد اما او تصمیم گرفیت   ی یافهفرانک سرفه ای کرد. او منظورش این بود که هیزل ق« اوه، اوم...»

 ی پاچه میکنه. این که پسر پلوتوئیه و همیه  تنیکو یه جورایی رمز آمیزه. همه رو دس»تا در این مورد صحبت نکند. 

 «این چیزا.

 «ولی تو رو نه؟»
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. فقیط بدشانسیی   کند ی. تقصیر اون نیست که بر دنیای زیرین حکومت مخوبه پلوتو»فرانک شانه ای باال انداخت. 

آورده، زمانی که خدایان داشتن دنیا رو بین خودشون تقسیم میکردن، میدونی؟ ژوپیتر آسمان رو گرفیت، نپتیون   

 «  دریا رو و پلوتو هم دنیای زیرین رو.

 «؟ترسونه یمرگ تو رو نم»

 ؟. میخوای امتحانم کنیبه هیچ وجه نه فکر کرد: اش گرفت. فرانک خنده

زمانی که به پلوتیو میگفیتن هییدیز، اون     ها یونانینای قدیم، مثالً زمان واگه برگردیم به زم»گفت:  ولی در عوض 

بیشتر از یه خدای مرگ بود. زمانی که او به صورت رومی در اومید، بیشیتر هیم بیه دسیت آورد... مین نمییدونم،        

ای ثروت هم شد. تمام چیزایی کیه زییر زمیینن بیه اون تعلیق دارن. خیب مین فکیر         محترم شد. او تبدیل به خد

 «که اون واقعاً ترسناک باشه. کنم ینم

 «مونه؟ چطوری یه خدا میتونه رومی بشه؟ اگه اون یونانیه، یونانی نمی»و گفت:  پرسی سرش را خاراند

 یک سیاعت بیرای پرسیی در میورد ایین      فکر کرد. ویتلیوس احتماالً شفرانک چند قدم دیگه برداشت و در مورد

جیوری کیه   »داد.  توانسیت را  یاحتماالً با پاورپوینت. اما فرانک بهترین توضیحی کیه می   داد، یموضوع کنفرانس م

 «اونها رو میبینن اونها این چیزا رو از یونانیا گرفتن و کاملش کردن. ها یروم

 «بوده؟ ناقصاونا  تویی یه چیزا که کاملش کردن؟ انگار»پرسی اخمی کرد و گفت: 

. و بیه همیان انیدازه رومیی    ورد. یونیانی  آکهن او گفته بود به ییاد   یفرانک چیزی را که ویتلیوس درباره ریشه ها

 مادربزرگش هم چیزی شبیه به این به او گفته بود.

بزرگیی رو درسیت کردنید.    تر از یونان بود. اونا یه همچین امپراتوری  . روم بسیار موفقدونم یمن نم»او قبول کرد: 

 بیرای . شیدن  شیناخته  بیشیتر  قدرتمند تر و بسیار –تبدیل شدن  یتر به چیز های مهم ها یخدایان در زمان روم

م الهام گرفتن. خیدایان رومیی   وخودشون رو از ر ی یهها پا . خیلی از تمدنهستن اطراف این هنوزم اونا که همینه

از زمانی بود که زئیوس بیود.    پذیرتر یتخب در شکل رومی بسیار مسئولشدن چون اونجا مرکز قدرت بود. ژوپیتر...

 «تر شد. تر و منظم مارس بسیار مهم

 اون – یونیانی  قیدیمی  خیدایان  میگی تو پس خب. شد متورم هیپی زن یک به تبدیل جونوو »پرسی اضافه کرد: 

 «نمونده؟ باقی ها یونانی از چیزی رومی؟ به شدن تبدیل ثابت بطور ها

 نآاصلی صدها ییارد   ی فرانک به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود که کسی یا الری در آن حوالی نباشد اما دروازه

هنیوزم وجیود داره. جیوری کیه انگیار ایین        هیا  یونانی نفوذاوه... این موضوع حساسیه. بعضیا میگن »طرف تر بود. 

شنیدم که بعضی اوقات کمپ ژوپیتیر رو تیرک    قسمتی از شخصیت خدایان بوده باشد. من در مورد نیمه خدایانی
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 ایین  مثیل  ،ها قدیمی یونانی رو دنبال کنن . اون ها تمرینات رومی رو رد میکردن و سعی داشتن تا روشکردن یم

قیدیم کیه روم    یهیا  ای این که توی یه گروه مانند لژیون رومی باشن؛ و در زمیان ج به باشن تنها قهرمان یک که

 .«اون یونانی قسمت ،سقوط کرد قسمت شرقی اون نجات پیدا کرد

 .«دونستم یمن اینو نم»پرسی به او خیره شد: 

. رسیید  ی. این کلمه خیلی باحیال بیه نظیر می    برد یفرانک از گفتن این کلمه لذت م.« 148یومسبه این میگن بیزان»

 یها روش که ما از دسته اون برای. رومی تا بود یونانی یشترب اماآورد  دووم هم دیگه سال هزار شرقی امپراتوری»

 کمیپ  شیدیم،  سیاکن  کیه  کشیوری  هر در ما که همینه برای .دردناکه جورایی یه این. کنیم یم دنبال رو ها یروم

 «ق بدشانسی میاره.شر که میگن. منطقه رومی قسمت بوده، غرب قسمت در ژوپیتر

 «هاآ»پرسی اخم کرد: 

شده بیود سیرزنش کنید. مسیائل رومیایونیانی او را هیم دچیار سیردرد         گیج او را برای اینکه  توانست یفرانک نم

 .کرد یم

 ها به دروازه رسیدند. آن

حموم تا خودت رو تمیز کنی. اما قبل از اون...در مورد این شیشه ها که تیوی رود   برم یمن تو رو م»فرانک گفت: 

 «پیدا کردم.

 «سم کشندس. هم یه شیشه درمان میکنه. یه شیشهخون گورگون. »پرسی گفت: 

 «– فقط من. دارم نگه رو اینا نمیخوام من کن، گوش میدونی؟ اینا رو تو»فرانک گشاد شد:  یها چشم

 «چرا این کارو کردی فرانک. دونم یمن م»

 «؟دونی یم»

د بیود. تیو داری از مین    آره. اگه من در حالی که یه شیشه سم داشتم میومدم به کمپ، خیلیی بی  »پرسی خندید: 

 .«کنی یمحافظت م

 تونیه  یاوه...درسته. اما اگه ما بتونیم بفهمیم که کدوم شیشه کدومه، م»پنهان کرد:  ار اش یروزیفرانک شیرینی پ

 «تو رو درمان کنه. ی مشکل حافظه

                                                             
148 Byzantium قسمت شرقی امپراطوری روم که بعد از سقوط روم تحت تاثیر یونانی ها بود و هزار سال دیگر دوام آورد. 
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اون دو تیا شیشیه رو نگیه    ...شاید. اما تو بهتره فعالً زنم یحدس م»پرسی از بین رفت. او به تپه خیره شد.  ی خنده

 «ه جنگ در پیشه. ما احتمال به اونا نیاز داریم تا جون افرادی رو نجات بدیم.ی. یدار

و راضی بیود کیه صیبر     گرداند یاش را برم میخته با احترام. پرسی باید حافظهآمقداری ترس  فرانک به او زل زد با

 بودنید  یباید متواضع م ها یبه آن بیشتر نیاز داشته باشد؟ روم یگریک نفر د شاید کنند تا موقعیتی پیش بیاید که

 .گرفت یتصمیمی م چنیناما فرانک مطمئن نبود که کس دیگری در کمپ  کردند یو به دوستانشان کمک م

 «خب یعنی تو هیچی یادت نمیاد؟ خانواده، دوستان؟»فرانک پرسید: 

 کیردم  یذره. چیزای تیره. یه دوست دختر...من فکیر می   فقط یه»دور گردنش را لمس کرد.  مهره های گِلیپرسی 

نابثیه. تیو اونیو    آاسیمش  . »گرفیت  یاو با دقت به فرانک نگاه کرد، انگار که داشت تصیمیمی می  « که اون تو کمپه.

 «؟شناسی ی، مشناسی ینم

میادرت  وادت چیی؟  ننابیث رو نیه. در میورد خیا    آ، ولی شناسم یمن همه رو تو کمپ م»فرانک سرش را تکان داد. 

 «فانیه؟

 «احتماالً ناراحته. مادر تو، تو رو زیاد میبینه؟ فکر کنم.»

 «اون مرده.»فرانک نزدیک ورودی حمام ایستاد. او چند حوله را از قفسه برداشت. 

 «چه طوری؟»پرسی ابروهایش را به هم چسباند. 

صورت احساسیاتش   . در غیر ایندکر یتصادف بوده و مکالمه را قطع م کی گفت ی. مگفت یمعموالً فرانک دروغ م

ضعفش را نشان بدهد. اما بیا پرسیی،    توانست یدر کمپ ژوپیتر گریه کند. نم توانست ی. نمشد یغیر قابل کنترل م

 صحبت کند. توانست یتر م راحت

 «اون توی جنگ کشته شد. جنگ افغانستان.»فرانک گفت: 

 «اون توی ارتش بوده؟»

 «ره. نیروهای کانادایی.آ»

 «– دونستم یکانادا؟ من نم»

ادا هم اونجا نیرو داره. مادر مین ییه کاپیتیان    نره کاآنن. ولی ونمید ها یکاییبیشتر امر»هی کشید و گفت: آفرانک 

تش دشمن گییر افتیاده بیودن رو    آ یمبارزه کشته شد. چند سرباز رو که تو توبود که  ییها بود. یکی از اولین زن

 «که بیام اینجا. بود . مراسم تدفینش درست قبل از ایننجات پیدا نکرد خودش... ولی خودش نجات داد.
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ممنیون بیود. او نگفیت     او پرسی سری تکان داد. او در مورد جزییات بیشتر سؤال نکرد که فرانک از ایین بابیت از  

د برات خیلیی  ها متنفر بود مثل: اوه، پسر بیچاره، این بای متأسف است یا چیزایی مثل این که فرانک همیشه از ان

 سخت بوده باشه، همدردی عمیق من رو بپذیر.

مثل این بود که پرسی قبالً با مرگ مواجه شده باشه، انگار که غیم و انیدوه را درک کنید. چیه مطلبیی را گیوش       

 .جلو سوی به حرکت ،حرکت است کند ینداری. تنها چیزی که کمک م ی. تو نیاز به این که بگی متأسفکرد یم

 «تو به من حموم رو نشون بدی من خیلی کثیفم. االن چه طوره»داد:  پرسی پیشنهاد

 «ره. تا اندازه ای هستی.آ»فرانک یک لبخند دست و پا کرد. 

فرانک به مادربزرگش فکر کرد، بیه میادرش و بیه دوران کیودکی      رفتند یها به درون اتاق بخار م طور که آن همان

طیور کیه پرسیی     اش را فراموش کند همیان  رزو داشت گذشتهآش. ن هیزمآاش. از جونو تشکر کرد و  نفرین شده

 کرده بود.
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 فرانک

 فرید حسینیان و نیما شادمهری مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

هیای قیبلش کیه منجیر بیه ایین        ولی ساعت فرانک از مراسم تشییع جنازه چیز زیادی به یاد نداشت

آمد تا او را در حال پرتیاب تییر هیا بیه مجموعیه       بزرگش به حیاط پشتی میاتفاق شده بود را به یاد داشت. مادر 

 چینی اش بیابد.

های خاکستری و به اندازه پنج هکتار در ونکوور شیمالی بیود. حییاط     خانه مادر بزرگش یک عمارت نافرم با سنگ

 شد. وارد می 149اش مستقیم به پارک لین کنین پشتی

کرد. ییک کیت پشیمی و پیالتویی کیه       ید ولی فرانک سرما را احساس نمیبار صبح سردی بود و بارانی ضعیف می

اش بودنید، ناراحیت و مبهیوت بیود.      ها اندازه فرانک از اینکه لباس. زمانی به پدربزرگش تعلق داشت را پوشیده بود

ک شیبیه بیه یی    اش خارش آور ولیی گیرم بیود. بیا تییر و کمیانش،       داد. پارچه ها بوی گل یاس و نفتالین می لباس

 رسید. پیشخدمت خطرناک به نظر می

هیایش را جیایی در لبیه     های مادربزرگش پر کرده و تا حیاط آورده بود، هیدف  او یک گاری را با مقداری از چینی

شد. با هیر   کرد. انگشتانش داشت خورد می نرده های قدیمی گذاشته بود. مدت زیادی بود که داشت تیراندازی می

 برد. دارد یکی از مشکالتش را از میان میکرد  زد تصور می تیر که می

 تک تیراندازها در افغانستان. یک قوری با یک تیر در وسطش ترکید.

شد. طیوری   ای روی یک روبان قرمز و سیاه که به کشته شدگان در راه شرف اهدا می مدال ایثار. یک دیسک نقره

کند. یک قاشیق چیایی خیوری بیه داخیل       میچیز را درست  به فرانک تقدیم شد که انگار چیز مهمی است و همه

 جنگل پرت شد.

                                                             
149  Lynn Canyon 
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کیرد همراهیانش    مادرت یه قهرمان بود. سروان امیلی زنگ وقتی داشت سعی می»مأموری که آمد تا به او بگوید: 

 «رو نجات بده، مُرد.

 صدای ترک خوردن. یک بشقاب آبی و سفید به چند بخش تقسیم شد.

. 150ویژه مردان خانواده زنگ. تیو پاییداری خیواهی کیرد فیای      کنند. به یهای مادربزرگش: مردها گریه نم سرزنش

 کرد. هیچ کس جز مادر بزرگش او را فای خطاب نمی

 غرولند کرد: فرانک چه جور اسمی است؟ اسم چینی نیست. او

: بیود  ها پییش بیه او گفتیه    اما جرئت نکرد این را بگوید. مادرش سال من چینی نیستمفرانک با خودش فکر کرد، 

 شود. حق با اونه. هیچ بحثی با مادربزرگت نکن. این باعث آزار بیشتری می

 و حاال فرانک هیچ کس جز مادربزرگش را نداشت.

 لرزید در آن گیر کرد. یک ضربه سخت. تیر چهارم به تیر نرده برخورد کرد و در حالی می

 «فای»مادربزرگش گفت: 

 فرانک برگشت.

ندییده بیود. بیا     کفش و جنس چوب ماهون در دست داشت که فرانیک قیبالً  او یک صندوق به بزرگی یک جعبه 

 رسید. به نظر می 0985اش شبیه یک معلم دهه  لباس یقه بلند و موهای خاکستری جمع شده

اش  های ست چایی خوری میورد عالقیه   هایش داخل گاری بودند. تکه او الشه ظروف را با دقت بررسی کرد. چینی

تیرهای فرانک از زمین یا درختان یا تیر نرده و یکی از وسط سر آدمک خندان داخل بیاغ  روی چمن پخش بود و 

 بیرون زده بود.

بیود، هرگیز اینقیدر     زند. فرانیک هرگیز چنیین کیاری نکیرده      کشد یا او را با جعبه می فرانک فکر کرد او جیغ می

 بود. احساس عصبانیت نکرده

خواسیت بدانید    اصالً شبیه به مادر فرانک نبود. فرانک دلش میی  او صورت مادربزرگ پر از ناخشنودی و تلخی بود.

توانست تصور کند میادرش در کنیار    خندید و همیشه مهربان. نمی مادرش چگونه اینقدر دلنشین بود. همیشه می

توانست مادرش را در میدان جنگ تصور کند. البته ایین   طور که نمی مادربزرگی شبیه این بزرگ شده است. همان

 موقعیت به نظر تفاوتی نداشتند. دو

                                                             
150  Fai  
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سیپاری بیرود.    شد و دیگر الزم نبیود کیه بیه خیاک     گیر می او منتظر بود تا مادربزرگش منفجر شود. شاید او زمین

خواست به او به خاطر اینکه همیشه ظالم بود صدمه بزند. به خاطر اینکه اجیازه داد میادرش بیه جنیگ      فرانک می

داد،  نک که باید بر مسائل فائق بیاید. تنها چیزی که مادربزرگ به آن اهمیت میی کردن فرا برود، به خاطر سرزنش

 اش بود.   کلکسیون احمقانه

ایین کیار برازنیده تیو     »رسید.  او خیلی خشمگین به نظر نمی« این کار مسخره رو تمومش کن.»مادر بزرگ گفت: 

 «نیست.

 اش لگد زد. های مورد عالقه در کمال شگفتی فرانک، او به یکی از فنجان

 «رسه. ما باید صحبت کنیم. ماشین به زودی به اینجا می»او گفت: 

فرانک حیرت زده شده بود. او با دقت بیشتری به صندوق ماهون نگاه کرد. برای یک لحظیه وحشیتناک او گمیان    

تیدفین  کرد که آن حاوی خاکستر مادرش است. اما این غیر ممکن بود. مادر بزرگ به او گفته بیود ییک مراسیم    

اش  است؟ انگار کیه محتوییاتش باعیث نیاراحتی     نظامی برگزار خواهد شد. پس چرا اینقدر محتاطانه آن را گرفته

 شود. می

آیید، او برگشیت و بیه سیمت خانیه       بدون اینکه منتظر شود که ببیند آیا فرانک دنبالش می« بیا داخل.»او گفت: 

 حرکت کرد.

های قدیمی خانواده، گلدان چینی کیه بیرای    مخمل نشست که با عکس در داخل اتاق پذیرایی فرانک روی کاناپه

دانسیت آن دسیت    نویس چینی احاطیه شیده بیود. فرانیک نمیی      های قرمز دست گاری او خیلی بزرگ بود و پرچم

هیا را هیم    ای بیه ییادگیری نداشیت. بیشیتر افیراد داخیل عکیس        دادند. هییچ وقیت عالقیه    ها چه معنی می نوشته

 شناخت. نمی

ها از چین به آنجا  چه طور آن –کرد برای او در باره ی اجدادش سخنرانی کردن  قت که مادربزرگ شروع میهر و

آمده بودند و در کار واردات و صادرات موفق شده بودند، و سرانجام به یکی از ثروتمندترین خیانواده هیای چینیی    

هارمین نسل کانیادایی بیود. او اهمیتیی بیه     ساکن ونکوور تبدیل شده بودند؛ خب، این خسته کننده بود. فرانک چ

توانسیت تشیخیص دهید نیام      داد. تنها کاراکتر چینی کیه او میی   چین و تمام آن چیز های قدیمی کپک زده نمی

 خانوادگی شان بود: زنگ. استادان تیراندازی. آن عالی بود.

 د.مادربزرگ کنار او نشست. بسیار شق و رق. دستان او دور جعبه، بسته شده بودن

داشیت.   اون اینو از زمانی که تو یه بچه بودی نگه میی »با اکراه ادامه داد « خواست این پیش تو باشه. مادرت می»

 «به زودی تو هم خواهی رفت. و وقتی به جنگ رفت، اینو به من داد. اما االن اون رفته؛



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 «میرم؟ کجا؟: »دل فرانک لرزید

من به زودی با مرگ مالقات خواهم کرد. مین نمیتیونم   »گیزی بود. انگار که این خبر بسیار شگفت ان« من پیرم.»

چیزایی رو که تو نیاز داری به تو یاد بدم. نمیتونم این بار سنگین رو به عهده بگیرم، اگر بالییی سیرش بییاد مین     

 «میری. بخشم. تو می هیچوقت خودم رو نمی

فته بود زندگی او بستگی به آن جعبیه دارد. او  آمد که او گ فرانک مطمئن نبود که درست شنیده است. به نظر می

اتاقی کیه فرانیک   ، تعجب کرد که چرا تا االن آن را ندیده بود. او باید آن را در اتاق زیر شیروانی پنهان کرده باشد

 گفت که ارزشمندترین گنج را آن جا پنهان کرده است. منع شده بود آن جا را ببیند. او همیشه می

ه فرانک داد. فرانک سرپوش آن را با انگشتانی لرزان باز کرد. داخل آن، در داخل ضیربه گییر   مادربزرگ جعبه را ب

 ی زندگی، به طور وحشتناکی با اهمیت ... یک قطعه چوب بود. های مخمل، آن چیز وحشتناک، هشدار دهنده

ازه ییک کنتیرل   سخت و صاف، و به صورت مواجی تراشیده شده بیود. انید   –شبیه به یک تکه چوب معمولی بود 

تلویزیون بود. نوک آن ذغال شده بود. فرانک به انتهای سوزان دست زد، هنوز گرم بود. خاکستر ییک خیط سییاه    

 رو انگشتش به جا گذاشت.

توانست بفهمد که چرا مادربزرگ آنقیدر عصیبی بیود و آنقیدر در میوردش جیدی        او نمی« این یه چوبه: »او گفت

 کرد.   صحبت می

 «فای، تو درباره پیشگویی میدونی؟ در باره خدایان؟. »چشمان او درخشید

 ی طالیی نامیراهای چینی فکر کرد. خرافات او دربیاره قیرار   ی ابلهانه سؤال او را عصبی کرد. او در باره ی مجسمه

شانسیی   هیای خیوش   ها او را بیه ییاد شییرینی    دادن مبلمان در یک محل خاا و پرهیز از اعداد نحس. پیشگویی

انداختنید:   اما قلدرهای مدرسه او را بیا مسیائل مسیخره دسیت میی      -نه واقعاً–ت که حتی چینی نبودند. انداخ می

خواسیت هییچ ارتبیاطی بیا آن      ها را گفته... فرانک حتی هرگز در چین نبیود. او نمیی   تمام آن آشغال کنفوسیوس

 خواست این را بشنود. داشته باشد، اما البته، مادربزرگ نمی

 «ه، مادربزرگ. نه خیلی.یه ذر»او گفت: 

ی مادرت مسخره کنن. اما من نه. من پیشیگویی رو مییدونم و خیدایان     ها ممکنه اون رو تو قضیه خیلی»او گفت: 

انید. مین دربیاره چییزی کیه اون از       ی ما پیچیده شیده  اون ها تو خانواده –ها  شناسم. یونانی، رومی، چینی رو می

 .«پدرت برام تعریف کرد، سؤالی نپرسیدم

 «صبر کن...چی؟»
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 «پدر تو یک خدا بود.»او خیلی ساده گفت: 

کند. اما میادربزرگ هییچ وقیت     کرد که او دارد شوخی می اگر مادربزرگ حس شوخ طبعی داشت، فرانک فکر می

 کرد. آیا او خرفت شده بود؟ شوخی نمی

تعجب نکردی که چرا پیدرت هییچ   زل زدن به من رو متوقف کن. ذهن من فاسد نشده. تا حاال »او ناگهانی گفت: 

 «وقت برنگشت؟

خواسیت دربیاره ی    ی کافی دردناک بود. نمی فرانک لکنت زبان پیدا کرد، از دست دادن مادرش به اندازه« اون...»

 «اون تو ارتش بود، مانند مادرم. تو یه عملیات گم شد. تو عراق.»پدرش هم فکر کند. 

 «د چون ذاتاً یه جنگجو بود مثل من. قوی، شجاع، خوب و زیبا.به! اون یه خدا بود. اون عاشق مادرت ش»

 توانست شجاع و قوی را باور کند. اما تصور مادربزرگ به زیبایی و خوبی مادرش سخت بود. فرانک می

 «چه جور خدایی؟»است، اما پرسید:  هنوز شک داشت که او دیوانه شده

انگییز   دانست. این شگفت رت چیزی نگفت یا شاید چیزی نمیدونم. ماد رومی، بیشتر از این نمی»مادربزرگ گفت: 

 «دونسته که مادرت از یک نژاد باستانیه. نیست که یک خدا عاشق او شود. اون می

 «ها قرار بذارن؟ کانادایی-صبر کن... ما چینی هستیم. چرا خدایان رومی باید بخوان که با چینی»

دادی، فیای، شیاید ایین رو     ت یادگیری تیاریخ خیانواده رو میی   اگه به خودت زحم»پره بینی مادربزرگ سرخ شد: 

دونستی. چین و روم اونقدر باهم تفاوت ندارند. اونقدر کیه تیو بیاور داری از هیم جیدا نیسیتن. خیانواده میا از          می

طور که گفتم، نژاد باسیتانی،   شد و قبل از اون... همون جن خطاب می-. شهری که زمانی لی151مستعمره گانسوسه

 «ها و قهرمانان اهزادهخون ش

 فرانک فقط به او خیره شد.

فهمیی.   های من برای یه گاو جوون تلف شدند! وقتی به کمیپ بیری، حقیقیت رو میی     حرف»او با خشم آه کشید. 

 «شاید پدرت تو رو معرفی کنه. اما آالن، من باید درباره چوب سوزان بهت توضیح بدم.

مدت بعد از اینکه تو به دنیا اومدی، یه مالقاتی تیو شیومینه میا ظیاهر     یه »او به شومینه سنگی بزرگ اشاره کرد. 

شد. مادرت و من اونجا روی کاناپه نشسته بودیم. درست جایی که من و تو اآلن روش نشستیم. تیو ییک موجیود    

 «الغر بودی که تو یه پتوی آبی پیچیده شده بودی و مادرت تو رو تو دستش گرفته بود.

                                                             
151 Gansu Province :Province .به معنی ایاالت رومی خارج از ایتالیا است 
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دانسیته کیه    آمد اما مادر بزرگ آن را با لحن تلخی گفت. انگار کیه آن زمیان هیم میی     می به نظر خاطره شیرینی

 شود. فرانک به یک پخمه بزرگ و کُند تبدیل می

کیه لبیاس آبیی     – 152یه گوای پیوه  –یک زن تو شومینه ما ظاهر شد. او یک زن سفید پوست بود »او ادامه داد: 

 «ت بز.ابریشمی پوشیده بود و یک شنل عجیب مثل پوس

 «؟!یه بز»فرانک هاج و واج گفت: 

بله، گوشات رو باز کن فرانک ژنگ! من برای اینکه هر ماجرا رو دوبار تعریف کنم خیلی پییر  »مادربزرگ اخم کرد. 

 -یعنی بیه تیو   –تونم این چیزا رو بگم. اون به نوزاد  شدم! زنی که شنل بز پوشیده بود یه الهه بود. من همیشه می

اون داییره رو کامیل میی کنیه. خیانواده شیما رو بیه        ا یک زبان کنایه آمیز عالی بیه میادرت گفیت:    لبخند زد و ب
 «گردونه و برای تو افتخار بزرگی به ارمغان میاره. هاش باز می اصالت

اون من با اون الهه بحث نکردم اما انگار اون آینده رو به خوبی ندیده بود. به هر حال گفیت:  »مادربزرگ فین کرد. 
 .«__کنه اش آزاد می کمپ میره و اونجا وجهه شما رو احیا میکنه. تانانوس رو از زنجیرهای یخی به

 «صبر کن، کی رو؟»

تاناتوس. اسم یونانی مرگ. حاال میشه بدون قطعی حرفم رو ادامه بدم؟ الهه گفیت:  »صبری گفت:  مادربزرگ با بی

انواده زنگ رو خواهد داشت؛ امیا قیدرت پیدرش رو    خون پیلوس در طرف مادری این پسر قدرتمنده. او موهبت خ

 «هم خواهد داشت.

هیا چیه    خواست نومیدانه بپرسید کیه همیه ایین     کننده نرسید. او می ناگهان تاریخچه خانواده فرانک به نظر خسته

ها و خون پیلوس. اینکه کمپ چه بود و این پیدرش چیه کسیی بیوده اسیت. امیا        ها، موهبت دهد. قدرت معنی می

 خواست او به صحبت ادامه دهد. است دوباره حرف مادربزرگ را قطع کند. فرانک میخو نمی

او در قبیلیه  بها نیست فای، قبل از اینکه الهه ناپدید شود او به آتش اشاره کرد و گفیت:   هیچ قدرتی بی»او گفت: 
م هسیت. زنیدگی او   پیذیرترین هی   ترین، اما سرنوشت تعیین کرده که او آسییب  ترین خواهد بود و بزرگ شما قوی

همیون تکیه چیوب کنیاره     –درخشان و کوتاه خواهد بود. مقدر شده که همان وقت که اون تکه چوب نیابود شیه.   
 «میره. پسر تو هم می –آتش. 

توانست نفس بکشد. او جعبیه روی لباسیش و سییاهی خاکسیتر روی انگشیتش نگیاه کیرد.         فرانک به سختی می

ایین...  »تر.  رسید. سردتر و سنگین ناگهان تکه چوب بیشتر به نظر اهریمنی میآمد. اما  داستان مسخره به نظر می

 «__این

                                                             
152 Gwai Poh حدوداً به معنی زنِ غیرِ چینی، یا روحِ زنی غیر چینی 
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بله، گاو احمق من! این تکه چوب به خصوا. الهه ناپدید شد و من بالفاصیله تکیه چیوب رو از    »مادربزرگ گفت: 

 «آتش بیرون کشیدم. ما تا حاال نگهش داشتیم.

 «میرم؟ اگر اون بسوزه، من می»

تونیه پیشیگویی بشیه و     این خیلی عجیب نیست. رومی یا چینی، سرنوشت انسیان معمیوالً میی   »فت: مادربزرگ گ

ها میشه ازش محافظت شه، حداقل برای مدتی. تکه چوب اآلن تو دست توئه. نزدیکت نگهیش دار. تیا    بعضی وقت

 «تو هم در امانی. زمانی که جای اون امنه،

کند که این فقط ییک افسیانه احمقانیه اسیت. شیاید میادر بیزرگ        خواست اعتراض  فرانک سرش را تکان داد. می

 های چینی که او شکسته بود را بگیرد. خواست با ترساندن او به نوعی انتقام ظرف می

 باور نداری بسوزونش.کند: اگر  رسید او فرانک را به مبارزه دعوت می چشمان او مبارز طلبانه بود. به نظر می

ر این خیلی خطرناکه، چرا ما اون رو تو یه چیز دیگیه نگهیداری نکنییم کیه نسیوزه؟      اگ»فرانک در جعبه را بست. 

 «مثل پالستیک یا فوالد؟ چرا اون رو توی صندوق امانات نذاریم؟

که چی بشه؟ اگه ما تکه چوب رو توی یک چیز دیگه قیرار بیدیم آییا تیو خفیه میشیی؟ مین        »مادربزرگ پرسید: 

تیونن   ها می تحمل کنار اومدن با این رو نداشت که اشتباهی پیش بیاد. بانک کرد. او دونم. مادرت ریسک نمی نمی

تونن بسوزن. وقتی سعی کنی به سرنوشت کلک بزنی، چیزهای عجیبی توطئیه میی    ها می سرقت بشن. ساختمان

 .«کرد که چوب فقط پیش خودش امنه. تا زمانی که او به جنگ رفت. بعد این رو به من داد کنن. مادرت فکر می

دونستم این سرنوشیت اونیه. امییدوار     امیلی ابله بود. رفتن به جنگ! من باید می»مادربزرگ با ترشرویی آه کشید: 

 «بود یه بار دیگه پدرت رو ببینه.

 «کرد که پدرم تو افغانستانه؟ کرد... فکر می اون فکر می»

کیرد موهبیت    و شیجاعانه میرد. فکیر میی     اون رفیت »مادربزرگ دستانش را باز کرد. انگار این ماورای فهم او بود. 

کنه. بدون شک به همین دلیل تونست اون سربازها رو نجیات بیده. امیا موهبیت هییچ       خانوادگی اون رو حفظ می

حیاال تیو میرد     و وقت خانواده ما رو ایمن نکرده. اون به پدر من کمک نکرد یا به پدرش. به من هم کمیک نکیرد؛  

 «شدی. تو باید مسیر رو دنبال کنی.

 «اما... کدوم مسیر؟ موهبت ما چیه؟ کمانداری؟»
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سپاری تو باید به جنوب بیری.   فهمی. امشب بعد از خاک تو با اون کمانداری مسخره ت! پسر احمق! به زودی می»

مادرت گفت که اگر از جنگ برنگشت. لوپا قاصدهایی رو میفرسته. اونهیا تیو رو تیا جیایی کیه فرزنیدان خیدایان        

 «کنن. نوشتشون آماده شن اسکورت میتونن برای سر می

فهمید  های مادربزرگ را نمی های چینی خورد شد. او بیشتر حرف فرانک احساس کرد تیر خورده. قلبش مثل تکه

 کرد. اما یک چیز معلوم بود: او داشت فرانک را بیرون می

 «تو میذاری من برم؟ آخرین عضو خانوادت رو؟»پرسید: 

آمد. وقتی فرانک فهمید که او نزدیک است گرییه کنید، شیوکه     شمانش تر به نظر میهای مادربزرگ لرزید. چ لب

کیرد. امیا از    اش روانه می شد. مادربزرگ سال پیش شوهرش را از دست داد. سپس دخترش و حاال داشت تنها نوه

 آل بود. روی کاناپه بلند شد. اندامش مثل همیشه محکم و ایده

باید به طور خصوصی با پراتور صحبت کنی. بهش بگو کیه جیدت شین لیون      وقتی به کمپ رسیدی،»دستور داد: 

ها از واقعه سانفرانسیسکو میگذره. امیدوارم اونها تو رو به خاطر کاری که جدت کرده ببخشند. اما شاید  بوده. سال

 «تو بخواهی برای کارهای او طلب بخشش کنی.

 «!داره بهتر و بهتر میشه»فرانک زیر لب گفت: 

ای از همیدردی   صیدای میادربزرگ هییچ رگیه    « لهه گفت تو خانواده مون رو به وضیع سیابق برمیگردونیی.   اون ا»

سیپاریه. میا    ها پیش مسیر تو رو انتخاب کرد و البته این آسان نخواهد بود، اما اآلن وقت خیاک  اون سال»نداشت. 

 «وظایفی داریم. بیا ماشین منتظره.

چک چک باران در اطراف سایبان کنار قبر، صدای تفنگ گارد احتیرام،  های جدی،  مراسم مات و محو بود: صورت

 رفت. تابوتی که در زمین فرو می

ی  ها مالقیات کنید. کولیه    ها در ورودی جلویی زوزه کشیدند. فرانک بیرون آمد تا با آن ها آمدند. آن آن شب، گرگ

 و در جیب کتش کنار قلبش بود.سفرش را به همراه داشت. چوب سوزان به دقت در سه الیه لباس پیچیده 

ها در سونوما آغاز شد و در نهایت به کمپ ژوپیتیر خیتم شید جیایی کیه او       سفرش به جنوب به سمت خانه گرگ

دانسیت اسیتدعای بخشیش     طور که مادربزرگ گفته بود با رینا صحبت کرد و برای جدش که از او هیچ نمی همان

دانسیت.   ود. هرگز به فرانک نگفت که جدش چه کرده امیا قطعیاً میی   کرد. رینا اجازه داد که او به لژیون ملحق ش

 است. توانست بگوید که بد بوده فرانک می

کنم، اما به اسیم شین لیون جلیوی      های خودشون قضاوت می من مردم رو از روی شایستگی»رینا به او گفته بود: 

 «بد رفتار خواهد شد.هیچ کس دیگه ای اشاره نکن. این باید راز ما بمونه، یا اینکه با تو 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

ها، و سیفر   های اسلحه، شکستن ارابه متأسفانه فرانک شایستگی نداشت. ماه اولش در کمپ صرف برخورد با ردیف

اش نگهداری از هانیبال فیل بود. اما او آن کار را هم با دادن بادام  های در حال رژه شد. کار مورد عالقه با کوهورت

ها هم به بادام زمینیی حساسییت داشیته     کرد که فیل او، خراب کرد. کی فکر میزمینی و ایجاد سوء هاضمه برای 

 کند. باشند؟ فرانک فهمید رینا خودش را برای اجازه دادن به فرانک برای ملحق شدن به لژیون سرزنش می

 خواست که تکه چوب به نوعی آتش بگیرد و بسوزد و به حیاتش پایان دهد. هر روز دلش می

رفتند از ذهین فرانیک گذشیت. بیه تکیه       حالی که او و هیزل و پرسی به سمت مسابقات جنگ میها در  همه این

میرد؟   چوبی که در جیب کتش بود فکر کرد و اینکه ظاهر شدن جونو در کمپ چه معنی داشت. آیا او داشت میی 

اید آپولو امروز او را معرفیی  اش افتخاری نیاورده بود. ش امیدوار بود که اینطور نباشد. مطمئناً او هنوز برای خانواده

 هایش توضیح دهد. ها و موهبت کند و به او درباره قدرت

وقتی که از کمپ خارج شدند، کوهورت پنجم در دو صف پشت سر سنتوریون شان، داکوتا و گون حرکت کردنید.  

تیرین و   بیزرگ  –ها به سمت شمال راهپیمایی کردند، حاشییه شیهر را دور زدنید و بیه سیمت زمیین میارس         آن

ها، گاوهای نیر و فیان هیای آواره کیه در آن جیا       ترین زمین دره پیش رفتند. چمن آن جا به وسیله تک شاخ پهن

های گذشته سیوراخ سیوراخ    های بازی ها و سنگربندی چریدند کوتاه شده بود. زمین به خاطر انفجارها، بمباران می

ی سنگی را ساخته بودند و بیا فلیز تقوییت     مهندسان یک قلعه ها قرار داشت. شده بود. در انتهای شمالی هدف آن

های آبی و بدون شک مقدار بسیار زیادی ادوات دیگیر   ها را با منجنیق انداز های اسکورپیون، توپ کرده بودند. برج

 برای استفاده مدافعان مجهز کرده بودند.

 «ین برای ما خیلی بده.اونا امروز خیلی خوب کار کردند، ا»هیزل به نکته ای اشاره کرد: 

 «صبر کن. میخوای بگی این قلعه رو امروز ساختن؟»پرسی گفت: 

بینند. اگه ما مجبور باشیم. میتونیم کل کمیپ رو خیراب    لژیونر ها برای ساختن آموزش می»هیزل پوزخندی زد: 

 «مش بدیم.کنیم و یه جای دیگه دوباره بسازیمش. سه یا چهار روز وقت میگیره ولی ما میتونیم انجا

 «کنید؟ ی متفاوت حمله می بذار این کار رو نکنیم! پس شما هر شب به قلعه»پرسی گفت: 

که شبیه پینت باله، بیه   –ها توپ مرگ  های تمرین متفاوتی داریم. بعضی وقت نه هر شب. ما روش»فرانک گفت: 

هیا هیم مسیابقات     های آتشین به جای رنیگ هسیتن. بعضیی وقیت     ها و اسید ها و توپ غیر از... خب میدونی، سم

 «ها هم مسابقات جنگ. گالدیاتورها و ارابه ها، بعضی وقت

ا اینه کیه بیریم   دارند. کار م یه جایی اون داخل کوهورت اول و دوم پرچمشون رو نگه می»هیزل به دژ اشاره کرد. 

 «داخل و پرچمشون رو بگیریم بدون این که قتل عام بشیم. اینو انجام بدیم، برنده میشیم.
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 «مثل تسخیر پرچم. من تسخیر پرچم رو دوست دارم.»چشمان پرسی برقی زدند. 

هیای آبیی رد    پها و تو آره، خب...این از اون چه به نظر میاد سخت تره. ما باید از اون اسکورپیون»فرانک خندید. 

ها در حالی کیه بایید از    ها رو شکست بدیم، و تمام این ها رو پیدا کنیم و محافظ بشیم. وسط اونجا بجنگیم، پرچم

کوهورت ما با دو کوهورت مهاجم دیگیه در رقابتیه.    و پرچم خودمون و نیروهامون از غارت شدن محافظت کنیم؛

 «ورتی که پرچم رو بگیره کل افتخارات رو تصاحب میکنه.ما باید با هم کار کنیم، البته نه واقعاً. کوه

کرد ریتم راست و چپ رژه را حفظ کند، سکندری خورد. فرانک به او کمک کیرد. او دو   پرسی که داشت سعی می

 هفته اولش را صرف افتادن کرده بود.

زاریید بیرای تسیخیر     میی کنیم؟ شما بچه ها یه عالم وقیت   خب به هر حال چرا ما اینو تمرین می»پرسی پرسید: 

 «شهر های سنگربندی شده؟

هیای   های جنگی. تو از این که چی میتونی توی این بیازی  ها. مهارت کار تیمی، فکر سریع، تاکتیک»هیزل گفت: 

 «جنگ یاد بگیری شگفت زده میشی.

 «مثل این که چه کسی از پشت به تو خنجر میزنه.»فرانک گفت: 

 .«مخصوصاً این»هیزل موافقت کرد: 

ها به وسط زمین مارس رژه رفتند و صف تشکیل دادند. کوهورت های سوم و چهارم در دورترین نقطه نسیبت   آن

به کوهورت پنجم صف کشیدند. سنتوریون های طرف حمله کننده برای کنفرانس جمع شدند. در آسیمان بیاالی   

 ماده برای داوری بازی.زد. آ ها، رینا دور سرشان سوار بر اسب بالدارش، اسکیپیو چرخ می سر آن

های غول پیکر پشت سر او بودند تا نقش خدمات آمبوالنس هوایی را، اگیر الزم بیود ایفیا کننید.      دو جین از عقاب

که به باالی یک بیرج دییده بیانی در     «سفیر پلوتو»تنها کسی که هیچ نقشی در بازی نداشت نیکو دی آنجلو بود. 

 کرد. و با دوربین شکاری نگاه می یارد دور تر از دژ رفته بود 055حدود 

اش را به زره اش تکیه داد. زره پرسی را چیک کیرد. تمیام بنید هیا درسیت بسیته شیده بودنید. تمیام            فرانک نیزه

 های زره به درستی تنظیم شده بودند. قسمت

 «تو این رو درست پوشیدی، پرسی تو حتماً بازی جنگ رو قبالً انجام دادی.»او با شگفتی گفت: 

 «دونم. شاید.نمی»

نه طالی امپراطوری و نه گالدیوس. شمشییر برگیی    –تنها چیزی که درست نبود. شمشیر برنزی براق پرسی بود 

 ی شمشیر هم به زبان یونانی نوشته شده بود. شکل بود و روی دسته
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هیای واقعیی    ما میتونیم از سالح»کرد. پرسی اخمی کرد.  فرانک با نگاه کردن به شمشیر هم احساس ناراحتی می

 «استفاده کنیم، درسته؟

 «آره، مطمئناً. من هیچ وقت شمشیری شبیه آن ندیده بودم.»فرانک موافقت کرد: 

 «چی میشه اگه من به یکی آسیب بزنم؟»

کنیم این کار رو بکنیم. شیفا دهنیده هیای لژییون کارشیون بیا        کنیم، یا تالش می ما مداواشون می»فرانک گفت: 

 «اخ تک شاخ خیلی خوبه.آمبروسیا و نکتار و ش

 «–اگر بشه  و هیچ کس نمیمیره، خب معموالً؛»هیزل گفت: 

میردیم، و ایین رو دوسیت     اونها ترسو هستند! در دوران من، ما همیشه می»فرانک صدای ویتلیوس را تقلید کرد: 

 «داشتیم!

گییریم و بیه زودی تیار و     میفقط پیش ما بمون پرسی. خوشبختانه ما بدترین وظیفه رو بر عهده »هیزل خندید. 

مار میشیم. اون ها ما رو میفرستن برای ضعیف کردن مدافعان و بعد کوهورت چهارم و سوم میرن و افتخارات رو 

 «کسب میکنن، هرچند اگر بتونن دژ رو فتح کنن.

 هایشان عبوس بود. ی افسرها برگشتند. چهره شیپور ها زده شدند. داکوتا و گون از جلسه

بسیار خوب. نقشه اینه، اون ها میا رو میفرسیتن بیه دییوار     »ایدش خورد. -یع یک جرعه از فالسک کولداکوتا سر

 «برای ضعیف کردن مدافعان.

 کل کوهورت ناله ای کردند.

 «میدونم، میدونم. ولی شاید این دفعه ما کمی شانس داشته باشیم!»گون گفت: 

کیرد و روحییه هیا را     تند چون او از مردمش مراقبت میی بسپارش به گون تا خوشبین باشد. همه او را دوست داش

کردنید و   ناله میی  شد کنترل کند. همچنان اعضای کمپ توانست داکوتا را زمانی که هایپراکتیو می برد. می باال می

 شد. زدند، هیچ کس برای کوهورت پنجم هیچ شانسی را متصور نمی غر می

ی اصیلی، سیعی کنیید بیا هیم       پشتی بیه سیمت دروازه   خط اول با داکوتا، محافظت بسته و فرم الک»گون گفت: 

گون، بدون شور و اشتیاق زیاد به سمت خیط فرانیک برگشیت.    « –بمونید. با آتش اونها رو در رو شوید. خط دوم 

ی جیانبی بیه    کنید یک حمله ها با شماست. سعی شما هفده تا، از بابی به اونور، مسئولیت فیل و صعود از نردبان»

شاید ما بتونیم مدافعان رو پراکنده کنیم. فرانک، هیزل، پرسی، فقط هیر کیاری تونسیتید    . دیوار غربی انجام بدید

اگیر  »او به سمت کل کوهورت برگشیت.  « ها رو نشون بدید. سعی کنید زنده نگهش دارید. بکنید. به پرسی طناب
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ی دیوار بره مین اطمینیان مییدم کیه میدال میورال رو بگییره. پییروزی بیرای          کسی بتونه به عنوان اولین نفر باال

 «کوهورت پنجم!

 ها به هم ریخت. کوهورت با نا مطمئنی فریادی کشید و صف

 «هر کاری تونستید بکنید؟»پرسی اخم کرد: 

 «ترین رای اعتماد. آره، بزرگ»هیزل آهی کشید: 

 «مدال مورال چیه؟»پرسید: 

تیرین افتخیار بیرای اولیین      بیزرگ »او مجبور بود تمام جوایز ممکن راحفظ کند. « ل نظامی.یه مدا»فرانک گفت: 

 «... سوزیم یا غرق میشیم یا سربازی که به دژ نفوذ کنه، چون ما می

 «های آبی. توپ»حرفش را قطع و به پرسی نگاهی کرد: 

 «چی؟»پرسی پرسید: 

ها بیرون میارن. اون جا یه سیستم پمپیه، ییه    رو از قناتهای جنگی روی دیوار ها اون ها آب  توپ»فرانک گفت: 

ماهی بند، من نمیدونم اون چه طور کار میکنه. اما اون ها تحت فشار بسیار شدیدی هستند. اگر تو بتونی اون هیا  

 «–رو کنترل کنی همونطور که رودخونه رو کنترل کردی 

 «فرانک! این ایده عالیه!»هیزل گفت: 

دونم تو رودخونه چطور اون کار رو کردم. من مطمئن نیسیتم بتیونم از    من نمی»رسید:  نمیپرسی مطمئن به نظر 

 «ها رو کنترل کنم. این فاصله توپ

اون »کیرد.   فرانک به دیوار شرقی دژ اشاره کرد. جایی که کوهورت پنجم به آن حمله نمی« شیم. تر می ما نزدیک»

گیرن. من فکر کنم ما میتونیم دزدکیی بیه اون    ه رو جدی نمیجا مدافعان ضعیف ترن. اون ها هیچوقت سه تا بچ

 «جا خیلی نزدیکشیم قبل از این که ما رو ببینن.

 «چه طوری دزدکی نزدیکشیم؟»پرسی پرسید: 

 «تو میتونی اون کار رو دوباره انجام بدی؟»فرانک به سمت هیزل چرخید: 

 «به کسی چیزی نمیگی!تو گفتی که در اون مورد »ی او زد:  هیزل با مشت به سینه

 یک دفعه فرانک احساس خیلی بدی پیدا کرد. او خیلی در آن فکر غرق شده بود...
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هیا حیرف میزنیه. زمیین      خیال، مشکلی نیست. پرسی اون داره در میورد گیودال   بی»هیزل زیر لب غرولندی کرد: 

ها هنیوز هیم    تن، اما بسیاری از انها فرو ریخ ها سوراخ سوراخ شده. بعضی ها در طول سال ی تونل مارس به وسیله

اند. من تو پیدا کردن اون ها و استفاده ازشون خیلی میاهرم، اگیه مجبیور باشیم میتیونم اون هیا رو        قابل استفاده

 «خراب کنم.

 «همون کاری که با گورگون ها کردی، برای این که اون ها رو کند کنی.»پرسی گفت: 

که پلوتو خیلی باحاله. اون خدای هر چیزیه که زیر زمینه. هیزل میتونیه  من گفتم »فرانک در تایید سر تکان داد. 

 «ها و ... رو پیدا کنه. ها، دریچه غار ها، تونل

 «ها راز بودند. و این»هیزل ناله کرد: 

 «–آره، ببخشید. اما اگه ما بتونیم نزدیکشیم »فرانک احساس کرد که سرخ شد 

های آبی رو از کار بنیدازم...   و اگر من بتونم اون توپ»کرد.  را هضم می پرسی سری تکان داد، انگار داشت این فکر

 «کنیم؟ بعدش چی کار می

ها استفاده نکرده  وقت قبالً از آن هیچ و داشت؛ را چک کرد. او همیشه تیر های مخصوصی را برمی فرانک ترکشش

 وب باشد تا توجه آپولو را جلب کند.توانست آنقدر خ بود، اما شاید امشب همان شب باشد. شاید او باالخره می

 «ی منه، بریم. بقیه ش به عهده»او گفت: 
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XI 

 فرانک

 فرید حسینیان مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

هیایش درسیت اجیرا     ، عصبی شده بود. هییچ ییک از برنامیه   فرانک به خاطر این که از هیچ چیز مطمئن نبود

مهم بشکند، از بین برود، بسوزد، ضربه بخورد و یا روییش بنشییند. بیا    شد یک چیز  بود. او همیشه باعث می نشده

 کند. دانست که این استراتژی درست کار می این وجود می

کرد که او فقط تونیل را پییدا    ها بدون دردسر یک تونل پیدا کرد. در واقع فرانک این طور گمان می هیزل برای آن

هیایی کیه    سیاختند. گیذرگاه   نیاز هیزل را برآورده کند، خود را میی  ها طوری که رسید تونل است. به نظر می کرده

کردنید تیا هییزل را بیه جیایی کیه        شدند و مسیرشان را عیوض میی   بودند، ناگهان خالی می ها پیش پر شده سال

 خزیدند. ها در نور شمشیر درخشان پرسی، ریپتاید، در طول مسیر می خواست برود هدایت کنند. آن می

زدند، هانیبال، همان فیل، با شادی نعیره   هایی که فریاد می شنیدند. بچه ی سرشان صدای جنگ را میها از باال آن

هیا ریخیت.    های آبی. تونیل لرزیید و گیل و الی روی آن    و شلیک توپ 153های اسکورپیون کشید، انفجار پیکان می

ود. ییک شیلیک خیوب    اش برد. تکه چوب هنیوز در جییب کیتش سیالم و در امیان بی       فرانک دستش را داخل زره

 اش را به آتش بکشد... توانست شاهراه زندگی اسکورپیون می

 اش فکر نکن. است. درباره« 154اف ورد»او خودش را سرزنش کرد: فرانک بد! آتش 

 «ی ده فوتی از دیوار شرقی بیرون میایم. اونجا یه شکاف هست. ما تو فاصله»هیزل اشاره کرد: 

  «تونی بگی؟ چطور می»پرسی پرسید: 

 «دونم، اما مطمئنم. نمی»او گفت: 

                                                             
 است.افزار محاصره رومی که شباهت زیادی به بالیستا داشتهاسکورپیون یا اسکورپیو به معنی عقرب، یک جنگ 153
154  F-word  ناسزایی که با حرفf !!!!شروع می شود 
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 «تونیم از زیر دیوار هم تونل بزنیم؟ می»فرانک کنجکاو شد: 

ی بستر پیایین   نه، مهندسین باهوش بودن. اونها دیوارها رو با زیرسازی قدیمی ساختن که تا صخره»هیزل گفت: 

 «دونم! دونم. فقط می نپرس که این رو از کجا می و میره؛

ی سکندری خورد و لعنت فرستاد. پرسی شمشیرش را به آن سو آورد تا نور بیشتر شیود. چییزی   فرانک روی چیز

 بود نقره درخشان بود. که فرانک از رویش رد شده

 خم شد.

 «  بهش دست نزن!: »هیزل گفت

بزرگ به اندازه مشیت   «155بوسه هرشی»دست فرانک در فاصله چند اینچی از قطعه فلز متوقف شد. آن مثل یک 

 دستش بود.

 «نقره؟»فرانک گفت « خیلی بزرگه»

 «کنم بهش دست نزن. خطرناکه. در عرض یه ثانیه میره. خواهش می»صدای هیزل وحشت زده بود. « پالتین»

هیا   تواند خطرناک باشد؛ اما حرف هیزل را جدی گرفت. در حالی کیه آن  فرانک نفهمید که چطور یک تکه فلز می

 کردند، قطعه پالتینی در زمین فرو رفت. میتماشا 

 «دونستی؟ چطور می»او به هیزل خیره شد. 

 «بعداً توضیح میدم.»ها شده بود! او قول داد:  در نور شمشیر پرسی، هیزل به اندازه یک الر شبیه شبح

 یک انفجار دیگر تونل را لرزاند و آنها به جلو پیش رفتند.

هیا دژ دییوار شیرقی     بود، بیرون آمدنید. در جلیوی آن   بینی کرده که هیزل پیشها از سوراخی در همان جایی  آن

پشیت   توانست صف اصلی کوهورت پنجم را ببیند که با آرایش نظامی الک نمایان شد. در سمت چپشان فرانک می

وازه کردنید بیه در   ها سیعی میی   بود. آن ها تشکیل داده رفتند، سپرها یک پوسته در اطراف و روی سر آن پیش می

کردنید   های آتشین اسکورپیون پرتاب میی  ها سنگ و پیکان اصلی برسند اما مدافعان از باالی سرشان به سمت آن

شد. یک توپ آبی بایک صدای کوبنده تخلیه شد و جریان پرفشاری از مایع، یک  ها منفجر می که در کنار پای آن

 گودال از گل و الی در جلوی کوهورت ایجاد کرد.

 «فشار خیلی زیادی بود.»شید. پرسی سوت ک
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کردنید و بیه متحدینشیان     بودند. تماشا می ها در پشت ایستاده بودند. آن کوهورت سوم و چهارم حتی جلو نیامده

پشیت   ها جمع شده بودند و بیه آراییش الک   خندیدند. مدافعان روی دیوار باالی دروازه خوردند می که شکست می

 پسیرفت کیرده   «کتک زدن کوهورت پنجم»گفتند. مسابقات جنگ به  خورد ناسزا می که به جلو و عقب تلوتلو می

 بود.

 156ا گرفت.خون جلوی چشمان فرانک ر

تر بیود را بییرون کشیید. سیر      او به ترکشش دست برد و یک تیر که از بقیه سنگین« بیاید اوضاع رو تغییر بدیم.»

بیود. شیلیک آن    شده دار تیر آویخته فلزی به شکل کالهک موشک بود. یک طناب طالیی خیلی باریک به سر پر

ایی اکثر کمانداران نیاز داشت؛ اما فرانک بازوهیای قیوی و   با دقت به باالی دیوار، به قدرت و مهارتی بیشتر از توان

 گیری خوبی داشت. نشانه

 کند. او با امیدواری فکر کرد، شاید آپولو دارد تماشا می

 «اون چی کار میکنه؟ یه چنگاله؟»پرسی پرسید: 

 «های آبی رو از کار بندازی؟ تونی توپ بهش میگن چنگال هیدرا. می»فرانک گفت: 

« هی! اینجا رو ببینید! قربانی بیشتر!»ها ظاهر شد. او برای دوستانش فریاد کشید:  وی دیوار باالی آنیک مدافع ر

 «پرسی، اآلن خوبه.»فرانک گفت: 

ترین توپ آبی رفتند و لولیه را   ها بخندند. بعضی به سمت نزدیک های بیشتری اطراف بارو جمع شدند تا به آن بچه

 به سمت فرانک تاب دادند.

 چشمانش را بست و دستش را باال برد.پرسی 

 «ها! منفجر شید، بازنده»باالی دیوار یکی فریاد زد: 

 بووووم!

 ها جیغ کشیدند. توپ در یک انفجار آبی، سبز و سفید ترکید. وقتی موج کوبنده مدافعان را روی دیوار کوبید، آن

قاپیدند و به جایی امن بردند. سپس این انفجار بیا  ها را  های غول پیکر آن بچه ها از اطراف دیوار افتادند، اما عقاب

هیای آبیی روی باروهیا     خط لوله ها پشتیبانی شد که کل دیوار شرقی را به لرزه در آورد. یکی پس از دیگری توپ

ها فروکش کرد. مدافعان با سردرگمی یا متفرق شدند و یا به هوا پیرت شیدند کیه     منفجر شدند. آتش اسکورپیون
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بیود. در دروازه اصیلی کوهیورت پینجم آراییش       هیای نجیات دهنیده گذاشیته     ی را بر دوش عقاباین، کار شدید

 نظامیشان را فراموش کرده و با حیرت سپرهایشان را پایین آورده و به هرج مرج چشم دوخته بودند.

اش  سیر فلیزی   فرانک تیرش را انداخت. تیر با سرعت باال رفت و طناب درخشان را با خود برد. وقتی به باال رسید،

توانسیت پییدا کنید پیچیید. قسیمتی از دییوار، ییک         به صورت چندین تسمه از هم باز شد دور هر چیزی که می

که مثل لنگیر بیه بیارو     اسکورپیون، یک توپ آبی شکسته و چند نفر از مدافعان کمپ که فریاد کشیدند و درحالی

شیدند و ییک نردبیان     فاصیله دو فیوت از هیم بیاز     های طناب اصیلی بیا   بودند، خود را دیدند. دستگیره بسته شده

 ساختند.

 «برو!»فرانک گفت: 

 «اول تو. این مهمونی تویه»پرسی لبخند زد: 

فرانک مکثی کرد. بعد کمانش را به پشتش بست و شیروع بیه بیاال رفیتن کیرد. پییش از اینکیه میدافعان آنقیدر          

ی از راه را طی کرده بود. فرانیک بیه گیروه اصیلی     حواسشان جمع شود که زنگ خطر را به صدا در بیاورند، او نیم

 بودند.   ها مات و مبهوت به او خیره شده کوهورت پنجم نگاه کرد. آن

 «خب؟ حمله کنید!»فرانک فریاد کشید: 

گون اولین کسی بود که تکان خورد. لبخندی زد و دستور را تکرار کرد. فریاد شیادی از مییدان نبیرد بلنید شید.      

توانست نگاه کند. او تا روی دیوار خودش را باال کشید. جایی که سیه   صدا در آورد اما فرانک نمیهانیبال با شادی 

 کردند نردبان طنابی او را قطع کنند. مدافع سعی می

بیال زره   چلفتی بودن و لباس فلزی به تن داشتن! فرانک مثل ییک تیوپ بییس    یک مزیت برای چاق و دست و پا

ها مثل میخ واژگیون شیدند. فرانیک کنتیرل نبیرد را در دسیت        افعان انداخت و آنپوش بود. او خودش را روی مد

کوبید. بعضیی تییر شیلیک کردنید. برخیی       داد و مدافعان را به زمین می گرفت. پیلومش را به جلو و عقب تاب می

د. سیپس  کیر  سعی کردند که با شمشیرهایشان به گارد او نفوذ کنند. اما فرانک احساس غیر قابل توقف بودن میی 

داد که انگار برای جنگیدن بیه دنییا آمیده     نظامش را حرکت می هیزل در کنارش ظاهر شد، طوری شمشیر سواره

 بود.

 پرسی به باالی دیوار رسید و ریپتاید را باال برد.

 «چه جالب!»گفت: 
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انیبیال بیا سیرعت بیه     ها شکسته شیدند. ه  ها دروازه سازی کردند. زیر آن ها با هم مدافعان را از روی دیوار پاک آن

 جهیدند. 157سمت دژ رفت. تیرها و سنگ بدون هیچ آسیبی از روی زره کوالرش

 کوهورت پنجم پشت سر فیل یورش برد و نبرد تن به تن آغاز شد.

 در نهایت در حاشیه زمین مارس، شعار جنگ بلند شد. کوهورت سوم و چهارم دویدند تا به جنگ ملحق شوند.

 «دیر کردن. کمی»هیزل غرولند کرد: 

 «ها رو بگیرن. نمی تونیم اجازه بدیم اونها پرچم»فرانک گفت: 

 «اونها مال ماست.»پرسی موافقت کرد. « نه!»

انید.   ها کنیار هیم کیار کیرده     ها مثل یک تیم حرکت کردند انگار که سه نفرشان سال حرف بیشتری الزم نبود. آن

 سمت پایگاه دشمن پایین رفتند.های داخلی به  فرانک، هیزل و پرسی با سرعت از پله
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XII 

 فرانک

 مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

فرانک، پرسی و هیزل به قلب دشمن حمله کردند. هر کیس را کیه    بعد از آن جنگ غیرقابل کنترل شده بود.

افتخیار کمیپ ژوپیتیر، کوهیورت      –رفتند. کوهورت اول و دوم  و جلو می دادند شکست می دیدند، سر راه خود می

در زیر حمالت سنگین و ایین احسیاس    –های جنگی بسیار منظم  ها رسیده بودند و ماشین هایی که خوب به آن

 نوظهور که در سمت بازنده باشند، از پا در آمدند.

ار نیامعمول  جنگید، و در میان رده های مدافعان با روشی بسیی  بخشی از مشکلشان پرسی بود. او مانند شیطان می

کرد و به جای سوراخ کردن حرییف بیا شمشییر، کیاری کیه       ها را خالی می کرد. با شمشیر زیر پای آن حرکت می

زد  ی شمشیرش میی  کرد. او اعضای کمپ را با تیغه با شمشیرش زخمی سطحی ایجاد می دادند، ها انجام می رومی

شیاید بیه کوهیورت نخسیت فرمیان       –کرد. اوکتاویان با صدایی تیز جیغ کشیید   و به طور کلی وحشت ایجاد می

ن پایان داد. با کرد با صدای بلند آواز بخواند، اما پرسی به آ داد که موقعیتشان را حفظ کنند، یا شاید سعی می می

خیود اوکتاوییان کوبیید.     ی شمشییرش را بیه کیاله    چند پشتک از سد های دفاعی گذشت و با صدای بلند دسیته 

 سنتاریون مانند یک عروسک خیمه شب بازی پارچه ای وا رفت.

ه بیود و  کرد که نوکِ آن کنید شید   فرانک آنقدر به تیراندازی کرد تا تیردانش خالی شد. او از تیرهایی استفاده می

گذاشت. بعد پیلیوم خیود را بیر سیر یکیی از       توانست کسی را بکشد اما کبودی بسیار وحشتناکی را به جا می نمی

 مدافعان شکست و با اکراه گالدیوس خود را بیرون آورد.

در این حال هیزل به پشت هانیبال رفت. او به سمت مرکیز بیرج و بیاروی دشیمن حرکیت کیرد و از آن جیا بیه         

 «بریم تنبال»د پوزخند زد: دوستان خو

 .خدایان اولمپ! او چه قدر زیباستفرانک فکر کرد، 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

کردنید   بی دفاع بود. معلوم بود که مدافعان هیچ گاه فکر نمی ها به سمت مرکز مقر دویدند. نیروی داخلی واقعاً آن

اران کوهیورت ییک و دو   د تواند تا این مرحله پیش بیاید. هانیبال در بزرگ را شکست. داخیل، پیرچم   که حمله می

کردند. نشان گروه با بی دقتیی   بازی می 158ها و مجسمه های کوچک میتومجیک دور میز نشسته بودند و با کارت

 روی دیوار آویزان شده بود.

هایشان به عقب پیرت   هیزل و هانیبال مستقیم به سمت داخل اتاق حرکت کردند و پرچم داران را از روی صندلی

 میز پا گذاشت و وسایل بازی پراکنده شدند.   کردند. هانیبال رو

ی کوهورت وارد شدند. پرسی و فرانک دشمن را خلع سالح کردنید، پیرچم را برداشیتند و کنیار      در این زمان بقیه

 هیزل، پشت هانیبال رفتند. بعد پیروزمندانه به همراه نشان دشمن به بیرون حرکت کردند.  

ی دشمن خیارج شیدند    جمع شدند. سپس با هم به طور باشکوهی از قلعهها  دسته های کوهورت پنجم به دور آن

 و دشمنان متعجب و دسته های مرتب متحدان را پشت سر گذاشتند.  

لحن او طیوری بیود کیه انگیار سیعی       «بازی تموم شد.»زد.  ها و سوار بر پگاسوس خود چرخ می رینا باالی سر آن

   «ترام جمع شوید.برای اح»ی خود را بگیرد.  کرد جلوی خنده می

کم کم اعضای کمپ دوباره روی زمین مارس دور هم جمع شدند. فرانک بسیاری از مجیروحین کوچیک را دیید،    

هیای میوی    ی آرایش های شمشیر به عالوه های کبود شده، و زخم های شکسته، چشم مقداری سوختگی، استخوان

 ده بود، اما هیچ کدام چیزی نبود که خوب نشود.های آبی به وجود آم بسیار جالب که توسط آتش یا انفجار توپ

او از روی فیل به آرامی پایین آمد. همراهانش دورش را گرفتند. به پشتش زدند و از او تعریف کردند. فرانک فکیر  

 اش بود، تا وقتی که گون را دید. بیند. این بهترین شب زندگی کرد دارد خواب می می

ها ییک دختیر را بیا برانکیارد حمیل       جله به سمت بیرون دژ هجوم آوردند. آندو نفر با ع «کمک!: »کسی فریاد زد

توانست بگویید   ی بچه ها به آن سمت دویدند. حتی از آن فاصله فرانک می کردند. تا او را زمین گذاشتند، بقیه می

ی کیه از زره  بود که در وضعیت بدی قرار داشت. روی تخت روان به پهلو دراز کشیده بود بیا نییزه ا   159که او گون

 انگار که او آن را بین سینه و دستش نگاه داشته بود، اما مقدار زیادی خون آنجا ریخته بود. –اش بیرون زده بود 

 زد.   دوید زیر لب حرف می وقتی به سمت او می «نه، نه، نه، ...»فرانک سرش را با ناباوری تکان داد. 
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   Mythomagic   نوعی کارت بازی، که شکل های روی کارت ها بیشتر از افسانه های یونان گرفته شده است. )انگار فقط در همین کتاب اسم این بازی

 شده!(آورده 
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اجازه دهند به او هیوا برسید. در حیالی کیه پزشیک کیارش را       پزشک همه را مجبور کرده بود که عقب بایستند و 

کرد که پود شاخ تک شاخ را زیر زره گون قرار دهد کیه   او سعی می –کرد، تمام لژیون در سکوت فرو رفته بود می

خیورد. رنیگ صیورتش     خون ریزی متوقف شود، و مقداری نکتار را بیه زور بیه خیورد او بدهید. گیون تکیان نمیی       

 د.خاکستری شده بو

 باالخره یکی از پزشکان سرش را باال آورد، به رینا نگاه کرد و سرش را تکان داد.

ریخیت شینیده نشید.     های آبی به روی دیوار قلعه می برای یک لحظه هیچ صدایی به غیر از صدای آب که از توپ

 هانیبال با خرطوم خود موهای گون را لمس کرد.

تحقیقیاتی  »بررسی کرد. توضیحات او به سختی و سیاهی آهین بیود.    رینا از باالی اسب بالدارش اعضای کمپ را

اش برای لژیون ییک افسیر خیوب بیود. میرگ بیا        شود. هر کسی که این کار را کرده است! کارِ تو هزینه انجام می

 «افتخار یک چیز است اما این ...

چوبی نیزه حکیاکی شیده بیود:    ی  فرانک مطمئن نبود منظور رینا چیست. بعد او متوجه نشانی شد که روی دسته

. اسلحه متعلق به کوهورت یکم بود و سر آن از جلوی زره بیرون زده بیود. گیون از پشیت     XII، لژیون Iکوهورت 

 نیزه خورده بود، احتماالً بعد از این که بازی تمام شده بود.

نگرانیی. انگیار کیه در حیال      کرد تیا  فرانک در جمعیت به دنبال اوکتاویان گشت. سنتاریون بیشتر با لذت نگاه می

 امتحان کردن یکی از نیرو های احمق خرس تدی اش بود. او نیزه نداشت.  

های خیودش خفیه کنید، امیا درسیت در همیان        خواست اوکتاویان را با دست های فرانک دوید. می خون به گوش

 لحظه گون بریده بریده شروع کرد به نفس کشیدن.  

 هایش را باز کرد، رنگ به صورتش برگشته بود.   ن چشمهمه یک قدم به عقب برداشتند. گو

اش بییرون زده بیود تیوجهی     ی هفت فوتی که از سینه او انگار که به نیزه «این جیه؟ همه به چی زل زدین؟-ای»

 نداشت.

 «امکان نداره. اون مرده بود. اون باید مرده باشه: »پشت سر فرانک یکی از پزشکان زمزمه کرد

خواست؟ من برگشیتم و در   یه رود اون جا بود و یه مرد که یه ... سکه می»گون سعی کرد تا بنشیند اما نتوانست. 

 «خب من ... من از اونجا اومدم بیرون. من نمی فهمم. چه اتفاقی افتاده؟ .خروج باز بود

 همه با وحشت به او زل زدند. هیچ کس سعی نکرد کمک کند.

 «سعی نکن بلند شی. فقط چشمات رو برای یه ثانیه ببند، باشه؟»فرانک کنار او زانو زد. 
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 «–چرا؟ چی »

 «فقط به من اعتماد کن.»

 گون چیزی را که او خواسته بود، انجام داد.

 «پرسی، هیزل، به من کمک کنید.»لرزیدند و چوب لغزنده بود.  ی نیزه را گرفت اما دستانش می فرانک دسته

 «–نکن! تو احتماالً : »خواهد چه کاری انجام دهد، گفت از پزشکان متوجه شد که فرانک می یکی

 «چی؟ بدترش میکنه؟: »هیزل بی مقدمه گفت

 «اونو ثابت نگه دارید. یک دو سه!: »فرانک نفس عمیقی کشید

 توقف شد.او نیزه را از جلو به بیرون کشید. گون حتی خود را عقب هم نکشید. خون ریزی به سرعت م

 «–خود به خود بسته شد. من نمیدونم چه جوری اما  : »هیزل نشست تا زخم را بررسی کند. او گفت

 «من خوبم، شما ها نگران چی هستید؟: »گون اعتراض کرد

با کمک پرسی و فرانک او روی پای خود ایستاد. فرانک به اکتاویان اخم کرد، اما صورت سنتاریون ماسکی بیود از  

 ن محترمانه.نگران بود

 کرد. فرانک فکر کرد، بعداً. بعداً به او رسیدگی می

گون. هیچ راه آسونی برای گفتن این وجود نداره. تو مرده بودی. تیو ییه جیورایی دوبیاره     : »هیزل با مالیمت گفت

 «برگشتی.

چطیوری،  »او مقابل فرانک سکندری خورد. دستانش محکم سیوراخ روی زره اش را فشیار دادنید.     «من ... چی؟»

 «چطوری؟

ایین  »کیرد برگشیت.    ی جمعیت داشت به ماجرا نگاه میی  رینا به سمت نیکو که عبوسانه از گوشه «سؤال خوبیه.»

 «هم جزو قدرت پلوتوئه؟

 «وقت اجازه نمیده که مردم از مرگ برگردند. پلوتو هیچ»نیکو سرش را تکان داد. 

توانید   ساکت بماند. فرانک تعجب کرد که این چیه معنیایی میی   داد که  او به هیزل نگاه کرد، انگار به او هشدار می

 داشته باشد، اما وقت نداشت تا در این باره فکر کند.
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 مرگ کنترلش را از دست داده. این تازه شروع است.صدایی رعد آسا در زمین پیچید: 

د شید و تقریبیاً رینیا را    هایشان را انداختند. هانیبال به حالتی عصبی شیپور زد. اسیکیپیو بلنی   اعضای کمپ سالح

 انداخت.  

 با نشاط نبود. صدای او اصالً «شناسم. من این صدا را می: »پرسی گفت

هیای آبیی    در وسط لژیون ستونی از آتش به هوا رفت. گرما مژه های فرانک را سوزاند. اعضای کمپ کیه بیا تیوپ   

ها بخیار بلنید شید. همگیی بیه       از آن هایشان خشک و هدف قرار گرفته بودند، دیدند که در یک لحظه تمام لباس

 عقب رفتند و یک سرباز بسیار بزرگ از درون انفجار بیرون آمد.

فرانک خیلی مو نداشت اما همان قدر که داشت مستقیم به سمت باال بود. سرباز ده پا ارتفاع داشت، لباس ارتیش  

کرد. موهای سیاه او مانند  و قدرت ساطع می کانادا را پوشیده بود که برای استتار در کویر بود. او از خود اطمینان

های چاقو نشیانه دار شیده    فرانک در باال به صورت یکنواختی کوتاه شده بود. صورت او زاویه دار و خشن و با زخم

درخشیدند پوشیانده بیود. او ییک کمربنید چنید       های او را که از داخل می بود. عینک صحرایی مادون قرمز، چشم

ی کمیری، ییک غیالف خنجیر و مقیداری نارنجیک متصیل شیده بیود. در           ه به آن یک اسلحهکاره پوشیده بود ک

 غول پیکر بود. 06دستانش نیز یک ام 

کرد به سوی او کشیده شد. هنگامی که همگی یک قدم عقب رفتند فرانیک   بدترین چیزی که فرانک احساس می

 این بود که او به آن سمت برود.یک قدم جلو رفت. او متوجه شد که سرباز بدون هیچ صدایی خواهان 

فرانک با نا امیدی دوست داشت فرار کند و جایی پنهان شود اما نتوانست. سه قدم دیگر برداشت. بعید روی ییک   

 زانو افتاد.

 ی اعضای کمپ حرکت او را تکرار کردند و زانو زدند. حتی رینا از اسب پیاده شد. بقیه

زمان بسیار زیادی از آخرین باری که من از کمیپ ژوپیتیر بازدیید کیردم     این خوبه، زانو زدن خوبه. : »سرباز گفت

 «گذشته.

فرانک فهمید که یک نفر زانو نزده است. پرسی جکسون، شمشیرش را هم چنان در دست داشت و به سرباز غیول  

 پیکر خیره شده بود.

 «هستی، چی میخوای؟ 160تو ایریس: »پرسی گفت

                                                             
160  Ares  خدای جنگ در یونان 
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خواست چیزی بگوید تا پرسی را تبرئه کند و خیدا را   ان برید. فرانک میو فیل نفسش نفر اعضای کمپ 555تمام 

 غول پیکر منفجر کند. 06 ی آن ام ترسید خدای جنگ دوستش را به وسیله دانست چه بگوید. می آرام، اما نمی

 های درخشانش را آشکار کرد. به جای آن، خدا دندان

یونانی من است. اما برای این پییروان، بیرای فرزنیدان روم     تو خیلی جرئت داری، نیمه خدا. ایریس فرم: »او گفت

 «من مارس هستم، حافظ امپراتوری، پدر الهی رومولوس و رموس.

 ... «با هم دیدار کردیم، ما ... ما مبارزه ای داشتیم ما قبالً: »پرسی گفت

ام. اما به تو اطمینان  زیادی جنگیدهمن با افراد »اش را چین انداخت، انگار سعی داشت به یادت بیاورد.  خدا چانه 

دهم تو تا به حال با من زمانی که مارس هستم نجنگیدی، اگر این کار را کرده بودی االن زنده نبیودی. حیاال،    می

 «زانو بزن، طوری که مناسب یک فرزند روم است. قبل از آن که بخواهی صبر مرا امتحان کنی.

 آتش جوشید. اطراف پاهای مارس زمین در دایره ای از

 «کنم. پرسی، خواهش می: »فرانک گفت

 پرسی آشکارا این کار را دوست نداشت، اما زانو زد.

ی خیوب و از   ییک خنیده   –او خندید  «ها، گوشهاتون رو به من قرض بدید! رومی»مارس جمعیت را بررسی کرد. 

لرزیید.   حالی که همچنان از ترس میی  ته قلب که بسیار مسری بود و تقریباً باعث شد تا فرانک هم لبخند بزند، در

خواستم اینو بگم. من از المپوس با یه پیغام اومده م. ژوپیتیر دوسیت نیداره کیه میا مسیتقیم بیا         من همیشه می»

هیا همیشیه    ها ارتباط برقرار کنیم، مخصوصاً این روزها. اما این بار استثنا قائل شده، برای این که شما رومیی  فانی

 «ید. من فقط اجازه دارم برای چند دقیقه با شما صحبت کنم، پس گوش بدید.مردم به خصوا من بود

جنگید، وقتی کشته میشن  مرد، که این طور نشده. هیوالهایی که باهاشون می این باید می»او به گون اشاره کرد. 

 «ی زمین راه میرن.هایی که قبالً مرده بودن االن دوباره رو مدت زیادی رو تو تارتاروس نمی مونن. بعضی از فانی

 این تصور فرانک بود یا واقعاً خدا به نیکو دی آنجلو خیره شده بود؟

کنید،   ها نگهبانی نمیی  تاناتوس به زنجیر کشیده شده. درهای مرگ باز شدند و هیچ کس از آن: »مارس اعالم کرد

دارن  هیا  پسیرای اون، غیول   .بیانحداقل نگهبانی، عادالنه نیست. گایا به دشمنان ما اجازه داده که به دنیای فانی 

علیه شما ارتش جمع میکنن، ارتشی که شما نمیتونین بکشیدشون. این جا تاراج میشه، مگه این کیه میرگ آزاد   

ها نجات بدین. فقیط اون میتونیه    بشه و سر کارش برگرده. شما باید تاناتوس رو پیدا کنین و اون رو از دست غول

 «این مشکل رو حل کنه.
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اوه، االن میتیونین بلنید شیین،    »انید.   طراف نگاه کرد و متوجه شد همگی همچنان در سکوت زانیو زده مارس به ا

 «سؤالی نبود؟

به خدا نزدیک شد. اوکتاویان نیز او را دنبال کرد. او مانند یک حیوان خزنده تعظییم کنیان    رینا با ناراحتی بلند و

 رفت. راه می

 «لرد مارس. ما خیلی مفتخریم.: »رینا گفت

 «–بیشتر از مفتخر، خیلی بیشتر از آن : »اوکتاویان گفت

 «خب؟: »مارس بشکنی زد

 «خب، تاناتوس خدای مرگه، نایب پلوتو؟: »رینا گفت

 «درسته.: »خدا گفت

 «ها اون رو دستگیر کردن. و شما گفتید غول»

 «درسته.»

 «و به همین دلیل مردم دیگه نمیمیرن؟»

تر میشه. اونایی که بدونن چیه طیور    طور ضعیف ی میان مرگ و زندگی همین نه همه باهم. اما پرده: »مارس گفت

باید از این استفاده کنن، از فرصت استفاده میکنن. هیوال ها کالً نابود کردنشون سخت بیود، امیا بیه زودی کیامالً     

مثیل   –دنیای زییرین رو پییدا کینن     غیر قابل کشتن میشن. بعضی از دورگه ها هم میتونن راهشون به بیرون از

 «.161کباب سنتاریون شیش

 «سنتاریون شیش کباب؟: »گون خود را عقب کشید

ها هم میفهمن که دیگیه نمیشیه میرد. اصیالً      طور بدون رسیدگی رها شه. حتی فانی اگه همین: »مارس ادامه داد

 «میتونی دنیای بدون مرگ رو تصور کنی؟

اما، آه، ای مارس قدرتمند و توانا، اگه ما نمیریم، این چیز خیوبی نیسیت؟ اگیر میا     . »اوکتاویان دستش را باال برد

 «برای مدتی نامحدود زنده بمونیم

                                                             
161   Shish Kebab ًهمان کباب ایرانی است تقریبا 
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احمق نباش پسر. یک قتل عام بزرگ بدون پایان؟ قصابی بدون هیدف؟ دشیمنانی کیه دوبیاره و     : »مارس نعره زد

 «میخوای؟ دوباره بلند میشن و هیچ وقت نمیشه کشتشون! این چیزیه که تو

 «تو خدای جنگی، تو خونریزی بدون پایان رو نمیخوای؟: »پرسی گفت

با تو جنگیدم. میتیونم بفهمیم کیه چیرا      گستاخ، این تویی؟ شاید من قبالً»عینک مادون قرمز مارس درخشیدند. 

از  دوست داشتم بکشمت. من خدای رومم بچه. من خدای ارتشی هستم که برای عدالت ازش استفاده میشه. مین 

جینگم. مین جنیگ     کنم. خوشحال میشم که دشمنام رو زیر پام له کنم. اما بدون هیدف نمیی   لژیون محافظت می

 «به من خدمت خواهی کرد. فهمی و بدون پایان نمیخوام. تو به زودی این رو می

 «احتمالش نیست.: »پرسی گفت

هیا دو دوسیت    فقیط نیشیخند زد، انگیار آن   دوباره، فرانک منتطر بود که خدا او را روی زمین له کند، امیا میارس   

 گفتند. قدیمی بودند که داشتند چرت و پرت می

من دستور به یک جستجو میدم. شیما میریید بیه شیمال و تانیاتوس رو در سیرزمینی فراتیر از        : »خدا بشکنی زد

ر باشیید، از پسیرش،   کنید. از گایا بر حیذ  ها رو خنثی می ی غول کنید. نقشه اون رو آزاد می. کنید خدایان پیدا می

 «ترین غول هم بر حذر باشید! بزرگ

 «سرزمینی فراتر از خدایان؟»در کنار فرانک هیزل صدای زیری از خود درآورد. 

آره درسته. هیزل لوسکه. تو میدونی من کجا رو مییگم.  »را محکم گرفت.  06ی ام  مارس به او خیره شد، او دسته

توی اون لژیون افتخارش رو از دست داد یادشیون مییاد! احتمیاالً اگیر      ی کسایی که اینجان سرزمینی رو که همه

این مأموریت موفقیت آمیز باشه و شما تا زمان جشن خوشیبختی برگردین...احتمیاالً افتخیارتون برمیگیرده. اگیه      

ز بین موفق نشید، دیگه کمپی باقی نمیمونه که بخواید بهش برگردید. روم تاراج میشه، این میراث برای همیشه ا

 «ی من اینه: شکست نخورید. میره، پس توصیه

اوم. لرد مارس. فقط یه چیز کوچولو. یه مأموریت نیاز »اوکتاویان به شکلی توانست بیشتر خم شود و تعظیم کند. 

به یک پیشگویی داره، یک شعر معماگونه که ما رو هدایت کنیه! میا قیباًل اونیا رو از کتیاب سییبیلین بیه دسیت         

ی خدایان رو نشون بده. خب اگه من بتونم بروم و هفده تیا   ا االن این به پیشگوها بستگی داره تا ارادهمیاوردیم، ام

 «–حیوان عروسکی بیارم و احتماالً یه چاقو 

 «تو پیشگویی؟»خدا صحبتش را قطع کرد. 

 «بله سرورم.-ب»
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 «کسی خودکار داره؟»مارس یک طومار را از کمربندش بیرون کشید. 

 ن به او زل زدند.اعضای لژیو

 «دویست رومی و هیچکدوم خودکار ندارید؟ مهم نیست!»مارس آهی کشید. 

ها جیغ زدنید. بعید نارنجیک     را به پشت خود انداخت و یک نارنجک دستی بیرون آورد. بسیاری از رومی 06 او ام

 تبدیل شد به یک خودکار معمولی و مارس شروع کرد به نوشتن.

 تونه به نارنجک تبدیل شه؟ شمشیر تو هم میخوانی از او پرسید:  پرسی نگاه کرد. با لب فرانک با چشمانی گِرد به

 .نه، خفه شوپرسی جواب داد: 

تیونی ایین رو بیه کتابیت اضیافه       اینجاست! پیشگویی. می. »مارس نوشتن را تمام کرد و طومار را به اوکتاویان داد

 «کنی، کف زمین حکش کنی، یا هر کاری که دوست داری.

تیا غیروب آفتیاب     و این میگه، برید به شمال. تاناتوس رو پیدا کنید و اونو آزاد کنیید؛ »اوکتاویان طومار را خواند. 

 «ژوئن برگردید یا بمیرید. 50

   «آره. مفهوم نیست؟: »مارس گفت

 «ها معموالً واضح نیستند. اونا رمزگونه هستن، قافیه دارند و ... خب، سرورم پیشگویی»

 «آره؟»ر تصادفی یک نارنجک دیگر را از کمربندش برداشت. مارس به طو

 «پیشگویی واضحه! یک جستجو!: »اکتاویان اعالم کرد

جواب خوبی بود. حاال، دیگه چی مونیده؟ ییه چییزه دیگیه هیم      : »اش زد و گفت مارس نارنجک را آهسته به چانه

 «بود...اوه، آره.

 «، بچه.162بیا اینجا»او به سمت فرانک برگشت. 

تر به نظر آمد. پاهایش شروع کردند به لرزیدن. حیس تیرس    فرانک فکر کرد، نه. چوب سوزان داخل کتش سنگین

 شان آمده بود. و وحشت در او رخنه کرد، بدتر از روزی که آن افسر ارتش به خانه

 جلوتر رفت.توانست متوقفش کند. او بر خالف میلش یک قدم  میدانست که چه اتفاقی قرار است بیفتد، اما نمی

 «گرفتن اون دیوار کار قشنگی بود، بچه. کی داور این مسابقه بود؟: »مارس نیشخندی زد وگفت
                                                             

162  C’mere  مخففی برایCome Here . 
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 رینا دستش را بلند کرد.

ی من بود. اولین نفری کیه روی دییوار بیود، بیازی رو بیرای       تو اون بازی رو دیدی داور؟ اون بچه: »مارس پرسید

 «بود. شما که کور نیستید، هستید؟ 163ام وی پی بازیتیمش برد. مگر اینکه کور بوده باشی، یه 

 «نه لرد مارس.»خواست موشی را ببلعد.  رینا طوری نگاه کرد که انگار می

بیرای   «ی مین اینجاسیت.   بچیه : »او بر سر لژیون فریاد زد «پس مطمئن شو که لوح رو بگیره.: »مارس تقاضا کرد

 رون خاک ذوب شود.این که اگر کسی نشنیده باشد. فرانک دوست داشت د

پسر امیلی ژنگ، اون یه سرباز خوب بود، یه زن خوب. این بچه، فرانک، خودش رو امشب ثابیت  : »مارس ادامه داد

 «ی مردونه مجهز شی. کرد. تولدت با تأخیر مبارک. وقتشه که تو با یه اسلحه

که زیر بیار وزن آن تیوپ جنگیی     را به سوی فرانک پرتاب کرد. برای کسری از ثانیه فرانک احساس کرد 06 او ام

تر و الغر تر شد. وقتی فرانک آن را گرفیت، اسیلحه    بزرگ له خواهد شد. اما تفنگ در میان هوا تغییر کرد. کوچک

یک نیزه بود. نیزه یک بدنه از جنس طالی امپراتوری داشت و نوکی سخت مانند یک استخوان سیفید کیه ماننید    

 لرزید. یک نور شبح گونه می

نوک آن از جنس دندان اژدهاست. تو هنوز یاد نگرفتی که از هوش مادرت استفاده کنی، تونسیتی؟  : »فتمارس گ

خب اون نیزه به تو مقداری تنفس میده تا کارت رو انجام بدی. اون سه شیارژ داره کیه میتیونی ازشیون اسیتفاده      

 «کنی، پس ازش هوشمندانه استفاده کن.

حاال سرپرست این مأموریت برای آزاد »ار کرد که انگار موضوع تمام شده. فرانک متوجه نشد اما مارس طوری رفت

 «سازی تاناتوس فرزند من فرانک ژنگ هست، مگر اینکه کسی اعتراضی داشته باشه؟

کسی حتی یک کلمه نیز صحبت نکرد. اما بسیاری از اعضای کمپ به فرانک با حسادت، عصبانیت و تنیدی   قطعاً

 نگاه کردند.

 «تو میتونی دو نفر رو همراه خودت داشته باشی، این قانون است. یکی از اونا باید این پسر باشد.»: مارس گفت

اون باید تو این سفر یه مقدار احترام به مارس رو یاد بگیره، یا در حال تالش بمیره. برای »او به پرسی اشاره کرد. 

ی از آن میذاکرات پارلمیانی سینا رو برگیزار     دومی، من اهمیتی نمیدم. هرکی رو که دوست داری انتخاب کن. یک

 «کنید. شما همتون تو اون زمینه خیلی خوبید.

 تصویر خدا لرزید، نور در سرتاسر آسمان منفجر شد.

                                                             
163  MVP 
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 «ها من رو ناامید نکنید! ی منه. تا دیدار بعدی، رومی این نشانه: »مارس گفت

 خدا در آتش فوران کرد و بعد، او رفته بود.

فرانک برگشت. عبارتی که به کار برد، مخلوطی از شگفتی و انزجار بود. انگیار کیه بیاالخره توانسیته     رینا به سمت 

 «درود بر فرانک ژنگ، پسر مارس.: »گفت و ها دستش را باال آورد؛ بود آن موش را ببلعد. به روش احترام رومی

 ست. شب عالی او ویران شده بود.  خوا ها را نمی تمام لژیون از او تقلید کردند، اما فرانک دیگر توجه آن

مارس پدر او بود. خدای جنگ او را به آالسکا فرستاده بود. او برای تولدش چیزی بیشتر از یک نیزه داشیت، ییک   

 حکم اعدام نیز دریافت کرده بود.
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XIII 

 پرسی

 فرید حسینیان مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

 یک تکه سنگ!!، یعنی مثل پرسی مثل قربانیان مدوسا خوابید

توانست به یاد بیاورد، در یک تخت راحت و امن نخوابیده بود. با وجیود روز نیامعمولی    او از موقعی که... حتی نمی

 خوابی. که داشت و هزاران فکر که در ذهنش بود، بدنش بر او مسلط شد و گفت: تو اآلن می

گذشتند. او یک فیان   تصاویر کدر روی شیشه قطار می ها مثل دید. اما آن البته او رویاهایی دید. او همیشه رویا می

 دوید تا او را بگیرد. های پاره دید که می مو فرفری را با لباس

  «من پول خرد اضافه ندارم.»پرسی گفت: 

 165گیردیم. تایسیون   ! از جات تکون نخور! ما دارییم دنبیال تیو میی    164چی؟ نه، پرسی. این منم، گراور»فان گفت: 

 «کنیم موقعیتت رو پیدا کنیم. تره. ما داریم سعی می کنیم اون از همه نزدیک فکر مینزدیکه. حداقل ما 

 اما فان مثل مه ناپدید شد.« چی؟»پرسی گفت: 

هیا میا نمیی     خدایان را شیکر! بیرای میاه   »دوید. دست او را گرفت. آنابث گفت:  سپس آنابث داشت در کنارش می

 «تونستیم تو رو ببینیم. حالت خوبه؟

یاد حرف جونو افتاد. او برای ماه ها در خواب بود اما حاال بیدار است. الهه عمداً او را مخفی کرده بود اما  پرسی به

 چرا؟

                                                             
164  Grover 
165  Tyson  
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 «تو واقعی هستی؟»از آنابث پرسید: 

اش ایستاده است. اما آنابث شروع بیه محیو    کرد هانیبالِ فیل روی سینه خیلی دوست داشت باور کند. احساس می

 «از جات تکون نخور! اینطوری پیدا کردنت برای تایسون راحت تره. هر جا که هستی بمون.» شدن کرد و داد زد:

بعد او رفته بود. تصاویر سرعت گرفتند. او ییک کشیتی بیزرگ را در ییک حیوض خشیک دیید. کیارگران تیالش          

داد. او  میی کردند بدنه را تمام کنند. یک پسر با مشعل جوشکاری سر یک اژدهای برنزی را بیه دماغیه جیوش     می

 ها برای او کمین کرده و شمشیری در دستانش است. خدای جنگ را دید که در موج

های طالییی میوج دار    کرد. چمن های برکلی نگاه می صحنه عوض شد. پرسی در زمین مارس ایستاده بود و به تپه

ها شکل گرفیت.   وردگیاش با سایه ها و چین خ شدند و یک صورت روی زمین پدیدار شد، یک زن خوابیده. قیافه

 گفت: چشمانش بسته ماندند، اما صدایش در ذهن پرسی سخن می

رسی پرسی جکسون اما برای مین   ایه که پسر من کرونوس رو نابود کرد. تو خیلی مهم به نظر نمی پس این دورگه
هیا انجیام    ا و رومیه ارزشمندی. به شمال بیا. آلکیونئوس رو مالقات کن. جونو می تونه بازی کوچکش رو با یونانی

 بده اما در نهایت تو سرباز پیاده منی. تو کلید شکست خدایانی.

رویای پرسی تار شد. او در یک نمونه از مرکز فرماندهی کمپ، البته به بزرگی تئاتر، ایستاده بود. ییک پرینسییپیا   

هیای طیالی امپراتیوری بیا      سیالح هایی در زره رومی، و  با دیوارهای یخی و مه سرد معلق در هوا. زمین با اسکلت

برفک پوشیده شده بود. در انتهای اتیاق ییک شیمایل عظییم مثیل سیایه نشسیته بیود. پوسیتش از طیال و نقیره            

های رینا سیاخته بودنید. پشیت سیرش ییک مجموعیه از        درخشید انگار که یک آدم برفی بود که از روی سگ می

 گ طالیی روی یک پایه آهنی بود.های پاره و یک عقاب بزر نمادهای از بین رفته، پرچم

این مفرح خواهد بود، پسر نپتون. هزاران سال از زمانی که من یک دورگیه  »صدای غول در سالن بزرگ بلند شد: 

 «با لیاقت مثل تو رو در هم شکستم میگذره. من در باالی یخ منتظرت هستم.

دانسیت کجاسیت. سیپس او بیه خیاطر آورد.       لرزید از خواب بیدار شد. برای یک لحظه نمی پرسی در حالی که می

کمپ ژوپیتر، سربازخانه کوهورت پنجم. او روی تختش دراز کشید و به سقف خیره شید و سیعی کیرد تیا تیپش      

 سریع قلبش را کنترل کند.

کیرد صیورت زن    یک غول طالیی منتظر بود تا او را نابود کند. بی نظیره! اما چیزی کیه بیشیتر او را عصیبی میی    

کرد؛ اما مطمئن بود سرباز پییاده بیودن بید     پرسی شطرنج بازی نمی تو سرباز پیاده منی.ها بود.  ی تپهخوابیده رو

 میرند. ها زیاد می است. آن
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گشیت. شیاید بیه     تر رویایش هم مشوش کننده بود. یک فان به نام گیراور دنبیال او میی    های دوستانه حتی بخش

بود. فردی به اسم تایسون هم در جسیت و   پاتی کشف کرده ارتباط تله - اسمش چی بود؟–همین دلیل دان یک 

 جوی او بود و آنابث به او اخطار داده بود که همان جایی که بود بماند.

هایشیان را مسیواک    پوشییدند و دنیدان   هایش با سرعت مشیغول بودنید. لبیاس میی     روی تختش ایستاد. هم اتاقی

پیچید. ییک توگیا. یکیی از الرهیا داشیت       بلند خال خالی میزدند. داکوتا داشت خودش را در یک پارچه قرمز  می

 داد. زد را به او نشان می کرد و گره می جایی را که باید تا می

 «صبحانه؟»پرسی امیدوارانه پرسید: 

یک صیبحانه سیریع   »سر فرانک از تخت زیری باال آمد. زیر چشمانش گود افتاده بود انگار که خوب نخوابیده بود. 

 «به جلسه سنا بریم.و بعدش باید 

 166خورد! اید تلوتلو می-های کول سر داکوتا در توگایش گیر کرده بود. او مثل شبحی با لکه

 «های تختم رو بپوشم؟ ام، منم باید مالفه»پرسی گفت: 

شن. تو باید بیرای پینج    اون فقط برای سناتورهاست. اونها ده نفرن که هر سال انتخاب می»فرانک خرناس کشید: 

 «کمپ باشی تا صالحیتت تایید بشه. سال در

 «پس چرا ما به جلسه دعوت شدیم؟»

 ترسید که پرسی عقب بکشه. صدای فرانک نگران بود. انگار می« می دونی... به خاطر جستجو.»

 «هیزل. یعنی اگه دوست داری... باشیم. تو، من و ما باید تو بحث حضور داشته»

اسیت.   د؛ اما پرسی احساس کرد قلبش مثل یک تافی کشییده شیده  خواست او احساس گناه کن شاید فرانک نمی

سوخت. معرفی شدن توسط خدای جنگ روبروی تمام اعضیای کمیپ. عجیب کابوسیی! بیه       دلش برای فرانک می

توانست به آن صورت بچگانه با لوچه آویزان نه بگویید. بیه فرانیک مسیئولیت بزرگیی داده       عالوه پرسی چطور می

 بود. به کمک پرسی نیاز داشت. دهد. فرانک ترسیده رسید او را به کشتن می یشده بود که به نظر م

هیا پرسیی را مثیل ییک      و شب گذشته آن سه نفر تیم خوبی بودند. فرانک و هیزل، جدی و قابل اعتماد بودند. آن

رف میارس  آمد. مخصوصیاً وقتیی کیه از طی     ی این جستجو خوشش نمی خانواده پذیرفته بودند. اما هنوز او از ایده

 صادر شد و به ویژه پس از رویاهایش.

                                                             
 تر ندیده بودم!!!تشبیه از این مسخره 166
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کیرد. کمیک    او از تختش پایین آمد و لباس پوشید. تمام مدت او به آنابث فکر میی « اممم، بهتره من آماده بشم.»

 کرد این بود که از جایش تکان نخورد. توانست زندگی سابقش را بازگرداند. تنها کاری که باید می در راه بود. می

 کردند: پچ می کردند و درباره شب گذشته پچ پرسی متوجه شد که همه به او نگاه میسر صبحانه 

 «دو خدا در یک روز...»

 «سبک نبرد غیر رومی...»

 «توپ آبی باالی دماغم...»

های سیب و چنید لییوان    ها، گوشت خوک، کلوچه مرغ تر از این بود که اهمیت بدهد. او پنکیک ها، تخم او گرسنه

کنید و   خورد اما رینا اعالم کرد که سنا االن در شهر جلسه را آغیاز میی   بلعید. او بیش از این هم می پرتقال را آب

 تمام کسانی که توگا داشتند بلند شدند که بروند.

 رفت. هیزل داشت با یک سنگ دو قیراطی شبیه یاقوت ورمی« شروع شد!»

، آه جلسیه سینا. مین    167سه نفیر! بونیا فرچونیا   شما »ها ظاهر شد.  ویتلیوس شبح در درخششی بنفش در کنار آن

 «__زمانی رو که سزار به قتل رسید رو به خاطر دارم. چرا، مقدار خون روی توگاش

 «ممنون ویتلیوس، ما باید بریم.»فرانک حرفش را قطع کرد. 

باکانیه در   بیهای آهنی رینا که  کردند. با وجود سگ رینا و اکتاویان حرکت سناتورها به بیرون کمپ را رهبری می

کردند. پرسی در گروه متوجیه نیکیو    ها را دنبال می رفتند، هیزل، فرانک و پرسی از پشت آن جاده جلو و عقب می

رسیید امیا    کرد که کمی رنگ پریده به نظر می بود و با گون صحبت می آنجلو شد که یک توگای سیاه پوشیده دی

 انگیزی حالش خوب بود. شگفتبا توجه به اینکه او شب گذشته مرده بود، به طور 

تر کرد که برادر هییزل   وگویش ادامه داد که این پرسی را مطمئن نیکو برای پرسی دست تکان داد، سپس به گفت

 کوشد از او دوری کند. می

رسید که بسیاری از سناتورها با توگایشیان مشیکل    اش سکندری خورد. به نظر می داکوتا در ردای قرمز خال خالی

هایشیان را بگیرنید. پرسیی     کشیدند تیا جلیوی افتیادن لبیاس از روی شیانه      هایشان را باال می جاق سینهدارند. سن

 بود. شرت معمولی بنفش و شلوار جین پوشیده خوشحال بود که تی

 «ها می تونن توی این چیزا حرکت کنن. چطور رومی»او پرسید. 
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هیای باسیتان    بندم رومی . من شرط می168دوسهای رسمی ست. مثل توکس اونها فقط برای موقعیت»هیزل گفت: 

 «هم به اندازه ما از توگا متنفر بودن. به هر حال، تو که با خودت سالح نیاوردی. آوردی؟

 «چطور؟ نباید میاوردیم؟»پرسی دستش را در جیبش برد. جایی که خودکارش همیشه آنجا بود. 

 «ه.هیچ سالحی اجازه ورود به سرحد پومرین رو ندار»هیزل گفت: 

 «سرحد چی؟»

تونیه داخلیش پیشیروی کنیه.      پومرین. محدوده شهر. داخل، یک منطقه مقدس و امنه. لژیون نمی»فرانک گفت: 

 «های سنا به خونریزی نکشه. هیچ سالحی مجاز نیست. برای اینکه جلسه

 «مثل ترور ژولیوس سزار؟»پرسی پرسید: 

 «هاست که رخ نداده. ماهنگران نباش. چیزی مثل اون »فرانک سر تکان داد. 

 پرسی آرزو کرد که این یک شوخی باشد.

هیای سیفالی و گنبیدهای     تر شدند، پرسی توانست ارزیابی کند که آن چقدر زیباست. سیقف  وقتی به شهر نزدیک

هیای   هایی پر از شکوفه های پیچک امین الدوله و رز. میدان اصلی بیا سینگ   درخشید. باغ طالیی که در آفتاب می

هیای حاشییه    های طالکوب تزیین شده بود. در محلیه  ها و فواره ها و ستون و خاکستری فرش، و با مجسمهسفید 

هیا. در دوردسیت،    هیا و پیارک   هیا، کافیه   های تازه رنگ شده، مغازه های سنگفرش شده، پر بود از خانه آن، خیابان

 شده بود. کلوسیوم و زمین اسب سواری ساخته

 سرعتشان را کم کردند، متوجه نشد که به محدوده شهر رسیدند.پرسی تا وقتی که سناتورها 

در کنار جاده یک مجسمه مرمری سفید وجود داشت. یک مرد عضالنی و موهای مجعد، بیدون بیازو، بیا سییمای     

 بود. آزاردهنده و در اندازه واقعی. شاید به این خاطر خشمگین بود که فقط از کمر به باال تراشیده شده

 «مدارکتون رو آماده کنید.»مجسمه گفت. « یک صف بشید!»

های صد یاردی  های مشابه دور شهر را با فاصله پرسی به چپ و راستش نگاه کرد. او قبالً دقت نکرده بود. مجسمه

 احاطه کرده بود.

                                                             
 لباسِ مردانه ی مخصوا چای عصر!!!  168
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ین گونیدول »ها را با نام خطاب کرد.  ها را چک کرد و آن کوبی بازوی آن سناتورها به راحتی رد شدند. مجسمه خال

البتیه رینیا پراتیور. هنیک سیناتور، از       و سناتور، از کوهورت پنجم، بله. نیکو دی آنجلو سفیر پلوتیو، بسییار خیب؛   

 «های قشنگی هنک! آه ما چه کسی رو اینجا داریم؟ کوهورت سوم. آه چه کفش

 فرانک، هیزل و پرسی آخرین افراد بودند.

 «ترمینوسه. خدای مرز.ترمینوس! این پرسی جکسونه. پرسی، این »هیزل گفت: 

 «بله، لوح پروباتیو. درسته. آه، سالح داخل جیبته؟ درش بیار! درش بیار!»خدا گفت: « تازه واردی؟»

 توانست حدس بزند، اما او خودکارش را از جیب در آورد. دانست ترمینوس چطور می پرسی نمی

 «تیار من کجاست؟ جولیا!خیلی خطرناکه، اون رو توی سینی بگذار. صبر کن. دس»ترمینوس گفت: 

یک دختر کوچک تقریباً شش ساله از پشت مجسمه بیرون آمد. او یک لباس صورتی پوشییده بیود و موهیایش را    

 تا دندان افتاده روی لبش داشت. بود و یک لبخند شیطنت آمیز و دو اسبی بسته دم

 «اون دختر کجا رفت؟. »ترمینوس پشت پرسی را نگاه کرد و جولیا به یک نقطه دیگر دوید« جولیا؟»

 ترمینوس به طرف دیگر نگاه کرد و پیش از آنکه جولیا قایم شود او را دید. دختر کوچولو با شادی جیغ کشید.

 «آه، اونجایی. جلو و وسط. سینی رو بیار.»مجسمه گفت: 

چنید   سرعت رفت و لباسش برس کشید. او یک سینی برداشیت و آن را جلیوی پرسیی گرفیت. روی آن     جولیا با

 آفتاب و یک بطری آب بود. چاقو میوه خوری، یک دربازکن، یک ظرف بزرگ کرم ضد

تونی موقع خروج برش داری. جولیا ازش به خوبی نگهیداری میکنیه. اون ییک متخصیص      تو می»ترمینوس گفت: 

 «تعلیم دیده ست.

 کرد. انگار داشت تمرین می او هر هجا را به دقت گفت.« ا –خَصیّ  –تیِ  –میٌ »دختر کوچولو سر تکان داد. 

دیدند. بیا ایین وجیود او     رسید هیچ چیز غیرعادی در این کار نمی پرسی به هیزل و فرانک نگاه کرد که به نظر می

 هنوز مشتاق نبود که یک سالح مرگبار را به یک بچه بدهد.

ه من اون رو به شما نکته اینجاست که قلمم به صورت خودکار به جیب من برمیگرده. پس حتی اگ»پرسی گفت: 

 «__بدم
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جای نگرانی نیست. ما حواسمون هست کیه اون از جیاش تکیون نخیوره. مگیه نیه       »ترمینوس به او اطمینان داد: 

 «جولیا؟

 «بله آقای ترمینوس.»

 پرسی با بی میلی قلمش را در سینی گذاشت.

شیی.   رد مرز ییک شیهر شایسیته میی    تا قانون رو یاد بگیر. تو داری وا واردی چند حاال چون تازه»ترمینوس گفت: 

ها بده. وقتی بیه   های عمومی حق تقدم رو به ارابه صلح و آرامش رو داخل مرز حفظ کن. هنگام راه رفتن در جاده

 «کنم؟ بینی دارم به کجا اشاره می سنا رسیدی در سمت چپ و پایین بشین. می

 «امم. تو که دست نداری!: »پرسی گفت

ییه بچیه بیاهوش.    »ای خاکستری تغییر کیرد.   برای ترمینوس بود. صورت مرمری او به سایهظاهراً این نکته تلخی 

 «ها؟ خیلی خوب آقای مسخره کننده ی قوانین! درست اون پایین در میدان. جولیا لطفاً به جای من اشاره کن.

 جولیا به سختی سینی امنیتی را زمین گذاشت و به میدان اصلی اشاره کرد.

فروشین. یکیی بخیر! مین      اون مغازه با ویترین آبی. یه مغازه کامله. اونها متر مهندسیی میی  »داد: ترمینوس ادامه 

پیرهنیت رو هیم بیذار تیوی      و میخوام اون شلوار دقیقاً یک اینچ بیاد باالتر از مچ و اون مدل مو باید کوتیاه بشیه؛  

 «شلوار.

 «ممنون ترمینوس. ما باید بریم.»هیزل گفت: 

تونین رد شین. ولی در سمت راست خیابون بمونید! و اون سینگی کیه    باشه، باشه. شما می» خدا با بدخلقی گفت:

کنم نگاه کن. اون سنگ خیلی به اون درخت نزدیکیه. دو ایینچ اون    اونجاست. نه، هیزل به جایی که من اشاره می

 «رو ببر به چپ.

هیا فرییاد    ترمینوس هنوز دستوراتی را بیرای آن هیزل کاری را که او گفت انجام داد و بعد به راهشان ادامه دادند. 

 دوید. ها می زد درحالی که جولیا در چمن می

 « اون همیشه اینطوریه؟»پرسی پرسید: 

 «نه، امروز خونسرد بود. معموال بیشتر وسواسیه.»هیزل اعتراف کرد: 

ار بگییره تقریبیاً آخیرین    کنه. اگر شهر مورد حمله قر های روی مرز زندگی می اون توی تمام سنگ»فرانک گفت: 

 «خط دفاعی ماست.
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های  کنه تمام برگ ترمینوس خیلی هم بد نیست. فقط اون رو عصبانی نکن چون مجبورت می»هیزل اضافه کرد: 

 «های تپه رو اندازه گیری کنی. چمن

 «و اون بچه؟ جولیا؟»پرسی این اطالعات رو در ذهنش ذخیره کرد. 

 «دینش توی شهر زندگی میکنن. بیا! ما باید به سناتورها برسیم.آره، با نمکه. وال»هیزل خندید: 

هیای دانشیگاهی در    شدند. پرسی با تعداد زییادی از میردم برخیورد کیرد. بچیه      طور که به میدان نزدیک می همان

شیدند دسیت تکیان دادنید. ییک میرد        ها برای سناتورهایی که داشتند رد می بودند. برخی از آن میدان جمع شده

زد.  خرید الس میی  چند ساله در یک پیشخوان نانوایی ایستاده بود و با یک دختر زیبا که داشت قهوه می بیست و

کردند که یک پیراهن کوچک و کهنیه کمیپ ژوپیتیر پوشییده      تر داشتند پسر کوچکی را تماشا می یک زوج مسن

 کرد. بود و به دنبال یک مرغ دریایی تاتی می

 بهای مسابقه اسب دوانی. های نیم جواهرات و بلیطها،  تبلیغات التین برای کوزه

 «ها دورگه ن؟ همه این»پرسی پرسید: 

طور که گفتم اینجا جای خوبی برای رفتن بیه کیالج و تشیکیل خیانواده      ها. همون یا نوادگان دورگه»هیزل گفت: 

کنن. کهنه سربازها به عنوان  میبدون نگرانی هرروزه درباره هیوالهاست. شاید دویست یا سیصد نفر اینجا زندگی 

 «کنن. کنن، اما بیشتر ساکنانی هستن که دارن اینجا زندگی می مشاور و سرباز ذخیره برای مواقع نیاز عمل می

پرسی تصور کرد که زندگی در یک آپارتمان در نمونه کوچک رم چطور خواهد بود. محافظت شدن توسط لژییون  

تیر   دهد. شاید وقتی بزرگ ر کرد که در یک کافه دستان آنابث را فشار میمرز. او تصو 169و ترمینوس خدای مدافع

 دود. شدند، بچه خودشان را تماشا کنند که در میدان دنبال یک مرغ دریایی می

گونه افکار افراط کنید. پرسیی بیه جیای      او این افکار را از سرش بیرون کرد. وقت این را نداشت تا این حد در این

 ا دوستان دیگرش.دیگری تعلق داشت ب

داد. پرسیی   بود، در کمتر از پینج روز ییک حملیه رخ میی     از طرفی، کمپ ژوپیتر در خطر بود. اگر حق با جونو می

گرفیت و فیوج عظییم هییوال کیه بیه دره        ها شکل می را تصور کرد که در تپه –صورت گایا  –صورت زن خوابیده 

 شدند. سرازیر می

ید دیگه کمپی برای بازگشت وجود نخواهید داشیت. رم تیاراج خواهید شید و      مارس اخطار داده بود: اگر موفق نش

 شود. میراثش برای همیشه نابود می

                                                             
 شد.نویسنده از اصطالح پدافند غیر عامل استفاده کرده بود که در ترجمه خوب نمی 169
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های  هایی که بچه داشتند. دوستان جدیدش در کوهورت پنجم حتی آن فان به جولیای کوچک فکر کرد. خانواده

 نابود شود.خواست تصور کند که چه ممکن است رخ دهد اگر این محل  لوح. او نمی ساده

سناتورها راهشان را به سمت یک ساختمان با گنبد سفید در غرب میدان ادامه دادند. پرسی کنیار ورودی مکیث   

کرد و سعی کرد به ژولیوس سزار که در جلسه سنا پاره پاره شد. فکر نکند. سپس یک نفس عمییق کشیید و بیه    

 دنبال فرانک و هیزل به داخل رفت.
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XIV 

 پرسی

 فرید حسینیان و نیما شادمهری مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

دایره قرار گرفته بودند و در مقابیل   هایی که به صورت نیم انس دبیرستان بود. نیمکترسالن کنف داخل سنا مثل

هیا ییک بسیته     ها خالی بودند امیا روی یکیی از آن   یک تریبون و دو صندلی وجود داشت. صندلی اها سکویی ب آن

 مخملی کوچک قرار داشت.

هیای ردییف    ی جایگیاه  پرسی، فرانک و هیزل در سمت چپ نیم دایره نشستند. ده سناتور و نیکو دی آنجلو بقییه 

از ساکنین و کهنه سیربازهایی کیه در شیهر بودنید پیر      های باالتر با تعداد زیادی  بودند. ردیف جلو را اشغال کرده

ایستاده بود برای کسی کیه بیه مشیورت بیا خیدایِ        170شده بود. اکتاویان جلوتر با یک چاقو و یک شیر عروسکی

کلکسیونرِ اشیای کوچولو و دوست داشتنی نیاز داشت. رینا پشت تریبون رفت و دستانش را برای جلب توجه بیاال  

 برد.

 «کنیم. سته، این یک جلسه اضطراریه. ما برای تشریفات صبر نمیدر»او گفت: 

 «من عاشق تشریفاتم!»یک روح اعتراض کرد: 

اوالً، ما اینجا نیستیم تا در مورد جستجو رای گیری کنیم. جسیتجو توسیط   »ای رفت و ادامه:  رینا به او چشم غره

کنیم. ما برای این هم اینجیا نیسیتیم کیه دربیاره      مارس قادر، پشتیبان رم صادر شده. ما از خواسته او پیروی می

 «انتخاب همراهان فرانک ژنگ بحث کنیم.

 «هر سه باید از کوهورت پنجم باشن؟ این عادالنه نیست.»هنک از کوهورت سوم گفت: 

 «عاقالنه هم نیست. کوهورت پنجم گند میزنه. باید یک فرد خوب رو ببرن.»اش گفت:  پسر کناری

                                                             
170 Beanie Baby lion 
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، وقتی پیودکس رو  171ما دیشب خیلی خوب بودیم لری»اش ریخت.  اید از بطری-لند شد و کولداکوتا با سرعت ب

 «172شالق زدیم

پودکس لری رو کنار بذار. به عنیوان رهبیر جسیتجو، فرانیک ایین حیق رو داره کیه        فعالً بسه داکوتا. »رینا گفت: 

 «همراهانش رو انتخاب کنه که پرسی جکسون و هیزل لوسکه رو انتخاب کرده.

! فرانک ژنگ حتی یک عضو کامل لژیون نیسیت. او پروبیاتیوه. ییه    173ابزوردوس»ک روح از ردیف دوم فریاد زد: ی

 «_جستجو باید توسط یکی با درجه سنتورین یا باالتر رهبری بشه. این کامالً

 .«174ما باید از خواسته مارس قادر پیروی کنیم. این قطعیه... تطبیق»رینا با تحکم گفت: « کاتو»

ا دست زد و اوکتاویان جلو آمد. چیاقو و شییر عروسیکی را زمیین گذاشیت و بسیته مخملیی روی صیندلی را         رین

 «فرانک ژنگ. جلو بیا.»برداشت و گفت: 

 فرانک با افسردگی به پرسی نگاه کرد. سپس روی پایش ایستاد و به پیشگو نزدیک شد.

که تاج مورال رو به خاطر اینکیه نخسیتین کسیی    »ت. اکتاویان کلمه آخر را به زور گف« این برای من... افتخاریه»

اوکتاویان به او یک مدال برنزی به شیکل  « بودی که در جنگ تسخیرِ قلعه به روی دیوار رسیدی، به تو اهدا کنم.

 «همچنین به دستور پراتور رینا، تو رو به درجه سنتورین ارتقاء بدم.»حلقه گل غارا داد. 

 سنا منفجر شد. و د. یک هالل برنزی؛او یک نشان دیگر به فرانک دا

 «او هنوز پروبیه!»یکی گفت: 

 «غیر ممکنه»دیگری گفت: 

 «توپ آبی باالی دماغم بود!!»سومی گفت: 

پراتور میا متوجیه شید    »صدای اکتاویان بیش از شب گذشته در میدان نبرد حالت فرمان دادن داشت. « ساکت!»

تونه یک جستجو رو رهبری کنه. خوب یا بد، فرانک باید جسیتجو   نمیتر از سنتورین  که هیچ کس با درجه پایین

 «رو رهبری کنه پس پراتور ما دستور داد که فرانک ژنگ سنتورین شه.

                                                             
171  Larry 
172 :podex  .واژه التین. به معنی باسن. فکر کردم آوردن ترجمش در متن خیلی محترمانه نیست 
173  Absurdus  به کار می رفته است برای اعالم مغایرت با قانون واژه ی التین به معنای ناسازگاری و مغایرت داشتن، در دادگاه ها و پارلمان ها 
174 Adjustment  .در دادگاه و پارلمان برای پاسخ به ابزوردوس و اعالم عدم مغایرت با قانون به کار می رفته است 
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آمد اما حالت  ناگهان پرسی متوجه شد که اکتاویان چه سخنور تأثیرگذاری است. او منطقی و پشتیبان به نظر می

گفیت کیه    را ساخت تا تمام مسئولیت را به گردن رینا بیاندازد. جوری میی  گفتارش دردمندانه بود. با دقت کلمات

 به نظر برسد این ایده رینا بود.

رفیت. امیا    اگر مشکلی پیش بیاید رینا مالمت خواهد شد. اگر اکتاویان مسئول بود، کارها معقوالنه تیر پییش میی   
 اویان یک سرباز وفادار رومی بود.درباره آالسکا، او هیچ چاره ای جز حمایت از رینا نداشت چون اکت

هیا   اکتاویان بدون اینکه مستقیماً چیزی بگویید تمیام آن منظیور را رسیاند و همزمیان سینا را آرام کیرد و بیا آن        

 تواند دشمن خطرناکی باشد. همدردی کرد. برای اولین بار پرسی احساس کرد این بچه مترسک الغر با مزه می

ییک جیای   »بود زیرا جلوه ای از آزار و ناراحتی در صیورت نماییان شید. او گفیت:     رینا هم حتماً متوجه این شده 

خالی برای سنتورین وجود داشت. یکی از افسرهامون، یک سناتور، تصمیم گرفته که کناره گیری کنه. بعید از ده  

اتت از تیو  سال خدمت در لژیون او به شهر برمیگرده و به کالج میره. گون از کوهورت پنجم. میا بیه خیاطر خیدم    

 «سپاس گذاریم.

رسیید   همه به سمت گون برگشتند که یک لبخند شجاعانه زده بود. بعد از اتفاق سخت دیشب خسته به نظر میی 

توانست او را سرزنش کند. در مقایسه با به سیخ کشیده شیدن توسیط ییک نییزه،      ولی آسوده هم بود. پرسی نمی

 رسید. کالج خیلی خوب به نظر می

کنم کیه ایین بیرای یکیی از      به عنوان پراتور، من حق جایگزین کردن افسران رو دارم. اعتراف می»د: رینا ادامه دا

تیونیم تصیدیق کنییم     اعضای کمپ که پروباتیویه، غیرعادیه که مستقیماً به درجه سنتورین ارتقا پیدا کنه اما می

 «که... شب گذشته غیر عادی بود. فرانک ژنگ، مدرک شناساییت لطفاً.

 ک لوح را از گردنش باز کرد و به اکتاویان داد.فران

 «بازوت.»اکتاویان گفت: 

ما فرانک ژنگ پسیر میارس رو در لژییون    »فرانک ساعدش را بلند کرد و اکتاویان دستش را به سمت آسمان برد. 

 «نی؟ک ات را متعهد به سنا و مردم روم می پذیریم. آیا زندگی دوازدهم آذرخش، برای نخستین سال خدمتش می

 «کنم. می»گفت. سپس صدایش را صاف کرد و گفت: « کنم مم، می»فرانک زیر لب چیزی مثل 

 .«175مجلس سنا و مردم روم»سپس سناتورها فریاد زدند. 

                                                             
175  Senatus Populus que Romanus 
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آتش روی بازوی فرانک زبانه کشید. برای یک لحظه چشمانش مملو از ترس شید و پرسیی ترسیید کیه دوسیتش      

 ت و یک نشان جدید روی بازوی فرانک داغ خورده بود.بیهوش شود. سپس دود و شعله از بین رف

SPQR .و تصویری از دو نیزه به شکل ضربدر و یک نوار نشانه نخستین سال خدمت 

 اوکتاویان نگاهی به حضار کرد انگار که بگوید: مردم، این نظر من نبود.« شینی.نتونی ب می»

 «حاال ما باید درباره جستجو صحبت کنیم.»رینا گفت: 

 جا شدند و پچ پچ کردند. گشت، سناتورها جابه الی که فرانک به جایش برمیدرح

 «درد داشت؟»پرسی زیر لب گفت: 

هایی کیه در   آمد او مبهوت مدال به نظر می« آره. خیلی.»کرد نگاه کرد.  فرانک به بازویش که هنوز داشت بخار می

 ها چه کند. دانست که باید با آن یانگار نم -نشان سنتورین ها و تاج مورال–دست داشت شده بود. 

 «اینجا، بذار من...»چشمان هیزل با غرور درخشید. 

 ها را به پیراهن فرانک زد. او مدال

تیو لییاقتش رو   »کیرد. گفیت:    شناخت اما به او افتخیار میی   پرسی لبخند زد. او فقط یک روز فرانک بود که را می

 «ی بود.داشتی مرد. کاری که دیشب کردی یه فرماندهی ذات

 «___اما سنتورین»

 «سنتورین ژنگ. آیا سؤال رو شنیدی؟»اکتاویان اعالم کرد: 

 «نه... ببخشید. چی؟»فرانک با تعجب نگاه کرد. 

 بهتون چی گفتم؟اوکتاویان به سمت سنا برگشت و پوزخند زد مثل، 

آییا نقشیه ای   »کیرد.   میی ، اکتاوین طوری گفت که انگار داشت با یک بچه سه ساله صحبت «پرسیدم داشتم می»

 «دونی داری کجا میری؟ برای جستجو داری؟ دست کم می

 «آمم...»

دادی اوکتاویان؟ مارس کامالً واضح گفت.  دیشب گوش نمی»هیزل دستش را روی شانه فرانک گذاشت و ایستاد. 

 «ما به سرزمین ماورای خدایان میریم. آالسکا.
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هیای فلیزی    ها درخشیدند و ناپدید شیدند. حتیی سیگ    د. بعضی روحبعضی سناتورها در توگایشان به خود پیچیدن

 رینا به پشت غلتیدند و زوزه کشیدند.

دونم مارس چی گفت. اما این دیوونگیه. آالسکا نفرین شده اسیت. بیه ییک     من می»سرانجام سناتور لری ایستاد. 

تی نیدارن. دسیته زییادی هییوال     دلیل بهش سرزمین ماورای خدایان میگن. خیلی شماله. خدایان روم اونجا قیدر 

 «__ای از اونجا زنده برنگشته از وقتی که اونجا هستن. هیچ دورگه

 «از وقتی که شما عقابتون رو گم کردید.»پرسی گفت: 

دونم که اینجا جدیدم. می دونم که شما دوست ندارید به قتل عام دهه هزار و نهصید   ببینید، من می»و ادامه داد: 

 «__و هشتاد اشاره بشه

 «  اون بهش اشاره کرد!!»ها نالید:  یکی از روح

کرد. ما شکسیت   اما، منظور من رو متوجه نمیشید؟ کوهورت پنجم اون مأموریت رو رهبری می»پرسی ادامه داد: 

فرسیته. ایین    مسئولیت درست کردن چیزها رو بر عهده بگیریم. به همین خاطر مارس ما رو می خوردیم و ما باید

. اون کسیه که سی سال پیش نیروهای شما رو شکست داد. من از ایین بابیت مطمئینم. حیاال اون     غول، پسر گایا

توی آالسکا با خدای مرگ که به زنجیر کشیده شده و تمام وسایل قدیمی شما نشسته. اون داره ارتشیش رو فیرا   

 «میخونه و اونها رو به جنوب میفرسته تا به کمپ حمله کنن.

 «؟ به نظر میرسه که تو درباره برنامه دشمن خیلی میدونی پرسی جکسون.واقعاً»اوکتاویان گفت: 

ها را نشنیده بگیرد. ضعیف یا هر چیز دیگری خطاب شدن. اما این کیه اوکتاوییان    توانست بیشتر توهین پرسی می

نبیود بلکیه   طور  آشکارا او را یک جاسوس خطاب کند، یک خائن، این نظر ناجوری درباره پرسی بود. نه تنها او این

هایش منقبض شد و وسوسه شد که دوباره بیه سیر اوکتاوییان     توانست بی اعتنایی کند. وقتی سعی کرد، شانه نمی

 ضربه بزند، اما متوجه شد که اوکتاویان او را طعمه قرار داده و سعی دارد او را بی ثبات نشان دهد.

با این پسر گایا رو در رو خواهیم شید. میا    ما»پرسی نفس عمیقی کشید، سعی کرد وقارش را حفظ کند و گفت: 

 «کنیم. تاناتوس درسته؟ اون رو آزاد می»به هیزل نگاه کرد « گردونیم و این خدا... عقاب شما رو برمی

اش تاناتوسه. وقتی وقت مردن میرسیه، میا خوشیحال     به رومی لتوس، اما اسم قدیمی یونانی»هیزل سر تکان داد: 

 .«میشیم که او یونانی بمونه

کنید... چطور توقع داری که تمام این کارها رو انجام بدیید   خب، هر چی صداش می»اوکتاویان با خشم آه کشید: 

و در عید خوشبختی اینجا برگردید؟ یعنی بعد از ظهر بیست و چهارم. االن بیستمه. حتا می دونید کجیا رو بایید   

 «دونید این پسر گایا کیه؟ بگردید؟ حتا می
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نمیدونم بایید کجیا رو    من دقیقاً»زد که حتی پرسی هم شگفت زده شد.  چنان قاطعیتی حرف می هیزل با« بله»

 «بگردم اما ایده خیلی خوبی دارم. اسم این غول آلکیونئوسه.

 رسید آن اسم دمای هوا را پنجاه درجه کاهش داد. سناتورها لرزیدند. به نظر می

 «ی هیزل؟ چون فرزند پلوتو هستی؟از کجا این رو می دون»رینا به تریبونش چسبید: 

 نیکو دی آنجلو خیلی ساکت بود. پرسی تقریباً حضور او را فراموش کرده بود. حاال او با توگای سیاهش ایستاد.

ها کمی از پدرمان یاد گرفتیم. هر غیولی بیه طیور وییژه      پراتور، اگر اجازه دارم... من و هیزل درباره غول»او گفت: 

هیا   خدایان دوازده گانه اولمپ به وجود آمیده تیا قلمیرو او را تصیاحب کنید. پادشیاه غیول        برای مصاف با یکی از

پروفیریون، ضد ژوپیتره. اما پیرترین غول آلکیونئوسه. او برای مصاف با پلوتو به دنیا آمد. به همین خیاطر میا اون   

 «شناسیم. رو بیشتر می

 «شتری با اون داری.تو آشنایی بی قطعاً همینطوره. ظاهراً»رینا اخم کرد: 

ها فقط با همکاری خیدایان و   بر پیشگویی اون ها سخته. بنا به هر حال... کشتن غول»نیکو لبه توگایش را گرفت: 

 «خورند. ها شکست می دورگه

ببخشید، گفتی خدایان و دورگه ها... یعنیی مثیل جنگییدن دوشیادوش هیم؟ ایین هییچ وقیت         »داکوتا آروغ زد: 

 «تونه رخ بده! نمی

ها خواستن تا بیه اونهیا ملحیق شین و اونهیا       ها، خدایان از قهرمان این اتفاق افتاده. در نبرد اول غول»یکو گفت: ن

پیروز شدن. نمیدونم این اتفاق دوباره می تونه بیفته یا نه. اما در مورد آلکیونئوس... اون فیرق میکنیه. اون کیامالً    

 .«کشتنش توسط خدا یا دورگه غیرممکنه -ایی که متولد شدهج–نامیرا بوده، تا زمانی که در محدوده خونه شه 

 «___و اگر آلکیونئوس در آالسکا دوباره متولد شده»نیکو مکث کرد تا مطلب جا بیفتد. 

به هیچ طریقی. به همین دلیل مأموریت میا در  »هیزل حرف را تمام کرد: « پس نمیشه توی اونجا شکستش داد.»

 «دهه هشتاد محکوم به شکست بود.

 دور جدیدی از فریاد و مشاجره آغاز شد.

 «ممکنه. جستجو غیر»یک سناتور فریاد زد: 

 «ما محکوم به فناییم»یک روح نالید: 

 «اید بیشتر!-کول: »داکوتا فریاد زد
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ها رفتار کنیم. مارس به ما یک مأموریت داده و ما باید باور کنیم  ساکت. سناتورها ما باید شبیه رومی: »رینا گفت

این کار شدنیه. این سه نیمه خدا باید به آالسکا مسافرت کنن. اونیا بایید تانیاتوس رو آزاد کینن و تیا قبیل از       که 

جشن خوشبختی برگردن. اگه اونا تو این راه بتونن عقاب رو هم برگردونن که چه بهتر. تمام کاری که ما میتونیم 

 «دارن. بکنیم اینه که راهنماییشون کنیم و مطمئن بشیم که یه نقشه

 «شما نقشه ای دارید؟»رینا بدون داشتن امید زیادی به پرسی نگاه کرد. 

 خواست با شجاعت کامل یک قدم پیش برود و بگوید، نه ندارم! پرسی می

توانید آن را   حقیقت همین بود اما با نگاه کردن به اطراف و دیدن آن چهره های نگران، پرسی متوجه شد که نمی

 بگوید.

کردم که پلوتو خدای مرگه. امیا   اول از همه میخوام یه چیزی رو متوجه بشم. من فکر می»چرخید. به سوی نیکو 

پیشگویی هفت. اینا چه معنیی   –ی این یارو تاناتوس شنیدم و دروازه های مرگ، از اون پیشگویی  االن من درباره

 «میده؟

صیلی میرگ کسیی کیه مسیئولیت داره      خب. پلوتو خدای دنیای زیرینه، امیا خیدای ا  »نیکو نفس عمیقی کشید. 

ی پلوتیو، تاناتوسیه. اون شیبیه...خب     نماینده –مطمئن بشه تمام ارواح به زندگی پس از مرگ برن و اونجا بمونن 

تصور کن که مرگ و زندگی دو تا کشور مختلفن. همه دوست دارن تا توی زندگی بمونن، درسیته؟ خیب اون ییه    

ازه رد شن. اما این یه مرز بسیار بزرگه با کلی سوراخ گنده تیوی دیوارهیاش.   نگهبان مرزیه تا نذاره مردم بدون اج

ها رو ببنده اما تازه وارد ها سعی میکنن بیرون برن. برای همین اون به تانیاتوس وابسیته    پلوتو تالش میکنه تا این

 «س کسی که مثل نگهبان مرزیه، یه پلیس.

 «ها رو برمیگردونه به دنیای زیرین.ها رو میگیره، و اون  تاناتوس روح: »پرسی گفت

 «دقیقاً اما االن تاناتوس دستگیر شده، به زنجیر کشیده شده.: »نیکو گفت

 «اوه...چه طوری میشه مرگ رو به زنجیر کشید؟: »فرانک دستش را بلند کرد

کرد. ییه بیار دیگیه    هم انجام شده. قبالً یکی به نام سیسیفوس به مرگ کلک زد و اونو اسیر  این قبالً: »نیکو گفت

 «هم هرکول با او روی زمین کشتی گرفت و اونو شکست داد.

 «و االن یه غول اونو دستگیر کرده. پس اگه ما بتونیم اونو آزاد کنیم. مرگ همون مرگ میی مونیه؟  : »پرسی گفت

 «دلخور نشه کسی ...اوم»بعد به گون خیره شد. 

 «این خیلی پیچیده تر از این حرفاست.: »نیکو گفت
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 «چرا این منو سورپرایز نمیکنه؟»هایش را چرخاند.  اوکتاویان چشم

منظورت درهای مرگه، به اون ها توی پیشگویی هفیت هیم اشیاره شیده     : »رینا اوکتاویان را نادیده گرفت و گفت

 «–بود. که اولین گروه رو به آالسکا فرستاد 

 «آب در اومد! ما الرها یادمونه!هممون میدونیم که چی از : »کاتو، یکی از ارواح خرناسی کشید

 روح دیگری برای موافقت ناله کرد.

شان هشدارگونه بود، انگار  ها قیافه ها ساکت شدند. بعضی دفعه تمام روح نیکو انگشتش را روی لبش گذاشت و یک

تاوییان،  که دهانشان به هم چسبیده بود. پرسی آرزو کرد که کاش آن قدرت را برای افراد زنده داشیت... مثیل اوک  

 برای مثال.

تاناتوس تنها بخشی از راه حله. درهای مرگ...خب اون یه مفهومیه کیه حتیی مین هیم کیامالً       : »نیکو توضیح داد

بیه   –ی اسیتیکس، درهیای اورفییوس     رودخانیه  –نفهمیدم. یه عالمه راه برای رفتن به دنیای زیرین وجیود داره  

یشن. با زنیدانی بیودن تانیاتوس اسیتفاده از تمیام ایین راه هیا        ها باز م ی چند تا راه کوچیک که بعضی وقت عالوه

مثیل گیون کیه     –هیای دوسیت برگردنید     ها میتونه مفید باشیه و اجیازه بیده کیه روح     آسونتر میشه. بعضی وقت

هایی که میخوان فیرار کینن. حیاال، درهیای      اینجاست. بیشتر اوقات، برای شیاطین و هیوال ها مفیده، آب زیر کاه

ا درهای شخصی تاناتوس هستند، راه های سریع برای حرکت بین زندگی و مرگ. تنها تاناتوس بایید  اونه –مرگ 

بدونه که اون ها کجان و جای اون ها در طی دوران عوض شدن. اگه من درست فهمیده باشم، درهیای میرگ بیه    

 «–زور باز شدن. یکی از افراد مورد اعتماد گایا کنترل اون ها رو به دست گرفته 

 «که به این معنیه که گایا میتونه اونایی که از مرگ برمیگردن رو کنترل کنه.: »سی حدس زدپر

ها. اگیه   ترین روح بدترین هیوالها و شیطانی –اون میتونه انتخاب کنه چه کسی بیاد بیرون : »نیکو سری تکان داد

ما بتونیم تاناتوس رو نجات بدیم، این به این معنیه که حداقل میتونه ارواح رو بگیره و برگردونه پایین. هییوال هیا   

ما میتونیم یه زمان استراحت پیدا کنیم. اما حتی اگه ما بتیونیم   و زمانی که ما میکشیمشون میمیرن، مثل قدیم؛

ه کنترل دروازه های مرگ رو به دست بیاریم، دشمنامون زیاد اون پایین نمیمونن. اون ها راه آسونی دارن تا دوبار

 «دوباره به زندگی برگردن.

پس ما میتیونیم اون هیا رو بگییریم و دیپورتشیون کنییم ولیی اونیا دوبیاره مسیتقیم          : »پرسی بحث را جمع کرد

 «برمیگردن همینجا.

 «و با ناراحتی، آره. در یک کالم: »نیکو گفت
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اما تاناتوس میدونه جای دروازه ها کجاست، درسیته؟ اگیه آزادش کنییم میتونیه دوبیاره      »فرانک سرش را خاراند 

 «کنترل رو به دست بگیره.

کنم. نه، اون به تنهایی حریف گایا نیست. این یه مأموریت سنگینه... لشیگری از   طور فکر نمی من این: »نیکو گفت

 «ه ها.بهترین دورگ

بعد بیه پرسیی نگیاه کیرد، و      «دشمن دروازه های مرگ رو تصرف میکنه. این پیشگویی هفت هست...: »رینا گفت

برای یک لحظه پرسی توانست ببیند که رینا چه قدر ترسیده است. او به خیوبی آن را پنهیان کیرده بیود. پرسیی      

ی هیوالهیایی کیه    توانست ببیند که کمپ به وسییله  و این که او می –احساس کرد که او هم کابوس گایا را دارد 

اگر این شروع پیشگویی قدیمی باشه ما منیابع کیافی بیرای فرسیتادن ییک      »شد.  غیر قابل کشتن بودند تاراج می

 «–لشگر به اون دروازه های مرگ و محافظت از کمپ نداریم. من حتی نمیتونم تصور کنم هفت نیمه خدا 

رفیت را   توانست میزان اضطراب را که در اتاق باال تر میی  واست که دلگرم به نظر برسد. هرچند که میخ پرسی می

همه چی به نوبت. من نمیدونم اون هفت نفر کیا هستن، یا دقیقیاً معنیی اون پیشیگویی قیدیمی     »احساس کند. 

مأمورییت آالسیکا بیه سیه نفیر نییاز        چیه اما اول ما باید تاناتوس رو آزاد کنیم. مارس به ما گفت که ما برای این

داریم. بیاید روی پیروزی و برگشتن تا قبل از جشن حوشبختی فکر کنیم. بعد میتونیم بیرای دروازه هیای میرگ    

 «نگران باشیم.

 «آره، این احتماالً برای یک هفته کافی باشه.: »فرانک با صدای آرومی گفت

 «پس شما یه نقشه داری؟: »اوکتاویان با تردید گفت

 «ما میریم به آالسکا با تمام سرعت ممکن...»هایش نگاهی کرد.  پرسی به هم گروهی

 «کشیم البداهه نقشه می و ما فی: »هیزل گفت

 «کُلی!: »فرانک اضافه کرد

 نوشت. ی ترحیم خودش را می ی او طوری بود که انگار داشت در ذهنش اعالمیه ها را بررسی کرد. قیافه رینا آن

خیلی خوب. چیزی باقی نمونده، به غیر از این که ما در مورد ایین کیه چیه حمیایتی میتیونیم از ایین       : »او گفت

 «حمل و نقل، پول، جادو، اسلحه. –مأموریت بکنیم رای گیری کنیم 

 «پراتور، اگه ممکنه.: »اوکتاویان گفت

 «اوه، عالیه. باز شروع شد!: »پرسی زیر لب غرولندی کرد



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

انید کیه میا در چهیار روز آینیده       در خطر بسیار بزرگی قرار داره. دو خدا به ما هشدار دادهکمپ : »اوکتاویان گفت

نباید منابعمون رو هدر بدیم. مخصوصاً در مورد تیأمین اعتبیار بیرای میأموریتی کیه       ... گیریم مورد حمله قرار می

 «شانس بسیار کمی برای موفقیت داره.

میارس بیه   »خواست بگوید، چیزهیای کوچیک بیدبخت.     رد. انگار که میاوکتاویان با افسوس به آن سه نفر نگاه ک

کرده کیه اون هیا بیه درد بخیورترین هیا       وضوح بدترین کاندید رو برای این کار رو انتخاب کرد. شاید اون فکر می

ر بیه  هستند. شاید هم مارس داره بازی میکنه. هر چی که باشه با توجه به این موقعیت، اون، کامالً عاقالنه، دستو

طور دستور تجهیز ماجراجویی اون ها رو نداد. من میگم ما منابعمون رو همینجیا نگیه    یک سفر پر هزینه و همین

ی جنگ معلوم میشه. اگر این سیه تیا پییروز بشین، فیوق       داریم و از کمپ حفاظت کنیم. این جا جاییه که نتیجه

 «ون انجام بدن.العاده است! اما اون ها باید این رو با ابتکار و نبوغ خودش

صدای شکایت آمیز در میان جمعیت پیچید. فرانک روی پاهایش پرید. قبل از ایین کیه او بتوانید ییک مبیارزه را      

ی حمل و نقیل بدیید. گاییا خیدای زمینیه،       باشه! مشکلی نیست اما حداقل به ما وسیله: »شروع کند، پرسی گفت

 «کنم باید از زمین دوری کنیم. به عالوه، خیلی کنده. من فکر می –درسته؟ رفتن از راه خشکی، از وسط زمین 

 «دوست داری براتون یه هواپیما رزرو کنیم؟: »اوکتاویان خندید

کنم که اون هم خوب نیست. امیا ییه قیایق.     نه. مسافرت هوایی... احساس می»این فکر برای پرسی تهوع آور بود. 

 «حداقل میتونید به ما یه قایق بدید؟

 .خوبه، من خوبمرد. پرسی به آن سمت نگاهی انداخت. هیزل سرش را تکان داد. زیر لب گفت ک هیزل ناله ای

یه قایق! پسر نپتون یه قایق میخواد. سیفر درییایی هییچ وقیت ییه روش      : »اوکتاویان به سمت سناتور ها برگشت

 «رومی نبوده، اما اون هم خیلی رومی نیست!

اوکتاویان. یه قایق درخواست کوچیکیه و در صورت اینکیه کمیک دیگیه ای نباشیه بیه نظیر       : »رینا با تندی گفت

 «–خیلی 

سنتی! این خیلی سنتیه. بزار ببینیم این جستجو گران بدون کمیک قیدرت کیافی    : »اوکتاویان با تعجب فریاد زد

 «برای زنده موندن رو دارن، مثل یک رومی واقعی!

ی بیین   گرداندند و مبیارزه  رفت. سناتور ها نگاهشون رو بین اوکتاویان و رینا میزمزمه های بیشتری اتاق رو فرا گ

 .کردند هایشان را نگاه می اراده

ذارییم. سیناتور هیا،     خیلی خوب. ما اینو به رای میی : »رینا روی صندلی خود راست نشست. او خیلی محکم گفت

ی دسترسی کامیل بیه نییروی درییایی      باید اجازه پیشنهاد اینه که گفته میشه: مأموریت رفتن به آالسکاست. سنا
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بده. کمک دیگه ای ارائه نمیشه. سه ماجراجو باید به وسییله نبیوغ و ابتکیار خودشیون      176رومی رو در بندر آالمدا

 «زنده بمونن. همه قبول دارن؟

 ی سناتور ها باال رفت. ها همه دست

ن، گروه شما مرخص شد. سنا کارهای دیگه ای هیم  پیشنهاد پذیرفته شد. سنتاریو: »رینا به سمت فرانک برگشت

 «داره که باید روشون بحث کنه و اوکتاویان اگه میشه میخوام باهات یه لحظه مشورت کنم.

دید خوش حال بود. در آن سالن تاریک، با تمام آن نگیاه   پرسی به طرز خارق العاده ای از این که نور آفتاب را می

قیبالً داشیته    و مطمئن بود که این تجربه را –د که کل دنیا بر دوش او سوار است کر ها که به او بود، احساس می

 هایش را با هوای تازه پر کرد. است. شش

پیس... میا خیوب قهرمیان     »هیزل یک زمرد بزرگ را از روی زمین برداشیت و آن را بیه داخیل جییبش سیر داد.      

 «شدیم؟

 «کنم. کدوم از شما بخواین نیاین، من سرزنشتون نمیاگه هر : »ی بیچارگی سری تکان داد فرانک به نشانه 

 «کنی؟ ی هفته فرار می ی نگهبانی برای بقیه کنی؟ و از زیر وظیفه داری شوخی می: »هیزل گفت

 فرانک به زور لبخندی زد. او به طرف پرسی برگشت.

مانید،   . اما اگر او همانجا میی همونجا بمون پرسی مستقیم به انجمن زل زده بود. آنابث در رویایش به او گفته بود،

هیا بیه او    ی گایا را تصور کرد که در داخل سایه ها و برآمدگی شد. او به تپه نگاهی کرد و قیافه این کمپ نابود می

تو نمیتونی پیروز بشی، نیمه خدای کوچولو. با موندن یا رفتنیت بیه مین خیدمت     گفت  لبخند میزند. انگار که می
 کن.

کیرد. نبایید اجیازه     کرد اما االن باید عمل می : بعد از جشن خوشبختی، آنابث را پیدا میاو در سکوت عهدی بست

 داد گایا پیروز شود. می

 «ها رو چک کنم. من با توام، گذشته از این من میخوام نیروی دریایی رومی: »به فرانک گفت

ی برگشیت و اوکتاوییان را دیید    پرسی  «جکسون!: »ها تازه نصف راه انجمن رو طی کرده بودند که کسی صدا زد آن

 اید. که به سمت او می

 «چی میخوای؟: »پرسی پرسید

                                                             
176  Alameda 
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همین حاال تصمیم گرفتی که من دشمنت باشم؟ این تصمیم عجوالنه اییه، پرسیی. مین ییک     : »اوکتاویان خندید

 «رومی وفادارم.

 د جلوی او را می گرفتند.پرسی و هیزل هر دو باهم بای «–تو یه از پشت خنجر زنی، لجن : »فرانک غرولند کرد

اوه، عزیزم. این اصالً رفتار خوبی برای یک سناتور تازه نیست. جکسون من فقط تو رو برای ایین  : »اوکتاویان گفت

نیوکرات. رینیا بعید از     -آم–دنبال کردم که پیغام رینا رو برسونم. اون میخواد که به مقر گزارش بدی بدون دو تیا  

میخواد قبل از این که اینجا رو برای جستجوت ترک کنی باهیات خصوصیی حیرف     ی سنا تو مقر منتظرته. جلسه

 «بزنه.

 «ی چی؟ درباره: »پرسی گفت

مطمئنم که نمییدونم. آخیرین نفیری کیه اون باهیاش خصوصیی حیرف زد،        »اوکتاویان با بدجنسی لبخندی زد. 

 «افظ پرسی جکسون.جیسون گریس بود و اون آخرین باری بود که اون رو دیدم. موفق باشی و خداح
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XV 

 پرسی

 فرید حسینیان و نیما شادمهری مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

رفت تا با رینیا صیحبت    با توجه به این که میبود.  پرسی خوشحال بود که ریپتاید به جیبش بازگشته

 کرد ممکن است نیاز شود تا از خودش دفاع کند. کند، فکر می

اش  هیای تیازی   زد و سیگ  پرینسیپیا یورش آورد، طوری که شنل بنفشش پشیت سیرش میوج میی    رینا به داخل 

های پراتور که آن را به طرف میراجعین کشییده بیود نشسیته بیود کیه        دنبالش بودند. پرسی روی یکی از صندلی

 احتماالً کار درستی نبود. از جایش برخاست.

 «مورد چیزهای زیادی حرف بزنیم. ید. ما باید دربشین. شما بعد از ناهار میر»رینا غرغر کنان گفت: 

او خنجرش را چنان محکم روی میز کوبید که ظرف پاستیل تق تق کرد. آروم و آرگنتوم سر جایشیان در چیپ و   

 های یاقوتی شان را به پرسی دوختند. راست او ایستادند و چشم

 «__من چه کار اشتباهی کردم؟ اگه مسئله صندلیه»پرسی پرسید: 

 «... به خاطر تو نیست. من از سنا متنفرم. وقتی اکتاویان حرف میزنه»ا اخم کرد: رین

تو یه جنگجویی. اوکتاویان یه سیخنرانه. اون رو در جایگیاه سیخنرانی سینا قیرار بیده و       »پرسی با سر تایید کرد: 

 «ناگهان تبدیل به قدرتمندترین میشه.

 «هستی که به نظر میای.تو باهوش تر از اونی »رینا چشمانش را تنگ کرد: 

عجب! ممنون. من شنیدم که ممکنه اوکتاویان به عنوان پراتور انتخاب بشه. با این فرض که کمیپ اونقیدر دوام   »

 «بیاره.
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ی روز قیامت رو به یاد میاره و اینکه تو چطور میتونی جلوی اون رو بگیری؛ اما قبل از اون  که مسئله»رینا گفت: 

 «و تو دستای تو گذاشتم، ما باید چند تا چیز رو بررسی کنیم.من سرنوشت کمپ ژوپیتر ر

 ای با نقش شمشیر و مشعل، مثل خالکوبی رینا. بعد نشست و یک حلقه را روی میز گذاشت. یک حلقه نقره

 «دونی این چیه؟ می»

خواست اشیتباه   او سعی کرد اسمش را به خاطر بیاورد اما نمی« ای از مادرت؟ آه... الهه جنگ. نشانه»پرسی گفت: 

 ؟178یا ساالمی 177کند. چیزی شبیه بولوگنا

رو بیه   179من یا خیواهرم هییال   بلونا، بله. یادت نمیاد این رو قبالً کجا دیدی؟ تو واقعاً»رینا با دقت به او نگاه کرد: 

 «یاد نمیاری؟

 «من متأسفم.»پرسی سرش را تکان داد: 

 «قضیه مال چهار سال پیشه.»

 «کمپ بیای.درست قبل از اینکه به »

 «؟__تو چطور»رینا اخم کرد: 

 «تو چهار خط روی خالکوبیت داری. چهار سال.»

البته. این به نظر مال خیلی وقت پیش میاد. فکر کنم اگه خاطراتت رو هم داشتی مین  »رینا به بازویش نگاه کرد: 

؛ امیا تیو   180دیگه تو مرکز اسپا های رو به خاطر نمیاوردی. من فقط یه دختر کوچولو بودم. یه نفر وابسته به خیلی

 «با خواهرم صحبت کردی درست قبل از اینکه تو و اون یکی، آنابث، خونه ما رو نابود کنید.

پرسی سعی کرد به خاطر بیاورد. واقعاً سعی کرد. به دلیلی، او و آنابث از یک اسپا بازدید کردند و تصمیم گرفتنید  

ها از ماساژ عمیق پوستی شان خوششان نیامده؟ یا شاید از  ا. شاید آنتوانست تصور کند چر آن را نابود کنند. نمی

 مانیکورشان راضی نبودند.

 «هات به من حمله نکردن امیدوارم حرفم رو باور کنی. من حقیقت رو میگم. چون سگ و ذهنم خالیه؛»

 غ بگو، لطفاً دروغ بگو.: لطفاً دروکنند ها دارند فکر می کرد آن آروم و آرگنتوم غرغر کردند. پرسی احساس می

                                                             
177 Bologna)سوسیس دودی. )نویسنده با کلمات مشابه بازی کرده : 
178 Salamiکالباس ایتالیایی : 
179 Hylla  
 دهند.مراکزی که خدماتی مثل ماساژ، آبدرمانی و... ارائه می 180
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 ای زد.   رینا به حلقه نقره ضربه

من باور دارم که تو صادقی. اما همه تیوی کمیپ اینطیور نیسیتن. اوکتاوییان فکیر میکنیه کیه تیو ییه           »او گفت: 

جاسوسی. اون فکر میکنه که تو رو گایا فرستاده که نقطه ضعف ما رو پیدا کنی و حواسمون رو پرت کنی. اون به 

 «ها اعتقاد داره. ای قدیمی درباره یونانیه افسانه

 «افسانه؟»

کرد که اگیر رینیا ییک حرکیت ناگهیان بکنید،        دست رینا بین پاستیل و خنجرش قرار داشت. پرسی احساس می

 قصدش برداشتن آب نبات نیست.

خدایان پییروی   های یونانی هنوز وجود دارن. قهرمانانی که از حالت قدیمی بعضیا باور دارن که دورگه»رینا گفت: 

های جنگ قهرمانان رومی و یونانی با وسایل نسبتاً جدید. برای مثال جنیگ داخلیی آمریکیا. مین      کنن. افسانه می

هیچ مدرکی براش ندارم و اگه الرهای ما چیزی بدونن، از گفتنش خودداری میکنن. اما اوکتاوییان بیاور داره کیه    

کنیه تیو    کنن. اون فکر می ریزن و با نیروهای گایا کار می برنامه می ها هنوز این اطرافن و برای سرنگونی ما یونانی

 «یکی از اون هایی.

 «این چیزیه که تو باور داری؟»

من باور دارم که تو از یه جایی اومدی. تو مهمی و خطرناک. از وقتیی اومیدی، دو خیدا عالقیه خاصیی      »او گفت: 

هیایش را بیاال انیداخت و     شیانه « کنی... ییا رم.  ه المپ کار میتونم باور کنم تو بر علی نسبت به تو داشتن. من نمی

تونم اشتباه کنم. شاید خدایان تو رو فرستادن تا قضاوت من رو امتحان کنند. اما من فکر  البته من می»ادامه داد. 

 «کنم تو به اینجا فرستاده شدی تا جای خالی جیسون رو پر کنی. کنم... فکر می می

 وانست به جایی از کمپ برود که این اسم به گوشش نخورد.ت جیسون... پرسی نمی

 «زنی... شما دوتا یه زوج بودین؟ موردش حرف می این طور که در»پرسی گفت: 

چشمان رینا او را هدف قرار داد. مثل چشمان یک گیرگ گرسینه. پرسیی آنقیدر گیرگ گرسینه دییده بیود کیه          

 تشخیص دهد.

کنند. این طبیعییه کیه اونهیا در     ده شده. پراتورها صمیمانه با هم کار میشاید بوده باشیم. فرصتش دا»رینا گفت: 

مسائل احساسی درگیر بشن اما جیسون فقط برای چند ماه قبل از اینکه ناپدید بشه پراتور بیود. از اون وقیت بیه    

کیه بیه ییه     بعد اکتاویان اونقدر در مورد انتخابات حرف زده که من رو ذله کرده، اما من مقاومیت کیردم. درسیته   

 «همکار قدرتمند نیاز دارم؛ اما من کسی مثل جیسون رو ترجیح میدم. یه جنگجو نه یه حقه باز.
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 فرستد. نامه نهفته می رینا مکث کرد. پرسی متوجه شد که او دارد برایش یک دعوت

 «آه.... آه... منظورت»گلویش خشک شد: 

سیال پییش    مین فرسیتادن. مین همونقیدر کیه چهیار      من عقیده دارم خدایان تو رو برای کمک بیه  »رینا گفت: 

کنم که اومدن تو به اینجا، یه جور تالفیه. تو یه بار  کنم که تو از کجا اومدی؛ اما فکر می نفهمیدم، اآلنم درک نمی

خونه ی من رو نابود کردی حاال فرستاده شدی تا خونه ی من رو نجات بدی. من به خاطر گذشته با تیو دشیمنی   

. بله درسته که خواهرم هنوز از تو متنفره اما سرنوشت، مین رو بیه کمیپ ژوپیتیر آورد. کیه البتیه       کنم پرسی نمی

خوب عمل کردم. تنها چیزی که میخوام اینه که تو در آینده با من کار کنی. من قصد دارم ایین کمیپ رو نجیات    

 «بدم.

نشان تهدیید قفیل شیده بیود. نگیاه      غره رفتند. دهانشان در حالت نشان دادن نیش به  های فلزی به او چشم سگ

 تر شده بود. کردن به چشمان رینا برای پرسی خیلی سخت

کنم. اما من اینجا جدیدم. تو کلی آدم خوب داری که این کمیپ رو بهتیر از مین     ببین من کمک می»او قول داد: 

نی از یکیی از اونهیا   شیوند. تیو میتیو    وجو پیروز بشیم، هیزل و فرانک قهرمان میی  میشناسن. اگه ما در این جست

 «__درخواست

لطفاً! هیچ کس از فرزند پلوتو پیروی نمیکنه و یه چیزی درباره اون دختیر هسیت... شیایعاتی دربیاره     »رینا گفت: 

برای فرانیک ژنیگ، قلیب پیاکی داره امیا بیه طیور میأیوس          و بره؛ اینکه از کجا اومده... نه، اون کاری از پیش نمی

 .«__اش توی این کمپ با خبر بشن است. در ضمن اگه دیگران از تاریخچه خانوادهای ساده و بی تجربه  کننده

 «تاریخچه خانواده؟»

نکته اینجاست پرسی. تو قدرت واقعی این جستجو هستی. تو یه سیرباز مجربیی. مین دییدم کیه چیه کارهیایی        »

جستجو برگیردی شیاید لژییون     میتونی بکنی. یه پسر نپتون اولین انتخاب من نیست اما اگر تو با موفقیت از این

تونیم ییک   تونیم قدرت روم رو افزایش بدیم. ما می نجات پیدا کنه. پراتوری برای تو خواهد بود. من و تو با هم می

بار برای همیشه نیروی های گایا رو درهم بشکنیم. تو من رو بیه   لشکر بسازیم و درهای مرگ رو پیدا کنیم و یک

 «، خواهی یافت.عنوان یک ...دوست... سودمند

 توانست هرکدام را برداشت کند. را طوری گفت که انگار معانی مختلفی داشت و پرسی می« دوست»ی  او کلمه

مفتخرم و همه چیی. امیا مین    ً رینا... من جدا»پاهای پرسی شروع به ضربه زدن به زمین کرد و مشتاق برای فرار. 

 «م.خوا یه دوست دختر دارم و قدرت یا پراتوری رو نمی

 ترسید او عصبانی شود اما در عوض رینا فقط ابروهایش را باال برد. پرسی می
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مردی که قدرت رو رد میکنه؟ این حرکت چندان رومی نیست. فقط بهش فکر کن. در چهار روز آینیده  »او گفت: 

داریم. من تیو رو تیرجیح   من باید انتخاب کنم. اگر ما بخواهیم در برابر یک هجوم بجنگیم، نیاز به دو پراتور قوی 

میدم اما اگه تو جستجوت شکست بخوری یا برنگردی یا پیشنهاد من رو رد کنیی... خیب مین بیا اکتاوییان کیار       

 «کنم. این فقط برای نجات کمپه پرسی جکسون. اوضاع بدتر از چیزیه که تو فهمیدی. می

 «بد؟ چقدر»ه خاطر آورد. پرسی چیزی که فرانک درباره بیشتر شدن حمله هیوالها گفته بود را ب

هاش  حتی سنا هم کل حقیقت رو نمیدونه. من از اکتاویان خواستم تا پیشگویی»های رینا در میز فرو رفت.  ناخن

میون نذاره وگرنه ما یه هراس گسترده پیش رو خواهیم داشت. اون یه ارتش بزرگ رو دیده کیه بیه سیمت     رو در

ه شکست دادنش برای ما ممکن باشه. اونها توسیط ییک غیول رهبیری     کنند، بیشتر از اونی ک جنوب پیشروی می

 .«__میشن

 «آلکیونئوس؟»

تو آالسکا آسیب ناپذیره، باید احمق باشه که خودش به اینجا بیاد. باید یکی از بیرادراش   فکر نکنم. اگر اون واقعاً»

 «باشه.

 «تا غول باشیم. عالیه. پس ما باید نگران دو»پرسی گفت: 

هایش دارن سعی میکنن سرعت اونها رو کم کنن اما ایین نییرو حتیی بیرای      لوپا و گرگ»سر تایید کرد. پراتور با 

 «اونها هم خیلی قویه. دشمن به زودی اینجا خواهد بود. در دیرترین حالت تا عید خوشبختی.

دانست. اگیر   روهش میپرسی به خود لرزید. او لوپا را در حال درگیری دیده بود. همه چیز را درباره الهه گرگ و گ

 این دشمن برای لوپا خیلی قدرتمند بود، کمپ ژوپیتر شانسی نداشت.

بله این خیلی بده. ولی مأیوس نشو. اگه تو برگردوندن عقاب ما موفق بشی، اگیر میرگ رو   »رینا چهره او را خواند. 

 «امکان دیگه هم وجود داره... یه و آزاد کنی تا ما بتونیم واقعاً دشمنامون رو بکشیم، بعدش ما شانسی داریم؛

تونم بهت کمک زیادی بکنم. امیا سیفرتون شیما رو از نزدیکیی      من نمی»ای را روی میز سر داد.  رینا انگشتر نقره

 «گذرونه. من از تو یه تقاضا دارم که ممکنه بهت کمک کنه. خواهرم هیال رو پیدا کن. سیاتل می

 «خواهرت؟ ... همونی که از من متنفره؟»

آه، آره. اون عاشق اینه که تو رو بکشه. اما این انگشیتر رو بیه عنیوان نشیانه ای از مین بهیش       »ا موافقت کرد. رین

 «نشون بده و شاید برعکس، اون بهت کمک کنه.

 «شاید؟»
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هاست باهاش صیحبت نکیردم.    واقع من هفته تونم به جای اون صحبت کنم. در واقع... در من نمی»رینا اخم کرد. 

 «__ه. با این ارتشی که داره میگذرهاو ساکت شد

 «تو میخوای من اون رو چک کنم. مطمئن شم که خوبه.»پرسی حدس زد: 

تقریبًا، آره. من نمیتونم تصور کینم اون اختییارش رو از دسیت داده باشیه. خیواهر مین افیراد قدرتمنیدی داره.         »

تونیه   ه کمک ارزشیمند بهیت بکنیه. میی    تونه ی محدوده او حفاظت شده است؛ اما اگه بتونی پیداش کنی، اون می

 «__افته اگه بهش بگی اینجا چه اتفاقی داره می و تفاوت بین شکست و پیروزی توی جستجوت باشه؛

 «اون ممکنه کمک بفرسته؟»پرسی پرسید: 

توانسیت   چیز کیه میی   توانست ناامیدی را در چشمانش ببیند. او ترسیده بود و به هر رینا جواب نداد اما پرسی می

خواست. او تنها پراتور بود. دفیاع از کمیپ    زد. تعجبی نداشت که کمکِ پرسی را می کمپ را نجات دهد، چنگ می

 تنها بر دوش او بود.

 «کنم. کجا رو بگردم؟ اون چه نیروهایی داره؟ من پیداش می»پرسی حلقه را گرفت. 

 «کنن. نگران نباش. فقط به سیاتل برو. اونها تو رو پیدا می»

بیرام  »اش با مهره ها و لوح پروبیاتیواش گذاشیت.    دلگرم کننده نیامد اما پرسی حلقه را در گردنبند چرمیبه نظر 

 «آرزوی موفقیت کن.

 «خوب بجنگ پرسی جکسون و ازت متشکرم.»رینا گفت. 

توانست بگوید که مالقات تمام شده است. رینا در نگه داشتن خودش مشکل داشیت، در نگیه داشیتن تصیویر      می

 نده ای مطمئن. او به زمانی برای خودش احتیاج داشت.فرما

چطور ما خونه تو رو نابود کیردیم؟ همیون اسیپا    »اما دم در پرینسیپیا پرسی نتوانست جلوی برگشتنش را بگیرد. 

 «کردی. که توش زندگی می

 های فلزی غریدند. رینا برای ساکت کردنشان بشکن زد. سگ

بین بردید. یه زندانی رو آزاد کیردین کیه از تمیام میا کیه در جزییره زنیدگی        شما قدرت بانوی ما رو از »او گفت: 

کردیم انتقام گرفت. من و خواهرم، خب... ما نجات پیدا کردیم. سخت بود. اما در طول فرار طیوالنی مین فکیر     می

 «کردم که بهتره از اون جا دور بشیم.
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 «فم.در هر صورت، متأسفم. اگه بهت آسیبی زدم، متأس»پرسی گفت: 

ییک عیذرخواهی؟ ایین کیار     »کرد کلمات او را ترجمه کنید.   رینا برای مدت زیادی به او خیره شد. انگار سعی می

 «چندان رومی نیست پرسی جکسون. تو پراتور جالبی میشی. امیدوارم که به پیشنهاد من فکر کنی.
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XVI 

 پرسی

 مترجم:

 ویراستار: وبگاه سوشا

خوردند. مردم با صدای بسییار آرامیی بیا یکیدیگر      مراسم تشییع جنازه بود. همه غذایشان را میناهار درست مثل 

ی اعضیای کمیپ هیر از گیاهی      آمد. بقییه  خصوصی خوش حال به نظر نمی زدند. هیچ کسی به شکل به حرف می

 ی عزت و احترام است. انداختند انگار که او جنازه نگاهی به پرسی می

را پیاره کیرد و    181ها آرزوی موفقیت کرد. اوکتاویان یک بینی بیبیی  اه انجام داد و برای آنرینا یک سخنرانی کوت

ی بسیار خطرناک و زمان بسیار سختی پییش روی دارنید. امیا پییش بینیی کیرد کیه کمیپ بیه           معلوم شد آینده

بود. بعید از   ی یک قهرمان غیر منتظره حفظ خواهد شد، کسی که اسم کوچکش احتماالً اوکتاویان خواهد وسیله

هیای التیین، پینیت     های گالدیاتوری، کیالس  های بعد از ظهر خود رفتند، جنگ ی اعضای کمپ به کالس آن بقیه

بال با ارواح، تمرین با عقاب، و دوجین فعالیت دیگر که به نظر بهتر از یک مأموریت خودکشی بود. پرسی، هییزل  

 بال کرد.و فرانک را برای جمع کردن وسایل تا سرباز خانه دن

را نگیه   182اش را از وسایل سفر جنوب خالی کرد ولی بیشتر تجهیزات بارگین میارتش  او چیز زیادی نداشت. کوله

 داشت.

چند دست شلوار جین تازه و یک لباس بنفش اضافه را که از مسئول اقامت کمپ گرفته بود را به همیراه داشیت.   

ها و تجهیزات اردو زدن. وقت ناهار رینا طوماری بیه   پول فانی ی مقداری نکتار، آمبروسیا، اسنک، مقداری به عالوه

ی رسمی از طرف پراتور و سنا بیود. فرضیاً اگیر از بازنشسیته هیای لژییون کسیی را در         او داد که یک معرفی نامه

ه کرد. او همچنین گردنبند چرمیی همیرا   ها کمک می دادند به آن دیدند، اگر آن نامه را به او نشان می مسافرت می

 هایش، انگشتر نقره ای و لوح شناسایی و مطمئناً ریپتاید را در جیبش نگاه داشت. با مهره

 اش را هم تا کرد و روی تختش گذاشت.   او لباس نارنجی تکه پاره شده

                                                             
181  Beanie Baby عروسک بچه شیر 
182 Bargain Mart 
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واقع داشیت   او احساس کرد که صحبت کردن با یک لباس خیلی احمقانه است، اما در «گردم. من برمی: »او گفت

من برای کار خوبی نمیرم ولی مجبورم به این بچه هیا کمیک کینم. اون    »کرد.  ندگی قدیمش فکر میبه آنابث و ز

 «ها من رو بین خودشون راه دادن، اونا مستحق نجات پیدا کردن هستن.

 شرت جواب نداد. خوشبختانه تی

توانسیت هیر    الی تپه پرسی میی ها تا دم مرز سواری داد. از با ، با هانیبال به آن183ها، بابی های آن یکی از هم اتاقی

هیای تیک شیاخ داشیتند      چیزی که آن پایین بود را ببیند. تایبر کوچک که به دور چراگاه طالیی، جایی که اسب

زدنید. در زمیین میارس، مهندسیان بیه       های روم جدید در نور سوسو می چریدند، پیچیده بود. معبدها و انجمن می

آوردند و سنگری برای بیازی تیوپ میرگ     ی شب پیش را پایین می قلعه کردند. قطعات باقیمانده از سختی کار می

شدند. سایه هیا   اما در افق شرقی، ابرهای طوفان زا جمع می –کردند. یک روز عادی برای کمپ ژوپیتر  درست می

 شد. تر می کردند و پرسی تصویر گایا را تصور کرد که نزدیک و نزدیک در طول تپه حرکت می

 در آینده با من کار کن. من قصد دارم کمپ رو نجات بدم.بود،  رینا به او گفته

دهد. حتی با این که تیازه   پرسی نگاهی به پایین دره انداخت، و متوجه شد که چرا آنقدر رینا به کمپ اهمیت می

کرد. یک بهشت امین کیه    به کمپ ژوپیتر پیوسته بود، آن میل درنده و خشن برای حفاظت از آنجا را احساس می

خواست که قسمتی از آن آینده باشد. شیاید نیه از راهیی     شان را آنجا بسازند و او می توانستند زندگی ورگه ها مید

 توانست این جا را با آنابث شریک شود.   که رینا تصور کرده بود، اما می

رطومش بغل کیرد.  ها سفری ایمن آرزو کرد. هانیبال سه جستجوگر را با خ ها از فیل پیاده شدند. بابی برای آن آن

 بعد سرویس تاکسی فیلی به سمت دره برگشت.

 پرسی آهی کشید. او به سمت هیزل و فرانک برگشت و سعی کرد چیزی بگوید که مقداری خوشایند باشد.  

 «کارت شناسایی لطفاً.: »یک صدای آشنا گفت

 «خوب؟ بیاید جلو.»کرد. ی باالی تپه ظاهر شد. صورت مرمری خدا با غضب اخمی  ی ترمینوس در نقطه مجسمه

 «کنی. کردم که تو فقط از شهر محافظت می دوباره تو؟ من فکر می: »پرسی پرسید

کینم.   بله. من از شهر محافظیت میی   من هم از دیدن شما خوشحالم، آقای قانون شکن. معموالً: »ترمینوس رنجید

دونی، شیما بایید از    کمپ ایجاد کنم. میالمللی دوست دارم امنیت بیشتری رو توی مرزهای  اما برای مسافرت بین

دو ساعت قبل از سفر برنامه ریزی شده تون، اجازه رو گرفته باشید. اما خب االن باید کیاری بکنییم. حیاال بیایید     

 «اینجا تا من بتونم لمستون کنم.
                                                             

183  Bobby 
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 «اوه، حتماً.»پرسی جلوی خودش را گرفت.  «–اما تو که دست »

تو به نظیر پیاک   : ». ترمینوس یک لمس شدید ذهنی را انجام داد. بعد گفتی بدون دست ایستاد او کنار مجسمه

 «میای. چیزی هست که بخوای بهش اظهار کنی؟

 «آره. من میخوام اظهار کنم این احمقانه ست.: »پرسی گفت

هوم! لوح پروباتیو: پرسی جکسون، کوهورت پنجم، پسر نپتون، خوب برو. هیزل لوسکه، دختر پلوتو، خوب. پیول  »

 «خارجی یا، اوهوم، فلز گرونقیمتی برای تسلیم کردن داری؟

 «نه.: »پرسی زمزمه کرد

 «–ی پیش  مطمئنی؟ چون دفعه: »ترمینوس پرسید

 «نه!»

فرانیک ژنیگ. اه،    –خب، یه گروه بید اخیالق. جسیتجوگرها همیشیه عجلیه دارن. حیاال بیزار ببیینم         : »خدا گفت

پسندم! آزادی که بری! پس سنتاریون ژنگ.  ت خیلی عالیه. من میسنتاریون؟ کارت خوب بود فرانک، و اون موها

 «امروز به آدرس نیاز داری؟

 «نه. نه، فکر نکنم.»

قطارتون رو عوض کنیید.   185اوکلند 05، توی خیابان 184همین پایین، ایستگاه بارت: »با این حال ترمینوس گفت

 «رو میخواید. از اونجا تا آالمدا میتونید پیاده یا با اتوبوس برید. 186شما ایستگاه فروتویل

 «شما بچه ها یه بارت جادویی یا یه چیزی تو این مایه ها ندارید؟: »پرسی پرسید

ی بعد حتماً خط خصوصیی امنیتیی خیودت و محیل اسیتراحت       دفعه قطار جادویی! تو: »ترمینوس با طعنه گفت

باشید. اینو به قانون شکنا گفیتم، بیه! کیاش     187مسافرت کنید و مراقب پولیبوتس مدیران رو میخوای. فقط ایمن

 «میتونستم با دستای خودم خفش کنم.

 «صبر کن، کی؟: »پرسی پرسید

                                                             
184   BART  مخففBay Area Rapid Transit  ،.به معنی حمل و نقل سریعِ ناحیه ی خلیج، نام شرکتی در خلیج سانفرانسیسکو 
185  Oakland  
186

  Fruitvale  
187  Polybotes  .یکی از غول ها، پسرِ گایا که برای مقابله با نپتون به وجود آمده بود 
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آه. بسییار  »داد.  اش را تیاب میی   سر بیازوی نداشیته   ی دو ترمینوس چهره ای به خود گرفت که انگار داشت عضله

کنم میتونه بوی یکی از پسرای نپتون رو از فاصله یه مایلی هم احساس  فکر میخوب. فقط حواستون بهش باشه. 

 «کنه. خوب دیگه برید. موفق باشید.

ها را از مرز بیرون انداخت. وقتی پرسی پشت سرش را نگاه کیرد، ترمینیوس رفتیه بیود. در      یک نیروی نامرئی آن

 ه کمپ رومی بود.واقع کل دره رفته بود. برکلی هیلز به نظر خالی از هر گون

کرد نظری نداریید؟   در مورد اون چیزی که ترمینوس داشت درباره ش صحبت می»پرسی به دوستانش نگاه کرد. 

 «باشید یا یه چیز دیگه؟ 188مواظب ... یه چیز سیاسی

 «تا حاال در موردش نشنیدم.»هیزل این اسم را بسیار به دقت به زبان آورد.  «تس؟-و-لیب-پو»

 «نظر یونانی میاد. به: »فرانک گفت

 0ی  تر می کنه. خب احتماالً همین حاال تو رادار بویایی تمام هیوالها در فاصله کار رو مشکل: »پرسی آهی کشید

 «مایلی ظاهر شدیم. بهتره راه بیفتیم.

نیه  ی آالمدا برسند. این در مقایسه با چند ماه اخیرِ پرسی، سیفر راحتیی بیود.     دو ساعتی طول کشید تا به اسکله

 ی بیخانمان وحشی نگاه کرد. هیوالیی حمله کرد و نه کسی به پرسی به چشم یک بچه

فرانک نیزه، کمان و تیردانش را در ساک دراز اسکی گذاشته بود. شمشیر سواره نظام هیزل هم در کیسیه خیواب   

بودند که به ییک   ها شبیه بچه مدرسه ای های معمولی پیچیده شده و به پشتش پرتاب شده بود. در کنار هم، آن

 ها بلیط خریدند و سوار قطار بارت شدند. رفتند، با پول فانی 189رفتند. پیاده تا ایستگاه راکریج سفر شبانه می

شدند، اما کسی مزاحمشان نشد. هر وقت گیروه   ی نا امن رد می بعد در اوکلند پیاده شدند. باید پیاده از چند محله

هیای پرسیی نگیاه کننید، سیریع       توانستند بیه چشیم   شدند که می یک میهای گانگستر محلی آنقدر به پرسی نزد

ی گرگی خیودش را بیه شیدت     شدند. او در چند ماه اخیر نگاه خیره دادند و از آنجا دور می مسیرشان را تغییر می

. بعید از خفیه شیدن هیوالهیای     کنی بدی، مین بیدترم   هرچقدر که فکر میگفت:  تقویت کرده بود، نگاهی که می

ترسید. تقریباً هیچ چیز در دنیای  دریایی و فرار از گورگون ها با یک ماشین پلیس، پرسی دیگر از گانگسترها نمی

 ترساند.   ها دیگر پرسی را نمی فانی

                                                             
188  Political .نویسنده با کلمات بازی کرده است، ابتدای این کلمه شبیه به پولیبوتس است 
189  Rockridge 
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وای نمکی آنجیا  فرانسیسکو را کاوید و ه ی آالمدا رسیدند. پرسی با نگاه خلیج سان اواخر بعد از ظهر آنها به اسکله

هیا رو بیه    را تنفس کرد. به سرعت احساس کرد حالش بهتر شده است. آنجا قلمرو پدرش بود. با هر چیزی که آن

 شدند، تا زمانی که در دریا بودند او دست باال را داشت. رو می

 05یگیری هیای میاه   فوتی گرفته تا کشتی 05های  همه چیز از کرجی –دوجین کشتی آنجا لنگر انداخته بودند 

شیاید ییک کشیتی جنگیی روم      –ی اسکله ها را برای وجیود ییک کشیتی جیادویی بررسیی کیرد        فوتی. او همه

 که در خواب دیده بود.   طور ، یا یک کشتی جنگی با سر اژدها، همان190باستان

 «اوم... بچه ها شما میدونید ما باید دنبال چی بگردیم؟»

 هیزل و فرانک سرشان را تکان دادند.

دونسیتم کیه میا نییروی      من حتیی نمیی  » ای آنجا نباشد کرد که کشتی هیزل طوری بود که انگار آرزو میصدای 

 «دریایی داریم.

 «کنید...؟ اوه... فکر نمی: »فرانک اشاره ای کرد

در آخر اسکله، یک کشتی باریک و کوچک شبیه یک قایق کوچک پیاروزنی وجیود داشیت کیه بیا ییک پوشیش        

 آر بود.. کیو. پی. و قالب دوزی کنار آن حروف اس ارغوانی پوشیده شده بود

 «امکان نداره!»اعتماد به نفس پرسی متزلزل شد. 

اش ایین کیار را    کردند که انگار تمیام طیول زنیدگی    او پوشش قایق را برداشت. دستان او طوری با گره ها کار می

ون پارو. در یک نگاه کل کشتی با رنیگ  داده است. زیر آن پوشش، یک قایق پارویی فلزی قدیمی بود، بد انجام می

ی درییایی   ی آن طوری با قیر و نمک پوسیده بود که انگیار ییک ضیربه    آبی تیره ای رنگ آمیزی شده بود اما بدنه

 بسیار بزرگ با آن برخورد کرده است.

ی شیده  های نقاش همچنان قابل خواندن بود. حروف با طال نوشته شده بود. چشم 191ی کشتی اسم پَکس در سینه

بیرد. روی عرشیه دو تیا جیای      کردند، طوری که انگار قایق داشت خوابش میی  روی آن، با ناراحتی به آب نگاه می

ی آهن، یک کولر قدیمی و یک پشته از طنابی فرسوده که ییک سیرش بیه لنگیر گیره       نشستن بود. مقداری براده

ه کیه در چنید ایینچ آب کیف آلیود شیناور       ی پالستیکی و دو ظرف خالی نوشاب خورده بود. پایین قایق یک کیسه

 بودند.  

 «بنگرید! نیروی دریایی مقتدر رومی.: »فرانک گفت

                                                             
190
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 «حتماً یه اشتباهی شده، این یه تیکه آشغاله.: »هیزل گفت

خندد، اما تصمیم گرفت که این، سستش نکند. در هر صورت پَکس  ها می پرسی اوکتاویان رو تصور کرد که به آن

ی آن در زیر پای پرسی در آمد. قایق به هر حرکت او واکنش نشان  روی قایق پرید و صدای بدنهیک قایق بود. او 

هیای کیف آلیود سیرریز      خواسیت آب  های درون کولر را جمع کرد و روی عرشه گذاشت. می داد. پرسی آشغال می

سر زمین پرواز کردند همه جا ها در سرتا کنند و از طرفین قایق بیرون بریزند. بعد به براده های آهن نگاه کرد، آن

را به سرعت صاف کردند و صیقل دادند، آهن شروع کرد به دود کردن. وقتی تمیام شید، قیایق تمییز شیده بیود.       

 پرسی به طناب اشاره کرد و طناب خودش گره اش را از اسکله باز کرد.

ی حرکیت اسیت، فقیط     ق آمادهتوانست بگوید که قای ی مهمی نبود. پرسی می پارویی وجود نداشت اما این مسئله

 منتظر گرفتن دستورات او بود.

 «کار میکنه، امید داشته باشید.: »او گفت

هیا   آمد. وقتی آن آمدند، ولی وارد عرشه شدند. به خصوا هیزل، به نظر عصبی می هیزل و فرانک به نظر گیج می

 سر جایشان نشستند، پرسی تمرکز کرد و قایق از اسکله فاصله گرفت.

کیرد. طیوری او را    . آن صدای خواب آلود گایا بود که در ذهین پرسیی زمزمیه میی    گفت نی، جونو راست میدو می

تونستی یه زندگی جدید تو دریا رو انتخاب کنی. تیو اونجیا از مین     . تو میترساند که کشتی شروع به لرزیدن کرد
ی من هستی، حاال تیو   تو قسمتی از نقشهدر امان بودی. اما االن خیلی دیره. تو درد و بیچارگی را انتخاب کردی. 

 گروگان کوچک من هستی.  

 «از کشتی من برو بیرون.: »پرسی غر غری کرد

 «اوه، چی؟: »فرانک پرسید

 پرسی منتظر شد، اما صدای گایا ساکت شده بود.

 «هیچی. حاال بیاید ببینیم این قایق پارویی چی کار میتونه بکنه.: »او گفت

گرهی دریایی رسیید. آنهیا بیه سیمت      00شمال چرخاند. در زمانی بسیار کوتاه سرعت آنها به او قایق را به سمت 

 رفتند. می 192پل گلدن گیت
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XVII 

 پرسی

 پویا هوشمند مترجم:

 افسانه هاویراستار: وبگاه 

 با تشکر از: علی پورسینا

 از قایق سواری متنفر بود. هیزل

او خیلی زود دریا زده میشد و این موضوع براش مثل یه بال بود.اما در مورد این مورد چیزی به پرسی نگفت چون 

نمیخواست که جستجو رو به هم بریزه.ولی یادش می آمد که چه زندگی فالکت باری داشته وقتی همراه با 

استن برن یا باید با قطار میرفتن یا با هرجا که میخو -بدون هیچ خیابانی -مادرش میخواستند به آالسکا بروند

 قایق. 

 هیزل باور داشت که ممکن است موقعیتش از وقتی که از مرگ برگشته بهتر شود.

اما در واقع نه. و این قایق کوچک ,پّکس, خیلی شبیه به قایق دیگری بود که در آالسکا داشت. اون قایق 

 خاطرات بدی رو به یادش می آورد.

ه اسکله رو رد کردن،معده هیزل به تالطم افتاد و به هم ریخت. زمانی که اونا از جلوی لنگرگاه از همان زمانی ک

 سان فرانسیسکو رد میشدن،هیزل احساس گیجی میکرد.او فکر میکرد که گرفتاراوهام شده

اشت که .آنها با سرعت از جلوی یه دسته شیر دریایی که روی ساحل بندر لم داده بودن، گذشتن و هیزل یقین د

 یه پیرمرد بی سرپناه دیده که جلوی شیر های دریایی نشسته بود.

از اون طرف آب،مرد پیر با انگشت هایی استخوانی به پرسی اشاره کرد و چیزی مثل این زمزمه کرد که انگار 

 حتی بهش فکر هم نکن

 "اونو دیدی؟"پرسید: هیزل
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آره.من قبال این جا بودم. من...من نمیدونم.فکر "ت:پرسی که صورتش در مقابل اشعه خورشید قرمز شده بود گف

 کنم دنبال دوست دخترم میگشتم.

 "منظورت،زمانیه که تو راه کمپ ژوپیتر بودی؟"فرانک پرسید"آنابث"

. پرسی تا وقتی که قایقشون از زیر پل گلدن گیت گذشت، طوری شهر رو زیر "نه.قبل از اون"پرسی با اخم گفت:

 وز داشت دنبال آنابث میگشت.بعدش اونا به سمت شمال رفتن.نظر داشت که انگار هن

هیزل سعی داشت که شکمش رو با فکر کردن به چیزای خوب آرام کند.فکر کردن به چیزایی مثل:احساس 

رضایتی که شب قبل به خاطر موفقیت در بازی های جنگ داشت،روندن یه فیل هانیبال به سمت مواضع دشمن 

ا باال میرفت،و در لشگر پنجم و تبدیل ناگهانی فرانک به یه رهبر.فرانک مثل یه آدم دیگه بود وقتی که از دیواره

فرمان حمله میداد.و در راهی که او دفاع کنندگان دیوار رو جلوی جنگاوران منحرف میکرد...هیزل هیچ وقت او 

 رو مثل اون موقع ندیده بود.هیزل از اینکه مدال سناتریون به لباس فرانک آویخته بود احساس غرور میکرد 

ل از این که به این ماموریت بیاد،برادرش او رو کشید کنار و برایش بعدش فکر هیزل رفت به سمت نیکو.قب

آرزوی موفقیت کرد.هیزل آرزو داشت برادرش در کمپ ژوپیتر  بمونه و کمک کنه تا ازش دفاع کنن.اما او گفت 

 و به جهان زیرین برود–که امروز این جا رو باید ترک کنه 

میدان های مجازات مثل آشوب های درون زندان ها "."ارهپدر به تمام کمک هایی که ممکن نیاز د"او گفت

هستن.خشم به راحتی میتونه فرمان رو به دست بگیره.گذشته از این من میخوام چند تا از روح های فراری از 

 ."مرگ رو پیدا کنم.شاید بتونم درهای مرگ رو از طرف دیگه ای پیدا کنم

 "گهبانی کنه...اگه گایا از اون درا ن"."مراقب باش"هیزل گفت:

من میدونم که چه طور مخفی بمونم.فقط مراقب خودت "سپس ادامه داد"نگران نباش"نیکو با خنده گفت:

 باش.وقتی که به آالسکا نزدیک شدی...من نمی دونم بی هوشی های وقت بهتر میشه یا بدتر

که ماموریت برای اون به هیزل به تلخی با خودش فکر کرد،مراقب خودم باشم.همچنان که اگه یه راهی باشه 

 خوبی تموم بشه.

 اگه ما تاناتوس رو آزاد کنیم،شاید دیگه نتونم تو رو ببینم.تاناتوس من رو به جهان زیرین"به نیکو گفت هیزل

 "برمیگردونه...

نیکو دست خواهرش رو گرفت.دستان نیکو خیلی رنگ پریده بود،باوراین واقعا مشکل بود که هیزل و برادرش یه 

 دا دارن.پدر خ
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من میخواستم یه شانس دیگه در بهشت به تو بدم.این بهترین کاری بود که میتونستم واست انجام "نیکو گفت

 ."بدم.اما حاال،من آرزو دارم که یه راه دیگه هم باشه چون نمیخوام خواهرم رو از دست بدم

 ر میکنه.نیکو کلمه ی دوباره نگفت،اما هایل میدونست که نیکو داره به این قضیه فک

حسودی نکرد.اون فقط آرزو داشت که وقت بیشتری داشته باشه  بیانکا دی آنجلوبرای یه بار هم که شده اون به 

 تا بتونه زمان بیشتری رو در کنار برادرش و دوستانش در کمپ سپری کنه.او نمیخواست که برای بار دوم بمیره.

محو شد............درست مثل پدرش در هفتاد سال  .بعدش یک دفعه در سایه ها"هیزلموفق باشی،"نیکو گفت

 پیش.

رو به زمان حال فرستاد.اونا وارد جریان آرام آب شدند و به دامنه ی  ساحل صخره ای بخش  هیزللرزش قایق،

 مارین رسیدند.

رو بغل گوشش نگه داشته بود.اون کیف، جلوی زانوی هیزل رو طوری گرفته بود که انگار یک جعبه ی  فرانک

ماردی گرس  او رو به سامیمحافظت در یک قایق سواریه سرگرمیه و باعث شد که هیزل به یاد زمانی بیفته که 

 سریعا اون خاطره رو از ذهنش دور کرد.او نمیتونست ریسک یه بیهوشی موقت رو بکنه. هیزلمیبرد....

 "هیزل،تو خوبی؟ به نظر ناراحتی."فرانک پرسید

 ."من فکر نمیکردم که این قدر بد بشه دریازدگی."او اعتراف کرد که

قیافه ی فرانک طوری عبوس شد که انگار این قضیه تقصیر اونه.فرانک شروع کرد به گشتن در جعبه ی 

آوردم.اوم،مادربزگم گفت زنجبیل کمک میکنه...اما من از کلوچه و   نکتار من با خودم کمی"همراهش و گفت

 "اون همراهم نیست،ولی.......

 ."من خوبم.در هر صورت این خوبیه توئه"لبخندی زد و گفت هیزل

 فرانک یه کلوچه نمکی از جعبش درآوارد.کلوچه الی انگشتانش خرد شد و همه جای قایق پخش شد.

 ."خدایا،فرانک...متاسفم.من نباید میخندیدم"خندید هیزل

 ."اوه،اشکالی نداره.امیدوارم که اونو نخواسته باشی"فرانک با خجالت گفت

پرسی خیلی به اون ها توجه نمیکرد.او چشمانش را روی خط ساحل متمرکز کرده بود.از زمانی که اونا،ساحل 

استینسون رو رد کرده بودن،او به درون منطقه خشکی توجه داشت، جایی که یه کوه تنها از باالی تپه های سبز 

 سر بلند کرده بود.
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 ."اون کوه آشنا به نظر میرسه"پرسی گفت

. بچه ها داخل کمپ همیشه درباره ی این کوه حرف میزنن.روی قله اش یه جنگ بزرگ تامکوه "گفت فرانک

 ."تیتاناتفاق افتاده،در پایگاه قدیمی 

 "هیچ کدوم از شما اون جا بودین؟"پرسی با اخم گفت

در موردش  وننه.اون در ماه اوت بود،قبل از این که من...اوم،قبل از این که من برسم به کمپ.جیس"هیزل گفت

به من گفته بود.لژیون کاخ دشمن رو نابود کرد و یک میلیون هیوال رو کشت.جیسون باید با دست خالی با 

 ."کریوس  تایتان میجنگید،فقط اگه میتونی تصور کن

 ."تصور کردم"پرسی غرغر کرد

اگه هیچ شباهتی هم می انداخت، حتی  هیزل مطمئن نبود که منظور پرسی چیه،ولی پرسی او رو به یاد جیسون

 با هم نداشتن.

اونا هر دو یه هاله ی قدرت شدید داشتن،به عالوه ی نوعی ناراحتی،انگار که هر دوی آن ها سرنوشتشون رو از 

 قبل دیده بودن و میدونستن که کمی قبل از این هستن که یه هیوال رو که نمیتونن شکست بدن مالقات کنن.

احساسش رو درک میکرد.او غروب خورشید رو در اقیانوس تماشا میکرد، و میدونست که کمتر از یک  هیزل

تمام خواهد  جشن فورتونادر  هیزلهفته فرصت داره که زندگی کنه.چه در ماموریت موفق بشن و چه نشن،سفر 

 شد.

شش ماهی که در  سوراد،نه اش در او در مورد مرگ اولش فکر کرد،و به ماه هایی که منجر به مرگش شد........خا

، مواجه شدن با اون جزیره نفرین شده او خطایش  رستاخیزآالسکا گذراند،گرفتن قایق در شب  درون اون بندر 

 رو خیلی دیر متوجه شد چشمانش سیاهی رفت،و او به سمت گذشته سقوط کرد.

روی پایه های الوار بنا شده بود.زمانی خانه ی اجاره ای شون که مثل یک جعبه ی توفال سقف بود،باالی بندر 

 که قطار از لنگرگاه نزدیک میشد،قطعات چوبی مبل و عکس های روی دیوار شروع به لرزش میکرد.

در حالی که خواب آلود بود،به صدای جریان آب خنکی که از بغل سنگ های زیر تخت ها رد  هیزلدر شب،

 میشد،گوش میداد.

 صداها و خش خش هایی در خانه میشد. در شب، باد باعث به وجود آمدن

خونه ی اونا یه اتاق داشت،و در آشپزخانه هم یه یخچال و یه چراغ گرم کننده برقی داشتن. گوشه ای از اتاق یه 

پرده بود که هیزل تشک خوابش و یک صندوق رو در اونجا میگذاشت.او نقاشی هایی رو که کشیده بود و عکس 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

رو به دیوار میخ کرده بود،ولی این کار احساس غربتش رو بیش تر میکرد. مادرش  های قدیمی ای از نیو اورالن

به ندرت خونه بود.مادرش دیگه ملکه ماریا نبود،او اآلن دیگه فقط ماریا بود،کسی که به دیگران برای اجاره کردن 

 راهنمایی میکرد.

رها،کارگر های راه آهن و گاهی اوقات مجبور بود تمام روز رو آشپزی کنه و در خیابان سوم به ماهی گی هیزل

 خدمه ی ناو ها غذا بده.وقتی که به خانه بر میگشت،بوی کاج سُل و ماهی سرخ شده میداد.

دستور میداد و او رو مجبور به کار روی  هیزلدر شب،صدای ماریا لِوِسکی تغییر میکرد. صدا)صدای گایا( به 

 پروژه ی وحشتناکشون میکرد.

زمستان خیلی بد بود.صدا)صدای گایا( به خاطر ثابت بودن تاریکی،بیش تر باقی میموند. سرما بسیار شدید بود،به 

فکر میکرد که ممکنه دیگه هیچ وقت گرم نشه. وقتی که تابستان فرا رسید،هیزل نمیتونست  هیزلخاطر همین 

طیل تابستان،هیزل تا جایی که میتونست سعی به اندازه ی نیازش از آفتاب استفاده کنه تا گرم بشه.هر روز تع

میکرد از خانه دور بمونه،ولی او نمیتونست اطراف شهر قدم بزنه. فضای شهر خیلی کوچیک بود.بچه های دیگه 

دختر جادوگری که در یک کلبه قدیمی و در بندر زندگی  —پخش میکردن. هیزلشایعات مختلفی رو راجع به 

ک میشد،بچه ها او رو هو میکردن یا بهش سنگ و قوطی پرت میکردن.وضع اگر خیلی بهشون نزدی—میکنه. 

 افراد بزرگ تر هم بهتر نبود.

هیزل میتونست زندگی دیگران رو تیره و بد کنه.او میتونست به بقیه الماس،مروارید و طال بده. در آالسکا پیدا 

کمی تالش میتونست طالها رو از زیر خاک با  هیزلکردن طال آسان بود.مقدار زیادی طال در تپه ها پیدا میشد، 

 نمیتونست اونا رو سرزنش کنه. هیزلپیدا کنه.ولی او خیلی از افراد محلی به خاطر طرد کردنش،بدش نمیومد.

هیزل روزها رو به قدم زدن در تپه ها میگذروند.او همیشه کالغ ها رو دور خودش جمع میکرد.کالغ ها همیشه 

ار غار میکردن و منتظر میموندن که در قدم های او اجسام درخشنده و براق نمایان از باالی درخت غ هیزلبرای 

خرس های قهوه ای هم میدید اما فاصلش رو با اون ها حفظ  هیزلبشن.نفرین هرگز اونا رو پریشان نمیکرد.

خنکش تا پر میکرد.وقتی تشنه اش میشد، یک آبشار پیدا میکرد که از آب شدن برف ها به وجود اومده و از آب 

شدن گلوش آب میخورد.او تا جایی که میتونست از کوه ها و تپه ها باال میرفت و به نور خورشید اجازه میداد که 

 به صورتش برخورد کنه و گرمش کنه.

 میدونست که در نهایت باید به خونه برگرده. هیزلرفتن به کوه و دشت راه خوبی برای گذراندن وقت بود اما 

اون مرد رنگ پریده ی غریبه که لباس نقره ای و سیاه تنش ----در مورد پدرش فکر میکرد لهیزبعضی وقتا 

بود.او آرزو میکرد که پدرش برگرده و از او در مقابل مادرش محافظت کنه،و شاید هم از قدرت هاش استفاده 

 کارو بکنه.کنه تا از شر اون صدای نفرت انگیز خالا بشه.اگه پدرش یه خدائه،پس باید بتونه این 
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او سرش رو به سوی باال برگردوند تا کالغ ها رو ببینه و با خودش فکر کرد که شاید کالغ ها فرستادگان پدرش 

هستند.چشم های کالغ ها مثل پدرش سیاه و مجنون بود.او از خودش سوال میکرد که آیا کالغ ها حرکاتش رو 

 به پدرش گزارش میدن؟

ادرش هشدار داده بود.آالسکا سرزمین دور از خدایان بود.پدر هیزل نمیتونست از اما پلوتو درباره ی آالسکا به م

اونا توی این سرزمین محافظت کنه.اگر هم پدرش او رو میدید،با او حرفی نمیزد.هیزل گاهی اوقات با شگفتی 

ا سخنرانی پدرش رو مجسم میکرد.زندگی قدیمیش به اندازه برنامه های رادیویی که قبال بهشون گوش میداد ی

 پرزیدنت روزوِلت درباره ی جنگ دور به نظر میرسید.

گاهی اوقات محلی های شهر در مورد ژاپنی ها و بعضی از جنگ ها در مناطق جزایری بیرون از آالسکا با هم 

 دور از موجود ترسناکی به نام هیزل.----بحث میکردن،اما این بحث ها هم دور انجام میشد

ان،او بیش تر از همیشه بیرون از خونه باقی موند،برای این که میخواست یک اسب رو یک روز در اواسط تابست

 تعقیب کنه.

او برای اولین بار وقتی اسب رو دید که احساس کرد صدای خرد شدن چیزی زیر دندان از پشت سرش می 

----یی داشتبرگشت و یک اسب نر پر زرق و برق قهوه ای مایل به زرد دید که یال مشکی زیبا هیزلآید.

درست شبیه اونی که آخرین روزی که در نیو اورالن بود،سوارش شد،وقتی که سامی او رو اسطبل برد.این اسب 

 میتونست همون اسب باشه، اگر چه این غیر ممکنه.

احساس دیوانه واری کرد که این اسب در حال  هیزلاسب در حال خوردن چیزی بود،اما برای یک لحظه ، 

 طعه های طالیی است که همیشه در جای پایش نمایان میشه.جویدن یکی از ق

 ".رفیقهی "گفت هیزل

 اسب با احتیاط به هیزل نگاه کرد. 

هیزل تصور کرد که این اسب باید متعلق به کسی باشه.اون اسب خیلی مرتب بود، روکشش برای یک اسب 

نزدیک بشه....چی؟ میتونست صاحبش رو  میتونست به اندازه کافی به اسب هیزلوحشی زیاد از حد براق بود.اگه 

 پیدا کنه؟ میتونست برش گردونه؟

فوت  05فکر کرد:نه،من فقط میخوام یه بار دیگه بتونم از یه اسب سواری بگیرم.او فاصله اش را تا اسب به  هیزل

 رساند اما اسب یک دفعه از جایش جست.

به اندازه ی دیوانه کننده ای به اسب نزدیک بشه  ---او بقیه بعد از ظهر رو صرف تالش برای گرفتن اسب کرد

 قبل از این که اون دوباره فرار کنه.
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زمان از دست او در رفت،چون در تابستان خورشید به مدت طوالنی ای باال می ماند و این اتفاق انجام این عمل 

نگاهی کرد،او حدث زد که رو ساده میکرد.در نهایت هیزل کنار یک نهر توقف کرد تا کمی آب بنوشه و به آسمان 

 بعد از ظهر باشه. 0ساعت باید حدود 

بعد او صدای سوت زدن یک قطار رو از پایین دره شنید.او تصور کرد قطار در بعد از ظهر به سمت لنگرگاه 

 شبه. 05میرود،بنابراین اآلن ساعت 

 "نو تو دردسر بندازی؟میخوای م"او به اسب خیره شد،که باالی نهر به آرامی مشغول چرا بود. سپس گفت

اسب شیهه ی مالیمی کشید.بعد....هیزل باید این رو تصور میکرد.اسب با سرعت گذشت به طوری که یک مه 

تقریبا به اندازه ای سریع که  ---سیاه و زرد)برای لحظه ای درست شد، سریع تر از یک آذرخش شاخه دار

 اسب قطعا رفته بود.نفهمید چه طور،اما  هیزلچشمان هیزل نتوانند ببینند. 

 او به مکانی که اسب ایستاده بود خیره شد.یک مشت بخار از زمین بلند شد.

صدای سوت قطار در دره دوباره شنیده شد،و او با خودش فکر کرد که چه قدر در دردسر افتاده.او به سمت خانه 

 دوید.

تا دیروقت کار میکرد.شاید امشب مادرش در خانه نبود.برای یک لحظه احساس آرامش کرد.شاید مادرش باید 

 اونا نباید به اون سفر میرفتن.

باز  هیزلبه پایین کشیده شده بود. در صندوق ذخیره ی  هیزلبعد توجه او به شلوغی خانه جلب شد.پرده ی 

شده بود و لباس هایش روی زمین پخش شده بودند.تشک خوابش هم پاره شده بود انگار که یک شیر به آن جا 

ده بود. بدتر از همه،دفترچه ی نقاشی اش هم به تکه های زیادی تبدیل شده بود.همه ی مداد های حمله کر

هم داغون شده بود.یک نوشته که روی  هیزلرنگی اش شکسته بودند. هدیه ی تولد پلوتو،تنها وسیله ی لوکس 

علق به مادرش نبود. متن آخرین برگ دفترچه ی یادداشت نوشته شده بود،به دیوار میخ شده بود،این نوشته مت

از نا امیدی هق هق میکرد.او  هیزل."دختر گناهکار.من در جزیره منتظرم.منو ناراحت نکن"نوشته این بود:

میخواست که احضار نامه رو قبول کنه،او میخواست به سمت جایی فرار کنه،اما جایی نبود که بره.از یک طرف، 

 مادرش به دام افتاده بود.

کمک میکرد،ممکن بود  هیزلقول داده بود که آن ها در هر صورت کارشان را خواهند کرد.اگر صدا)صدای گایا( 

 به صدای گایا اعتماد نداشت، اما انتخاب دیگه ای هم جلوش نمیدید. هیزلکه مادرش آزاد بشه.

سی که قایق کوچکی که مادرش با چند تکه طال از یک ماهی گیر خریده بود،ک----او قایق پارویی رو برداشت

به نظر الیق میومد  هیزلروز بعدش یک تصادف غم انگیز با تورش داشت.آن ها فقط یک قایق داشتند،اما مادر 
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یاد گرفته بود که در مورد اون سوال  هیزلکه بدون هیچ وسیله ی نقلیه ای و با همین قایق به جزیره برسه.

 نکنه.

 به چرخش در می آمدند. resurrectionحتی در وسط تابستان هم تکه های یخ در بندر 

نگاه میکردند،و برای ته مانده ی ماهی ها  هیزلسر میخوردند، و با آرزو به  هیزلفُک ها به وسیله ی قایق 

 خرناسه میکشیدند. در وسط خلیج پشت براق یک وال،سطح آب را شکافت.

طرف شدن مشکلش مثل همیشه تکان خوردن در آب معده ی او را به هم ریخت.او یک بار برای بر 

 ایستاد.خورشید هم در نهایت به سمت کوه ها پایین رفت و آسمان به رنگ قرمز خونی درآمد.

در مسیر دهانه خلیج حرکت میکرد. بعد از چندین دقیقه،او برگشت و جلو را نگاه کرد.درست جلوی  هیزل

ل با شن های سیاه.اگر هم یه زمین پر از درخت کاج،تخته سنگ و ساح---او،بیرون مه،جزیره ای مجسم شد

 اونو نمیدونست.  هیزلجزیره اسمی داشت،

اشتباه کرد و از مردم شهر در مورد جزیره پرسید،اما آن ها طوری به او خیره شدند که انگار او یک  هیزلیک بار 

 دیوانه است.

 ."ه برخورد کردهقایق من هزار بار تا اآلن به اون جزیر"این جا جزیره ای نیست.،یا"یک ماهیگیر پیر گفت

یارد بود.اون پرنده سیاه به  05فرود اومد،فاصله دقیق او تا ساحل  هیزلزمانی که یک کالغ روی عقب قایق 

 اندازه ی یک عقاب بزرگ بود،و منقارش دندانه دار بود مثل یک چاقو که از مواد آتش فشانی درست شده.

 این که کالغ شروع به حرف زدن کرد تعجب نکرد.از  هیزلچشمان کالغ از زیرکی میدرخشید،به خاطر همین 

 "امشب...آخرین شب"کالغ گفت

هیزل پارو ها رو ساکن گذاشت.او میخواست بفهمه که آیا کالغ داره بهش هشدار میده،یا این که بهش مشاوره 

 میده و یا بهش وعده میده.

 "آیا تو از طرف پدرم هستی؟"هیزل پرسید

 "ین شب......امشبآخر"کالغ سرش را کج کرد و گفت

 کالغ به جلوی قایق نوک زد و سپس به سمت جزیره پرواز کرد.

مهم نیست که کالغ "به خودش این حرفو زد.او فهمید که باید این رو به عنوان یه وعده بگیره. هیزلآخرین شب،

 ."بهم چی گفته،من امشب رو میکنم آخرین شب
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ازم پارو بزنه.قایق به ساحل رسید،و  به وسیله ی یک الیه ی این حرف به اندازه ی کافی بهش استحکام داد تا ب

 یخ و گل ترک خورد.

و مادرش یک راه رو از ساحل به سمت جنگل ساییده بودند.او در جزیره پیاده روی میکرد،اما با  هیزلطی ماه ها 

روی بوته ها رد دقت تا از مسیر مشخص بره.جزیره پر بود از انواع خطر ها.هم طبیعی و هم جادویی.خرس از 

میشدند و خس خس میکردند. روح های سفید درخشان،انسان های مبهم،بی اراده جلوی درختان حرکت 

میکردند.هیزل نمیدونست که اونا چی هستن،اما میدونست که اونا دارن نگاهش میکنن،و دارن آرزو میکنن که او 

 به سمت چنگال های اونا منحرف بشه.

راهش رو به سمت  هیزلسنگ بزرگ سیاه راه ورود یه تونل رو درست کرده بودن.  در مرکز جزیره، دو تا تخت

 غاری در پیش گرفت که بهش میگفت قلب زمین.

از وقتی که اومده بود آالسکا پیدا کرده بود. هوا بوی خاک تازه  هیزلاون جا تنها جای واقعا گرمی بود که 

میکرد که بیدار بمونه.او با خودش فکر کرد اگه این جا خوابش  خواب آلود بود اما او با خودش مبارزه هیزلمیداد.

 ببره،بدنش در این عمق از زمین غرق میشه و تبدیل میشه به کود گیاهی.

غار به اندازه محراب کلیسا بزرگ بود،اندازه خیابان لوییس کاثدرال که از میدان جکسون به سمت خونه 

صدای یک قلب رو در غار میشنید.البته شاید هم صدای امواجی بود که از دریا به ساحل برخورد  هیزلمیرفت.

میکرد.اما نه.انگار این مکان زنده بود.زمین خوابیده بود،اما اون جا با نیرو تکان میخورد.زمین خیلی مخرب به نظر 

داره انرژی اش رو از دست میده.گایا فکر میکرد که  هیزلمیرسید،خیلی متغیر به نظر میرسید،به خاطر همین 

 میخواست که او رو ضعیف کنه،مثال با تضعیف کردن مادرش.

 گایا میخواست که تمام آدم ها،خداها و نیمه خدا هایی رو که روی سطحش راه میرن رو از بین ببره. 

 "تو کامال متعلق به منی.تسلیم شو. به زمین برگرد."گایا مثل یک الالیی زمزمه کرد

 ."نه.من هیزل لوسکه هستم.تو نمیتونی مالک من باشی"زل گفتهی

ماریا لوسکی کنار گودال ایستاده بود.در شش ماه،موهایش مثل کرک به رنگ خاکستری در آمده بود.او وزن کم 

کرده بود.دستانش به خاطر کار زیاد کج شده بود. او پوتین های برفی و ماهی گیری پوشیده بود و یک لباس 

 دار از شام هم پوشیده بود.او هرگز در مورد ملکه بودن اشتباه نکرده بود. سفید لکه

 صدای او در غار اکو پیدا میکرد و تکرار میشد."دیگه خیلی دیره"مادرش با سستی گفت

 نه گایا.---تعجب کرد که اون صدای خود مادرش بود هیزل
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 "مامان؟"گفت هیزل

رو آروم میکرد،اما برعکس بیشتر او را عصبی  هیزلار بود.این باید ماریا برگشت.چشمانش باز بودند.بیدار و هوشی

 کرد.صدا هرگز کنترل رو از دست نمیداد تا وقتی که اون ها توی جزیره بودن.

 "من با تو چی کار کردم؟ هیزلمن چی کار کردم؟ اوه،"مادرش پرسید

 او با وحشت به چیز درون گودال خیره شد.

گریه میکرد،او به  هیزلماه هاست که اون ها به این جا میان،چهار یا پنج شب در هفته،چون صدا این رو میخواد. 

خاطر خستگی بیش از حد افتاد.او البه میکرد،و کامال در نومیدی بود.اما صدایی که مادرش را کنترل میکرد بی 

قدرت هات استفاده کن،بچه.ارزشمند ترین ثروتم رو چیزهای ارزشمند رو از زمین بردار.از "رحمانه از او خواست

 برام بیار.

مورد تمسخر قرار گرفت.شکاف درون زمین از طال و سنگ های قیمتی پر شده بود،که  هیزلدر ابتدا تالش های 

الیه ای ضخیم از روغن دور آن بود.انگار یک گنج که متعلق به یک اژدهاست در این گودال ریخته بود.سپس 

بود شروع کرد به بزرگ شدن و تبدیل شدن به چیزی شبیه گل  هیزلم، سنگ نوک تیزی که جلوی آرام آرا

نمیتونست راحت پیشرفت اون رو  هیزلالله.اون کم کم پدیدار شد،هر شب بیش تر از شب قبل،به خاطر همین 

ن کار ادامه میداد تا تشخیص بده.گاهی اوقات او تمام شب رو تمرکز میکرد تا بتونه سنگ رو بزرگ کنه،او به ای

به تغییرات به وجود اومده توجه نمیکرد.در حال حاضر اون سنگ  هیزلوقتی که روح و جسمش خسته میشد.اما 

حاال فهمیده بود که چه قدر در کارش موفق بوده.ارتفاع اون سنگ حدودا به اندازه  هیزلخیلی بزرگ شده بود.

نوک نیزه به سمت جلو حرکت کرد،قطعه ای که از یک ی یک ساختمان دو طبقه بود،قسمتی از سنگ مثل 

باتالق روغنی به وجود آمده بود.درون او سنگ،به خاطر حرارت میدرخشید.هیزل نمیتونست به درستی اون رو 

ببینه،اما میدونست چه اتفاقی داره میفته. یک بدن که از طال و نقره تشکیل شده بود و درونش به جای 

پسر گایا رو به وجود آورده  هیزلقلبی از جنس الماس داشت به وجود آمده بود.خون،روغن جریان داشت و 

 بود.او آماده بود که از خواب بیدار بشه.

. مادرش ".من متاسفمهیزلمن متاسفم "مادرش روی زانوهایش افتاد شروع کرد به گریه کردن.سپس گفت

 اهی؟بسیار خشمگین بود.معذرت خو هیزلناتوان و تنها به نظر میرسید.

او سال ها با ترس در کنار مادرش زندگی کرده بود.او به خاطر زندگی ناخوشایند مادرش بارها سرزنش شده 

رو از خانه اش یعنی نیو ارالن به این سرزمین سرد کشانده  هیزلرفتار میکرد، هیزلبود.او مثل یک دشمن با 

رو آروم  هیزلعذرخواهی نمیتوانست بود،و در این جا برای یک خدای بی رحم مثل یک برده کار میکرد.

 باید مادرش رو تحقیر میکرد اما در عین حال نمیتونست عصبانیت رو در خودش نگه داره. هیزلکنه.
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---کنار مادرش زانو زد و ستش را دور گردن مادرش انداخت.تقریبا چیزی در بدن مادرش باقی نمانده بود هیزل

 در اون غار گرم هم مادرش به شدت میلرزید. فقط مقداری پوست و استخوان  و لباس.حتی-

 ."چی کار میتونیم بکنیم؟ بهم بگو که چه طوری جلوش رو بگیرم"گفت هیزل

او منو آزاد کرد.گایا میدونست دیگه خیلی دیره.دیگه هیچ کاری نمیتونیم "مادرش دستی به سرش کشید و گفت

 ."بکنیم

به  هیزلدرش واقعا آزاد بود،دیگه چیزی قرار نبود اتفاق بیفته.،اگه ما"اون ...اون صدا رفته؟"هیزل با امید گفت

---اگر گایا رفته ---همراه مادرش میتونست از این مکان بره بیرون.اونا میتونستن فرار کنن،به نیو ارالن برگردن

. 

آزادیه نه.اون اینجاست.اون فقط یه چیز دیگه از من میخواد. "مادرش که با ترس به اطراف خیره شده بود گفت

 . "اراده ام

 از شنیدن اون حرف خوشش نیومد. هیزل

 ."بیا از اینجا بریم بیرون.اون چیز داخل سنگ،به زودی میاد بیرون"هیزل گفت

یادش نمیومد آخرین بار کی بود که این زیبایی چشمان  هیزل."حتما"مادرش به نرمی به او نگاه کرد و گفت

 فسه ی سینه اش میکرد.مادرش رو دیده بود.او احساس عجیبی در ق

 هیزل. "پلوتو به من هشدار داده بود.قبال بهم گفته بود که آرزوی من چه قدر خطرناکه"مادرش گفت

 ."آرزو....آرزوی تو؟"گفت

تمام ثروت درون زمین.من اونو میخواستم.خسته شده بودم از بس با فقر زندگی کرده بودم.خیلی "مادرش گفت

حضار کردم.میخواستم ببینم که آیا میتونم این کارو بکنم.اما اون اومد. فکر خسته بودم.اولش من پدرت رو ا

.مادرش به دستان خمیده "تو فرد شجاع و خوبی هستی "عمل کنه.او به من گفتگریس گریس نمیکردم طلسم 

وقتی تو متولد شدی،پدرت خیلی خوشحال بود و احساس غرور میکرد.او به من "و سفتش نگاهی کرد و گفت

داد هرچی میخوام به من بده.او جلوی رودخانه استیکس سوگند یاد کرد.من تمام دارایی های او رو از او قول 

طلب کردم.او هم به من هشدار داد که بزرگ ترین آرزو ها میتوانند بزرگ ترین اندوه ها رو به وجود بیاورند.ولی 

 ."یه خدا! و تو...نفرین شدی مثل زنه---من پافشاری کردم.من میخواستم مثل یک ملکه زندگی کنم

هیزل احساس کرد که به نقطه ی پایان رسیده،درست مثل اون سنگ توی گودال.احساس بدبختی در او به 

پس به خاطر اینه که میتونم چیز "حدی رسیده بود که نمیتونست اونو در خودش نگه داره.به خاطر همین گفت

 "ها رو در داخل زمین پیدا کنم؟
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و به خاطر همینه که به این همه مصیبت گرفتار شدیم. به خاطر همین "ی بی حال اضافه کردو مادرش با ژست

بود که گایا منو پیدا کرد،به خاطر همین بود که میتونست منو کنترل کنه.من از دست پدرت عصبانی بودم.من 

صدای گایا گوش به خاطر مشکالتم اونو سرزنش میکردم.تو رو هم سرزنش میکردم.من خیلی تند بودم،و به 

 ."میدادم.من یه احمق بودم

 ."حتما باید یه راهی باشه.بگو چی کار کنم که متوقف بشه"هیزل گفت

 زمین تکان خورد.صدای خشن گایا در تمام غار پیچید.

و تو اونو از اعماق زمین به وجود آواردی،هیزل ---فرزند بزرگ من،گرانبها ترین چیز روی زمین"گایا گفت

 ."اونو از نو ساختی.بیدار شدن او نمیتونه متوقف بشه.فقط یک چیز باقی موندهلوسکه.تو 

مشتش را محکم گرفته بود.او ترسیده بود،اما حاال مادرش آزاد بود،او احساس میکرد که در پایان میتونه با  هیزل

است بذاره که نمیخو هیزلدشمنش مواجه بشه.این موجود،این خدای شیطانی،که زندگیشون رو خراب کرده بود.

 گایا پیروز بشه.

 ."من دیگه به تو کمک نمیکنم"گفت هیزل

من از کمک تو استفاده کردم بچه،من فقط به خاطر یه دلیل گفتم که تو بیای این جا. مادرت  "اما گایا گفت

 ."انگیزه....داشت

 "مادر؟"منقبض شد.او گفت هیزلگلوی 

بدون. اون فقط به خاطر این بود که من ---ببخشی،لطفا .اگه تو میتونستی منوهیزلمن متاسفم،"مادرش گفت

 ."—تو رو دوست داشتم.گایا قول داد که بذاره تو زنده بمونی اگه

اگه تو خودت رو قربانی کنی. گایا اینو به تو گفت چون قربانی شدن تو باعث میشه اون...چیز بیدار "گفت هیزل

 ."بشه

باید بیدار میشد،این جا سرزمین جدید او خواهد بود،به دور از  . او"آلکاسینئوس،بزرگترین غول ها"گایا گفت

خدایان.او در آینده در کوه ها و جنگل های این منطقه قدم میزنه.او لشگری از هیوال ها رو جمع میکنه.در حالی 

بود که خدایان تقسیم شدند،و با هم در این جنگ مهلک جهانی میجنگند،او نیروهایش را میفرستد تا المپ رو نا

 کنند.

رویاهای الهه اونقدر قوی بودند که سایه های درد سراسر غار بخش میشد هواپیما های ژاپنی شهرهای آمریکارو 

نابود می کردند ناگهان فهمیدخدایان المپ همیشه در جنگ های انسان ها در یک طرف جنگ بودند.در آینده 
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میجنگند ،یک گروه از هیوالها از شمال به راه خواهند  هم آن ها این کار را خواهند کرد.در حالی که خداها با هم

افتاد.آلکینئوس برادران غولش رو زنده میکنه و اون ها رو برای جنگ در دنیا میفرسته.خداهای ضعیف هم 

شکست میخورند.این جنگ مهلک دهه ها ادامه پیدا میکنه تا همه ی تمدن بشر از بین بره و بعد گایا برای 

 د کرد.همیشه حکومت خواه

گایا گفت همه ی اینها به خاطر این که مادر حریصت بود  او از تو استفاده کرد تا طال ها رو از زمین پیدا کنی.در 

وضعیت خواب من،من به دهه های بیشتر،حتی قرن های بیشتری نیاز داشتم،تا بتونم این قدرت رو واسه اون 

 جمع کنم.اما حاال او بیدار خواهد شد.

یک ---میدونست که چه اتفاقی خواهد افتاد.تنها چیزی که گایا بهش نیاز داشت یه قربانی بود هیزل با قطعیت

--روح برای آلکانئوس،برای این که بتونه بیدار شه.مادرش هم به سمت گودال میرفت و اون چیز رو لمس میکرد

 و او قربانی میشد.-

 ."نده بمونی،اما باید سریع باشیزود باش برو.اون به تو اجازه میده که ز"مادرش با عجله گفت

زنده  هیزلمیدونست که این بدترین چیزه ممکنه. گایا به قرارداد احترام میگذاشت و اجازه میداد که  هیزل

 میتونست زنده بمونه تا پایان دنیا رو ببینه و بگه که خودش باعث این اتفاق بوده. هیزلبمونه.

 ."ی اوننه.من نمیخوام زنده بمونم.نه برا"گفت هیزل

در درونش دنبال پدرش میگشت،فرمانروای دنیای زیرین، و تمام ثروت  هیزلاو به درون روحش مراجعه کرد.

 هایی رو که جمع کرده بود فرا خواند.غار تکان خورد.

اطراف هیکل آلکانئس،روغن ها شروع به خروشیدن کرد،بعد شروع به تکان خوردن کرد انگار که در یک دیگ 

 بود.

 ."احمق نباش تو خودت رو واسه هیچ و پوچ داری از بین میبری .مادرت اآلن هم مرده"گفتگایا 

هنوز دودل بود.:روزی یکی از نوادگان نپتون خواهد آمد و به او امنیت میبخشه.او همچنین گفت شاید  هیزل

ل اون بود.اما هیچ روزی برای خودش یک اسب پیدا کنه.شاید اسبی که درون تپه ها دیده بود،اآلن هم ما هیزل

اآلن میمرد.او دیگه نمیتونست سامی رو ببینه،یا دیگه  هیزلکدام از این ها اتفاق نمی افتاد اگر و فقط اگر 

 نمیتونست به نیو ارالن برگرده. زندگی اون فقط سیزده سال بود،سال هایی تلخ با پایانی غم انگیز.

شده مادرش ناراحت یا عصبانی به نظر نمیرسید.چشمانش او دوباره چشمان مادرش را دید.برای یک بار هم که 

 پر از غرور به نظر میرسیدند.
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 ."تو هدیه ی اصلی من بودی.من احمق بودم که غیر از تو به چیز دیگه ای فکر میکردم"او گفت

ن،اما رو بوسید و او رو نزدیک خودش آورد.گرمای بدن مادرش او را هم گرم میکرد.اونها میمرد هیزلبعد پیشانی 

نه برای قربانی شدن به خاطر گایا.او میدونست که این کارش باعث از دست رفتن قدرت گایا میشه.روح اونها به 

 حداقل اآلن.---دنیای زیرین میرفت و آلکانئوس بیدار نمیشد

آخرین قدرتش رو جمع کرد.هوا گرم شد.جسم آلکانئوس شروع کرد به فرو رفتن.طال ها با شدت به این  هیزل

 رف و آن طرف پرت میشدن.اون ها با دیواره ی غار برخورد میکردن و صداهیی درست میشد.ط

تمومش کن! تو نمیتونی جلوی این اتفاق رو بگیری!اون برمیخیزه.حداکثر بیدار شدنشو چند دهه به "گایا گفت

 ."عقب می اندازی.به خاطر نصف قرن میخوای زندگیت رو از دست بدی؟

 عی داد.به او جواب قاط هیزل

 ،"آخرین شب"گفته بود:  هیزلکالغ به 

رفت بغل مادرش.در تاریکی،روغن به همه جا پاشید و جزیره به کلی  هیزلتونل منفجر شد.سقف فرو ریخت.

 نابود شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 

XVIII 

 هیزل

 مترجم:

 ویراستار: وبگاه افسانه ها

 «زود باش، خواهش میکنم! بیدار شو!»به نظر ترسیده می آمد.  فرانک بازوهای هیزل را تکان داد. «هیزل!»

او چشم هایش را باز کرد. آسمان شب با نور ستارگان میدرخشید. خبری از حرکت های قایق نبود. او روی زمین 

 و کوله اش کنارش بود. شمشیر سفت دراز کشیده و

مشرف  بر دریا بودند. نزدیک صد پا آنطرف تر تلوتلو خوران بلند شد. سرش گیج میرفت. آن ها در یک پرتگاه 

اقیانوس در نور ماه میدرخشید. موج ها به آرامی به پاشنه ی قایق به پل نشسته ی آن ها برخورد میکردند. در 

سمت راستش یک ساختمان که شبیه کلیسا بود و یک چراغ جستجو در باالی مناره اش داشت گوشه ی پرتگاه 

هیزل حدس زد که باید یک برج فانوس دریایی باشد. پشت آنها زمینی پر از علف ای را در آغوش گرفته بود. 

 بلند در باد خش خش میکرد.

 «ما کجاییم؟»او پرسید:

مایل باالتر از شمال  005خدایان رو شکر که بیدار شدی! ما در مندوکینو هستیم، حدود »فرانک نفسی کشید:

 «گلدن گیت.

 «مایل؟ من اینقدر خواب بودم؟ صد و پنجاه»هیزل ناله ای کرد:

پرسی کنار او زانو زد، بادی که از سمت دریا می آمد موهای پرسی را تکان میداد. او دستش را روی پیشنانی 

ما نمیتونستیم بیدارت کنیم. اخرش تصمیم گرفتیم تو رو بیاریم به »هیزل قرار داد تا ببیند که تب دارد یا نه. 

 «–یازدگی ساحل. ما فکر کردیم شاید در
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هیزل نفس عمیقی کشید. او نمیتوانست بیشتر از این حقیقت را از آنها مخفی کند. او  «این دریا زدگی نبود.»

حرفی را که نیکو زده بود به یاد آورد:اگه وقتی در حال مبارزه ای، یه برگشت به عقب مثل این برات اتفاق بیفته 

... 

م. چیزی که اتفاق افتاد یک بیهوشی موقت بود. من هر از چند گاهی من تا حاال با شما صادق نبود -من»او گفت:

 «از اینا دارم.

یه بیهوشی موقت؟ این یه »فرانک دست هیزل را گرفت. کاری که او را از جا پراند ... از روی خوشحالی البته. 

 «مریضیه؟ چرا من تا حاال متوجه نشده بودم.؟

ش کنم. من تا االن خیلی خوش شانس بودم. اما این داره بدتر من سعی میکردم که مخفی »هیزل تایید کرد:

میشه.  این یه مریضی نیست...نه واقعا. نیکو میگفت این یه اثر جانبی از گذشته ی منه، از جایی که منو پیدا 

 «کرده بود.

است خیلی سخت بود که از چشم های براق و سبز پرسی چیزی بفهمی. هیزل نمیتوانست بگوید که او محتاط 

 یا مشتاق.

 «نیکو دقیقا کجا تو رو پیدا کرد؟»پرسی پرسید:

انگار که دهان هیزل را با پنبه پوشانده بودند.از این که شروع به صحبت کند میترسید. او به گذشته برگشت، اما 

او انها استحقاقش را داشتند که بدانند. اگر او باعث شکست آنها در این ماموریت میشد. اگر موقعی که به 

 بیشترین نیاز را داشتند ار کار می افتاد... نمتوانست این فکر را تحمل کند.

بعد به کوله پشتی اش چنگ زد، به طور احمقانه ای یادش رفته بود که یک  «من توضیح میدم.»او قول داد:

 «این..اینجا چیزی برای نوشیدن هست؟»بطری آب بردارد. 

کار احمقانه ای بود. من وسایلم رو اون پایین توی کشتی جا »ه کرد. پرسی به یونانی نفرینی را زمزم «ره.آ»

 «گذاشتم.

هیزل از این که از آنها بخواهد مواظبش باشند احساس بدی داشت. اما با خستگی زیاد و در حالت بریان شدن 

کوله و   بیدار شده بود. همچنین که چند ساعت گذشته را هم در گذشته و هم در زمان حال زندگی کرده بود.

 «بیخیال، میتونم راه برم....»شمشیرش را بر پشتش گذاشت. 

حتی در این مورد فکر هم نکن. نه تا وقتی که یه مقدار غذا و آب نخورده باشی. من وسایل رو »فرانک گفت:

 «میارم.
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بعد او منطقه را  «نه من میرم. »پرسی نگاهی به هیزل و فرانک که دست یکدیگر را گرفته بودند انداخت و گفت:

فقط فانوس  –بررسی کرد که ببیند مشکلی را حس میکند یا نه. اما آنجا چیزی برای دیدن وجود نداشت 

 «شما دو تا اینجا بمونید. من االن برمیگردم.»دریایی و چمن ها که در محدوده ی زمین چمن تکان میخوردند. 

 «–مطمئنی؟ من نمیخوام که تو »هیزل با ناتوانی گفت:

 .«مشکلی نیست. فقط، فرانک چشمات رو باز نگه دار یه چیزی در مورد اینجا هست که ... نمیدونم»پرسی گفت:

 "من ازش مراقبت میکنم. "فرانک قول داد:

 پرسی رفت.

وقتی آنها تنها شدند فرانک متوجه شد که هنوز دست هیزل را گرفته است. گلویش را صاف کرد و ادامه 

 «کنم بیهوشی تو رو میفهمم. وجایی که ازش اومدی رو.من، اوم... فکر »داد:

 «میدونی؟»ضربان قلب هیزل باال رفت:

نه مثل...تفاوت »چشمکی زد، بعد سریع ادامه داد: «تو به نظر با تمام دخترایی که تا به حال دیدم فرق داری.»

امه های تلویزیون، یا زبان مثل آهنگ ها، یا برن –های بد. فقط نوع حرف زدنت، چیزایی که غافلگیرت میکنن 

عامیانه ی مردم. تو طوری در مورد زندگیت حرف میزنی که انگار زمان بسیار زیادی ازش گذشته است. تو در 

 «زمان متفاوتی متولد شدی. درسته؟ تو از دنیای زیرین اومدی.

که شنیده بود یک نفر نه از روی ناراحتی بلکه به خاطر آسایشی که  داشت از این –هیزل میخواست گریه کند 

آمدنگاهش طوری نبود که هیزل دیگر حقیقت را میگوید احساس کرده بود. فرانک به نظر نارحت یا ترسیده نمی

 احساس کند یک روح یا یک زامبی از مرگ بلند شده ی مزخرف است.

 «–فرانک، من »

 «میداریم.حلش میکنیم. تو االن زنده ای و ما تو رو با همین حالت نگه »فرانک گفت:

 علف ها پشت سر آنها خش خش میکردند. چشم های هیزل در باد سرد سوزش گرفت. 

 «من مستحق داشتن دوستی مثل تو نیستم. تو نمیدونی من چی هستم...چی کار کردم. »او گفت:

 «بیخیال. تو عالی هستی! گذشته از این تو تنها کسی نیستی که رازی داری. »فرانک اخمی کرد:

 «نیستم؟»او خیره شد:هیزل به 
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 فرانک میخواست که چیزی بگوید اما ناگهان مظطرب شد.

 «چی شد؟»هیزل پرسید:

 «باد وایستاد.»

 هیزل اطراف را نگاه کرد و فهمید که او راست میگوید. هوا بسیار راکد شده بود.

 «پس؟»او پرسید:

گوشه ی چشم هیزل، او  اشکالی را در «پس چرا علف ها هنوز حرکت میکنن؟»فرانک آب دهانش را قورت داد: 

 دید که روی زمین موج میزدند. 

 فرانک سعی کرد که بازوی او را بگیرد اما بسیار دیر شده بود. «هیزل.»

چیزی از پشت به او ضربه زد. بعد یک نیرو مانند طوفانی پوشیده از علف دور هیزل را گرفت و او را به درون 

 محدوده ی زمین چمن کشید.
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XIX 

 هیزل

 مترجم: فرید حسینیان

 ویراستار: وبگاه افسانه ها

. او تسخیر مادرش توسط الهه زمین را دیده بود. او از طال هیزل متخصص کارهای عجیب و غریب بود

 بود.بود و از دنیای زیرین بازگشتهبود، مردهیک غول به وجود آورده بود. او یک جزیره را نابود کرده

 توسط یک زمین چمن؟ این جدید بود. شدناما ربوده

بود که داخل انبوه در یک ابر قیف شکل از گیاهان به دام افتاده بود. او درباره خوانندگان امروزی شنیده

کنند. او تصور کرد که این هم مشابه همان است. پرند و از باالی هزاران دست عبور میجمعیت طرفداران می

 ها طرفداران عاشق نبودند.کرد و دم چمنتر حرکت میفقط او داشت هزار برابر سریع 

توانست زمین را لمس کند. شمشیرش هنوز در رختخوابش بود که به پشتش توانست بنشیند. نمیاو نمی

انداختند. صورت و داشتند و باال میبسته شده بود اما به آن دسترسی نداشت. گیاهان او را بدون تعادل نگه می

 توانست در میان رقص سبز و زردو آبی و سیاه، ستارگان را تشخیص دهد.ریدند. به سختی میببازوهایش را می

 فریادهای فرانک در دوردست محو شد.

کرد. حرکجا که دانست: او داشت سریع حرکت میدرست فکر کردن سخت بود اما هیزل یک چیز را می

 نتوانند پیدایش کنند.شد که شد، به زودی آنقدر از دوستانش دور میمیداشت برده

ها را ندید بگیرد. او افکارش را به زمین زیرش چشمانش را بست و سعی کرد جست و خیزها و تکان

 فرستاد. طال، نقره، او به هرچیزی که ممکن بود آدم ربایانش را مختل کند را فراخواند.

 هیچ چیزی احساس نکرد. ثروت زیر زمین صفر بود.
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گذشت. او بود تا اینکه در یک نقطه، سرمای عظیمی را احساس کرد که از زیرش میاو تقریبا ناامید شده 

با تمام تمرکز روی آن قفل کرد و یک لنگر آهنی انداخت. ناگهان زمین غرید. چرخش گیاهان او را آزاد کرد و او 

 مثل گلوله منجنیق به هوا پرتاب شد.

را در هوا چرخاند. زمین بیست فوت زیر او بود و او  ای، او چشمانش را باز کرد و بدنشوزنی لحظهدر بی

-های غول پیکر تمرین کردهاش به او کمک کرد؛ او قبال سقوط را از روی عقابافتاد. تمرینات مبارزهداشت می

 بود. او خودش را مثل لوله جمع کرد، ضربه را به یک پشتک بدل کرد و ایستاد.

را بیرون کشید. چند یارد در سمت چپش یک صخره به  رختخوابش را از پشتش باز کرد و شمشیرش

بود. هیزل متوجه شد که آن صخره، لنگر او ها پیشروی کردهاندازه یک گاراژ، از زمین بیرون زده و دریای چمن

 بود.بود. او باعث ظاهر شدن صخره شده

که پیشروی آنها را  خورد. صداهای عصبانی با ترس  در اطراف توده بزرگ سنگیچمن به دور آن موج می

کردند. قبل از آنکه آنها بتوانند دوباره جمع شوند، هیزل به سمت صخره دوید و به بود هیس میمتوقف کرده

 سختی تا باالیش رفت.

پیکر زیر های یک شقایق غولکرد. مثل شاخکخش میجنبید و خشچمن دور او این سو و آن سو می

 آب.

 را احساس کند. توانست ناتوانی دزدانشهیزل می

 «های هرز! من رو تنها بگزارید.تونید روی این رشد کنید. مگه نه؟ برید. علفنمی»او فریاد زد: 

 « !193شیست»ها گفت:یک صدای عصبانی درمیان علف

 «ببخشید؟»هیزل ابروهایش را باال برد: 

 «شیست! یک توده بزرگ از شیست!»

زل را به خاطر گفتن چیزی خیلی شبیه این عبارت با یک راهبه در مدرسه اگنس مقدس یکبار دهان هی

اش، آدم . به همین خاطر او مطمئن نبود باید چه پاسخی بدهد. سپس در اطراف صخره194صابون شسته بود

                                                             
193 Schist نوعی سنگ 
194 Shist    شبیه به واژهShit  یک ناسزاست!!!که 
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تپل و  195ربایان از میان چمن شکل گرفتند. در نگاه اول مثل فرشته های ولنتاین بودند. دوجین نوزاد کوپید

 شدند هیزل دریافت که آنها نه جذاب بودند و نه مثل فرشته. ترکوچک. وقتی که نزدیک

اما پوستشان یک رنگ سبز عجیب داشت.   -هایی از چربی بچهبا توده–آنها به اندازه نوزادان نوپا بودند 

ای مثل پوسته درت داشتند و هایشان جریان داشت. آنها بال های خشک و شکنندهانگار یک ماده سبز در رگ

های گندم سوراخ سوراخ شده بود. ز موهای سفید مثل کالله ذرت. صورتشان نحیف بود، که با دانهای ادسته

 هایشان مثل دندان نیش سگ بود.چشمانشان سبز ناب بود و دندان

ترین جانور جلو آمد. او یک لنگ زرد پوشیده بودو موهایش تیز بود. مثل موی زبر روی ساقه گندم. بزرگ

 س کرد و با سرعت جلو و عقب رفت. هیزل ترسید که شاید لنگش بیفتد.او به هیزل هیس هی

 «تونه رشد کنه!از این شیست متنفرم! گندم نمی»جانور غرغر کرد: 

 «تونه رشد کنه!ذرت نمی»دیگری جیغ کشید: 

 «تونه رشد کنه. لعنت بر این شیست!جو نمی»سومی داد زد: « جو!»

اگر هیزل را محاصره نکرده بودند و با آن چشمان گرسنه سبز و  های هیزل لرزید. موجودات کوچکزانو

 بودند. 196های تیز به او خیره نشده بودند، ممکن بود بامزه به نظر برسند. آنها مثل کوپیدهای پیرانادندان

 «شما، صخره است؟ به این صخره شیست گفته میشه؟-منظور ش»او دریافت: 

 «شیست. صخره کریه!بله، سنگ سبز! »موجود اول فریاد زد: 

 «این یک سنگ قیمتیه. ارزشمند نیست؟»فهمید که چطور آن را فراخوانی کرده. هیزل داشت می

کنن، آره. ارزشمند؟ شاید. های احمق ازش جواهر درست میبه! بومی»آن کسی که لنگ زرد داشت گفت: 

 «اما نه به خوبی گندم

 «یا ذرت!»

 «یا جو!»

                                                             
  شده  مجسم  برهنه  کودک  بصورت  که  عشق  خداى 195
196 Piranha کند می تغذیه حیوان و انسان گوشت از که جنوبی آمریکای در کوچک ماهی نوعی 
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د و اسم انواع غالت را اعالم کردند. آنها دور صخره حلقه زدند، و هیچ تالشی بقیه هم با آنها همراه شدن

گرفتند که به سمت او هجوم اگر آنها تصمیم می -حداقل هنوز کاری نکرده بودند-برای باال رفتن از آن نکردند.

 «بیاورد، هیچ راهی نبود که بتواند دربرابر همشان از خود دفاع کند.

فقط برای اینکه آنها را مشغول صحبت نگه دارد شاید پرسی و « ار گایا هستید.شما خدمتگز»حدس زد: 

توانستند او را ببینند که در ارتفاع باالیی از زمین ایستاده. اون آرزو کرد که فرانک خیلی دور نبودند. شاید می

 درخشید.کاش شمشیرش مثل مال پرسی  می

هستیم، ارواح غالت. فرزندان مادر زمین بله! ما برای  197ما کارپوی»کوپید با پارچه زرد خرخر کرد. 

های ناپاک ما رو کشت کنن، ما وحشی بودیم. ما دوباره خواهیم شد. همیشه به او وابسته ایم. قبل از اینکه انسان

 «گندم همه چیز رو نابود میکنه!

 «نه، ذرت حکمرانی میکنه!»

 «جو چیره میشه!»

 کرد.ع خودش را حمایت میبقیه هم ملحق شدند. هر کارپو نو

 «تو توی، امم، شلوارک زرد. -خب پس تو گندمی. پس»هیزل تنفرش را فروبرد. « درسته.»

ها به ما همممم، از شیست بیا پایین دورگه. ما باید تو رو به به ارتش بانویمان ببریم. اون»گندم گفت: 

 «ها تو رو آروم میکشن.پاداش میدن. اون

 «ست. اما نه ممنون.ندهوسوسه کن»هیزل گفت: 

 «کلی گندم!»اش پیشنهاد خوبی بود. انگار که دربرابر زندگی« من بهت گندم میدم!»گندم گفت: 

کشید تا دوستانش پیدایش کنند؟ هیزل سعی کرد فکر کند. چقدر دور برده شده بود؟ چقدر طول می

و شیست را خراش دادند تا ببینند آیا به ها شجاع تر شدند، دوتایی یا سه تایی به صخره نزدیک شدند کارپوی

 زند.آنها آسیب می

امم، یه چیزی »او صدایش را باال برد به امید اینکه تا دوردست به گوش برسد. « قبل از اینکه پایین بیام...»

رو به من توضیح بدید. میشه؟ اگر شما ارواح غالت هستید نباید در طرف خدایان باشید؟ مگه الهه کشاورزی 

198کرس
__» 
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 جو نالید.« اسم شیطانی!»

های منزجر کننده رشد کنیم. کنه. مجبورمون می کنه در ردیفما رو کشت و زرع می»ذرت تف کرد: 

کنیم. ها ما رو درو کنن. په! وقتی گایا دوباره بانوی جهان بشه، ما به صورت وحشی رشد میاجازه میده انسان

 «آره!

 «__بریدارتش گایا، من رو در عوض گندم کجا میخوب، طبیعتا. حاال این »هیزل گفت: 

 «یا جو.»جو پیشنهاد کرد: 

 «آره، این ارتش اآلن کجاست؟»هیزل موافقت کرد: 

دنبال دختر پلوتو که مادر زمین. آه بله! او به ما گفت: »ذرت با هیجان دست زد. « هادرست اونور تپه»
غول  های زیادی براش ترتیب دیدم.بیارید! من شکنجهست بگردید. پیداش کنید! اون رو زنده دوباره زنده

-ها رو نابود کنیم. میپولیبوتس در عوض زندگی تو به ما پاداش میده. سپس ما به سمت جنوب میریم تا رومی

 «تونید. آره.تونیم کشته بشیم، ولی شما میدونی ما نمی

ای برایش ترتیب داده د، گایا انتقام ویژههیزل سعی کرد مشتاق به نظر برسد. این ساده بو« انگیزه!شگفت»

 «بشید چون آلکیونئوس مرگ رو گرفته. اینجوریه؟تونید کشتهخب شما... شما نمی»بود. 

 «دقیقا!»جو گفت: 

 «داره، توی.... ببینم، اسم اون محل چی بود؟و مرگ رو زنجیره شده در آالسکا نگه می»هیزل گفت: 

ها شروع به دعوا کردند و گندم به او حمله کرد و زمین انداخت. کارپویذرت شروع کرد به پاسخ دادن اما 

تواند فرار کند. سپس گندم دوباره شکل گرفت به شکل ابرهای قیف شکل غالت درآمدند. هیزل فکر کرد می

 «بسه! جنگ غالت مجاز نیست!»درحالی که سر ذرت را قفل کرده بود. 

 دیل شدند.های پیرانا تبکارپوی دوباره به کوپید

 گندم ذرت را رها کرد.

کنی به ما کلک بزنی تا اسرار رو بهت بگیم. نه تو هرگز استراحتگاه آه دورگه باهوش. سعی می»او گفت: 

 «کنی.آلکیونئوس رو پیدا نمی

دونم که اون کجاست. او توی جزیره در خلیج من اآلن هم می»هیزل با یک اطمینان کاذب گفت: 

 «رستاخیزه.
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ها غرق شد. تو باید این رو بدونی! گایا بخاطرش ها پیش در بین موجها! اونجا مدت»زخند زد: گندم پو

ها! آلکیونئوس تا ها و دهههاش رو خنثی کردی، او مجبور شد دوباره بخوابه. دههازت متنفره. وقتی تو نقشه

 «دوران تاریکی نتونست بلند شه.

 «. وحشتناکه! وحشتنتک!دهه هزار و نهصد و هشتاد»جو موافقت کرد: 

بله، و بانوی ما هنوز خوابه. آلکیونئوس مجبور شد در شمال انتظار بکشه، نقشه بکشه. تازه »گندم گفت: 

 «النه که گایا شروع به جنبش کرده اما اون تو رو یادشه. همینطور پسرش.

آالسکا خونه غوله. او میتونه کنی. تمام تو هرگز زندان تاناتوس رو پیدا نمی»ذرت با شادی غدغد کرد: 

مرگ رو هرجا نگه داره! سالها طول میکشه تا شما پیداش کنید و کمپ بیچاره شما فقط چند روز فرصت داره. 

 «بهتره که تسلیم شی. ما بهت غالت میدیم. کلی غالت.

یده هیزل احساس کرد شمشیرش سنگین شده. او از بازگشت به آالسکا وحشت داشت اما حداقل او یک ا

کرد جزیره ای که در آن مرده کردند داشت. تصور میدرباره جایی که باید گشتن به دنبال تانتائوس را شروع می

کامال از بین نرفته یا احتماال با بیداری آلکیونئوس دوباره ایجاد شده. او امیدوار بود که آن پایگاه در آنجا باشد. 

ای درباره اینکه کجا غول را پیدا کنند نداشت. آالسکا بزرگ هیچ ایدهاما اگر جزیره واقعا از بین رفته باشد، او 

 ها بگردند و او را پیدا نکنند.توانستند دههبود. آنها می

 «تسلیم شو.»اضطراب او رو احساس کرده بود. « آره!»گندم گفت: 

ایی به گوش او دوباره صدایش را باال برد به امید اینکه ج« هرگز!»هیزل شمشیرش را محکم گرفت: 

 «کنم. من دختر پلوتو هستم!اگه مجبور بشم همتون رو نابود کنم. این کار رو می»دوستانش برسد. 

زدند اما کارپوی جلو آمدند. به صخره چنگ زدند. هیس هیس کردند انگار که داشتند از گرما تاول می

 شروع به باال آمدن کردند.

 «کنی.تو خشم غالت رو احساس می»ایش را به هم فشار داد. دندان ه« میری.حاال تو می»گندم قول داد: 
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بود نگاه کرد و اش را سوراخ کردهناگهان صدای سوتی آمد. خرخر گندم قطع شد. او به تیر طالیی که سینه

 متالشی شد. 199سپس به صورت تکه های چکس میکس
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XX 

 هیزل

 مترجم: احمد داوود آبادی

 افسانه هاویراستار: وبگاه 

  .بود گیج 200کارپوی اندازهی به هیزل لحظه، یک برای

می کردند.  پیدا که فیبری منبع هر عام قتل کردند به شروع و آمدند باز فضای به پرسی و فرانک بعد

 را ذرت یک ریپتاید با پرسی شدند. پخش هوا دانه هایش در که کرد پرتاب جو ساقه یک میان به تیر یک فرانک

 .پیوست مبارزه به و پایین پرید کرد. هیزل حمله ها جو و ارزن ها سمت به و شکافت

در عرض چند دقیقه کارپوی به اندازه ی توده ی دانه و غالت صبحانه کوچک شد. گندم شروع به 

 "بازسازی خودش کرد، اما پرسی یک فندک از جیبش بیرون آورد و یک شعله روشن کرد. او هشدار داد :

 "من کل مرتع رو به آتیش بکشم. مرده بمون از ما دور بمون یا علف ها اینو می گیرن.امتحانش کن که 

ی فرانک مثل اینکه از آتیش ترسیده باشد، اخم کرد. هیزل نفهمید چرا، اما در هر صورت به سمت توده

 "اون این کارو می کنه! او دیوونست!"غالت فریاد زد:

 نک از صخره باال رفت و رفتن آن ها رو دید.ی کارپوی در باد پخش شد. فراباقیمانده

ممنون برای فریاد کشیدنت. ما جور دیگه ای پیدات نمی کردیم. چه جوری اونا رو تو این مدت طوالنی "

 "عقب نگه داشتی؟

 " 201یک سنگ بزرگ شیست"هیزل گفت :

 "ببخشید؟"

 "بچه ها! باید اینو ببینید"فرانک از باالی صخره گفت:
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 آمدند تا به فرانک ملحق شوند. به محض اینکه هیزل چیزی رو که فرانک می دید را پرسی و هیزل باال

 "پرسی ، نور نه! شمشیرت رو غالف کن"دید به تندی نفس کشید:

 . پرسی انتهای شمشیر رو لمس کرد و ریپتاید به شکل یک خودکار ، کوچک شد."شیست!"

 پایین صخره، زیر آن ها، یک ارتش در حال حرکت بود.

مرتع در جایی که یک جاده ی ییالقی، شمال و جنوب را قطع می کرد، در یک دره ی کم عمق پایین 

 ؛ می رفت. در طرف مخالف جاده ، تپه های پوشیده از علف در راستای افق امتداد داشتند، خالی از تمدن بود

 غیر از یک فروشگاه تاریک، در باالی نزدیک ترین تپه.

ود ستون بعد از ستون به سمت جنوب حرکت می کردند، خیلی زیاد و خیلی تمام دره پر از هیوال ب

 نزدیک؛ هیزل متعجب بود که چطور فریاد زدنش رو نشنیدند.

او ، فرانک و پرسی پشت صخره خم شدند و در ناباوری چند ده انسان نمای بزرگ و پشمالو رو دیدند ، 

؛ که رد شدند. موجودات هر کدام شش دست داشتند، پوشیده شده در قطعه های کهنه ی زره و پوست حیوانات

 سه جوانه در هر طرف. برای همین شبیه غار نشین هایی بودند که از تکامل حشرات بوجود آمده اند.

 "، فرزندان زمین202گیگن ها"هیزل زمزمه کرد:

 "تو قبالً با اون ها جنگیدی؟"پرسی پرسید:

او هیچ وقت از "س هیوال شناسی تو کمپ شنیدم.فقط در موردشون تو کال"هیزل سرش رو تکان داد:

و دیگر نویسندگان قدیمی که هیوالهای افسانه  203کالس هیوال شناسی خوشش نمی آمد خواندن پالینی بزرگ 

ای امپراطوری روم را شرح داده بودند. هیزل هیوال ها رو باور داشت اما بعضی از توضیحات بسیار وحشیانه بودند. 

 ها فقط باید یک سری شایعات مضحک باشند. او فکر می کرد آن

 فقطاین که حاال، یک ارتش کامل از اون شایعات داشتند حرکت می کردند.

 "فرزندان زمین با آراگونات ها جنگیدند، و اون چیز های پشت سرشون "او آرام گفت:

 "، اما ... این درست نیست.سنتورها خوبن.204سنتور ها "پرسی گفت:
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ن. همیشه اون چیزی نیست که تو کمپ بهمون یاد دادن.سنتورها دیوونه "در آورد: فرانک صدای خفه ای

 "مست می کنند و قهرمان ها رو می کشند.

اسب ها را تماشا کرد. آن ها از کمر به باال آدم بودند و از کمر به پایین  -هیزل چهار نعل رفتن انسان

با نیزه و قالب سنگ مجهز شده بودند. ابتدا هیزل فکر کرد اسب. زره چرمی و برنزی بربر ها را پوشیده بودند و 

آن ها کاله وایکینگ ها رو پوشیده اند، اما بعد متوجه شد شاخ های واقعی داشتند که از بین مو های پر 

 پشتشان بیرون زده بود.

 "اون ها قرار بود شاخ گاو داشته باشن؟"او پرسید:

 "ستند. بیا ازشون نپرسیم، باشه؟شاید اون ها یک گونه ی خاا ه"فرانک گفت:

 "خدایان من ... سایکالپ ها."پرسی با دقت به پایین جاده نگاه کرد و صورتش وا رفت:

مطمئناً، بعد از سنتور ها یک گردان از غول های یک چشم سالنه سالنه حرکت می کردند. مرد و زن ، هر 

به تن کرده بودند. به شش تا از هیوال ها افسار  پا قد داشتند و زرهی سر هم شده از آهن قراضه 0کدام حدود 

اسکورپیون نصب شده  206که بر روی آن ها بالیستاهای 205هایی مانند گاو بسته شده بود که دو برج محاصره 

 بود، را می کشیدند.

 "سنتور ها ، سایکالپ ها. این اشتباهه . همش اشتباهه."پرسی دو طرف سرش رو فشار داد:

وانست هر کسی رو نا امید کند، اما هیزل متوجه شد چیز دیگه ای در مورد پرسی ارتش هیوال ها می ت

وجود دارد، او توی نور ماه رنگ پریده و مریض به نظر می آمد،مثل اینکه حافظه اش تالش می کرد تا برگردد، 

 که اینم جریان ذهنش را بهم می ریخت.

 "دونیم. دریا باعث می شه حالش بهتر بشهما باید اونو به قایق بر گر"هیزل به فرانک نگاه کرد:

 "بحثی نیست، اونا خیلی هستن.کمپ ... ما باید به کمپ هشدار بدیم. "فرانک گفت:

 "اون ها می دونند ، رینا می دونه."پرسی ناله کرد: 

بغض گلوی هیزل رو گرفت.  لژیون نمی توانست با این تعداد زیاد مبارزه کنه. اگر آن ها فقط چند صد 

ل در شمال کمپ ژوپیتر بودند، از االن جست و جوی آن ها محکوم به فنا بود.آن ها نمی توانستند به موقع مای

 به آالسکا برسند و برگردند.
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 "بیاین.بیاین بریم  "او درخواست کرد:

 سپس غول را دید.

رج ها بلند تر بود وقتی او بر باالی تپه ظاهر شد، هیزل نمی توانست چیزی رو که می بیند باور کند.او از ب

آبی -پا  از کمر به پایین پاهایی فلسدار خزنده مانند مثل آرمادیلو داشت و از کمر به باال زرهی سبز 05حد اقل 

به تن کرده بود. زره سینه اش مانند ردیفی از صورت های گرسنه ی هیوال وار شکل داده شده بود. دهان های 

خواستند باز بود. صورت غول مانند انسان بود اما موهایی به ریخته و  آن ها به شکلی باز بود که انگار غذا می

سبز شبیه یک جاروی ساخته شده از جلبک داشت. زمانی که سرش را به اطراف چرخاند، مار هایی از بین 

 موهایش بیرون ریخت. او با یک نیزه ی سه شاخه و یک تور وزن دار مسلح شده بود.

عش شد معده ی هیزل پیچ بخورد. او با این نوع جنگجو در تمرین های ی این سالح ها بافقط منظره

گالدیاتوری زیاد مواجه شده بود. این مکارانه ترین ، مخفی کارانه ترین و شیطانی ترین نوع مبارزه بود که او می 

 شناخت.

 غول پیکر بود. 207این هیوال یک رتیاریوس

 "اون کیه؟ اون ییی "صدای فرانک لرزید:

آلکیانئوس نیست. فکر می کنم یکی از برادراش باشه.کسی که ترمینوس  "صدای ضعیفی گفت :هیزل با 

 "به اون اشاره کرد .روح دانه نیز به اون اشاره کرد. اون پلیبوتسه.

 هیزل مطمئن نبود چطور می داند ، اما می توانست هاله ی قدرت غول را حتی از اینجا حس کند.

،  زمانی که آلکیانئوس رو باال آورد به یاد داشت، طوری که انگار کنار یک او این احساس را از قلب زمین

آهنربای قوی می ایستاد و همه ی آهن داخل خونش به سمت اون جذب می شد.این غول یکی دیگر از بچه 

 های گایا بود یک موجود زمینی آنقدر شرور و قوی ، که از خودش میدان جاذبه ساتع می کرد.

آن ها باید بروند. محل اختفایشان بر باالی سنگ برای موجودی به اون بلندی اگر به هیزل می دانست 

سمت آن ها نگاه می کرد، واضح بود. اما احساس کرد چیز مهمی در حال اتفاق افتادن است. او و دوستانش 

پ ماده بیشتر پشت سنگ خم شدند و به نگاه کردن ادامه دادند. زمانی که غول نزدیک تر شد، یک سایکال

صفوف را شکست و به عقب برگشت تا با او صحبت کند. او عظیم ، چاق و به شکل وحشتناکی زشت بود و زرهی 
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پوشیده بود. او به فروشگاه روی نزدیک ترین تپه اشاره کرد و چیزی در مورد غذا  208زنجیر باف مانند یک مومو

 گفت.

ریاد کشید. سایکالپ مونث دستوری را به غول مثل اینکه ناراحت شده باشد، جوابی رو به سمت او ف

 سمت همنوعانش فریاد کشید و سه تا از آن ها به سمت باالی تپه او را دنبال کردند.

نصف راه تا فروشگاه را رفته بودند، که نوری سوزان شب را تبدیل به روز کرد. هیزل موقتا کور شد. پایین 

 ها از درد و خشم جیغ می کشیدند.آن ها ارتش دشمن به هرج و مرج کشیده شد. هیوال 

هیزل با چشم های تقریبا بسته نگاه کرد. احساس کرد که انگار از یک تئاتر تاریک به یک بعد از ظهر 

 آفتابی قدم گذاشت.

 "چشممون رو می سوزونه "سایکالپ ها جیغ کشیدند."خیلی زیباست!"

ر و نورانی تر از هر رنگین کمانی که فروشگاه روی تپه با یک رنگین کمان پوشیده شده بود. نزدیک ت

 هیزل دیده بود.

پایه ی نور بر روی فروشگاه محکم شده بود و به سمت آسمان پرتاب می شد و اطراف را غرق درخششی 

 رنگارنگ و عجیب می کرد.

سایکالپ مونث گرزش را برداشت و به سمت فروشگاه حمله کرد. زمانی که به رنگین کمان ضربه زد تمام 

شروع به بخار کردن کرد. او ناله ای از درد سر داد و گرزش را انداخت و با تاول های رنگارنگی روی  بدنش

 صورت و دست هایش عقب نشینی کرد.

 "ی وحشتناک ! به ما اسنک بده!الهه"سایکالپ مونث رو به فروشگاه فریاد کشید:

عد وقتی که نور رنگین کمان آن ها رو بقیه ی هیوال ها دیوانه شدند و به سمت فروشگاه حمله کردند و ب

می سوزاند، دور می شدند. بعضی از آن ها سنگ ، نیزه ، شمشیر و حتی قسمت هایی از زرهشان را پرتاب کردند 

 که همه ی آن ها در شعله های رنگ های زیبا سوختند.

خیلی خوبی رو دور تا این که به نظر می رسید سر دسته ی هیوال ها متوجه شد که نیروهایش تجهیزات 

 "بس کنید!"می اندازند. او نعره کشید:

 باکمی سختی او موفق شد با فریاد ، زور و کتک نیروهایش رو تحت کنترل در بیاورد.
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وقتی آن ها ساکت شدند، او به فروشگاه که با رنگین کمان محافظت شده بود، نزدیک شد و با احتیاط به 

 کنار مرز نور رفت.

 "لهه! بیرون بیا و تسلیم شو.ا"او فریاد کشید:

 جوابی از فروشگاه نیامد. رنگین کمان به درخشیدن ادامه داد.

من پلیبوتس هستم! در برابر من زانو بزن تا سریع نابودت  "ی سه شاخه و تور را بلند کرد:غول نیزه

 "کنم.

ه بیرون حرکت کرد ظاهراً هیچ کس در فروشگاه تحت تاثیر قرار نگرفت. یک شئ کوچک تیره از پنجره ب

 "نارنجییییک! "و بر روی پای غول به زمین افتاد. پلی بوتس فریاد زد :

 او صورتش را پوشاند و نیروهایش بر روی زمین خوابیدند.

 وقتی شئ منفجر نشد، پلیبوتس با احتیاط خم شد و برش داشت.

ی شکالتی به من توهین ی شکالتی؟ تو جرئت می کنی با یه کلوچهیه کلوچه "او با عصبانیت غرید:

 "کنی؟

 او کیک را به سمت فروشگاه پرتاب کرد و کیک در نور بخار شد.

ی ی شکالتی ؟ کلوچه هاکلوچه "توجه هیوال ها جلب شد. تعدادی زیر لب با گرسنگی غرغر کردند:

 "شکالتی کجان؟

 "بیاین حمله کنیم.من گرسنمه. پسر هام اسنک می خوان! "سایکالپ مونث گفت:

روز دیگه توی کمپ باشیم.  0نه. ما همین االن هم دیر کردیم. آلکیانئوس می خواد ما  "لیبوتس گفت:پ

 "شما سایکالپ ها به شکل غیر قابل توجیهی کندین. ما وقتی برای الهه های کوچک نداریم!

 او جمله ی آخرش رو به سمت فروشگاه گفت اما جوابی نگرفت.

بله. انتقام!. نارنجی ها و بنفش ها خونه ی منو نابود کردند، حاال  کمپ، "سایکالپ مونث غرولند کرد:

مال اونارو نابود می کنه! صدای منو می شنوید لئو؟ جیسون ؟ پایپر؟ من میام تا شما رو نابود  209ماگاسکت 

 "کنم!

 بقیه سایکالپ ها به نشانه ی تایید فریاد کشیدند.کل هیوال ها به آن ها پیوستند.
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جیسون، او با جیسون جنگیده. یعنی ممکنه "د. او به دوستانش نگاه کرد.زیر لب گفت:بدن هیزل لرزی

 "جیسون هنوز زنده باشه.

 "اون اسم های دیگه برای تو معنی دارند؟ "فرانک به نشانه ی تایید سرش رو تکان داد:

مریض و بی هیزل سرش را تکان داد. او هیچ لئو یا پایپری در کمپ نمی شناخت. پرسی هنوز به نظر 

 حال می آمد. اگر اسم ها برای او معنی داشتند، او نشان نمی داد.

هیزل به چیزی که سایکالپ گفت فکر کرد: نارنجی ها و بنفش ها. بنفش مطمئنا رنگ کمپ ژوپیتر بود 

ادف اما نارنجی ... پرسی اولین بار که دیده شد، یک پیراهن نارنجی کهنه به تن داشت. این نمی توانست یک تص

 باشد.

اما پلیبوتس غول آسا هنوز در یک طرف  ؛ زیر آن ها، ارتش دوباره شروع به حرکت به سمت جنوب کرد

 ایستاده بود، اخم کرده بود و هوا را بو می کشید.

همان چیزی که هیزل از آن می ترسید، او سرش را به سمت آن ها  "خدای دریا! "او زیر لب گفت :

 "حس می کنممن خدای دریا رو "چرخاند:

 پرسی داشت می لرزید .هیزل دستش را روی شانه ی او گذاشت و سعی کرد او را به صخره بچسباند.

 "البته که تو خدای دریا رو حس می کنی. دریا دقیقاً اونجاست! "سایکالپ مونث ماگاسکت غرولند کرد:

 "کنم. من می تونم احساس کنم ... بیشتر از اون، من به دنیا اومدم تا نپتون رو نابود"پلیبوتس اصرار کرد:

 او اخم کرد سرش را چرخاند و چند مار دیگر بیرون انداخت.

نمی گیرم، تو  شکالتی کلوچه یما باید حرکت کنیم یا هوا رو بو بکشیم؟من "ماگاسکت سرزنش کرد:

 "خدای دریا رو نمی گیری!

 "خیلی خوب . حرکت کنید! حرکت کنید!"پلی بوتس غرید:

دیگر هم به فروشگاه پوشیده شده با رنگین کمان کرد، سپس دستش را به میان مو هایش  او یک نگاه

برد. او سه مار که به نظر از بقیه بزرگ تر می آمدند و عالمت های سفیدی دور گردنشان داشتند بیرون 

ردنه. اینجا تعدادی دهان یک هدیه ، الهه!                           اسم من ، پلیبوتس به معنی زیاد برای خو"آورد:

 "گرسنه برای توست. ببین فروشگاهت با این نگهبانا مشتری ای داره؟

 ی خبیثانه ای کرد و مار ها رو به سمت چمن های بلند اطراف تپه پرتاب کرد.او خنده
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سپس به سمت جنوب حرکت کرد، پاهای عظیم آرمادیلو مانندش زمین را می لرزاندند. کم کم آخرین 

 یوال ها از تپه ها عبور کردند و در شب ناپدید شدند.ستون ه

 زمانی که آن ها رفتند ، رنگین کمان کور کننده، مانند یک نور افکن خاموش شد.

 هیزل ، فرانک و پرسی به تنهایی در تاریکی باقی ماندند و از سمت دیگر جاده به فروشگاه خیره شدند.

 "اون فرق داشت."فرانک آرام گفت:

ورت وحشتناکی لرزید. .هیزل می دانست او کمک ، استراحت یا هر چیزی الزم دارد. دیدن پرسی به ص

آن ارتش به نظر می آمد به نوعی حافظه اش را فعال کرده بود و او را شوکه کرده بود. آن ها باید او را به قایق بر 

می کرد کارپوی برای همیشه  می گرداندند. از طرف دیگر یک چمن زار وسیع بین آن ها و قایق بود. هیزل حس

دور نخواهد ماند.  او ایده ی باز کردن راهشان به سمت قایق در نیمه شب را دوست نداشت و نمی توانست این 

 فکر را از خودش دور کند که اگر آن شیست را ظاهر نکرده بود، االن اسیر غول بود.

 "د بتونه به ما کمک کنه.بیاین به فروشگاه بریم. اگه یک الهه توش باشه شای "او گفت:

به غیر از دسته مار هایی که االن از تپه محافظت می کنن ، اون رنگین کمان سوزاننده  "فرانک گفت:

 "ممکنه برگرده.

 داره می لرزید، نگاه کردند. 210هر دویشان به پرسی که مثل کسی که هیپوترمیا

 "ما باید تالشمونو بکنیم."هیزل گفت:

... هر الهه ی که به سمت یک غول کلوچه شکالتی پرت می کنه، نمی تونه  خب"فرانک با خنده گفت:

 "خیلی هم بد باشه . بیا بریم.
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XXI 

 فرانک

 مترجم: احمد داوود آبادی

 ویراستار: وبگاه افسانه ها

او از مار ها متنفر بود و او از زندگیش متنفر بود.  البته نه دقیقا با  فرانک از کلوچه های شکالتی متنفر بود. 

 این ترتیب. 

زمانی که آهسته از تپه باال می رفت،  آرزو می کرد کاش می توانست مثل هیزل بیهوش شود .  فقط بی هوش 

د ،  قبل از اینکه بفهمد شود و زمان دیگه ای را تجربه کند،  مثل قبل از زمانی که برای این ماموریت انتخاب شو

 پدرش یک خدای گروهبان با مشکالت خود بینی است. 

کمان و نیزه اش به پشتش ضربه زدند.  او از نیزه هم متنفر بود.  لحظه ای که آن را گرفت به آرامی سوگند 

 خورد که هیچ وقت از آن استفاده نکند.  اسلحه ی یک مرد واقعی یییی مارس یک ابله بود. 

نجا قاطی شده بود.  نوعی آزمایش دی ان ای برای بچه های خدایان وجود نداشت؟ شاید پرستار خدایان شاید آ

اتفاقی او را با یکی از بچه های وحشی کوچک قلدر مارس عوض کرده بود.  امکان نداشت مادر فرانک عاشق آن 

 خدای جنگ پر سر و صدا شده باشد. 

او یک جنگجوی بالفطره بود.  این عجیب نیست که یک خدا عاشق آن شده باشد.   صدای مادر بزرگ دلیل آورد، 
 به خانواده ی ما خون باستانی داده شده خون شاهزاده ها و قهرمانان. 

بی تجربه  211فرانک این فکر را از سرش بیرون کرد.  او یک شاهزاده یا قهرمان نبود.  او یک حساس به الکتوز

 دوستش را از دزدیده شدن توسط گندم محافظت کنه. بود که حتی نمی توانست 

مدال های جدیدش بر روی سینه اش سرد بودند: هالل سنتاریون و تاج مورال.  او باید به آن ها افتخار می کرد 

 اما احساس می کرد فقط به این خاطر که پدرش رینا را مجبور کرده،  آن ها را دارد. 
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توانند کنار او باشند.  پرسی روشن کرده بود که از مارس متنفره و فرانک نمی دانست دوستانش چطور می 

فرانک نمی تونست او را سرزنش کند.  هیزل طوری به نگاه کردن به او از گوشه ی چشمش ادامه داد که انگار 

 می ترسید ممکن است به یک گرفتگی ماهیچه ی عجیب دچار بشه. 

خوب،  تصحیح کرد: بیشتر از یک گرفتگی ماهیچه ی عجیب.  اگر فرانک به بدنش نگاه کرد و آه کشید.  خیلی  

آالسکا واقعا سرزمین ماورای خدایان بود ،  ممکن بود فرانک آنجا بماند.  او مطمئن نبود چیزی داشته باشد که 

 برایش بر گردد. 

 ناله نکن.  ژنگ ها ناله نمی کنند. مادر بزرگش می گفت : 

شت که باید انجام می داد.  او باید این ماموریت غیر ممکن را تمام می کرد ،  که حق با آن بود.  فرانک کاری دا

 در حال حاضر معنیش زنده رسیدن به فروشگاه بود. 

فروشگاه پوشیده از نور رنگین کمان شود و آن ها  است زمانی که نزدیک تر شدند ،  فرانک نگران شد که ممکن

 موند.  مار هایی که پلیبوتس انداخته بود به نظر ناپدید شده بودند.  را بخار کند.  اما ساختمان تاریک باقی

 فوت فاصله داشتند که چیزی در علف های پشت سرشان هیس کرد.  55آن ها از ورودی فرشگاه 

 "برید! "فرانک فریاد کشید :

 پرسی سکندری خورد.  زمانی که هیزل کمکش می کرد فرانک یک تیر بر دهانه ی کمان گذاشت. 

او کورکورانه شلیک کرد.  او فکر می کرد یک تیر انفجاری بر داشته،  اما این یک منور عالمت دهی بود. تیر از 

 بین علف ها سر خورد و به یک شعله ی نارنجی تبدیل شد و سوت کشید: ووووو. 

گ به ضخامت و حداقل این هیوال را آشکار کرد.  داخل توده ای از علف های پوسیده ی زرد،  ماری لیمویی رن

طول بازوی فرانک نشسته بود.  سرش با یالی از باله های تیغ مانند احاطه شده بود.  موجود به حرکت کردن تیر 

 لعنتی چیه؟خیره شد طوری که انگار تعجب کرده باشد ،  آن 

سپس چشم های بزرگ زردش را بر روی فرانک قفل کرد.  بعد به دور خودش چنبره زد،  وسط بدنش قوس 

 برداشت.  هر جایی که لمس می کرد علف ها می پوسید و میمرد. 

فرانک شنید دوستانش از پله های فروشگاه باال می روند.  او جرئت نکرد بچرخد.  او و مار همدیگر را بررسی 

 کردند. مار هیسی کرد و آتش از دهانش موج زد. 

ر خوب.  خزنده ی سمی ،  نفس آتشین خزنده ی چندش آو "فرانک آگاه از تکه چوب درون جیب کتش گفت:

 "خوب. 
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 "فرانک ،  بیا.  "هیزل پشت سرش فریاد کشید:

مار به سمت او جهید.  با سرعت در هوا حرکت می کرد.  وقتی برای به زه کشیدن یک تیر نبود.  فرانک کمانش 

دید چرخ خورد و ناله می کرد را چرخاند و با ضربه ای هیوال را به سمت پایین تپه انداخت.  هیوال به بیرون از 

 :سسسسسس. 

فرانک به خودش احساس افتخار می کرد تا اینکه به کمانش نگاه کرد.  جایی که مار را لمس کرده بود داشت 

 بخار می کرد.  او با ناباوری دید که چوب به گرد و غبار تبدیل شد. 

 ه شد. او یک هیس عصبانی شنید که با دو هیس پایین تر از تپه جواب داد

فرانک کمان در حال پاشیدنش را انداخت و به سمت ورودی دوید.  پرسی و هیزل او را از پله ها باال کشیدند.  

وقتی فرانک چرخید دید هر سه هیوال ها در حال چرخ زدن در علف ها هستند ،  آتیش می دمند و اطراف تپه 

هند یا بتوانند به فروشگاه نزدیک تر بشن.  را با تماس سمیشان قهوه ای می کنند.  به نظر نمی آمد آن ها بخوا

 اما این به فرانک خیلی آرامش نمی داد .  او کمانش را از دست داده بود. 

 "ما هیچ وقت از اینجا بیرون نمی ریم.  "او با ناراحتی گفت:

دگی هیزل به عالمت دست نوشته شده ی باالی در اشاره کرد: غذاها و روش های زن "پس بهتره بریم تو. "

 طبیعی رنگین کمان. 

فرانک نظری درباره ی معنی آن نداشت.  اما به نظر بهتر از مار های سمی آتشین می آمد. او دوستانش را تا 

 داخل فروشگاه دنبال کرد. 

وقتی آن ها بین در ایستادند چراغ ها روشن شد .  موسیقی فلوت شروع شد.  مثل اینکه به یک صحنه ی 

اهرو های عریض با جعبه های آجیل و میوه ی خشک ،  سبد های سیب و جالباسی هایی نمایش وارد شوند.  ر

 پر شده بودند.  213ولباس های ظریف مدل تینکربل 212با پیراهن های ضد رنگ

سقف با ساز های بادی پوشیده شده بود.  در طول دیوار محفظه های شیشه ای،  گوی های کریستالی،  سنگ 

 درشت،  رویا گیر ها و دسته ای از چیز های عجیب دیگر را نشان می دادند. های کریستالی،  توری های 

                                                             
212 tie-dyed- نوعی الگوی بافتن پارچه که باعث می شه رنگ جذب نکند 
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 جایی عودی باید می سوخت.  بویش مثل این بود که یک دسته گل در حال سوختن بود. 

 "فروشگاه فالگیره؟"فرانک گفت:

 "امیدوارم نه.  "هیزل آرام گفت:

پرسی به هیزل تکیه کرد. او از همیشه بد تر به نظر می رسید. انگار که آنفوالنزا گرفته باشد. صورتش از عرق 

 . "بشین . . .  شاید آب"برق زد. او آهسته گفت:

 "آره.  بیا برات جایی برای استراحت پیدا کنیم. "فرانک گفت:

 مه ی نپتون عبور کرد. چوب کف زیر پاشون صدا کرد. فرانک از بین دو فواره ی مجس

 "کمکتون کنم؟ "دختری از پشت جعبه های گرانوال ظاهر شد:

فرانک به عقب خم شد و به یکی از مجسمه های نپتون خورد.  نپتون سنگی با زمین برخورد کرد.  سر خدای 

 دریا چرخید و کنده شد و آب از گردنش فوران کرد و به محل کیف های رنگی مردانه پاشید. 

 فرانک خم شد تا خراب کاری را تمیز کند.  او تقریبا دختر را با نیزه اش به سیخ کشید.  "فممتاس"

 "اوی! بسه! خوبه!"دختر گفت:

 فرانک آرام بلند شد. سعی کرد خسارت دیگه ای نزند. هیزل رنجیده به نظر می رسید. 

 ار گونه پیدا کرد. وقتی پرسی به مجسمه ی بی سر پدرش خیره شد صورتش اثری از رنگ زردی بیم

 دختر دست هایش را بهم زد. مجسمه تبدیل به غبار شدی ،  آب تبخیر شد. 

واقعا مشکلی نیست.  مجسمه های نپتون خیلی عبوس هستند. منو ناامید می "او به سمت فرانک چرخید:

 "کنند.

ربزرگش پیاده روی کی او فرانک را به یاد دانشجوهایی که بعضی اوقات در پارک لین کانیون پشت خانه ماد

 کردند، می انداخت. 

            او کوتاه و عضالنی بود. با چکمه های بند دار،  شلوارک جیب دار و یک تی شرت زرد روشن که حروف 

 R.O.F.L.  غذاهای طبیعی و روش های زندگی رنگین کمان"بر روی آن خوانده می شد، مخفف" . 

 وری باید صحبت کند. فرانک سعی کرد تا به یاد بیاد چه ج
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 "ما فقط یییی "او ادامه داد:"اه.  در مورد مجسمه متاسفم. "

اه می دونم.  شما می خواین گشت بزنید.  درسته.  نیمه خدا ها خوش اومدین. راحت باشید.  شما  "دختر گفت:

چیزی        مثل آن هیوال های مزخرف نیستین. اونا فقط می خوان از دست شویی استفاده کنن و هیچ وقت

او غرید .  چشم هایش با آذرخش برق زدند.  فرانک به هیزل نگاه کرد تا ببیند متوجه این شده ،   "نمی خرن. 

 اما هیزل فقط متعجب به نظر می رسید. 

 "؟ االن مشتری ها را نترسون.  اون ها را میاری اینجا؟214فلیسی "از پشت فروشگاه صدایی زنانه گفت:

 "فلیسیه؟ اسمت "هیزل پرسید:

او یک سری صدا های ترق و تروق و  "ها این در حقیقت یییی 215خوب در زبان نبوال"نخودی خندید : فلیسی

فوت کردن از خودش در آورد که فرانک را به یاد طوفان آذرخش می انداخت که منجر به یک توده ی هوای 

 "اما تو می تونی منو فلیسی صدا کنی.  "سرد خوب می شد

 "صدای آرام و گیجی گفت: نبوال ها . . .  پری های ابرپرسی با 

آه من این یکی را دوست دارم ! معموال هیچ کس در مورد پری های ابر نمی دونه.  اما عزیزم،   "فلیسی خندید:

به نظر میاد اون حاش خوب نیست. بیاین پشت فروشگاه . رییسم می خواد شما را ببینه ،  ما دوستتون رو رو به 

 . "ی کنیمراه م

فلیسی آن ها را بین راهرو های تولید از میان ردیف های بادنجان ،  کیوی ها ،  میوه ی کنار و انار ها هدایت 

کرد. عقب فروشگاه پشت یک پیشخوان با یک صندوق پول از مد افتاده یک زن میان سال با پوست زیتونی ،  

نوشته بود : الهه زنده است! ایستاده بود.  او موی بلند سیاه،  عینک بدون قاب و یک تی شرت که رویش 

 گردنبندی کهربایی و انگشتر های فیروزه ای پوشیده بود و بوی گلبرگ های رز می داد. 

او به اندازه ی کافی دوستانه به نظر می رسید ،  اما چیزی درباره اش باعث شد فرانک بلرزد مثل اینکه بخواهد 

ول کشید سپس متوجه شد این چیست یییی طوری که او با یک گوشه ی گریه کند. یک ثانیه برای فرانک ط

دهانش لبخند میزد،  رنگ قهوه ای گرم چشمانش،  کج کردن سرش مثل اینکه به یک سوال فکر می کند.  او 

 فرانک را به یاد مادرش می انداخت. 
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های بافتنی چینی ،  بودا های او به پیشخوان که با ده ها مجسمه پر شده بود تکیه داد یییی گربه  "سالم!"

 "و پرنده های کوچک ابله در حال نوشیدن با کاله های باالی سرشان : 216مراقب ،  سر فرانسیس با سر بزرگ

 "بسیار خوشحالم که شما اینجا هستید.  من آیریس هستم! 

 "آیریس نه یییییییی الهه ی رنگین کمان؟ "چشم های هیزل گشاد شدند:

خوب آن کار رسمی منه،  بله.  اما من با هویت رسمیم خودمو معرفی نمی کنم.  در زمان  "آیریس قیافه گرفت:

عملیات مشترک کارمند محور   .R.O.F.L"او با افتخار به اطراف اشاره کرد: "اضافه ام من اینجا را اداره می کنم!

 ".ترویج روش های زندگی متفاوت سالمت و غذاهای طبیعی

 "اما تو به سمت هیوال ها کلوچه ی شکالتی پرتاب می کنی.  "فرانک به او خیره شد:

او زیر پیشخوان را گشت و یک بسته  "!اه ،  اونا کلوچه ی شکالتی نیستن"آیریش وحشت زده به نظر می آمد:

ها شبیه سازی شده ی  این"کیک با روکش شکالتی که دقیقا شبیه کلوچه ی شکالتی بودند بیرون آورد: 

ین،  بدون شکر اضافی،  غنی شده از ویتامین،  بدون روغن و تهیه شده از شیر بز و جلبک کاپکیک بدون گلوت

 "هستند. 

 ".کامال طبیعی "فلیسی میان حرفش پرید :

 فرانک ناگهان به اندازه ی پرسی احساس تهوع کرد.  ”.حاال هر چی "فرانک گفت:

 "کتوز حساسیت داری ،  نداری؟تو باید یکی امتحان کنی فرانک.  تو به ال "آیریس لبخند زد:

 "تو چه جوری ییییی"

من این چیزا رو می دونم.  پیام رسان خدایان بودن ... خوب من زیاد یاد میگیرم ،  شنیدن همه ی مکالمات "

در کنار این،  اون هیوال ها باید از داشتن ".  او کیک را به روی پیش خوان انداخت . "خدایان و بیشتر از اون

نک سالم خوشحال باشن. همیشه غذای به درد نخور و قهرمان ها را می خورن.  اون ها خیلی مقداری اس

 "گمراهند.  نمی تونستم بزارم تو فروشگاه من قدم بزنن.  همه چیزو خراب کنن و مزاحم فنگ شوی ما بشن

هیوال ها  "بیاورد:پرسی به پیشخوان تکیه داد.  او به نظر می آمد می خواهد روی همه ی فنگ شوی الهه باال 

 "دارن به سمت جنوب حرکت می کنند .  می رن تا کمپمون را نابود کنند.  نمی تونستی متوقفشون کنی؟
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اوه ،  من به شدت صلح طلب هستم. من می تونم از خودم دفاع کنم .  اما توی هیچ خشونت "آیریس گفت:

ورد بودایسم و تائویسم می خوندم.  هنوز دیگر المپی ها درگیر نمی شم،  خیلی ازت ممنونم. داشتم در م

 "بینشون تصمیم نگرفتم. 

 "اما ... تو یک الهه ی یونانی نیستی؟ "هیزل به نظر سر در گم می آمد :

سعی نکن من را تحت فشار بذاری ،  نیمه خدا! من به گذشته ام محدود نمی  "آیریس دست به سینه ایستاد:

 . "شم

 "می تونی به دوستمون اینجا کمک کنی؟ من فکر می کنم مریضه. اوم،  باشه. حداقل"هیزل گفت: 

پرسی از سمتی به سمت دیگر پیشخوان رسید.  برای یک ثانیه فرانک ترسید که او کاپ کیک ها را بردارد.  

 "پیغام آیریس. می تونی یکی بفرستی؟"پرسی گفت: 

 "پیغام آیریس؟"فرنک مطمئن نبود که درست شنیده: 

 "این ... کاری نیست که تو انجام می دی؟" پرسی شک کرد :

جالبه. تو از کمپ ژوپیتر هستی، اما هنوز ... اوه،  می بینم جونو  "آیریس پرسی را از نزدیک تر بر رسی کرد:

 "مشغول حیله های خودشه.

 "چی؟"هیزل پرسید : 

الهه یک شیشه ی دارو از  آیریس به دستیارش لبخند زد.  به نظر آمد که یک مکالمه ی بی صدا داشتند.  سپس

این باید "پیشخوان بیرون آورد و چیزی با بویی شبیه گیاه پیچ امین الدوله  اطراف صورت پرسی اسپری کرد :

احساساتت را برای پیام آیریس متعادل کنه ییی اون یک راه باستانی برای ارتباطه.  یونانی ها ازش استفاده می 

د یییی همیشه به سیستم های جاده ای و عقاب های بزرگ و  این جور چیز کردند. اما رومی ها هیچ وقت نکردن

 "ها اتکا می کردند. اما بله من فکر می کنم ... فلیسی، میتونی انجامش بدی؟

 "مطمئننا،  رییس!"

 به بقیه خدایان نگو، اما این روز ها فلیسی بیشتر پیام های اداره می کنه.  اون تو"آیریس به فرانک چشمک زد: 

ی  217این کار حیرت انگیزه، واقعا، و من وقت ندارم تا شخصا به همه ی آن درخواست ها جواب بدم.  این با وا

 "من تداخل داره. 
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 "وا ی تو؟"فرانک پرسید:

ممم. فلیسی،  چرا تو پرسی و هیزل را عقب نمی بری؟ می تونی وقتی داری پیام هاشونو منظم می کنی چیزی "

برای پرسی ... بله، ضعف حافظه.  من فکر می کنم آن پلیبوتس پیر  ... خوب،  دیدن  بهشون بدی تا بخورن. و

نمی تونه برای یک بچه ی پویییی می خواستم بگم، نپتون خوب باشه. فلیسی بهش یک  218اون در حالت آمنسیا

من بده.  اون باید رو به  0فنجون چای سبز با عسل طبیعی و ریشه گندم و مقداری از پودر درمانی شماره ی 

 "راهش کنه. 

 "فرانک چی؟"هیزل اخم کرد:

انگیزی کج کرد،  طوری که اگر فرانک بزرگ ترین آیریس به سمت فرانک چرخید، سرش را به شکل سوال بر

 سوال تو اتاق بود، مادرش این کار را می کرد. 

 "اوه، نگران نباش. فرانک و من چیز های زیادی داریم تا درباره اش صحبت کنیم."آیریس گفت:
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XXII 

 فرانک

 مترجم: سعیده محبوبی

 ویراستار: علیرضا مومیوند

فرانک ترجیح داد با دوستانش برود، حتی اگر این به این معنا باشد که او مجبور به تحمل کردن چای سبز با 

جوانه ی گندم بشود. اما آیریس در حالی که دستان او را گرفته بود، او را به سمت یک میز قهوه خوری کنار 

س نشست. در تاریکی بیرونی مارهای پنجره برد فرانک چوب جادویی را روی زمین گذاشت و در مقابل آیری

هیوالیی در حالی که از دهانشان آتش میبارید و چمن ها را با نیششان سمی میکردند؛ در تپه های اطرافشان 

 میخزیدند. 

فرانک من میدونم که تو چه احساسی داری. من میتونم تصور کنم که اون چوب نیم سوخته در "آیریس گفت:

 "یشه.جیب تو هر روز سنگین تر م

 "تو چه طور...؟"فرانک نمیتوانست نفس بکشد. دستش به طور ناخودآگاه به درون کتش رفت:

من به تو گفته بودم که من همه چیز را میدونم . من سال ها پیغام رسان جونو بودم. من میدونم چرا اون به "-

 "تو مهلت داد. 

یچیده شده بود را باز کرد . این تکه چوب به فرانک تکه چوب را بیرون آورد و پوششی که دور آن پ "مهلت؟"

سنگینی چوب جادویی مارس بود. ولی از آن هم بدتر بود. آیریس درست میگفت؛ وزن این تکه چوب برای او 

 زیاد بود.

جونو تو رو به یک دلیل نجات داد. او میخواست که تو نقشه اش رو عملی کنی . اگر او در آن روز "آیریس گفت: 

کودک بودی ظاهر نمیشد و به مادرت در مورد آن تکه چوب آتشین هشدار نمیداد، تو االن مرده وقتی که یک 

 "بودی. تو با موهبت های بسیاری به دنیا آمدی؛ نوعی از قدرت که میتواند زندگی فانی را بسوزاند. 

 "ندارم!من هیچ موهبتی "فرانک احساس کرد که گوشهایش از عصبانیت داغ شده.  "موهبت های زیاد؟"
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آیریس دستش را طوری در مقابلش حرکت داد که انگار در حال تمیز کردن شیشه  "این درست نیست فرانک "

 "در موردش فکر کن."است. یک رنگین کمان کوچک ظاهر شد. 

یک تصویر در زنگین کمان ظاهر شد. فرانک خودش را زمانیکه چهار سالش بود و در حیاط پشتی مادربزرگش 

میدوید، دید. مادرش از پنجره زیرشیروانی خم شده بود و سعی میکرد با صدا کردن و دست تکان دادن توجه 

انست چرا مادرش در اتاق زیر فرانک را جلب کند. فرانک نباید خودش به تنهایی در حیات می بود. او نمید

شیروانی بود، اما مادرش به او گفته بود که نزدیک خانه بماند و زیاد دور نشود. فرانک دقیقا برعکس این کار را 

انجام میداد. او با خوشحالی فریاد میزد و به سمت جنگل دوید. جاییکه با یک خرس خاکستری رنگ رو به رو 

 شد. 

را در رنگین کمان میدید خاطراتش مبهم بود؛ فکر می کرد که آنها را خواب دیده  زمانی که فرانک آن تصاویر

است. حاال او میتوانست تصدیق کند که چقدر این تجربیات واقعی بودند. خرس متوجه پسر کوچولو شده بود. و 

دید. امکان  بسیار مشکل اینکه بگوییم کدام یک بیشتر ترسیده بود است. ناگهان فرانک مادرش را در کنارش 

نداشت که مادر فرانک خودش را به این سرعت از اتاق زیر شیروانی به آنجا برساند. او خودش را بین خرس و 

فرانک قرار داد و به فرانک گفت که به طرف خانه فرار کند. این بار فرانک اطاعت کرد. وقتی فرانک به ایوان 

آمد. خرس رفته بود. فرانک پرسید چه اتفاقی افتاد؟  پشتی رسید مادرش را دید که داشت از جنگل بیرون می

 "مامان خرسه فقط یکی رو میخواست که راه رو بهش نشون بده."مادرش خندید و گفت:

صحنه ی داخل رنگین کمان تغییر کرد. فرانک حاال خود را یک پسر شش ساله دید که با وجود اینکه بزرگ 

موهای بلند مشکی مادرش در پشت سرش آویزان بود. دستش را شده بود باز هم روی پای مادرش نشسته بود. 

به دور فرانک حلقه کرده بود. او عینک بدون قابش را که فرانک همیشه دوست داشت بدزد، را زده بود و پلیور 

پشمی و کرکی خاکستری رنگش را که همیشه بوی دارچین میداد را پوشیده بود. او داشت برای فرانک قصه 

را تعریف میکرد. و به گونه ای نشان میداد که انگار تمام آن قهرمان ها به یک صورتی به فرانک  های قهرمانان

 مربوط میشوند. یکی از این قهرمان ها زو فو بود که در جستجوی اکسیر حیات دریاها را درنوردیده بود.

و   "اون پدرِ پدرِ پدرِ ... ":تصویر داخل رنگین کمان بی صدا بود اما فرانک حرف های مادرش را به خاطر داشت 

تا این که فرانک غلغلکش می آمد  -ده ها بار–را به کار میبرد ضربه ای به شکم فرانک میزد  "پدرِ"هر بار کلمه 

 و میخندید. 

قهرمان بعدی سانگ گو بود که او را به نام سنکا گراچوس هم میشناختند. کسی که با دوازده اژدهای رومی و  

میدانی که او از همه ی اژدها ها قویتر "چینی در بیابانهای غربی چین جنگیده بود. مادرش گفت: شانزده اژدهای

فرانک نمیدانست که این گفته ی مادرش چه  "است به همین دلیل هم بود که توانست آنها را شکست دهد!

ار برد و به شکم فرانک معنایی دارد اما برایش هیجان انگیز بود. سپس مادر چندین بار کلمه ی بزرگ را به ک
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که قدیمی ترین جدی که ما میشناسیم  "ضربه زد. فرانک روی زمین غلت زد تا از غلغلک فرار کند. مادر گفت:

 "شاهزاده پیلوس بود! هرکول یک بار با او جنگید، جنگ سختی بود.

ا بازنده شد. اما برای نه جد م"مادرش خندید اما غمی در صدایش نهفته بود.  "ما پیروز شدیم؟"فرانک پرسید:

هرکول، شکست دادن او اصال کار آسانی نبود. تصور کن که با یک دسته از زنبور ها بجنگی، این جنگ همان 

 "طور بود. حتی هرکول هم دچار مشکل شده بود.

 این توصیف برای فرانک چه در آن زمان و چه االن بی معنا بود. آیا جداً او یک زنبوردار بوده است؟  

نک سال ها بود که در مورد این داستان فکر نکرده بود اما حاال همه ی آنها به همان وضوحی که مادرش را فرا

 میدید برایش تداعی شده بود.

دیدن مادرش برای او دردناک بود. میخواست که به آن زمان برگردد و یک پسر کوچک شود و روی پاهای 

چولو پرسید که خانواده اش اهل کجا هستند. قهرمان های مادرش بنشیند. در تصویر رنگین کمان، فرانک کو

 زیادی در خانواده اشان وجود داشتند! آیا آنها اهل پیلوس بوده اند، یا رم، یا چین و یا کانادا؟

مادرش لبخند زد و همان طور که داشت فکر میکرد چظور پاسخ دهد سرش را کج کرد.                     

خانواده ی ما از مکانهای مختلفی هستند، اما خانه ی ما لی جین است. همیشه به  لی جین، "سرانجام گفت:

 رنگین کمان ناپدید شد. "خاطر داشته باش فرانک تو یک موهبت خاا داری. میتونی هر  چیزی بشی.

 "من نمی فهمم. "فرانک با صدایی گرفته و خش دار گفت:

 "چی که بخوای بشی. مادرت برات توضیح داد تو میتونی هر "آیریس گفت:

این درست مانند یکی از ان حرف های احمقانه ای است که والدین به فرزندانشان میگویند تا اعتماد به نفس آنها 

را باال ببرند. یک شعاری که میتواند روی تیشرت آیریس چاپ شده باشد. درست همان چیزی که با آن الهه زنده 

جادویی است! اما آیریس این حرف را طوری زد که انگار میخواست است! و ماشین دیگر من هم یک قالیچه ی 

 من را به مبارزه بطلبد.

فرانک دستش را روی جیب شلوارش، جایی که  مدال فداکاری مادرش را گذاشته بود فشار داد. مدال نقره 

 "عدادی ندارم.من نمیتونم هر چیزی بشم. من هیچ مهارت و است "ایرنگی که مانند یخ سرد بودو فرانک گفت :

چقدر سعی کردی؟ تو میخواستی یه تیرانداز بشی. تو این کار رو به خوبی انجام دادی. تو فقط  "آیریس پرسید:

سطح رو خراش دادی. دوستان تو هیزل و پرسی، بین دو دنیا کشیده شدن: یونان و روم، گذشته و حال. اما تو 

 بیشتر از آنها بین دو دنیا کشیده شده ای.
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ه ی تو باستانی هستند. خون پیلوس ها از طرف مادری و خون مارس ها از طرف پدری در رگ های تو خانواد

جریان داره عجیب نیست که جونو خواسته تو یکی از هفت قهرمانش باشی. اون میخواد که تو با غول ها و گایا 

 "؟تو چی میخوایبجنگی . اما در این باره فکر کن که 

انتخابی ندارم من پسر خدای جنگ احمق هستم. من مجبورم که این جستجو رو ادامه من هیچ "فرانک گفت:

 "بدم و...

مجبوری، اما نمیخوای، من هم قبال اینطوری فکر میکردم اما بعد ها از این که خدمتکار کسی  "آیریس گفت:

برگردانند پیام رنگین  باشم خسته شدم . آوردن گیالس شراب برای ژوپیتر، رساندن نامه برای جونو، رسوندن و

  "کمانی برای هر کسی که دراگمای طالیی داره.

  "چی چیه طالیی؟" 

رو آغاز کردم و حاال از چمدان بستن  .R.O.F.Lمهم نیست. اما من یاد گرفتم همه ی اینها رو رها کنم. من " 

. یک روز اون تکه چوب خالا شدم. تو هم میتونی همه چیز رو رها کنی. شاید تو بتونی از تقدیر فرار کنی

خواهد سوخت و من پیش بینی میکنم که وقتی این اتفاق بیفته اون تیکه چوب پیش توئه و زندگی تو به پایان 

 "-میرسه

 "ممنون"فرانک غرغر کنان گفت:

اما این امر زندگی تو رو با ارزش تر میکنه! تو مجبور نیستی همون فردی بشی که والدین و مادربزرگت انتظار -"

داشتند. تو مجبور نیستی از دستورات خدای جنگ و جونو اطاعت کنی. آنچه که خودت میخوای انجام بده 

 "فرانک! یک راه جدید پیدا کن!

فرانک در این باره فکر کرد. این فکر ترسناک و لرزاننده بود. رد کردن خدایان، سرنوشتش و پدرش. او 

جنگ کشته شد. فرانک به خاطر جنگ همه چیزش را از نمیخواست پسر یک خدای جنگ باشد. مادرش هم در 

دست داده بود.  مارس به طور واضح اولین چیز را در باره ی او نمیدانست. فرانک نمیخواست که یک قهرمان 

 شود.

چرا این چیز ها رو به من میگی؟ تو از من میخوای که جستجو رو ترک کنم و بذارم کمپ ژوپیتر "فرانک پرسید:

 "دوستام روی من حساب میکنن.نابود بشه؟ 

من نمیتونم به تو بگم چه کاری رو انجام بدی فرانک. اما کاری رو انجام بده که میخوای، نه آنچه  "آیریس گفت:

که اونها بهت می گن انجام بده. اطاعت کردن، من رو به کجا رسوند؟ من پنج هزار سال رو صرف خدمت به 

ف نکردم. حیوون مقدس من چیه؟ هیچ کس به خودش زحمت نداد دیگران کردم و هرگز هویت خودم رو کش
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که یک حیوان برای من قربانی کند. معبد های من کجاست؟ اونها حتی یکی هم برام درست نکردن، خوب! من 

صلح و آرامش رو اینجا تو این شرکت پیدا کردم. اگه بخوای میتونی با ما اینجا بمونی. یکی از کارکنان           

R.O.F.L.   .بشو" 

 "یه چی؟ حاال؟"-

نکته ی مهم اینه که تو گرینه هایی برای انتخاب کردن داری. اگه تو به این جستجو ادامه بدی... چه اتفاقی "-

   "می افته وقتی که تو تاناتوس رو آزاد کنی؟ آیا این برای خانواده ات خوب خواهد بود؟ یا برای دوستانت؟

بود به یاد آورد. او یک مالقات با مرگ داشت. مادربزرگ گاهی اوقات او را فرانک چیزی را که مادرش گفته 

خشمگین میکرد. اما هنوز، او تنها خیشاوند زنده ی او بود. تنها شخص زنده ای که فرانک را دوست داشت. اگر 

ت بدهد. تاناتوس به زنجیر کشیده شده باشد و راهی برای نجاتش نباشد،  فرانک نباید مادربزرگش را از دس

هیزل هم یک جورایی از دنیای زیرین برگشته بود. اگر مرگ دوباره او را بگیرد، فرانک قادر به تحمل آن نخواهد 

 بود. 

بدون توجه به مشکالت خود فرانک: با توجه به گفته های آیریس، او باید وقتی که یک کودک بود می مرد. تنها 

ه چوب نیم سوخته بود آیا تاناتوس هم متقابال او را از این چیزی که بین او و مرگ قرار گرفته بود یک تک

 وضعیت بیرون خواهد کشید؟

پوشیده و در حال فروش  .R.O.F.Lفرانک سعی کرد تصور کند که با آیریس در اینجا مانده و یک تیشرت 

فنجانی بدون گلوتن به هیوالهای رهگذر است. ضمنا یک ارتش  کریستال و رویاگیر به مسافران نیمه خدا و کیک

 فناناپذیر هم از کمپ ژوپیتر مراقبت میکند. 

 "تو میتوانی هر چیزی بشوی."مادرش به او گفته بود که 

 "نه من نمیتونم اونقدر خودخواه باشم من باید برم، این وظیفه ی منه. "او با خود فکر کرد: 

انتظارات از من هم زیاد بود و من مجبور شدم تالشم رو زیاد کنم وظیفه ای که تو  "آیریس آهی کشید و گفت:

پیشرو داری ...خوب، من برای هیچکس آرزو نمیکنم، خصوصا پسر خوبی مثل تو. اگه باید بری برای آخرین بار 

 "میتونم نصیحتی بهت بکنم. تو برای یافتن تاناتوس نیاز به کمک داری.

 "ونی هیوالها اونو کجا مخفی کردن.؟تو مید"فرانک پرسید:

نه آالسکا فراتر از قلمرو تحت کنترل خدایانه.  "آیریس متفکرانه به زنگوله های آویزان در سقف خیره شده بود. 

مکانش از دید من پنهانه . اما یه نفر هست که اونجارو میشناسه. به دنبال فینیسِ غیبگو بگرد. اون کوره ولی 

 و آینده رو ببینه.میتونه گذشته، حال 
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 "اون خیلی چیز ها رو میدونه میتونه بهت بگه که تاناتوس کجاست.

 "فینس...؟ راجب اون داستانی گفته نشده؟"فرانک گفت:

آیریس سرش را به نشانه ی تایید تکان داد. در زمان ها ی قدیم او مرتکب جنایتهای وحشتناکی شده. او این 

که اجداد تو -ژوپیتر هارپی ها رو برای آزاز اون فرستاد. آرگونات ها رو موهبتش رو برای شیطان به کار برد.

 "... -بینشون بودن

  "شاهزاده ی پیلوس؟"

 بله فرانک. با وجود موهبت و داستان او ... که تو باید در خودت کشف کنی. "آیریس با تردید گفت:

ی ها رو عقب راندند و با اونها جنگیدن. همین قدر کافی است که بگویم آرگونات ها در عوض کمکِ فینس، هارپ

این داستان به هزاران سال قبل برمیگرده. اما من میدونم که فینس به دنیای فانی ها بازگردانده شده. تو او را در 

پورتلند اورگون خواهی یافت، که در مسیرت به سمت شمال است. اما تو باید یک قولی به من بدهی که اگر او 

هارپی ها است، آنها را نکشی. مهم نیست که فنیس چه قول ها و وعده هایی به تو میدهد. از راه هنوز هم گرفتار 

  "های دیگری رضایت او را جلب کن و از او کمک بگیر. هارپی ها شرور نیستند. آنها خواهران من هستند.

 "خواهران تو؟"-

ا باشم. اما این واقعیت است؛ و فرانک یک من میدانم که انقدر ها پیر به نظر نمیرسم که خواهران هارپی ه "

 "مشکل دیگر هم وجود دارد. اگر تصمیم به ترک اینجا گرفتی باید از شر باسیلیسک ها در تپه خالا بشی.

بله. باسیلیسک یعنی تاج کوچک. یه یک اسم فریبنده و با نمک برای "آیریس گفت: "منظورت مارهاست؟"

زه نیستند. من ترجیح میدهم که آنها را نکشی به هر حال آنها مخلوقات موجوداتی است که زیاد با نمک و بام

زنده هستند. اما تو نمی توانی بروی مگر اینکه آنها رفته باشند. اگر دوستانت سعی کردند با آنها بجنگند ... خوب 

 "من پیش بینی میکنم که اتفاق بدی خواهد افتاد فقط تو میتونی اون هیوال ها رو بکشی.

 "چه جوری؟ ولی "

ای کاش راه دیگری  "آیریس به زمین نگاه کرد. فرانک متوجه شد که او به نیزه اش نگاه میکند . آیریس گفت:

فرانک                          "هم بود. اگه تو به عنوان مثال چند تا راسو داشتی، راسو برای باسیلیسک ها مرگباره.

 بیاره.پذیرفت که با چوب جادویی راسو به وجود 

پس تو مجبور میشی که از هدایا ی پدرت استفاده کنی . مطمئنی که نمی خوای اینجا زندگی کنی؟ ما شیر "

 "برنج های بدون الکتوز فوق العاده ای درست میکنیم.
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 "چه طور باید از این نیزه استفاده کنم؟ "فرانک بلند شد. 

مایت کنم. زمانی که تو داری می جنگی، من به تو خودت باید راهش رو پید کنی. من نمیتونم از خشونت ح

دوستانت میرسم و ازشون مراقبت میکنم. امیدوارم که فلیسی داروهای گیاهی مناسبی پیدا کرده باشه. آخرین 

 "بار من و دوستان با هم بودیم... خوب من فکر نمیکنم که اون قهرمان ها بخوان گل بابونه باشن.

فرانک خودش را در انعاکس لنز های آن دید. او جدی و سخت به نظر می آمد نه الهه ایستاد عینکش برقی زد و 

 مثل آن پسر بجه ای که در تصاویر رنگین کمان دیده بود.

آخرین نصیحت فرانک، تقدیر تو اینجوریه که باید تا لحظه ی مرگت این تیکه چوب رو نگه داری  "آیریس گفت:

اون رو نگه نداری. شاید کسی رو که به اون اعتماد دار رو برای و سوختنش رو تماشا کنی. اما شاید خودت 

 "داری پیشنهاد میدی ؟ "فرانک انگشتاش رو به دور چوب حلقه زد و گفت: "نگهداری اون انتخاب کنی...

اوه، نه عزیزم ،نه . اگه اون تو کلکسیون وسایلم باشه حتما از دستش میدم. ممکنه با  "آیریس با مالیمت خندید

ستال هام قاتی بشه یا اینکه تصادفی اون رو به جای یک چوب کم وزن بفروشم. نه منظور من یه دوست کری

 "نیمه خداست. یکی که به قلبت نزدیک باشه.

فرانک فورا به فکر فرو رفت. هیزل. شخص دیگری به غیر از هیزل نبود که فرانک بیشتر از او به آن شخص 

میتوانست رازش را برمال کند؟ اگر او میپذیرفت که چقدر ضعیف است و اطمینان داشته باشد . اما چه طور 

زندگی اش به یک تکه چوب نیم سوخته وابسته است، هیزل دیگر هرگز او را به عنوان یک قهرمان نمیدید. او 

ت دیگر هرگز شوالیه ی زره پوش هیزل نخواهد بود. چطور میتوانست انتظار داشته باشد که او چنین بار مسئولی

   سنگینی را قبول کند.                                                                                                          

او چوب را دوباره در پوشش قرار داد و به داخل کتش برگرداند.                                                    

امیدت را از دست نده فرانک، رنگین کمانها همیشه  "آیریس دست  فرانک را فشرد. "ن آیریس.ممنون...... ممنو"

با امید پا برجا هستند. او از در پشتی فروشگاه بیرون رفت و فرانک را تنها گذاشت. فرانک غرولند کنان 

 "امید. من چند تا راسوی خوب رو ترجیح میدم."گفت:

 ت و به راه افتاد تا با باسیلیسک ها رو به رو شود.او نیزه ی جادویی پدرش را برداش
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 فرانک

 فرید حسینیانمترجم: 

 ویراستار: علیرضا مومیوند

                         فرانک کماش را از دست داده بود.                                                                             

روی ایوان بایستد و از راه دور به مارها شلیک کند. تعدادی تیر انفجاری در نقاط خوب، چند خواست او می

              شد.                                                          در دامنه تپه و مشکالت حل می 219گودال

آمد. به عالوه او هیچ  ا شلیک کند به کار نمیتوانست آنها راز تیر، وقتی که فرانک نمی متاسفانه یک تیردان پر

آمد، آنها دست از آتش ها کجا هستند نداشت. به محض اینکه فرانک بیرون میای درباره اینکه باسیلیسک ایده

 کشیدند.                                                 دمیدن می

اش را سنجید. او جنگیدن از فاصله نزدیک را دوست ه طالییاو به خارج ایوان قدم گذاشت و تعادل نیز        

نداشت. او خیلی کند و بزرگ جثه بود. او در بازی جنگ خوب عمل کرده بود؛ اما این واقعی بود. هیچ عقاب 

     پیکری نبود که اگر اشتباهی کرد او را بقاپد و به درمانگرها برساند.                                      غول

                           "توانی هر چیزی باشی.تو می"صدای مادرش در ذهنش طنین انداخت: 

خواست که با نیزه خوب کار کند و در برابر زهر و آتش مصون باشد. یک فکر کرد که این عالیه. او می         

دازه ناخشایند بود.                         گفت که آرزویش برآورده نشده است. نیزه به همان انچیزی به فرانک می

های خشکیده زیر سوخت. علفسوخت. دود تلخ، در بینی فرانک میزبانه های شعله همچنان در دامنه تپه می

 کرد.                                                              خش میپایش خش

های قهرمانانی که با هرکول جنگیدند، با کرد فکر کرد. نسلف میهای که مادرش تعریاو به داستان       

فهمید که چگونه او از نسل مثل این اژدهایان نبرد کردند و در دریاهای پر از هیوال کشتیرانی کردند. فرانک نمی

های . اما ایدهاش در دوره امپراتوری روم تمام مسیر از یونان تا چین را مهاجرت کردندآمده باشد یا چطور خانواده

 گرفتند. برای نخستین بار، او درباره پرنس پیلوس و اینکه رسوایی جدش، مغشوشی داشتند شکل می

                                                             
219 Crater.گودال و دهانه ی به وجود آمده در اثر انفجار بمب و غیره : 
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بود.           های خانواده چه ممکن است باشد کنجکاو شدهشن لون در کمپ چه بوده است و اینکه قدرت      

                                                           "ر امنیت نگه نداشته است.موهبت هرگز خانواده ما را د"بود: مادربزرگش هشدار داده

این فکر بسیار اطمینان بخشی بود، وقتی که فرانک داشت مارهای شیطانی زهرآگین و دارای نفس آتشین را 

                                                     شکار می کرد!                                                                   

شد فرانک به ها میخش علفبه جز صدای ترق و تروق آتش، شب ساکتی بود. هر دفعه که نسیم باعث خش

کرد. امیدوار بود که آنها با غولِ پلوبتس به جنوب رفته باشند. بودند فکر میهای گندم که هیزل را گرفتهروح

به مشکل بیشتری نیاز نداشت.                                                                                              فرانک االن

سوخت. سپس تقریبا بیست فوت جلوتر، او چهاردست و پا به پایین سراشیبی رفت؛ چشمانش به خاطر دود می

                                                                          او یک انفجار دید.                          

ای بود. بعدش او هیچ سالحی نداشت. در عوض او به سمت آتش اش فکر کرد. فکر احمقانهاو به پرتاب نیزه   

                                           پیش رفت.                                                                           

ها همراهش بود اما آنها در  قایق بودند. او کنجکاو بود بداند که خون گرگون او آرزو کرد که شیشه خون گرگون 

ها همراهش بودند، او باید شیشه درست را انتخاب تواند زهر باسیلیسک را درمان کند... اما حتی اگر شیشهمی

شک داشت که بتواند آنرا پیش از اینکه مثل کمانش به خاک تبدیل شود، بردارد. او در یک محوطه  کرد، اومی

 های سوخته پدیدار شد و خودش را مقابل یک باسیلیسک دید.                        باز با علف

، که معنی "اج کوچکت"مار روی دمش بلند شد. و طوقه میخ دار سفید دور گردنش باز شد. فرانک به یاد آورد: 

توانستند با نگاهشان ها، اژدهایان بزرگ و مثل هیوالهایی که میکرد باسیلیسکبود. فرانک فکر می ’باسیلیسک‘

تو را سنگ کنند بودند. به نوعی باسیلیسک واقعی از این هم بدتر بود. به این باریکی، کشتن این بسته کوچک 

بود که او با چه سرعتی یک سوسمار  عظیم الجثه بود. فرانک دیدهآتش، سم و اهریمن خیلی سخت تر از کشتن 

 توانست حرکت کند.                                                                         می

 هیوال چشمان زرد کمرنگش را به فرانک دوخت.

نیزه                                                                                                کرد؟چرا او حمله نمی       

طالیی فرانک سرد و سنگین شد. سر دندان اژدها به اختیار خودش به سمت زمین فرورفت. مثل چوب آب 

                                                                      وجوی آب بود.که در جست 220یابی

                                                             
220 Dowsing rod :توان با آن آب یا فلزات را یافتکه می چوبی که برخی باور دارند. 
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اش با خودش بجنگد، او مشکل کافی برای فرانک سعی کرد نیزه را بلند کند. بدون اینکه نیزه "مامش کن!ت"  

ها را در دوطرفش را شنید. دو باسیلیسک دیگر ضربه زدن به هیوال را داشت. سپس او صدای خش خش برگ

 بود.وارد محوطه شدند. فرانک مستقیما به سمت دام قدم گذاشته
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 فرانک

 نیما شادمهریمترجم: 

 ویراستار: علیرضا مومیوند

صدایش شبیه جیغ موش شده بود.               "عقب بایستید!"فرانک نیزه اش را به جلو و عقب حرکت داد. 

                                                     "من یه سری نیرو... نیروهای خارق العاده دارم، یه چیزایی شبیه این."

کردند. شاید داشتند به او می خندیدند.                   باسیلیسک ها در یک هارمونی سه بخشی هیس هیس 

نوک نیزه تقریبا برای باال نگه داشتنش، بسیار سنگین شده بود. طوری که انگار استخوان مثلث شکل دندانه دار 

میخواست زمین را لمس کند. بعد چیزی در پس ذهن فرانک  صدا داد: مارس گفته بود که نوک نیزه دندان 

یه داستانایی در مورد دندان اژدها که در زمین فرو میرفت وجود نداشت؟ یه چیزایی که او در کالس  اژدهاست.

هیوالشناسی در کمپ خوانده بود...؟                                                                                       

. شاید آنها به خاطر نوک نیزه تردید میکردند. شاید آنها باسیلیسک ها دور او حلقه زدند. هنوز منتظر بودند

 نمیتوانستند باور کنند که فرانک چه قدر احمق است. 

این به نظر دیوانگی بود، اما فرانک اجازه داد که نوک شمشیر بیفتد. او آن را به داخل زمین فرو برد. کرک.  

ل گل و الی شکسته بود.                                در داخ –وقتی او آن  را بیرون کشید نوک نیزه رفته بود 

 عالیه. حاال او یک چوب طالیی دارد.

بخش های احمق وجود او میخواستند که چوب نیم سوخته را بیرون بیاورد. اگر او به هرحال قرار بود بمیرد. 

اینطوری حداقل دوستانش  باسیلیسک ها را خاکستر کند، –شاید میتوانست یک نور بسیار بزرگ را درست کند 

   میتوانستند فرار کنند.                                                                                                        

قبل از این که او بتواند شجاعت الزم را به دست بیاورد زمین زیر پای او به غرش در آمد. خاک به همه جا 

 د  و یک دست اسکلتی به هوا چنگ انداخت. باسیلیسک ها هیس هیسی کردند و عقب نشینی کردند.پاشیده ش

فرانک نمیتوانست آن ها را سرزنش کند. او با ترس مرد اسکلتی را نگاه میکرد که از زمین بیرون می آمد. روی 

آنها را با یک پوست شفاف بدن او گوشت درست میشد. انگار که یک نفر روی استخوان هایش ژالتینن بریزد و 
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خاکستری بپوشاند. بعد لباس ها همچون روح  او را احاطه کردند. یک پیراهن، یک شلوار کامو، و چکمه های 

ارتشی. همه چیز درباره ی این موجود خاکستری بود. لباس های خاکستری روی گوشت خاکستری روی 

                                                                          استخوان های خاکستری.                               

    او به سمت فرانک برگشت. جمجمه ی او داشت در زیر یک قیافه ی ناگویا نیشخند میزد. فرانک مثل یک 

گرفت. فرانک میگرد. پاهایش طوری میلرزیدند که او باید از میله ی نیزه برای ایستادن کمک می  سگ ناله توله

 فهمید که جنگجوی اسکلتی منتظر است.... منتظر دستورات.

 "باسیلیسک ها رو بکش! نه منو! "او جیغ زد:

جنگجوی اسکلتی وارد عمل شد. او نزدیکترین مار را گرفت. گوشتش به خاطر تماس با آن شروع کرد به دود 

سمت زمین پرت کرد. دو باسیلیسک دیگر با کردن. او با یک دست مار را خفه کرد و بدن شل و ول آن را به 

خشم هیس هیس میکردند. یکی به سمت فرانک حمله کرد. اما او با انتهای نیزه اش آن را به کناری پرتاب کرد. 

مار دیگر مستقیم به سمت صورت اسکلت زهرش را پرتاب کرد. جنگجو به سمت جلو حرکت کرد و سر مار را 

                                                                                                    زیر پایش له کرد.            

فرانک به سمت آخرین باسیلیسک برگشت که خودش را جمع کرده بود و آن ها نگاه میکرد. از میله ی طالیی 

برخورد با باسیلیسک ها نبود. دست راست  نیزه ی فرانک دود بلند میشد، اما برخالف تیر و کمانش این به خاطر

و پای راست جنگجوی اسکلتی به خاطر زهر به آرامی در حال محو شدن بود. سرش آتش گفته بود اما از اینها 

 گذشته بسیار خوب به نظر می آمد. 

یراهنش باسیلیسک کار هوشمندانه را انجام داد، او برگشت که فرار کند، در یک حرکت مبهم اسکلت چیزی از پ

بیرون کشید و آن را مستقیم پرتاب کرد و باسیلیسک را روی زمین میخکوب کرد. فرانک فکر کرد که آن چیز 

 یک چاقو است. بعد او متوجه شد که آن چیز یکی از دنده های خود اسکلت بوده است.

 "اون...اون شرم آور بود."فرانک از این که معده اش خالی بود بسیار خوش حال بود. 

کلت به سمت باسیلیسک لغزید. او دنده را برداشت و از آن برای بریدن سر آن موجود استفاده کرد. اس

باسیلیسک در میان غبار ناپدید شد. بعد اسکلت الشه ی دو مار دیگر را نیز سر برید و تمام خاکستر ها را 

نه باقیمانده ی آن ها را جدا از هم پراکنده کرد. فرانک آن دو گورگون را در تایبر به یاد آورد؛ طوری که رودخا

 "تو داری مطمئن میشی که اونها برنمیگردن."نگاه میداشت که دوباره تشکیل نشوند. فرانک فهمید:

 "یا داری سرعتشون رو کم میکنی، به هر حال.."

جنگجوی اسکلتی هنوز توجهش به فرانک بود. دست و پای مسمومش االن تقریبا از بین رفته بودند. سر آنها 

همچنان داشت میسوخت.                                                                                                  
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ه یک لطفا منو نخور هم اضافه کند.                       او میخواست ک "تو... تو چی هستی؟"فرانک پرسید:

اسکلت با باقیمانده ی دستش سالم نظامی داد. بعد او شروع کرد به فرو ریختن و در زمین غرق شد.        

   "صبر کن! من حتی نمیدونم تو رو چی صدا بزنم. مرد دندونی؟ استخوان ها؟ خاکستری؟"فرانک گفت:

آن در زیر خاک ناپدید میشد. انگار اسکلت به آخرین اسم پوزخند میزد؛ شاید هم آن فقط همانطور که صورت 

دندان اسکلت بود که دیده میشد. بعد او رفته بود. و فرانک را با نیزه ی بی نوکش تنها گذاشته بود.                

                                                                                     "خاکستری، باشه ... اما ..."او زیر لب گفت:

او نوک نیزه را بررسی کرد. قبال یک دندان اژدها ی دیگر شروع کرده بود به بیرون آمدن از دسته ی طالیی.  

  مارس گفته بود، تو سه بار میتونی از این استفاده کنی، پس ازش هوشمندانه استفاده کن.                   

فرانک صدای پایی را از پشت سرش شنید. پرسی و هیزل داشتند به سمت رمین مسطح میدویدند. پرسی به 

را به همراه داشت، که مطمئنا این استیل او نبود.  .R.O.F.L 221نظر بهتر بود، به غیر از این که یه کیف رنگارنگ

ریپتاید در دستش بود. هیزل هم سپاتای خودش را حمل میکرد.                                                    

 "حالت خوبه؟"هیزل پرسید:

با باسیلیسک ها به  آیریس بهمون گفت که تو این بیرون داری"پرسی دایره وار چرخید و دنبال دشمنان گشت. 

 "ما تا جایی که میتونستیم با سرعت اومدیم. چه اتفاقی افتاده؟ "چی؟"تنهایی میجنگی و ما با تعجب گفتیم: 

                                                                                          "مطمئن نیستم."فرانک تایید کرد:

من مرگ رو حس میکنم. شاید برادرم اینجا "ایی که خاکستری ناپدید شده بود قوز کرد. هیزل نزدیک گل ها ج

                                                                                            "بوده یا... باسیلیسک ها مردن؟

 "تو همه ی اونا رو کشتی؟"پرسی با وحشت به فرانک نگاه کرد. 

فرانک آب دهانش را قورت داد. او از قبل هم به اندازه ی کافی احساس ناجور بودن کرده بود، بدون تالش برای 

توضیح دادن این که سوگلی جدید ارواح بود.                                                                               

دیگر هم خاکستری را فرابخواند. اما او در اسکلت احساس بدجنسی  سه بار. فرانک هنوز میتوانست برای دوبار

میکرد. او یک حیوان خانگی نبود. او یک تبهکار بود، یک نیروی نامیرای کشنده. به طور واضحی به وسیله ی 

نیروی مارس کنترل میشد. فرانک این احساس را داشت که هرچیزی را بگوید او انجام میدهد؛ اما اگر دوستانش 

ر خط آتش باشند، خب. و اگر فرانک یه  مقداری در دادن دستورات کند عمل کند، ممکنه است شروع به د

 کشتن هر چیزی را بکند که در راهش قرار دارد به عالوه ی ارباب خودش.

                                                             

221 a-tie-dyed satchel:   
 به کیف های دستی یا مدرسه ای رنگارنگ می گویند
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، مارس به او گفته بود نیزه به او زمانی برای استراحت، تا زمانی که یاد بگیرد از استعداد مادرش استفاده کند

 میدهد. به این معنی بود که فرانک باید آن استعدادها را به سرعت یاد بگیرد.

                                                                            "خیلی ممنون، پدر"فرانک غر غر کنان گفت:

                                                                                       "چی؟ فرانک حالت خوبه؟"هیزل پرسید:

 "بعداً توضیح میدم، االن، یه مرد کور تو پرتلند هست که ما باید ببینیمش. "او گفت:
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XXV 

 پرسی

 پویا هوشمندمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 آن کیف، بزرگترین توهین بود. است.کرد که احمق ترین نیمه خدای تاریخ  پرسی با خود فکر می

برای انتقاد و نکوهش  را به سرعت ترک کردند تا شاید آیریس کیف را به عنوان یک موضوع  R.O.F.Lآن ها 

مواد  میوه های خشک شده، به سرعت کیف را با موادی مثل کلوچه های غنی از ویتامین، آیریس مطرح نکند.

پر کرد. سپس آن را به سمت پرسی پرتاب کرد و  کریستال برای خوش یمنی،غذایی تقویت کننده و چند عدد 

 گفت:

با اشکالی از رنگین  کیف لوازم کمکی، رسید. . زیبا به نظر می"کنید به این نیاز پیدا می شما بعداً بگیرش،"

ل جهان ک" شعارِکمان رنگ شده بود و سمبلی به نشانه ی صلح روی قسمت های چوبی آن دوخته شده بود و 
پایه ی زیر توالت را بغل  چهارگفت که  . پرسی آرزو کرد که ای کاش آن نماد میروی آن بود "بگیررا در آغوش 

پرسی  رفتند، وقتی با قایق به سمت شمال می کرد که آن کیف نشانه ی بی مصرفی اوست. او احساس می .بگیر

 کوچک بود.اما قایق خیلی  کرد، کیف را تا حد ممکن از خود دور می

او این  اول از همه، چه قدر از پای در آمده بود. توانست باور کند هنگامی که دوستانش به او نیاز داشتند، نمی

قدر کند ذهن بود که دوستانش را تنها در قایق رها کرده بود و به خاطر همین هیزل دزدیده شد. بعد آن 

 .ه بوداز لحاظ عصبی هم دچار مشکل شد کرد را دیده بود و سپاهی را که به سمت جنوب حرکت می

های سنتوریکالپس ها و اتوانست در موردش کاری بکند. وقتی او سپاه س اما پرسی نمی خجالت آور؟ شاید.

و آن  کرد که کله اش در حال منفجر شدن است. به نظر اشتباه می آمد که احساس می دید، شیطانی را می

مخالف احساسی بود که وقتی وارد دریا و  کرد که دقیقاً پرسی منتقل میغول یعنی پلیبوتس... احساسی را به 

شد که  شد و باعث می انرژی پرسی از درونش به سمت بیرون کشیده می داد. دست می بهش شد، آب می

 شد.ی درست مثل این که از داخل فرسوده م احساس ضعف و بی قراری کند،
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هنوز آسیب دیده بود.  شاما ذهن اس بهتری داشته باشد،شد که پرسی احس چای شفا بخش آیریس باعث می

داستان های زیادی در مورد معلولین عضوی شنیده بود که درد های روحی زیادی داشته اند به خاطر این که 

انگار که از دست  کرد، این دقیقا همان طوری بود که پرسی فکر می عضوی از بدن خود را از دست داده اند.

 رد خیلی دردناکی است.دادن حافظه اش د

 خاطرات پرسی بیشتر از قبل محو می رفتند، وقتی که آن ها در راهشان به شمال، جلوتر می بد تر از همه،

اما  ی تصادفی به یاد می آورد.یگاهی اوقات اسم ها و صورت ها او در کمپ ژوپیتر احساس بهتری داشت. شدند.

، وقتی که پرسی سعی کرد که یک تماس R.O.F.Lدر  رسید. میحتی صورت آنابث هم تیره و تار به نظر  حاال،

 سف تکان داد.أرنگین کمانی با آنابث ایجاد کند، فلیسی فقط سرش را به نشانه ی ت

درست شبیه به این است که شما بخواهید با کسی تماسی داشته باشید اما شماره را فراموش کرده گفت که 
 توانم تو را به او متصل کنم. من نمی متاسفم عزیزم، .ایجاد کندکسی در سیگنال ها پارازیت . یا باشید

شاید او روزی از  شاید صورت آنابث را به صورت کامل فراموش کند. از این وحشت داشت که اگر به آالسکا برسد،

 خواب بیدار شود و حتی دیگر اسم آنابث را هم به خاطر نیاورد.

دیدن لشکر دشمن به او فهمانده بود که با چه  کرد. مرکز میاما حاال باید روی جست و جوی پیش رویش ت

رسیدند، تاناتوس را پیدا  کسانی طرف هست. آن موقع صبح روز بیست و یکم ژوئن بود.آن ها باید به آالسکا می

 کردند و تا بعد از ظهر بیست و چهارم ژوئن باید به کمپ ژوپیتر برمی کردند، مکان نشان لژیون را کشف می می

 فقط چهار روز. در حالی که دشمنانشان فقط چند صد کیلومتر راه پیش رویشان داشتند. تند.گش

باد سردی می وزیدکه احساس  کرد. پرسی قایق را از میان امواج قوی آب در سواحل شمالی کالیفرنیا هدایت می

کشید. بدنه  قایق را میبا تمام وجود  کرد. کرد و کمی از نگرانی هایش را از ذهنش دور می خوبی ایجاد می

 کرد. کرد و راه خود را به سمت شمال باز می قایق ترق ترق می

کردند.  با هم مبادله می R.O.F.Lهیزل و فرانک داستان هایی را در مورد وقایع اتفاق افتاده در  در همین حال،

و به آن ها گفت که کرد  کند صحبت می زندگی می پرتلندنابینا و پیشگو که در  222فرانک در مورد فینئاس

آیریس اطالع داده که شاید فینئاس بتواند مکان اختفای تاناتوس را به آن ها نشان بدهد. فرانک به آن ها نگفت 

را کشته است، اما پرسی این احساس را داشت که احتماال اتفاقی برای قسمت شکسته ی  که چه طور آن مارها

 ترسید تا از مارها. فرانک بیشتر از نیزه اش می نیزه ی فرانک افتاده. هر اتفاقی که افتاده،

 به فرانک توضیح داد. هیزل در مورد زمانی که با فلیسی گذرانده بود، وقتی صحبت فرانک تمام شد،

                                                             
222

 Phineas 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 "خب... پس این پیغام آیریسی کار کرده؟": فرانک پرسید

 توانسته با آنابث تماس بگیرد.او به این اشاره نکرده بود که پرسی ن هیزل نگاه دلسوزانه ای به پرسی کرد.

شما باید یک سکه درون یک رنگین کمان بیندازید و این " :ادامه داد و "من با رینا تماس گرفتم.": هیزل گفت

البته غیر از فلیسی که یه  درخواست من را بپذیر. ای الهه ی رنگین کمان، مثل... اُ... آیریس، افسون را بخوانید،

 باید من همین خاطر به خودش؟ مستقیم ی شماره -می گفت بهش چی –کنه. او به ما چیزو داد  کم فرق می

من احساس احمقانه ای  رینا رو در کمپ ژوپیتر نشون بده. ده.ب نشونم بعدی 3 تصویر فلیسی، یک...بگم،ا ُ

 نیدئویی دو طرفه. اودرست مثل یک تماس و تصویر رینا روی رنگین کمان آشکار شد، اما اون کار کرد. داشتم،

 "توی استخر بود.

  "استخر.نه  دونید، می .چهره اش -منظورم اینه که ،میدماون چیزیه که من بابتش پول ": فرانک گفت

این نوعی ژست قدیمی بود، اما  هیزل صورتش را طوری کرد که انگار به هوا نیاز داشت. "فرانک.": هیزل گفت

ولی همون طور که پرسی  ما به رینا در مورد سپاه دشمن خبر دادیم، حال،به هر ". ناز بود، سپس ادامه داد

تماس ما رو عوض نکرد. رینا داره تمام تالششو میکنه که  دونست. او خودش این موضوع رو به خوبی می گفت،

 "دفاع کمپ رو سر هم کنه. مگر این که ما برگردیم و عقاب هم همراهمون باشه...

 "نه جلوی سپاه دشمن دووم بیاره. نه بدون کمک.کمپ نمیتو": فرانک گفت

 آن ها در سکوت ادامه دادند. بعد از این،

بعد به آنابث و گراورِ ساتیر و به رویایش در مورد کشتی  کرد. ها فکر میسنتوریکالپس ها و اپرسی هنوز به س

 غول پیکر در حال ساخت فکر کرد.

  "تو از جایی آمده ای": رینا به پرسی گفته بود

توانست درخواست کمک کند. کمپ  او می توانست خاطراتش را به یاد بیاورد. کرد که کاش می پرسی آرزو می

 ژوپیتر نباید به تنهایی در مقابل غول ها بجنگد. دوستانشان باید در این نزدیکی ها باشند.

رینا به او داده بود هم سپس انگشتر نقره ای که  دستی کشید. آزمایشیسرب پرسی به گردنبند دور گردنش و 

شاید به جای کشتن پرسی در همان  تل بتواند با خواهر رینا یعنی هیال صحبت کند.المس کرد. شاید در سی

 برای کمپ ژوپیتر کمک ارسال کند. لحظه اول،



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

بعد از چند ساعت جهت یابی، چشمان پرسی شروع به سنگین شدن کردند. او نگران این بود که شاید از 

یک وال قاتل در  کمی وقت استراحت برای خود به وجود آورد.ر ش از حد بیهوش شود. به همین خاطخستگی بی

 نزدیکی قایقشان به سطح آب آمد، و پرسی یک مکالمه ی ذهنی با وال انجام داد.

 میتونی یه سواری تا شمال به ما": اما این طور پیش رفت. پرسی پرسید این کار درست شبیه به حرف زدن نبود،

 "بدی، تا نزدیک ترین مکان به پرتلند؟

 "آیا شما خوک آبی هستید؟": وال پرسید

 "نه،اما من یک کیف پر از مواد غذایی خشک تقویت کننده دارم.": پرسی جواب داد

 "من شما رو تا شمال میبرم. اگه بهم قول بدی که از اون بهم ندی،": وال غرغر کرد

 "قبوله."

به  کرد و آن را دور باله ی باالیی وال انداخت.آن ها به وسیله ی قدرت وال،پرسی یک طناب موقتی درست 

 پرسی با اصرار هیزل و فرانک روی قایق دراز کشید و به خواب رفت. کردند. سمت شمال حرکت می

 رویاهایش مثل همیشه آشفته و ترسناک بود.

 ، در حال نبرد در قلعه ی قدیمی تایتان.در شمال سان فرانسیسکو تصور کرد، 223تامالپاییساو خود را روی کوه 

اما حاال او  همراه با با رومی ها نبود، وقتی که به آن جا حمله کرده بود، کرد. این رویا در او احساسی ایجاد نمی

 یک تایتان در زره،آنابث و دو دختر دیگر که همراه با پرسی داشتند می دید. آن جا را بسیار واضح و روشن می

ی از دخترها در جنگ کشته شد. پرسی کنار او زانو زد، و محو شدنش را به درون ستارگان تماشا جنگیدند. یک

 کرد.

در نور  تصور کرد. سر برنزی اژدها که در جلوی کشتی بود، حوض بود،یک بعد آن کشتی غول پیکر را که در 

یک  اما چیزی اشتباه بود. درخشید. بادبان ها و جنگ افزار های کشتی کامل ساخته شده بودند، آفتاب می

مشکی مشغول  پسری با موهای کامالً و دود از قسمتی از کشتی برمیخاست. دریچه روی عرشه ی کشتی باز بود،

دو نیمه خدای دیگر در کنار او ایستاده بودند  کوبید. فحش دادن بود و همزمان با آچارش به بدنه ی کشتی می

آنها یک پسر نوجوان با موهایی بلوند بود و دیگری دختری با موهای بلند یکی از  کردند. و او را با دقت نگاه می

 مشکی بود.

 "ما امروز باید این جا رو ترک کنیم. دونی اآلن وقت تحویل کشتیه، می": دختر پرسید
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 راکت های فش فشیمشکل میتونه  دونم، می": کوبید گفت پسر مو سیاه در حالی که به بدنه ی کشتی می

 "من مطمئن نیستم. کنه. باشه. میتونه گایا باشه که داره ما رو آشفته می ساموفالنگه میتون باشه،

 "تعمیرش چه قدر طول داره؟": پسر بلوند گفت

 "دو یا سه روز؟": پسر موسیاه گفت

 "شاید اونا این قدر فرصت نداشته باشند.": دختر گفت

 .شد عوض دوباره صحنه بعد .است ژوپیتر کمپ دختر آن منظور که گفت  چیزی به پرسی

اما وقتی تصویر واضح  یک پسر و یک سگ را دید که در تپه های زرد رنگ کالیفرنیا مشغول گشت زدن بودند.

یکالپس بود که شلوار جینی کهنه و پیراهنی پشمی ایک س آن پرسی فهمید که او یک پسر عادی نیست. تر شد،

در کوهستان قدم های  ی یک کرگدن بزرگ بود، دازهبه تن داشت. سگ که پشمی سیاه رنگی داشت و به ان

اما پرسی این احساس را  کرد، یکالپس یک چماق بزرگ را روی شانه هایش حمل میانامنظمی برمیداشت. س

 خواند؟... زد و او را برادر خود می نداشت که او دشمن اوست. او اسم پرسی را فریاد می

 "از جای دیگه ای میاد؟ نز جای دیگه ای میاد. چرا بوی اوا نبوی او": یکالپس با شکایت به سگ گفتاس

 و رویای پرسی دوباره عوض شد. "!هااپ": سگ پارس کرد

صورت خواب آلود  رشته کوهی از کوه های برفی را دید که به اندازه ی کافی بزرگ بودند تا ابر ها را بشکافند.

 گایا روی سایه های سنگ ها پدیدار شد.

 دارم. اما من این بار تو را نگه می بله. س،پرسی جکسون. به شمال بیا! دوستان تو خواهند مرد،نتر: گفت به نرمی
 من نقشه های خیلی خوبی برای تو دارم.

قطعه ی بزرگی از یخ آرمیده بود. نوک آن قطعه یخ، در آب فرو رفته بود،  در یک دره که بین کوه ها قرار داشت،

ماند! در قسمت باالیی  بود که دائما در آب فرو می افتاد اما انگار بدون تغییر میصد ها پا الیه ی جنگلی آن جا 

درست مثل کمپ  سرباز خانه ها، برج ها، خندق ها، استحکامات جنگی، یک کمپ لژیون بر پا بود، تکه یخ،

راه با یک لباس یک جسم تاریک هم 224پرینسیپیادر چهارراه های بیرون از  سه برابر بزرگ تر. ژوپیتر اما دقیقاً

در  ر مرکز فرماندهی،د داد. چشمان پرسی به سمت آن شئ منحرف شد. بلند ایستاده بود و یخ ها را تکان می

پشت سر  درخشید. هم بزرگ تر بود. پوست او مثل طال می سیستاده بود که حتی از پلیبوتایک غول  تاریکی،

 شد. به همراه بال های گسترده مینشان یک لژیون رومی بود، که شامل یک عقاب طالیی  او،
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سپاه  وقتی که تو در راه شمال خود گیج بشی و سعی کنی که من را پیدا کنی، ما منتظر تو هستیم.": غول گفت

نیمه خدای  تونی پیروز بشی، من کمپ نفیس شما رو از بین خواهد برد...اول رومی ها و بعد بقیه. تو نمی

 "کوچک!

 بارید. در حالی که باران روی صورتش می اب پرید،پرسی در روز خاکستری از خو

 "به پرتلند خوش اومدید. فکر کنم زیاد خوابیدم،": تفهیزل گ

با آن چیزی که در رویایش دیده بود، تفاوت  پرسی بلند شد و به اطراف نگاه کرد. منظره ی اطراف او کامالً

روی رودخانه ای که کف آن مشکی بود و به  225. مطمئن نبود که کدام یکی از آن ها واقعی است. پکستداش

باران سرد به حدی سبک بود  معلق بود. ابرهای سنگین باالی سرشان بودند. رفت، سمت وسط شهر پیش می

شد. در طرف دیگرش یک  ماند. در سمت چپ پرسی، انبار های صنعتی و راه آهن دیده می که در هوا معلق می

بود و گروهی از برج های بلند بین حوزه های رودخانه وجود داشتند و یک  شهر کوچک بود که بسیار دنج و زیبا

 کرد. جنگل هم در امتداد رودخانه خودنمایی می

 "چه طور به این جا رسیدیم؟": کرد پرسید پرسی در حالی که خواب را از چشمانش دور می

وال قاتل ما رو به نزدیکی رودخانه ". کنی تو باور نمی خواست بگوید فرانک طوری به او نگاه کرد که انگار می

 "کلمبیا آورد و بعدش طناب رو دور یک جفت سگ ماهی دوازده پایی انداخت.

او تور خارق العاه ای از غول های ناشناس دکتر داشت که  بود. 226جراح هاپرسی فکر کرد که منظور فرانک 

سگ ماهی بوده، یک نوع ماهی. خوشحال کشیدند. بعد او فهمید که منظور فرانک  قایقشان را به سمت جلو می

 بود که چیزی نگفته. این خجالت آور بود که پسر خدای دریا باشی و...

سگ ماهی ها ما را برای مدت طوالنی ای کشیدند. من و هیزل نوبتی خوابیدیم. بعد  به هر حال،": فرانک گفت

 "ما این رودخانه را دیدیم...

227ویالمِترودخانه ": هیزل پیشنهاد داد
" 

 "بعد قایق خودش ما رو به سمت این جا کشوند. خواب خوبی کردی؟ درسته،"ادامه داد: فرانک 
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 سعی می پرسی توضیحاتی در مورد رویاهایش به آن ها داد. کرد، در حالی که قایق به سمت جنوب حرکت می

راه باشد تا به کمپ یک کشتی جنگی که ممکن است در  کرد که روی قسمت های مثبت خوابش تمرکز کند:

به حرف گایا که  و گشتند. یکالپس دوست و یک سگ دنبال او میاژوپیتر بیاید و به کمپ کمک کند. یک س

 گفته بود دوستانت خواهند مرد، اشاره ای نکرد.

 چهره ی هیزل در هم فرو رفت. کرد، وقتی که پرسی استحکامات رومی ها را که روی یخ ها بودند توصیف می

کنه.آالسکا صدها یخچال مثل  روی یه یخچاله. این کاره ما رو خیلی آسون نمی 228پس آلکانئوس ب،خ": گفت

 "اون داره.

 "بتونه بهمون بگه که کدوم یکیش مد نظر ماست. منظورم فینئاسه، شاید این مرد پیشگو،": پرسی گفت

 زدند.قایق، در یک حوضچه لنگر انداخت. سه نیمه خدا به ساختمان های پرتلند زل 

 فرانک موهای یک نواختش را مالش داد و باران را از روی آن خشک کرد.

 "خب، پس ما حاال باید یک پیرمرد رو زیر بارون پیدا کنیم.": گفت 

  "آره."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
228

 Alcyoneus 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 

XXVI 

 پرسی

 رز نیکو زادهمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 جیغ و ماشین چمن زنی کمک کرد.  آن قدرها هم که فکر می کردند سخت نبود.

آن ها در تجهیزاتشان لباس های گرم سبکی گذاشته بودند، پس در برابر باران سرد محافظت می شدند و در 

خیابان های تقریباً متروک و ویران به راه افتادند. این بار پرسی هوش به خرج داد و بیشتر وسایل الزمش را از 

های خشک شده و دود زده را با خود آورده بود فقط در موردی که شاید نیاز  قایق آورده بود، اون حتی گوشت

 ند وال قاتل دیگر را تهدید کند. می شد که چ

آنها عده ای دوچرخه سوار را دیدند و چند مرد بی خانمان که در آستانه ی درها استراحت می کردند، اما به نظر 

 خانه بمانند.می رسید بیشتر اهالی پورتلند می خواهند داخل 

همان طور که آن ها خیابان گلیسان را طی می کردند، پرسی با حسرت به مردمی که داخل کافه ها بودند و از 

خوردن قهوه و شیرینی لذت می بردند، نگاه می کرد و در فکر پیشنهاد یک توقف برای خوردن صبحانه بود که 

که این فریاد همزمان با صدای روشن شدن  "ق!ها! سزاش رو می بینین ترسوای احم"صدای فریادی شنید: 

 موتوری کوچک و صدای جیغ های زیاد بود.

 "شما فکر می کنین...؟"پرسی به فرانک نگاه کرد و گفت: 

 "شاید."فرانک سرش را به عالمت مثبت تکان داد. 

 سپس به سمت صدا دویدند. 

 هنی داشت و ردیف های کامیون آن ها پارکینگ بزرگی یافتند که در آن باز بود و پیاده روی پ

مواد غذایی در هر چهار طرف خیابان دیده می شد. پرسی این جور کامیون ها را قبالً نیز دیده بود اما هیچ وقت 

این تعداد از آن ها را یکجا ندیده بود، بعضی از آن ها جعبه های سفید فلزی ساده بودند که بر روی چرخ های 

 رای مخزن مواد غذایی قرار داشتند.بسیار بزرگ سایبان دار و دا

بقیه ی آن ها با رنگ های آبی یا ارغوانی یا خالخالی نقاشی شده بودند. با بنرهای بزرگی در جلوی در و تابلوهای 

برزیلی را تبلیغ –رنگی منو و میزهایی شبیه به کافه های کنار خیابان. یکی از آنها، ساندویچ های میکس کُره ای 
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می کرد که صدایی شبیه به یک دستپخت رادیواکتیوی فوق سری می داد. یکی دیگر سوشی به سیخ چوبی 

 کشیده شده را پیشنهاد می داد. سومی ساندویچ های بستنی سرخ شده در روغن را می فروخت. 

 بوی تمامی آن ها بی نظیر بود. دو جین آشپزخانه همزمان با هم غذا می پختند.

کرد، بیشتر گاری های غذایی باز بودند اما کسی در آن اطراف دیده نمی شد. آن ها می شکم پرسی غرغر 

توانستند هر چه که می خواستند، بردارند! ساندویچ های بستنی سرخ شده؟ وای خدا، این خیلی بهتر از گندم 

 بود.

 اما متاسفانه، در آنجا اتفاقاتی بیش تر از  آشپزی در حال وقوع بود.

کینگ، پشت تمام کامیون های مواد غذایی، یک پیرمرد با لباس حوله ای با چمن زن در اطراف می در مرکز پار

 دوید و سر دسته ای از کفشدوزک ها که سعی داشتند از میز گردش غذا بدزدند، جیغ می کشید.

 «هارپی ها. که یعنی...»هیزل گفت: 

 «اون فینئاسه.»فرانک حدس زد: 

و بین کامیون کره ایابرزیلی و گاری رولت تخم مرغ چینی فشرده شدند. پشت  آنها عرض خیابان را دویدند

کامیون های غذا به اندازه ی جلویشان اشتها آور نبود. آنها پر بودند از توده ای سطل پالستیکی، سطل آشغال 

 های زیاده از حد پر و طناب رخت های موقتی که رویش پیشبندها و حوله های خیس آویزان بودند.

ارکینگ آنجا به ظاهر چیزی نبود به جز یک پارکینگ مربع شکل با آسفالت ترک خورده و تزئین شده با علف پ

های هرز که از بین آنها بیرون زده بود. در وسط، یک میز پیک نیک پر از غذا های مختلف از تمامی کامیون ها 

خم هایی روی پیشانیش و دسته ای موی بود. مرد لباس حوله ای پیر و چاق بود. تقریباً کچل بود با جای ز

سفید چسبناک دور تا دور. حوله اش با سس کچاپ لکه لکه شده بود و با دمپایی های خرگوشی صورتی رنگ 

خز دارش همچنان به اطراف تلوتلو می خورد و ماشین چمن زنی گازیش را به سمت نیم جین از هارپی ها تاب 

 می کردند.می داد که باالی میز پیک نیکش پرواز 

مشخص بود که کور است. چشمانش سفید بود و با خطای زیادی هارپی ها را از دست می داد اما باز هم کارش 

 در دور کردن آنها خوب بود.

  «برین عقب ترسوای کثیف!»فریاد کشید: 

ید، دارند پرسی مطمئن نبود که چرا اما حس مبهمی داشت که هارپی ها باید چاق باشند. این ها به نظر می رس

از گشنگی می میرند. چهره های انسانیشان چشمان تورفته و گونه های گود افتاده داشت. بدن هایشان پوشیده 

 از پر بود و سر بالهایشان دستانی کوچک و چروکیده داشتند.

امید می آن ها کیسه هایی کهنه به عنوان لباس پوشیده بودند. زمانی که برای غذا شیرجه زدند، بیشتر به نظر نا

 رسیدند تا خشمگین. پرسی دلش به حال آن ها سوخت.

ویییییییر! پیرمرد دستگاه چمن زنی اش را تاب داد. بال یکی از هارپی ها را خراشید. هارپی از درد فریاد کشید 

 و در هوا سکندری خورد و همین طور که پرواز می کرد، پرهای زرد از او ریخت.

 در هوا چرخ می زد. جوانتر و کوچکتر از بقیه بود و پرهای قرمز روشن داشت.هارپی دیگری باالتر از بقیه 
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با دقت به دنبال فضای بازی بود و وقتی که پیرمرد پشتش به او بود، شیرجه ای وحشیانه به سمت میز زد. با 

زنیش را تاب  پنجه های پایش یک بوریتو را قاپ زد اما قبل از این که بتواند فرار کند، مرد کور، دستگاه چمن

داد و محکم به پشت او کوبید. به طوری که پرسی به خود لرزید. هارپی فریاد کشید و بوریتو را انداخت و پرواز 

 کنان دور شد.

 «هی، بس کن!»پرسی داد زد: 

وی هارپی ها اشتباه برداشت کردند. به سه نیمه خدا نگاه کردند و فوراً فرار کردند. بیشتر آنها پرواز کردند و ر

درختان اطراف میدان نشستند و با افسردگی به میز نگاه کردند. هارپی پر قرمز که پشتش آسیب دیده بود، 

 لرزان به پایین خیابان گلیسان پرواز کرد و از دید خارج شد.

و دکمه ی خاموش دستگاه را زد. به سمتی که پرسی بود نیشخندی زد. « ها!»پیرمرد از پیروزی فریاد زد: 

 «غریبه! کمکت قابل تقدیره.ممنون »

 پرسی خشم خود را فرو برد، او نمی خواست به پیرمرد کمک کند اما به یاد آورد که نیاز به اطالعاتی از او دارند.

 آه، بی خیال. -

 «من پرسی جکسونم. این...»به پیرمرد نزدیک شد و چشمش به دستگاه چمن زن بود. 

 «بوی نیمه خداها رو تشخیص بدم.نیمه خداها! همیشه می تونم »پیرمرد گفت: 

 «انقدر بد بو می دیم؟»هیزل اخم کرد: 

البته که نه عزیزم. اما شوکه می شین بفهمین از وقتی که بینایی ام رو از دست دادم، »پیرمرد خندید و گفت: 

 «باقی حس هام چقدر قوی شده. اسم من فینئاسه و تو... صبرکن، بهم نگو...

 از کرد و سیخونکی به چشمانش زد.دستش را به سمت پرسی در

 «آخ!»پرسی شاکی شد. 

پسر نپتون! فکر می کردم بوی اقیانوس رو ازت شنیدم، پرسی جکسون. می دونی، منم یکی »فینئاس اعالم کرد. 

 «از پسرای نپتون هستم.

آب درآمده  از خوش شانسیش بود که با این مرد پیر چرک آشنا از« هی... آره. باشه.»پرسی چشمش را مالید. 

 بود. 

امیدوار بود که تمام پسران نپتون سرنوشتشون یکی نباشد. اول، شروع به حمل یک کیف مردانه کنید. چیز 

بعدی که می دانید، دویدن به اطراف با حوله لباسی و دمپایی های صورتی خرگوشی و گرفتن مرغ ها با دستگاه 

 چمن زنی.

..می تونم بوی طال و عمق زمین رو حس کنم. هیزل لوسکه، دختر پلوتو. و اینجا...اوه.»فینئاس رو به هیزل کرد. 

 «و کنار تو... پسر مارس. اما چیز های بیش تری درباره ی تو وجود داره فرانک ژنگ...

 «. غیره و غیره و غیره.229خون باستانی. شاهزاده ی پیلوس»فرانک زیر لب گفت: 
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 بود. من عاشق آرگونات ها بودم!، البته! اوه، اون رفیق خوبی 230پِریکالیمنوس -

 «ا...صبر...صبر کن! پِری کی؟»فرانک با لکنت گفت: 

نگران نباش! من همه چیزو در مورد خانواده ات می دونم. اون داستان درباره ی جد »فینئاس با نیشخند گفت: 

 «اون کمپ رو نابود نکرد. خب حاال چه گروه جالبی داریم. گرسنه این؟ واقعاپدربزرگت؟ 

قیافه ی فرانک طوری بود که انگار کامیون از رویش رد شده است اما فینئاس به سراغ چیزهای دیگر رفته بود. 

دستش را به سمت میز تکان داد. در درختان نزدیک آنجا، هارپی ها با فالکت می لرزیدند. به گرسنگی پرسی 

ه آن کفشدوزک های بیچاره نگاهش می بودند و پرسی نمی توانست به این فکر کند که در حالی غذا بخورد ک

 کنند.

 «نگاه کن، من گیج شدم. ما به یکم اطالعات نیاز داریم. به ما گفتن...»پرسی گفت: 

که هارپی ها غذایم را از من دور نگه می دارند. و اگه شما به من کمک »...فینئاس حرف پرسی را تمام کرد. 

 «کنین، من به شما کمک می کنم.

 «چیزی تو همین مایه ها. یه»پرسی گفت: 

 «اون خبر قدیمیه. این طور به نظر می رسه که من وعده های غذاییم رو از دست دادم؟»فینئاس خندید: 

 به روی شکمش زد که به اندازه ی یک توپ بسکتبال زیادی پر شده بود.

 «اووم... نه.»پرسی گفت: 

 فینئاس خیلی باز، دستگاه چمن زنیش را تکان داد. هر سه ی آن ها رو به زمین شیرجه رفتند. 

خیلی چیزا عوض شده، رفقا! قرن ها پیش که برای اولین بار استعداد پیشگویی به من داده شد، »او گفت: 

دن. می بینین، من یکمی حقیقت داشت که ژوپیتر من رو نفرین کرد. اون هارپی ها رو فرستاد تا از من غذا بدز

رو به هیزل کرد و ادامه « دهنم لقه. من رازهای خیلی زیادی رو که خدایان می خواستن مخفی بمونه، لو دادم.

 «تمام زندگی تو به یه چوب سوخته بستگی داره.»رو به فرانک کرد. « مثال، فرض می کنیم تو مردی و تو...»داد: 

 «زنی؟ درباره ی چی حرف می»پرسی اخم کرد. 

هیزل چنان پلک می زد انگار که سیلی محکمی به او زده باشند. فرانک طوری به نظر می رسید که انگار کامیون 

 دنده عقب گرفته و می خواهد از رویش رد شود.  

و تو... خب االن، تو حتی نمی دونی که کی هستی! البته من می تونم بهت بگم، »فینئاس رو به پرسی کرد. 

شلیک کرد. و دارث  233شاهین مالتتوی  232مایلز آرچربه  231بیریجید اُشاگنِسیه لذتی داره؟ و اما...ها! چ

 «بعدی... 235در واقع پدر لوک هست. و برنده ی سوپر بول 234ویدِر

                                                             
230

 Periclymenus  و چلوریس( پسر پوسایدون)یکی از پسران نلئوس . 
231 Brigid O’Shaughnessy 

232 Miles Archer 
233 The Maltese Falcon  .رمانی آمریکایی نوشته ی دشیل همت که از روی آن فیلمی نیز ساخته شده است 

234
 Darth Vader 

235
 Super Bowl  نوعی مسابقات قهرمانی فوتبال  
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 «گرفتم.»فرانک زیر لب گفت: 

ردی پس تو زیاد وراجی ک»هیزل دستش را به سمت شمشیرش برد انگار که می خواست پیرمرد را دو شقه کند. 

 «و خدایان تو رو نفرین کردن. چرا کارشون رو متوقف کردن؟

و گفت:  می توانید باور کنید؟فینئاس با شنیدن این حرف ابروهای پرپشتش را باال برد، مثل کسی که می گوید 

اوه، متوقف نکردن! من باید یه معامله با آرگونات ها می کردم. می دونی، اونا هم اطالعات می خواستن. من »

بهشون گفتم هارپی ها رو بکشن و من همکاری می کنم. خب اونا، اون موجودات زشت رو دور کردن، اما آیریس 

بهشون اجازه نداد که هارپی ها رو بکشن. یه بی احترامی! پس این بار، وقتی که حامیم، من رو به زندگی 

 «برگردوند...

 «حامی؟»فرانک پرسید: 

آره، البته، گایا. فکر می کنی که کی درهای مرگ رو باز کرد؟ دوست دختر . »فینئاس نیشخندی ظالمانه به او زد

 « که اینجاست می فهمه. گایا، حامی تو نیست؟

من دوست دختر اون نیستم...من نمی...گایا حامی من »هیزل شمشیرش را بیرون کشید و با خشم گفت: 

 «نیست...!

باشد که شمشیر از غالف بیرون آمده است، به نظر نمی  فینئاس به نظر می رسید سرگرم شده است. اگر شنیده

 رسید نگران آن باشد.

باشه، اگه می خوای نجیب باشی و طرف شکست خورده ها رو بگیری، مشکل خودته. اما گایا بیدار شده.  -

 -همین االن داره قوانین مرگ و زندگی رو بازنویسی می کنه! من دوباره زنده شدم و در عوض کمک من

من آرزوی دوست داشتنیم رو گرفتم. به نظر می رسه که میزها  -گویی اینجا یه پیشگویی اونجایه پیش

تغییر کردن. حاال من می تونم هر چی که می خوام بخورم، اونم تمام روز و هارپی ها باید نگاه کنن و 

 گرسنگی بکشن.

 ختان شیون سر دادند.سپس دستگاه چمن زنی اش را روشن کرد و با این کار تمام هارپی ها در در

اونا نفرین شدن! فقط می تونن از میز من غذا بخورند و نمی تونن پورتلند رو ترک کنند. تا زمانی »پیرمرد گفت: 

 «که درهای مرگ باز بشن، حتی نمی تونن بمیرن. زیباست!

 «زیبا؟ اونا موجودات زنده هستن. چرا انقدر نسبت بهشون ظالمی؟»فرانک معترضانه گفت: 

 «اونا هیوال هستند! و ظالم؟ اون دیوهای احمق منو سال ها عذاب دادند!»نئاس گفت: فی

اما این وظیفه ی اونا بود. ژوپیتر به اونا دستور »پرسی در حالی که سعی می کرد خودش را کنترل کند، گفت: 

 «داد.

ه که خدایان به طرز مناسب اوه، من از دست ژوپیتر هم عصبانیم. به موقعش گایا می بین»فینئاس موافقت کرد. 

تنبیه می شن. اونا کار وحشتناکی کردن، با حکمرانی به دنیا. اما فعال، از پورتلند لذت می برم. فانی ها هیچ 

 «ارزشی برای من ندارن. اونا فکر می کنن که من یه پیرمرد دیوونه ام که سعی می کنم کبوتر از خودم دور کنم!
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تو وحشتناکی! تو متعلق به سرزمین های مجازات ». به فینئاس گفت: هیزل به سمت پیشگو پیشروی کرد

 «هستی!

یک نفر خودشو بخاطر یکی دیگه می کشه، بچه؟ نمی خواستم بگم. تو همه چیو شروع »فینئاس پوزخندی زد. 

 «زنده نبود! 236کردی! اگه بخاطر تو نبود، آلکیونئوس

 هیزل به عقب سکندری خورد.

 «هیزل؟ اون درباره ی چی حرف می زنه؟» فرانک چشم هایش گرد شد.

ها! بزودی همه چیز رو می فهمی، فرانک ژنگ.  بعد می بینیم که هنوز عاشق دوست دخترت »فینئاس گفت: 

هستی یا نه. ولی این چیزی نیست که بخاطرش این جا اومدین، مگه نه؟شما می خواین تاناتوس رو پیدا کنین. 

اری میشه. من می تونم بهتون بگم که کجاس. البته که می تونم. ولی باید یه اون توی لونه ی آلکیونئوس نگه د

 «لطفی در حقم بکنین.

فراموشش کن. تو برای دشمن کار می کنی، ما باید تو رو به دنیای زیرین »هیزل حرفش را قطع کرد: 

 «برگردونیم.

مرده بمونم. می دونی گایا یه راه راحت می تونین سعیتون رو بکنین. اما شک دارم، زیاد »فینئاس لبخندی زد. 

برای برگشتن نشونم داده. و با وجود تاناتوس که به زنجیر کشیده شده، هیچ کس نمی تونه منو به دنیای زیرین 

 «برگردونه! از این گذشته، اگه منو بکشین، رازهای من رو به دست نمیارین.

ه کند. در واقع خودش می خواست آن پیرمرد را پرسی وسوسه شده بود که بگذارد هیزل از شمشیرش استفاد

 خفه کند.

رویایش  به خاطر آورد که آلکیونئوس در  اردوگاه جوپیتر، نجات اون اردوگاه مهم تر ه. پیش خودش فکر کرد: 

چگونه او را سرزنش کرده بود. اگر آن ها وقتشان را در آالسکا برای پیدا کردن النه ی آن هیوال تلف می کردند، 

 ش گایا، اردوگاه رومی ها را نابود می کرد... و بقیه ی دوستان پرسی، حاال هر چه که می خواستند باشند.ارت
 «چه لطفی؟»پرسی با نیشخند گفت: 

 «یکی از هارپی ها از بقیه سریع تره.»فینئاس با حرا لبانش را لیسید. 

 «اون قرمزه.»پرسی گفت: 

به هر حال، اون تنها کسیه که من باهاش مشکل دارم. اون حیله  من کورم! رنگش رو نمی دونم!»فینئاس گفت: 

 «گره. همیشه کار خودش رو می کنه، اصال با بقیه روی درخت نمی شینه. اون این رو به من داد.

 به جای زخم های رو پیشانیش اشاره کرد.

ی که بتونم حواسم هارپی رو بگیرین و بیارینش پیش من. من اون رو دست و پا بسته می خوام طور»گفت: 

بهش باشه...آه، اون طور که می گن هارپی ها از بسته شدن متنفرن. درد خیلی زیادی رو بهشون وارد می کنه. 

 «بله. من اینو دوست دارم. شاید حتی بتونم بهش غذا بدم، این طوری بیشتر زنده می مونه.

                                                             
236 Alcyoneus 
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به این پیرمرد  هرگزاعالم کردند: آنها  پرسی به دوستانش نگاه کرد و آنان با سکوتشان موافقت خودشان را

 داشتند. "ب"چندش آور کمک نمی کردند. از طرفی آنها به این اطالعات نیاز داشتند. نیاز به یک نقشه ی 

اوه، برین بین خودتون صحبت کنین. برام مهم نیست. اما به یاد داشته باشید که بدون کمک »فینئاس گفت: 

خواهد بود و هر شخصی که شما توی دنیا دوستش دارید خواهد مرد. حاال من جست و جوی شما بی نتیجه 

 «برید پی کارتون! برای من یه هارپی بیارین!
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XXVII 

 پرسی

 فرزان رحمانیمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 یکم از غذاهاتو الزم داریم. -

یک کاسه  سرپوشیده  –پرسی به زور راهش را به طرف پیرمرد باز کرد و چیزهایی از روی میز پیک نیک قاپید 

از رشته فرنگی های تایلندی در سس ماکارونی و پنیر، و یک شیرینی لوله ای شکل که مانند ترکیبی از 

 و رولت دارچین به نظر می رسید. 237بوریتو

 «بیاید، بچه ها.»بدهد و بوریتو را به صورت فینیاس بکوبد، گفت:  قبل از اینکه کنترلش را از دست

 دوستانش را به طرف پارکینگ برد.

کنار خیابان ایستادند. پرسی نفس عمیقی کشید. سعی کرد آرام شود. باران، به نم نمی مالیم تقلیل یافته بود. 

 مه سردِ روی صورتش، احساس خوبی به او می داد.

 اون مرد... -

 یک سمت نیمکت ایستگاه اتوبوس لگد زد. هیزل به

 .اون باید بمیره. دوباره -

گفتنش در باران سخت بود ولی به نظر می رسید که او اشک هایش را پس می زد. موی بلند فرفری اش به دو 

 طرف صورتش چسبیده بود. در نور خاکستری، چشمان طالیی اش، سفید به نظر می رسیدند.

                                                             

 نوعی ساندویچ مکزیکی  -0
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موقعیت گورگون  -که اولین بار همدیگر را دیدند هیزل چقدر با اطمینان رفتار کرده بود پرسی به یاد آورد وقتی 

ها را تحت کنترل گرفته بود و پرسی را به جای امن راهنمایی کرده بود. در معبد نپتون به او دلداری داده بود و 

 باعث شده بود احساس خوشایندی در کمپ داشته باشد.

و را جبران کند، اما مطمئن نبود که چگونه این کار را انجام دهد. هیزل شکست حاال پرسی می خواست لطف ا

 خورده، گل آلود و کامالً افسرده به نظر می رسید.

جوری که هیزل  –پرسی تعجب نکرد که هیزل از دنیای زیرین آمده بود. برای مدتی به این قضیه مشکوک بود 

 ، جوری که نیکو دی آنجلو آنقدر مرموز و محتاط بود.از حرف زدن درباره ی گذشته اش اجتناب می کرد

می آمد. مانند یک بچه ی  زندهاما این قضیه باعث نشد پرسی او را طور دیگری ببیند. هیزل به نظر... خب، 

 عادی با قلبی مهربان که سزاوار بود، بزرگ شود و آینده ای داشته باشد. هیزل دیوی چون فینیاس نبود.

 «شبیه تو نیست، هیزل. من به حرفای اون اهمیتی نمیدم. اصالًسابشو می رسیم. اون ح»پرسی قول داد: 

 هیزل سر تکان داد.

تو تموم ماجرا رو نمیدونی. من باید به زمین های مجازات فرستاده می شدم. من... من بدم. درست به اندازه  -

 …ی

 نه، نیستی. -

فرانک دستانش را مشت کرد. طوری به اطراف نگاه کرد گویا می خواست کسی را پیدا کند که با او مخالف باشد 

 «اون آدم خوبیه!»دشمنانی که می توانست به خاطر هیزل بزند. در طول خیابان فریاد زد:  –

 چند تا از هارپی ها قدقد کردند، اما کس دیگری توجهی نکرد.

شد. دستش را امتحانی دراز کرد گویا می خواست دست فرانک را بگیرد، اما می ترسید که هیزل به فرانک خیره 

 او را از دست بدهد.

 «فرانک... من... من نمی...»با لکنت گفت: 

 متأسفانه، فرانک در افکار خودش غوطه ور بود.

اون پیرمرد رو بترسونم.  می تونم»نیزه اش را از روی کمرش برداشت و آن را با اضطراب گرفت. پیشنهاد کرد: 

 «شاید بترسونمش...
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خوبه، فرانک. بیا اینو به عنوان یه نقشه ی پشتیبانی در نظر داشته باشیم، اما من فکر نمی کنم »پرسی گفت: 

بشه فینیاس رو با ترسوندن مجبور به همکاری کرد. به عالوه، تو فقط دو بار دیگه می تونی از نیزه ات استفاده 

 «کنی، درسته؟

 فرانک به نوکِ دندان اژدهایی آن که در شب به حالت قبل برگشته بود، اخم کرد.

 آره. حدس میزنم... -

نابود شدن کمپ توسط  –پرسی از منظور غیبگوی پیر در مورد گذشته ی خانواده ی فرانک مطمئن نبود 

وب سوخته زندگی فرانک پدربزرگ پدربزرگش، جد آرگونات او و آن قسمت که درباره ی این بود که یک تکه چ

را در اختیار دارد. اما آشکارا فرانک را دگرگون کرده بود. پرسی تصمیم گرفت که از او توضیح نخواهد. نمی 

 خواست که مرد گنده گریه کند، مخصوصاً جلوی هیزل!

 پرسی به خیابان اشاره کرد.

 باهاش حرف بزنیم.من یه نقشه دارم. هارپی پر قرمز اون طرفی رفت. ببینیم می تونیم  -

 هیزل غذاهای در دست پرسی را نگاه کرد.

 می خوای از اون به عنوان طعمه استفاده کنی؟ -

 «بیشتر به عنوان یه پیشنهاد صلح.  بجنبین. فقط نذارین هارپی ها اینا رو بدزدن، باشه؟»پرسی گفت: 

هوا رفت. آن ها به سمت پایین خیابان پرسی رشته فرنگی تایلندی و بوریتوی دارچینی را باز کرد. بوی خوش به 

رفتند. هیزل و فرانک اسلحه هایشان را بیرون کشیده بودند. هارپی هایی که روی درختان، صندوق های پست و 

 تیرهای پرچم نشسته بودند، پشت آنها بال و پر می زدند و بوی غذا را تعقیب می کردند.

می دیدند. شاید آن ها فکر می کردند که هارپی ها کبوترند و پرسی در این فکر بود که فانی ها از پشت مه چه 

اسلحه ها چوب چوگان یا چیز دیگری بودند. شاید آن ها فقط فکر می کردند که ماکارونی و پنیر تایلندی آنقدر 

 خوب بود که ارتشی برای اسکورت کردن آن الزم بوده.

ها چقدر سریع می توانستند چیزها را بقاپند. نمی  پرسی دو دستی غذا را چسبیده بود. او دیده بود که هارپی

 خواست که پیشنهاد صلحش را قبل از اینکه هارپی پر قرمز را پیدا کند، از دست بدهد.

باالخره او را دید. داشت باالی یک پارک که تا چند بلوک ساختمان آن طرف تر ادامه داشت و بین دو ردیف 

های به طرف پارک در زیر درختان افرا و نارون، مجسمه هایی از زمان  ساختمان سنگی بود، پرواز می کرد. راه

های گذشته، زمین های بازی و نیمکت های سایه دار، امتداد داشتند. این مکان پرسی را به یاد... یک پارک 
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 دیگر می انداخت. شاید در شهر زادگاهش؟ نمی توانست به یاد آورد، ولی این مکان باعث می شد دلتنگ خانه

 شود.

 از خیابان عبور کردند و نیمکتی برای نشستن یافتند، درست کنار یک مجسمه ی برنزی از یک فیل.

 «شبیه هانیباله.»هیزل گفت: 

 «به غیر از اینکه، چینیه. مادربزرگم یکی از اونا تو خونه داره.»فرانک گفت: 

 به خود پیچید.

اما اون چیز میز از.........چین وارد می کنه. ما چینی  منظورم اینه که ، مال اون دوازده فوت ارتفاع نداره. -

 هستیم.

االن می تونم از شرمندگی »به هیزل و پرسی نگاه کرد که به سختی تالش می کردند تا نخندند. فرانک پرسید: 

 «بمیرم؟

 «نگران اون نباش، مرد. ببینیم می تونیم با هارپی دوست بشیم.»پرسی گفت: 

فلفل های تند و پنیری بودن.  -ی را بلند کرد و بوی آن را به طرف باال هدایت کرد رشته فرنگی های تایلند

 هارپی پایین آمد.

ما بهت آسیب نمی رسونیم. فقط می خوایم حرف بزنیم. رشته فرنگی های »پرسی با لحن معمولی گفت: 

 «تایلندی به ازای یه شانس برای حرف زدن، باشه؟

 که مانند یک درخشش قرمز به نظر رسید. روی مجسمه ی فیل فرود آمد.هارپی چنان به سرعت پایین آمد 

به طرز دردناکی الغر بود. پاهای پر دار او مانند چوب بودند. اگر گونه های فرورفته اش نبودند، چهره اش زیبا 

می بود. حرکات تشنجی پرنده وار انجام می داد، چشمان قهوه ای رنگش با بی قراری حرکت می کردند، 

پنیر  238پنیر. اِال»نگشتانش به پرها، الله ی گوش و به موهای قرمز درازش چنگ می انداختند. زمزمه کرد: ا

 «دوست نداره.

 پرسی تردید کرد.

 اسمت اال است؟ -

                                                             

5- Ella 
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 . در انگلیسی. در التین. اال پنیر دوست نداره."هارپی". 239اال. آئال -

چشمی برقرار کند، گفت. با دستانش مویش، لباس کرباسی او تمام این ها را بدون اینکه نفس بگیرد یا ارتباط 

 اش، قطرات باران و کالً هر چیزی که حرکت می کرد را می گرفت.

 سریع تر از آنکه پرسی بتواند پلک بزند، جهید و بوریتوی دارچینی را قاپید و دوباره بر باالی فیل ظاهر شد.

 «اُه، خدایان. اون سریعه.»هیزل گفت: 

 «کافئین مصرف کرده. بدجوریو »د: فرانک حدس ز

اال بوریتو را بو کرد. روی لبه ی مجسمه کمی از غذا را خورد و از باال تا پایین لرزید و قارقار کرد گویا داشت می 

 مرد.

 «دارچین خوبه. برای هارپی ها خوبه.»گفت: 

اینکه پرسی بتواند عکس العملی شروع به خوردن کرد ولی هارپی های بزرگتر به سرعت پایین آمدند. قبل از 

 نشان دهد، آن ها شروع به زدن اال با بال هایشان کردند و بوریتو را قاپیدند.

 نییییییییه. - 

 وقتی خواهرانش باالی سرش جمع شدند و با پنجه هایشان او را می زدند، سعی کرد زیر بال هایش مخفی شود.

یلی دیر شده بود. یک هارپی بزرگ زردرنگ بوریتو را گرفت پرسی و دوستانش جلو دویدند تا کمک کنند ولی خ

و تمام دسته ی هارپی ها پراکنده شدند و اال را تنها گذاشتند که بر باالی فیل می لرزید و از ترس دوال شده 

 بود.

 هیزل پای هارپی را لمس کرد.

 من واقعاً متاسفم. حالت خوبه؟ -

داشت می لرزید. شانه های اال خم شده بودند بنابراین پرسی توانست  اال سرش را از بین بال هایش درآورد. هنوز

یک جای زخم که داشت خونریزی می کرد را روی پشت اال ببیند، همان جایی که فینیاس او را با ماشین چمن 

 زنی زده بود. به پرهایش نوک می زد و دسته ای از پرهایش را بیرون می کشید.

 «ی کو......کوچیک. االی ضی......ضعیف. دارچینی برای اال نمونده. فقط پنیر.اال»با عصبانیت و لکنت گفت: 

                                                             

0- Aella 
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فرانک به خیابان، جایی که هارپی ها روی درخت افرا نشسته بودند و بوریتو را تکه تک می کردند، چشم غره 

 «واست یه چیز دیگه میاریم.»رفت. قول داد: 

فهمید که اال متفاوت بود حتی برای یک هارپی. بعد از دیدن پرسی رشته فرنگی های تایلندی را زمین گذاشت. 

 اذیت شدن او، پرسی از یک چیزی مطمئن بود: هر اتفاقی که می افتاد ، او به اال کمک می کرد.

 اال. ما می خوایم که دوست هم باشیم. می تونیم برات غذای بیشتری بیاریم ولی...»گفت: 

 .«2405550تا  0990. ده فصل.دوستان»اال گفت: 

 از گوشه ی چشم پرسی را نگاه کرد، بعد به آسمان نگاهی انداخت و برای ابرها از حفظ خواند.

دورگه ای از خدایان بزرگ با تمام اتفاقات و احتماالت به شانزده سالگی می رسد. شانزده. تو شونزده سالته.  -

 خوک، کره.. مواد الزم: گوشت ماهر شدن در هنر فرانسوی آشپزیصفحه ی شونزده، 

گوش های پرسی زنگ زدند. احساس سرگیجه داشت مثل این که به تازگی صد فوت زیر آب فرو رفته و دوباره 

 باال آمده بود.

 اال... تو چی گفتی؟ -

 اال قطره ی بارانی را در هوا گرفت.

 گوشت خوک، کره. -

 نه، قبل از اون. اون جمله ها... من اونا رو می شناسم. -

 هیزل لرزید.در کنار او، 

 به نظر آشنا میان، مثل... نمی دونم، مثل یه پیشگویی. شاید این چیزیه که از فینیاس شنیده؟ -

 سر اسم فینیاس، اال با وحشت جیغ زد و پرواز کرد.

 صبر کن! منظورم این نبود که... اوه، خدایان، من احمقم.»هیزل داد زد: 

 فرانک اشاره کرد.

 اشکالی نداره. نگاه کن. -

                                                             

نام یک سریال معروف -0  
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اال اکنون مثل قبل سریع حرکت نمی کرد. پروازکنان باالی یک ساختمان سه طبقه ی آجری رفت و باالی سقف 

 ساختمان از دید آن ها خارج شد. یک پر قرمز رنگ از باال به خیابان افتاد.

 فکر می کنید اونجا آشیونه ی اونه؟ -

 فرانک با چشمان نیمه باز به عالمت روی ساختمان نگاه کرد.

 ؟241کتابخانه ی شهرک مالتنوما -

 پرسی سر تکان داد.

 بریم ببینیم بازه یا نه؟ -

 در طول خیابان دویدند و وارد البی شدند.

یک کتابخانه نمی توانست انتخاب اول پرسی به عنوان مکانی برای بازدید باشد. به لطف بیش فعالی اش، به 

ان کامالً پر از کتاب؟ به اندازه ی شکنجه ی آب چینی اندازه ی کافی با خواندن عالئم مشکل داشت. یک ساختم

 ها یا کشیدن دندان هایش لذت بخش بود.

وقتی به آهستگی در البی می دویدند پرسی پیش خود فکر کرد که آنابث این مکان را دوست می داشت. آنجا 

 .وسیع و پر نور، همراه با پنجره های هاللی بود. کتاب ها و معماری قطعاً چیزهای..

 پرسی خشکش زد.

 «پرسی؟ چی شده؟»فرانک پرسید: 

پرسی نومیدانه تالش کرد که تمرکز کند. آن افکار از کجا آمده بودند؟ معماری، کتاب ها... آنابث یک بار او را به 

 کتابخانه برده بود، قبالً در خانه در... در.... خاطره محو شد.

 کوبید.پرسی با شدت با مشت به کنار یک قفسه ی کتاب 

 «پرسی؟»هیزل با مالیمت گفت: 

پرسی آنقدر به خاطر حافظه ی از دست رفته اش عصبانی و ناراحت بود که می خواست قفسه ی کتاب دیگری 

 را با مشت بزند، اما صورت نگران دوستانش او را به خود آورد.

 «به پشت بوم پیدا کنیم.حالم... حالم خوبه. فقط یه لحظه سرم گیج رفت. بیاید یه راه »به دروغ گفت: 

                                                             

0- Multnomah 
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مدتی طول کشید ولی باالخره راه پله ای پیدا کردند که به پشت بام راه می یافت. در باالی پله ها دری با 

 باز نگه داشته بود. 243جنگ و صلحوجود داشت، اما کسی آن را با نسخه ای از کتاب  242دستگیره ی هشدار

 ر یک پناهگاه مقوایی موقت بود.بیرون، االی هارپی در آشیانه ای از کتاب ها زی

پرسی و دوستانش به آهستگی جلو رفتند در حالی که سعی می کردند او را نترسانند. اال هیچ توجهی به آن ها 

 نکرد. به پرهایش نوک زد و پیش خود زمزمه کرد، انگار داشت برای یک نمایش جمله ها را تمرین می کرد.

 نو زد.پرسی به حدود پنج فوتی او رسید و زا

 سالم. متاسفم که ترسوندیمت. ببین، من خیلی غذا ندارم، ولی... -

مقداری از گوشت های نمک سود یخ زده را از جیبش در آورد. بالفاصله اال جلو پرید و آن را قاپید. برگشت به 

 آشیانه اش و گوشت را بو کرد. اما بعد آهی کشید و آن را پرت کرد.

 تونه بخوره. غمناکه. گوشت نمک سود برای هارپی ها خوبه. از میز اون نیست. اال نمی -

 «از میز... اوه، درسته. این بخشی از نفرینه، فقط می تونی غذای اونو بخوری.»پرسی گفت: 

 «باید یه راهی باشه.»هیزل گفت: 

بود، آن آن بهترین زمان ها « »فتوسنتز. اسم. زیست شناسی. سنتز مواد زیستی هم تافت."»اال زیرلب گفت: 

 «بدترین زمان ها بود، آن عصر دانش بود، آن عصر حماقت بود....

 «چی داره میگه؟»فرانک زمزمه کرد: 

پرسی به کپه ی کتاب های دور اال خیره شد. همه ی آن ها کهنه و کپک زده به نظر می آمدند. قیمت برخی از  

 یک حراجی از دست آن ها خالا شده بود. آن ها با ماژیک روی جلدشان نوشته شده بود، انگار کتابخانه در

 «داره از کتاب ها نقل قول می کنه.»پرسی حدس زد: 

 «. شروع به پرورش حیوانات کنید، بیست و شش ژانویه.0960مجله ی مزرعه داران »اال گفت: 

                                                             

 . وسیله ای نمی گذارد افراد بدون اجازه وارد شوند -6

0- War and Peace 
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 «اال، تو همه ی اینا رو خوندی؟»پرسی گفت: 

 « رو آروم می کنند. کلمات، کلمات، کلمات.بیشتر. پایین بیشتره. کلمات. کلمات اال»اال پلک زد: 

 تاریخچه ای از مسابقات اسب دوانی.نسخه ای پاره پوره از  –پرسی بر حسب شانس کتابی برداشت 

 اال تو، آم، پاراگراف سوم تو صفحه ی شصت و دو رو یادت میاد...؟ -

مسابقات اسب دوانی  0900در سال  دبیرخانه مسابقات به صورت سه به دو امتیاز دادند.»بالفاصله اال گفت: 

 { در پیست اسب دوانی به کار خود پایان داد.یک رکورد پنجاه و نه ، و دو و نیمکنتاکی با }

 «کلمه به کلمه.»پرسی کتاب را بست. دستانش می لرزید. 

 «شگفت انگیزه.»هیزل گفت: 

 فرانک موافق بود.

 اون یه مرغ نابغه س. -

پرسی نگران بود. ایده ی وحشتناکی درباره ی اینکه چرا فینیاس می خواست اال را بگیرد، داشت در او شکل می 

گرفت. و قصد فینیاس به خاطر این نبود که اال او را خراشیده بود. پرسی جمالتی را که اال از حفظ گفته بود را 

اال ، ما می خوایم یه »بود. گفت:  خودشدرباره ی مطمئن بود که آن  دورگه ای از خدایان بزرگ.به یاد آورد، 

 «راهی پیدا کنیم تا نفرینو از بین ببریم. ازش خوشت میاد؟

 .«0905ثبت شده،  244غیر ممکنه، به انگلیسی توسط پری کومو»اال گفت: 

 هیچ چیز غیر ممکن نیست. حاال، ببین، می خوام اسمشو بگم. مجبور نیستی فرار کنی. ما می»پرسی گفت: 

 «خوایم تو رو از نفرین خالا کنیم. فقط باید یه راهی پیدا کنیم تا حساب... فینیاس رو برسیم.

 پرسی منتظر شد تا اال فرار کند، اما او فقط با شدت سرش را تکان داد.

به نی... نه! بدون فینیاس. اال سریعه. خیلی برای اون سریعه. ا...اما اون می خواد اال رو به زنجیر بکشه. اون  -

 اال صدمه می زنه.

 سعی کرد به جای زخم روی کمرش دست بزند.

 «فرانک، کمک های اولیه پیشت داری؟»پرسی گفت: 

                                                             

6- Perry Como 
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 در خدمتم. -

فرانک قمقمه ای پر از نکتار بیرون آورد و خواا درمانی آن را به اال توضیح داد. وقتی جلوتر رفت، اال عقب رفت 

کرد، و اال به او اجازه داد تا کمی نکتار روی کمرش بریزد. زخم  و شروع به جیغ کشیدن کرد. سپس هیزل تالش

 شروع به بسته شدن کرد.

 «دیدی؟ این طوری بهتره.»هیزل لبخند زد: 

 «فینیاس و ماشین چمن زنی و پنیر بده.»اال اصرار کرد: 

 پرسی موافق بود.

چطور بهش حقه بزنیم. شما هارپی ها باید البته. ما نمی ذاریم دوباره بهت آسیب برسونه. اگرچه باید بفهمیم  -

 اونو بهتر از هرکس دیگه ای بشناسین. راهی هست که بشه بهش کلک زد؟

. با 245روش برای آموزش دادن به سگتان، نوشته ی سوفی کالینز 05نی.... نه. حقه برای بچه هاست. »اال گفت: 
  636.…این شماره تماس بگیرید:

 به صحبت کرد، گویا سعی داشت اسبی را آرام کند.هیزل با لحن آرامش بخشی شروع 

 باشه، اال. اما فینیاس هیچ نقطه ضعفی نداره؟ -

 کور. اون کوره. -

 فرانک چشمانش را چرخاند، اما هیزل صبورانه ادامه داد.

 درسته، به غیر از اون؟ -

 اال گفت:

 .247. دو به یک. شانس بد. خواندن یا انصراف دادن246شانس. بازی های شانس -

 پرسی روحیه گرفت.

 منظورت اینه که قماربازه؟ -

                                                             

0- Sophie Collins 

دارند و با آن ها قمار یا بازی دستگاه هایی که در کازینو ها قرار  -8

 شود. می
9- Call or Fold  
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فینیاس چیزای بزرگ رو می بینه. پیشگویی ها. سرنوشت ها. چیز های خداگونه. نه چیز های کوچیک.  -

 شانسی. هیجان انگیز. و اون کوره.

 فرانک چانه اش را مالید.

 کسی نظری داره که منظورش چیه؟ -

لباس کرباسی اش نوک می زد. فوق العاده برای او متاسف بود، اما تازه داشت پرسی هارپی را تماشا کرد که به 

 می فهمید که چقدر اال باهوش بود.

فکر کنم فهمیدم. فینیاس آینده رو می بینه. اون کلی از اتفاقات مهم رو می دونه. اما نمی تونه »پرسی گفت: 

ای شانس. این باعث میشه قمار برای اون هیجان مثل اتفاقات غیر مترقبه ی بازی ه –چیزای کوچیک رو ببینه 

 «انگیز باشه. اگه بتونیم متقاعدش کنیم که شرط ببنده...

 هیزل سرش را به آهستگی تکان داد.

منظورت اینه که اگه ببازه، باید به ما بگه که تاناتوس کجاست. اما سر چی باید شرط ببندیم؟ چه جور بازی  -

 ای باید انجام بدیم؟

یه چیز ساده، با ارزش زیاد برای قمار. مثل دو تا انتخاب. با یکی زنده می مونی، با یکی می میری. »گفت: پرسی 

 «و جایزه باید چیزی باشه که فینیاس می خواد... منظورم غیر از االست. اون از بحث خارجه.

 اال زیر لب گفت:

کار رو برای فینیاس انجام نمیده. گایا فینیاس رو دیدن. دیدن برای آدمای کور خوبه. شفا... نه، نه. گایا این  -

 کی..... کور نگه می داره، محتاج به گایا. آره.

 «خون گورگون.»فرانک و پرسی نگاه معناداری با هم رد و بدل کردند. هم زمان گفتند: 

 «چی؟»هیزل پرسید: 

 «یه نابغه س. مگه این که ما بمیریم.اال »فرانک دو ظرف سفالی را که از تایبر کوچک گرفته بود، درآورد. گفت: 

 «در این مورد نگران نباش. یه نقشه دارم.»پرسی گفت: 
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XXVIII 

 پرسی

 نینا، دختر ایرانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

پیرمرد درست همانجایی بود که ترکش کرده بودند،در وسط پارکینگ بدون سقفِ کامیون های مواد غذایی.او با 

های خرگوشی اش بر روی صندلی پیک نیک خود نشسته بود و به آن تکیه داده بود و یک بشقاب کباب دمپایی 

روغنی ادویه دار می خورد و علف ضربه زنش در کنارش قرار داشت. ردا ی خوابش با سس باربیکیو لکه لکه شده 

 بود:

 خوش اومدین. -

 پیرمرد با خوشحالی آنها را صدا زد.

 لرزش بالهای کوچولو رو شنیدم. هارپیم رو برام آوردین؟خوش اومدین. من صدای  -

 پرسی گفت:

 اون اینجاست...امااون به تو تعلق نداره!-

فینئاس روغن های دستش را لیسید. به نظر می رسید چشمان شیری رنگش بر نقطه ای درست باال ی سر 

 پرسی خیره شده است.

ببینم. پس شما ها اومدین منو بکشین؟اگر دارم می بینم...خوب در واقع من کورم پس نمی تونم  -

 اینطوریه، پس تو تکمیل جستجوتون موفق باشین.

 ما برای شرط بندی اومدیم. -

 دهان پیرمرد فشرده شد. بشقاب کباب روغنی اش را زمین گذاشت و خودش رابه طرف پرسی متمایل کرد.

 همشو می گیره؟یه شرط بندی؟... چه هیجان انگیز.اطالعات در مقابل هارپی؟ برنده  -
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 پرسی گفت:

 نه،هارپی قسمتی از معامله نیست. -

 فینئاس خندید:

 واقعاً؟ شاید تو ارزش اونو درک نمی کنی. -

 اون یه موجود زنده اس. برای خرید و فروش نیست. -

آه... دست بردار. تو از کمپ رومی ها هستی. نه؟ رم برای برده گیری درست شده. تمام قدرت و  -

یر. از این گذشته، اون حتی یه انسان هم نیست. اون یه هیوالست. یه روح باد. یکی سربلندی منو ازم نگ

 از خدمتکارای ژوپیتر.

اِال غرلندی کرد. فقط آوردن او به پارکینگ می توانست دعوت به جنگ بزرگی باشد. اما  از همین حاال، اِال شروع 

 به دور شدن کرده بود. اِال غر غر کرد:

 نه.هلیوم. شصت وسه پیرو. بدون خدمتکار. ژوپیتر، هیدروژن و  -

هیزل دستش را به دور بال های اِال گرفت. به نظر می رسید او تنها کسی است که می تواند بدون اینکه باعث 

 جیغ و تکانهای زیاد اِال شود، او را لمس کند.

مرد می خواهد به آنها حمله فرانک کنار پرسی ایستاد. او نیزه ی خود را آماده نگه داشته بود مثل اینکه پیر 

 کند. پرسی بطری های سفالی را بیرون آورد.

من یه شرط بندی جدید دارم. ما دو بطری از خون گورگون داریم. یکی کشنده و یکی شفادهنده. اونها  -

دقیقاً شبیه به هم هستند. حتی خودمون هم نمی دونم کدوم به کدومه. اگه بطری درست رو انتخاب 

 میتونه نابیناییت رو درمان کنه.کنی، اون 

 فینئاس دستانش را مشتاقانه نگه داشت:

 بذار احساسشون کنم. بذار استشمامشون کنم. - -

 پرسی گفت:

 نه به این سرعت. اول باید با شرایط موافقت کنی. -

 شرایط... -

 است. نفس کشیدن های فینئاس کمتر شده بود. پرسی می توانست بگوید او تشنه ی قبول این پیشنهاد
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پیشگویی و بینایی... من می خوام توقف ناپذیر بشم. من می خوام مالک این شهر بشم. می خوام قصر  -

خودم رو اینجا بسازم، که کامیون های غذا دور تا دورش رو گرفته باشه. من می تونم خودم اون هارپی 

 رو اسیر کنم! 

 اِال با حالت عصبی گفت:

 نه...نه...نه نه نه. -

خنده ی شریرانه زمانی که دمپایی های خرگوشی پوشیده باشید کار سختی است اما فینئاس رها کردن یک 

 خنده اش را به بهترین شکل رها کرد.

 خیلی خوب نیمه خدا، شرایط شما چیه؟ -

 پرسی گفت:

 تو باید یک بطری رو انتخاب کنی. قبل از اون نه در بطری رو بر می داری نه اونو بو می کنی. -

 یست. من کورم!این عادالنه ن -

 پرسی در جوابش گفت:

و من احساسی رو که تو در مورد بوها داری ندارم. تو می تونی اونا رو تو دستت بگیری و من به رودخانه  -

استیکس قسم می خورم که اونها کامالً شبیه به هم هستند. اونها دقیقاً اونچه هستند که بهت گفتم، 

 ف راست هیوال.خون گورگون، یکی از طرف چپ و یکی از طر

 پرسی به هیزل نگاه کرد:

اِم... تو کارشناس دنیای زیرین ما هستی. با وجود این روش عجیب برای به استقبال مرگ رفتن هنوز  -

 هم سوگند بر روی رودخانه ی استیکس الزمه؟

 هیزل بدون درنگ گفت:

 رگ وجود دارن.بله. در صورت شکستن سوگند... خوب، فقط اون کار رو نکن. چیزایی بدتر از م -

 فینئاس ریش خود را نوازش کرد:

پس من بطری رو که قراره بنوشم انتخاب می کنم و تو هم مجبوری اون یکی رو بنوشی. ما قسم می  -

 خوریم که همزمان اونها رو می نوشیم.
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 پرسی گفت:

 درسته. -

 فینئاس گفت:

برگشتن به زندگی  بگیره. پس من معلومه که بازنده می میره. واحتماال اون سم می تونه جلو منو برای  -

 دارم خودم رو کامالً به خطر می ندازم.

 پرسی گفت:

ولی اگه برنده بشی همه چیز رو بدست میاری. دوستانم قسم می خورند اگر من مُردم بدون گرفتن هیچ  -

نه انتقامی تو رو در صلح ترک کنند و تو دوباره بیناییت رو بدست میاری. چیزی که گایا هرگز نمی تو

 ازت پس بگیره.

حالت پیرمرد ترش کرده بود. پرسی می توانست بگوید که طاقتش طاق شده بود. فینئاس به همان اندازه می 

 خواست ببیند که گایا آن را از او گرفته بود. او از اینکه در تاریکی نگه داشته شود متنفر بود. پیرمرد گفت:

ن اطالعات بدم.این قضیه چه طوری بهتون کمک می پس اگر ببازم... من می میرم... نمی تونم بهتو -

 کنه؟

پرسی خوشحال بود که او قبالً در این مورد با دوستانش صحبت کرده بود. جواب را فرانک پیشنهاد داده بود. 

 پرسی گفت:

قبل از نوشیدن بطری ها، تو نشانی مکان استراحتگاه آلکیونوس رو، رو یه چیزی می نویسی و اونو   -

گه می داری. اما به رودخانه استیکس قسم می خوری که آدرس دقیق و مشخصه. پیش خودت ن

 همینطور باید قسم بخوری که اگه بازنده شدی و مردی هارپی از نفرینش آزاد میشه.

 فینئاس ناله کرد:

 ساده تر نیست که فقط هارپی رو تحویل بدم؟ تو با مرگ رو به رو میشی پرسی جکسون! -

 دیم نیست.این انتخابی که ما کر -

 فینئاس به آرامی خندید:
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پس داری ارزش اونو می فهمی؟ وقتی بیناییم رو بدست بیارم  خودم اسیرش می کنم. تو می دونی  -

هرکس اون هارپی رو کنترل کنه... خوب من یه زمانی پادشاه بودم. این شرط بندی می تونه منو یه بار 

 دیگه پادشاه کنه.

 پرسی گفت:

 اهی کرد... با هم معامله کردیم؟تو از خودت تبعیت خو -

 فینئاس در حالی که فکر می کرد به بینی اش ضربه زد.

من نمی تونم نتیجه رو پیش بینی کنم.این رنجش آوره. یه شرط بندی غیر منتظرانه.این آینده رو  -

ز یه نصیحت رایگان کوچولو. اگر امرو-نامفهوم می کنه... اما من می تونم اینو بهت بگم پرسی جکسون

جون سالم به در بردی، آینده ات رو دوست نخواهی داشت. یک فداکاری بزرگ در راهه و تو جرئت 

انجام اونو نداری و بهای انجام ندادنش خودت خواهی بود عزیزم. بهای اون جهان خواهد بود عزیزم... 

 ممکنه آسون تر باشه اگر فقط سم رو انتخاب کنی.

دهان پرسی مزه ای شبیه چای ترش سبز اریز را می داد. او می خواست فکر کند پیر مرد فقط تالش داشت تا 

روحیه ی او را تضعیف کند. چیزی که او گفته بود یه پیشگویی درست بود. پرسی اخطار جونو را، 

 هنگامی که برای رفتن به کمپ ژوپیتر انتخاب شده بود، به یادآورد: 

کشید، بدبختی، واز دست دادن چیزی فراتر از اونچه فکر می کنی، اما شاید فرصتی برای نجات  تو درد خواهی

 دادن خانواده و دوستان قدیمیت رو داشته باشی. 

هارپی ها در میان درختان اطراف پارکینگ برای تماشا جمع شده بودند.انگار آنها هم احساس خطر کرده بودند. 

پرسی را بررسی می کردند. پرسی می خواست اطمینان داشته باشد که  فرانک و هیزل با نگرانی صورت

پنجاه نیست.او یک نقشه داشت. البته،این نقشه می توانست نتیجه ی  -شانس آنها به بدی پنجاه

یا صفر.او به این قسمتش فکر  -درصد باشد 055معکوس داشته باشد. شانس زنده ماندنش می توانست

 رسید:نکرده بود! پرسی دوباره پ

 باهم معامله کردیم؟ -

 فینئاس پوزخند زد:

من به رودخانه استیکس قسم می خورم به شرایط، همون طور که تو اونها رو گفتی پایبند باشم. فرانک  -

ژنگ تو از نوادگان  یک آرگونات هستی، من به سخنان تو اطمینان دارم. آیا تو و دوستت هیزل قسم 

 صلح ترک کنین و به دنبال انتقام گرفتن نباشین؟می خورین اگر من بردم، من رو در 
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فرانک آنچنان دستش را محکم گره کرده بود که پرسی فکر کرد ممکن است نیزه طالیی را بشکند. اما 

 عصبانیتش را کنترل کرد.

 من به رودخانه ی استیکس قسم می خورم. -

 هیزل گفت:

 من هم قسم می خورم. -

 اِال زیر لب زمزمه می کرد:

 ...قسم خوردن با مهتاب همراه نیست...مهتابِ بی وفا."خورمقسم می " -

 فینئاس خندید:

 در این صورت چیزی پیدا کنید که من آدرس رو روش بنویسم. -

فرانک یک دستمال سفره و یک خودکار از فروشنده کامیون مواد غذایی قرض گرفته بود. فینئاس چیزی را 

 جیب ردایش قرار داد. خیلی سریع روی دستمال سفره نوشت وآن را درون

من به این قسم می خورم این نشانیِ محل استراحتگاه آلکیونوسه نه اینکه تو اونقدر زنده می مونی که  -

 بتونی بخونیش.

پرسی شمشیرش را کشید و تمام غذا های روی میز پیک نیک به اطراف ریختند. فینئاس در یک طرف نشست 

 ستش را باال آورد:و پرسی در طرف دیگر قرار گرفت. فینئاس د

 بذار بطری رو لمس کنم. -

پرسی به تپه های دور دست خیره شد. او صورت سایه وار زنی خوابیده را تصور کرد. او افکارش را به سمت زمین 

 فرستاد و به این امید داشت که الهه به آن گوش کرده است. پرسی با خود گفت:

م. تو گفتی نقشه ای برای من داری و از من چشم خوب گایا، تو گفتی من یه سرباز پیاده ی ارزشمند -

پوشی می کنی تا وقتی که در شمال اونو به انجام برسونم. چه کسی برای تو با ارزش تره؟ من یا این 

 پیرمرد؟ چون یکی از ما داره به استقبال مرگ میره.

 در یک حرکت حریصانه، فینئاس انگشتانش را به هم پیچاند:

 پرسی جکسون؟ بذار من اونها رو توی دستم بگیرم. قدرتت رو از دست دادی -
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پرسی بطری ها را به او داد.پیرمرد وزن دو بطری را مقایسه کرد، او انگشتش را بر روی سطوح سفالی مالید 

سپس هر دو را بر روی میز قرار داد و دستش را به آرامی بر روی هرکدام قرار داد. لرزشی از میان زمین گذشت 

ی مالیم. فقط آنقدر قوی که دندان های پرسی را بهم بزند. اِال قارقاری عصبی کرد. به نظر می  یک زمین لرزه-

رسید بطری سمت چپ نسبت به بطری سمت راست تکان بیشتری خورد. فینئاس شریرانه خندید. او انگشتانش 

 را به دور بطری سمت چپ بست:

 حاال می نوشیمشون. تو یه احمق بودی پرسی جکسون، من اینو انتخاب می کنم. -

 پرسی بطری سمت راست را برداشت. دندان هایش بهم می خوردند. پیر مرد بطری اش را باال برد:

 به سالمتی پسر نپتون. -

هر دو بطری ها را باال بردند و نوشیدند. بالفاصله پرسی از شدت درد خودش را مچاله کرد. گلویش داشت می 

 داشت. در پشت سرش هیزل گفت:سوخت و دهانش مزه ای شبیه به بنزین 

 اُه خدایان... -

 اِال گفت:

 نه...نه نه نه! -

دید پرسی تار بود ولی می توانست پوزخند پیروزی فینئاس را ببیند. خودش را مجبور کرد صاف بشیند. 

 چشمانش سوسو می زدند. پیر مرد از روی خوشحالی گریه می کرد:

 بیناییم برگرده!آره!... از این به بعد هر لحظه ممکنه  -

انتخاب پرسی اشتباه بود.او یک احمق بود که خود را در این خطر انداخته بود.احساس می کرد انگار خرده 

 شیشه های شکسته، راهشان را از معده اش به طرف روده اش باز می کنند. فرانک شانه های پرسی را چنگ زد:

 پرسی!...پرسی!تو نمی تونی بمیری! -

 س نفس زد و ناگهان دیدش واضح شد.پرسی برای هوا نف 

 در همین زمان فینئاس خودش را مچاله کرد. انگار او را الی منگنه گذاشته بودند. پیر مرد ناله کرد:

 تو. -تو -تو نمی تونی! گایا -تو -

 پیرمرد بر روی پاهایش خشکش زد واز روی میز سکندری خورد.
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 من خیلی ارزشمندم! -

ر زرد بیمار گونه از گوش هایش باال رفت،از ریشش، از چشمان کورش. پیرمرد بخار از دهانش بیرون آمد. بخا

 فریاد زد:

 غیر منصفانه است...شما به من کلک زدین. -

او سعی کرد با نوک انگشتانش تکه کاغذ را از جیبش خارج کند، اما دستانش فرو ریخته بودند. انگشتانش به 

احساس نمی کرد چیزی در درون اش بهبود یافته باشد، مخصوصا شن و ماسه تبدیل شد. پرسی لرزان ایستاد. او 

 اینکه حافظه اش به طور جادویی برنگشته بود. اما درد متوقف شده بود. پرسی گفت:

 هیچکس به تو کلک نزد. تو آزادانه انتخابت رو کردی. من از تو قسم گرفتم. -

بخار آرام آرام خرد شد تا اینکه از او هیچ چیز باقی پادشاه پیر ناله کرد و در مسیری دایره مانند ناپدید شد: 

 نماند جز یک ردای خواب لکه دار قدیمی و یک جفت دمپایی خرگوشی. فرانک گفت:

 اون ها منزجر کننده ترین غنایم جنگیِ تا به حال هستند. -

تنها یک زمزمه ی خواب آلود بود و شرط بندی، پرسی جکسون.  صدای یک زن در ذهن پرسی صحبت کرد:

تو منو مجبور به انتخاب کردی، تو برای نقشه هام خیلی بیشتر  همراه با یک اشاره از تحسینی از روی بی میلی.
از یک پیشگوی پیر ارزشمندی. به شانست فشار وارد نکن. وقتی زمان مرگت فرا برسه، قول میدم دردناک تر از 

  مرگ با خون گورگون خواهد بود.

نشانه ای از چیزی که فینئاس برای  -وک شمشیرش برداشت. چیزی در زیر آن نبودهیزل ردای خواب را با ن

 عوض کردنش تالش کرده بود. هیزل با احترامی همراه با ترس به پرسی نگاه کرد.

 اون هم شجاعانه ترین و هم احمقانه ترین چیزی بود که به عمرم دیدم. -

 فرانک سرش را با ناباوری تکان داد:

 تی؟ تو خیلی مطمئن بودی اون سم رو انتخاب می کنه.چه جوری می دونس -

 پرسی گفت:

گایا... اون ازم می خواد تا وقتی که به آالسکا برسیم زنده بمونم. اون فکر می کنه... مطمئن نیستم.اون  -

فکر می کنه می تونه از من برای قسمتی از نقشه اش استفاده کنه. گایا فینئاس رو ترغیب کرد تا بطری 

 تخاب کنه.سم رو ان
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 فرانک با وحشت به باقی مانده ی پیر مرد خیره شد:

 اون ترجیح می ده خدمتکارش رو بکشه تا تو رو؟ این چیزیه که روش شرط بسته بودی؟ -

 اِال زیر لب گفت:

 نقشه ها...نقشه و دسیسه. زنی که زیر زمینه. نقشه ای بزرگ برای پرسی. عمر طوالنی تا ابد برای اِال. -

 برای گرفتن خواسته اش کمک کرده بود و اِال با لذت جیغ زد:پرسی به او 

 نه نه نه. -

 او زیر لب گفت:

 !آرهفینئاس نه! غذا و حرف زدن برای اِال.  -

 پرسی بر روی ردای پیر مرد دوال شد و نوشته را از جیب آن بیرون کشید:

 «رودخانه یخ هوبارد»

 نوشته را به هیزل داد. هیزل گفت: تمام آن خطرات و بدبختی ها فقط برای دو کلمه! پرسی

 من می دونم اینجا کجاست. اینجا خیلی مشهوره. اما باید یه راه طوالنی رو بریم... یه راه طوالنی. -

در میان درختان پارکینگ بدون سقف باالخره هارپی های دیگر هم از بهت زدگی بیرون آمدند. آنها باهیجان 

مواد غذایی پرواز کردند. آنها به سمت پنجره های اتاقک خدمات  جیغ زدند و به سمت نزدیک ترین کامیون

شناور شدند و به آشپزخانه ها یورش بردند. آشپز با انواع زبانها فریاد میزد. کامیونها ناگهانی به عقب وجلو می 

 رفتند و پَر و جعبه های غذا در همه جا در حال پرواز به این طرف و آن طرف بودند. پرسی گفت:

 به کشتی برگردیم... وقتمون داره تموم میشه. بهتره -
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XXIX 

 هیزل

 فرزان رحمانیمترجم: 

 فاطمه عظیمی  –وبگاه افسانه ها ویراستار: 

 .حتی قبل از اینکه هیزل سوار قایق شود، حالت تهوع داشت

تبدیل می او به فینئاس  فکر می کرد که بخار از چشمانش بیرون می زد و دستانش که متالشی و به پودر 

. او کاری حتی بدتر از شکنجه دادن بود شدند. پرسی او را مطمئن کرده بود که او مانند فینئاس  نیست. ولی او

 هارپی ها انجام داده بود.

 فینئاس گفته بود:

 تو همه ی این ماجرا رو شروع کردی! اگه به خاطر تو نبود، آلکیونیوس زنده نبود! -

کم شد، هیزل سعی کرد فراموش کند. او به اال کمک کرد تا آشیانه  248کلمبیا وقتی سرعت قایق در رودخانه ی

 ای از کتاب های قدیمی و مجله هایی که آن ها را از سطل آشغال کتابخانه برداشته بودند، درست کند.

گرفته  آن ها واقعاً روی بردن اال با خودشان حساب باز نکرده بودند، ولی اال طوری رفتار کرد که انگار تصمیم

 شده بود.

 او زیر لب گفت:

شده دادند.  249. دوستان فینئاس را ذوب کردند و به اال گوشت نمک سود5550تا  0990دوستان. ده فصل.  -

 اال با دوستاش میره.

                                                             

0- Columbia River 

 گوشت خالص بدون چربی که ورق ورق و خشک کرده میشوند -5
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حاال او داشت با آسایش کف قایق آشیانه می کرد و به تکه های گوشت نمک سود نوک می زد و خط هایی 

 را از بر می خواند. روش برای آموزش دادن به سگتان 05و کتاب  250چارلز دیکنز تصادفی و بدون ترتیب از

پرسی در قسمت جلوی قایق زانو زد و آن ها را با قدرت های فرا ذهنی آبش به سمت اقیانوس برد. هیزل کنار 

یک  فرانک در وسط نیمکت نشست. شانه های آن ها همدیگر را لمس میکردند که باعث می شد به اندازه ی

 هارپی هول شود.

انگار آماده بود تا با  "اون آدم خوبیه"ایستاد و فریاد زد  251او به یاد آورد چگونه فرانک به خاطر او در پورتلند

 هرکسی که این را انکار می کرد، مبارزه کند.

ی از چمن به نظر می رسید. تنها، در محوطه ا 252او به یاد آورد طوری که فرانک در دامنه ی تپه در منداچینو

زیر  253های سمی شده با نیزه اش در دستش و آتشی که دور و بر او می سوخت و خاکستر های سه باسیلیسک

 پاهایش.

یک هفته قبل، اگر کسی می گفت که فرانک یک بچه ی مارس است، هیزل می خندید. فرانک برای آنکه یک 

همیشه به خاطر بی عرضگی و مهارت بچه ی مارس باشد، بیش از حد مهربان و دوست داشتنی بود. هیزل 

 فرانک برای به دردسر افتادن ، احساس محافظت کردن از او را داشت.

از وقتی که آن ها کمپ را ترک کرده بودند ، او فرانک را متفاوت دید. فرانک شجاعت بیشتری نسبت به آن 

مجبور بود اعتراف کند که این  چیزی که او فکر می کرد داشت. فرانک کسی بود که دنبال او گشته بود. هیزل

 تغییر به نوعی خوب بود.

                                                             

0-  Charles Dickensو ییسرا داستان یبرا اواز  .بود توانمند یاجتماع فعال کی و ایکتوریو عصر یسیانگل سینو رمان نیتر برجسته 

 یجهان تیمحبوب ش،یخو یزندگ طول در کنزید. است آمده عمل به نیتحس اریبس ،یادماندنی به یها تیشخص خلق و توانگرش نثر

 .برد نام را «شهر دو داستان» و «ستیتو وریال» ،«بزرگ یآرزوها» ،«لدیکاپرف دیوید» توان، یم آثارش از. است کرده کسب یاریبس

 برگرفته از:

   /http://fa.wikipedia.org/wikiدیکنز_چارلز

0- Portland 

0- Mendocino 

6- Basilisk یبرا چشمانش ی رهیخ نگاه که است پردار یمار موجود نیا. است ییوسطا قرون ریاساط به متعلق یا افسانه یموجود 

 برگرفته از: .است کشنده انسان

 /http://wiki.fantasy.ir/index.phpباسیلیسک 
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رودخانه عریض شد و به اقیانوس رسیدند. پکس به طرف شمال چرخید. همانطور که آن ها می رفتند، فرانک با 

از جاده رد میشه؟ چند تا فان برای عوض کردن المپ  254چرا مینوتور -جوک های احمقانه به او روحیه می داد.
 الزمه؟

 می انداخت. 255ک به ساختمان های در امتداد خط ساحلی اشاره کرد که او را به یاد ونکوورفران

آسمان شروع به تاریک شدن کرد و دریا به همان رنگ قرمز بال های اال درآمد. بیست و یکم ژوئن تقریباً تمام 

 ین حاال.شده بود. جشن خوش شانسی در غروب اتفاق می افتاد، دقیقاً هفتاد و دو ساعت از هم

سودا و نان گرد هایی که از میز فینئاس  پیدا کرده بود. آن  –باالخره فرانک مقداری غذا از کیفش بیرون آورد 

 ها را به او داد.

 او به آرامی گفت:

مشکلی نیست هیزل. مادرم همیشه می گفت نباید یه مشکل رو پیش خودت نگه داری. اما اگه تو نمی خوای  -

 بزنی ، اشکالی نداره.درباره ی اون حرف 

نه فقط به خاطر اینکه خجالت می کشید. او نمی خواست  –هیزل نفس لرزانی کشید. او می ترسید حرف بزند 

 بی هوش شود و به گذشته برود.

 او گفت:

 حق با تو بود ، وقتی که حدس زدی من از عالم ارواح اومدم. من...من یه فراری هستم. من نباید زنده باشم. -

ساس یک سد شکسته را داشت. داستان طغیان کرد و جاری شد. تو توضیح داد که چگونه مادرش پلوتو را او اح

احضار کرده بود و عاشق خدا شده بود. او آرزوی مادرش برای دست یافتن به تمام ثروت های روی زمین را 

را توصیف کرد. هر  256لئانتوضیح داد و اینکه چگونه آن به نفرین هیزل تبدیل شد. او زندگی اش در نیواور

 چیزی را به غیر از دوست پسرش، سمی. وقتی به فرانک نگاه می کرد نمی توانست درباره ی آن حرف بزند.

                                                             

0- Minotaur .موجودی نیمه انسان نیمه گاو در اساطیر یونان 

8- Vancouver  

9- New Orleans 
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او صدا را توصیف کرد و اینکه چگونه گایا ذهن مادرش را تسخیر کرده بود. او توضیح داد که چگونه آن ها به 

آلکیونیوس غول برخیزد. و اینکه چگونه مرد وقتی که جزیره را در آالسکا رفتند. چگونه هیزل کمک کرد تا 

 غرق کرد. 257خلیج رسورکشن

می دانست پرسی و اال داشتند گوش می دادند، اما بیشتر حرفش با فرانک بود. وقتی حرفش تمام شد، می 

ترسید به فرانک نگاه کند. منتظر شد تا فرانک از او دور شود و شاید بگوید بعد از همه ی این اتفاقات او یک 

 بود.هیوال 

 در عوض فرانک دست او را گرفت.

 که نذاری غول بیدار بشه ، فدا کردی. هیچ وقت نمی تونستم اونقدر شجاع باشم.تو جون خودتو برای این -

 او نبض گردنش را که می تپید حس می کرد.

اون شجاعت نبود. من گذاشتم مادرم بمیره. من مدت زیادی به گایا کمک کردم. تقریباً بهش اجازه دادم که  -

 پیروز بشه.

 پرسی گفت:

 یه الهه وایستادی. تو کار درست رو...هیزل، تو به تنهایی مقابل  -

 صدایش شکست، انگار که یک فکر ناخوشایند به ذهنش رسید.

رفته باشی. اما اگه نیکو تو رو  258تو عالم ارواح چه اتفاقی افتاد...یعنی ، بعد از اینکه مردی؟ تو باید به الیسیوم -

 برگردونده...

 دهان هیزل مانند شن، خشک بود.

 نرفتم. خواهش میکنم نپرس که...من به الیسیوم  -

و داشت هشیاری  259اما خیلی دیر بود. سقوطش به تاریکی را به یاد آورد. ورودش به ساحل رودخانه ی استیکس

 اش را از دست می داد.

 فراک پرسید:

                                                             

05- Resurrection 

00- Elysium معادل بهشت در اساطیر یونان 

05- Styx River 
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 هیزل؟ -

 اال زیرلب گفت:

ش برو. سایمون می گه ، . فرانک ، باها260از دست دادن هشیاری. تک آهنگ شماره ی پنج آمریکا. پل سایمون -

 فرانک ، باهاش برو.

هیزل نمی دانست اال درباره ی چه چیزی صحبت می کند. اما دیدش تیره شد در حالی که دودستی به دست 

 فرانک چسبیده بود.

 او خودش را در عالم ارواح یافت و این بار فرانک کنارش بود.

استیکس می گذشتند. آت و آشغال ها در آب های تاریک آن ها در قایق کارون ایستاده بودند و از رودخانه ی 

یک بادکنک تولد سوراخ شده، یک پستانک بچه، یک عروس و داماد پالستیکی روی  –پیچ و تاب می خوردند 

 خالصه ای از تمام بقایای زندگی انسان ها.  –کیک 

 ود.فرانک در کنار او ایستاد. با نور بنفش رنگی می درخشید گویا یک الر شده ب

 ما..........ما کجاییم؟ -

 هیزل به طرز عجیبی احساس آرامش می کرد.

 این گذشته ی منه. این فقط یه انعکاسه. نگران نباش. -

قایقران برگشت و نیشخند زد. یک لحظه او یک مرد آفریقایی خوش قیافه با لباس ابریشمی بود. و لحظه ی بعد 

 او یک اسکلت با ردای سیاه بود.

 ی بریتانیایی گفت: او با لهجه

 معلومه که نباید نگران باشی. -

 او هیزل را مخاطب قرار داد انگار او نمی توانست اصالً فرانک را ببیند.

بهت گفتم که تو رو از رودخونه رد می کنم ، مگه نه؟ اشکالی نداره که سکه نداری. درست نیست که دختر  -

 پلوتو رو در طرف اشتباه رودخونه بذاری.

                                                             

00- Paul Simon خواننده ، ترانه نویس ، شاعر و گیتاریست آمریکایی 
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هدایت کرد. ارواح حس  261به یک ساحل سیاه رسید. هیزل، فرانک را به طرف دروازه های تاریک اربوسقایق 

با دلتنگی غرشی کرد ولی به  262کردند که او دختر پلوتو است و متفرق شدند. سگ غول پیکر سه سر، سربروس

و جلوی میز قاضی ها ایستادند.  آن ها اجازه داد عبور کنند. داخل دروازه ها، آن ها در یک سالن بزرگ راه رفتند

 سه مرد در لباس های رسمی سیاه و ماسک های طالیی به هیزل خیره شده بودند.

 فرانک ناله کرد:

 اونا چه کسی...؟ -

 هیزل گفت:

 اونا سرنوشت منو تعیین می کنند. تماشا کن. -

ن او نگاه کردند. افکار را از ذهنش درست مثل قبل، قاضی ها سوالی از او نپرسیدند. آن ها به سادگی به درون ذه

 بیرون آوردند و آن ها را مانند مجموعه ای از عکس های قدیمی بررسی کردند.

 اولین قاضی گفت:

 مانع گایا شده. از بیدار شدن آلکیونیوس جلوگیری کرده. -

 دومین قاضی بحث کرد:

 اما اول غول رو به وجود آورد. مقصر به خاطر بزدلی و ضعف. -

 قاضی گفت: سومین

 اون جوونه. زندگی مادرش بین زمین و آسمونه. -

 هیزل جرئت پیدا کرد تا حرف بزند.

 مادرم. اون کجاست؟ سرنوشت اون چیه؟ -

                                                             

00- Erebos :خدای تاریکی که در عالم ارواح سکنی گزید. برگرفته از 

www.thefreedictionary.com/Erebus 
00- Cerberus سه یسگ است؛ دنایاک و یفونت فرزندان از گرید یکی سربروس. باستان ونانی ریاساط در یا افسانه موجودات از یکی 

 .شد یم نیزم ریز جهان از خروجشان مانع و داد یم ورود اجازه آنان به و بود مردگان جهان نگهبان والیه نیا. دم یجا به یمار با سر،

 برگرفته از:

 /http://fa.wikipedia.org/wikiسربروس
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 قاضی ها به او نگاه کردند. بر ماسک های طالیی شان لبخندهای ترسناکی داشتند.

 مادرت... -

مان بی حرکت بود و وقتی که غار فرو ریخت هیزل را در تصویر ماری لوسکه باالی سر قاضی ها درخشید. او در ز

 آغوش گرفته بود. چشمانش کامالً بسته بودند.

 قاضی دوم گفت:

 سوال جالبیه. تقسیم تقصیر. -

 اولین قاضی گفت:

آره. بچه برای یک هدف شرافتمندانه مرد. اون با به تاخیر انداختن ظهور غول، جلوی خیلی از مرگ ها رو  -

 شجاعتش رو داشت که مقابل قدرت گایا بایسته. گرفت. اون

 سومین قاضی با ناراحتی گفت:

 اما اون خیلی دیر عمل کرد. اون به خاطر کمک به یه دشمن خدایان، مجرمه. -

 اولین قاضی گفت:

 مادرش، روی اون اثر گذاشت. بچه می تونه به الیسیوم بره. مجازات ابدی برای ماری لوسکه. -

 هیزل فریاد زد:

 نه! خواهش میکنم. نه! این عادالنه نیست. -

ماسک های طالیی. طال همیشه برای من نفرین قاضی ها ، همزمان سرهایشان را کج کردند. هیزل فکر کرد: 
. او متعجب بود آیا طال داشت به نوعی فکر آن ها را مسموم می کرد تا آن ها محاکمه ی عادالنه ای شده است

 در حق او انجام ندهند.

 ضی اول هشدار داد:قا

مراقب باش هیزل لوسکه. تو تمام مسئولیت ها رو بر عهده می گیری؟ تو میتونی این تقصیر رو به روح مادرت  -

واگذار کنی. این عاقالنه است. تو برای کارهای بزرگ مقدر شده ای. مادرت راه تو رو منحرف کرد. ببین می 

 تونستی چطور باشی....
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ی ها ظاهر شد. هیزل خودش را در قالب یک دختر کوچک خندان با انگشت هایی که با تصویر دیگری باالی قاض

 پوشیده شده بودند، دید. 263رنگ های نقاشی با دست

موهایش بلندتر و چشمانش غمگین  –تصویر زمان بعدی را نشان داد. هیزل خودش را دید که بزرگ شده بود 

تر. او خودش را در تولد سیزده سالگی اش دید که روی اسب قرضی اش در زمین ها می راند. سمی با خنده 

او خودش را در آالسکا دید، به زحمت در  از چی فرار می کنی؟ من اونقدر زشت نیستم؛ مگه نه؟ دنبال او افتاد:

 فت. از مدرسه به خانه می آمد.سرما و تاریکی در خیابان سوم می ر

بعد تصویر حتی زمان بعدی دیگری را نشان داد. هیزل خودش را در بیست سالگی دید. او خیلی شبیه مادرش 

بود، موهایش پشت سرش بافته شده بودند. چشمان طالیی اش با خوشحالی می درخشیدند. او یک لباس سفید 

میمانه بود. هیزل به طور غریزی فهمید که او حتماً داشت به لباس عروسی؟ لبخند او بسیار ص –پوشیده بود 

 کسی که عاشقش بود. –شخص خاصی نگاه می کرد 

آن صحنه کاری نکرد که احساس تلخی کند. او حتی نمی دانست با چه کسی ازدواج می کرد. در عوض فکر 

 گایا گولش نزده بود. کرد: مادرم باید اینطوری به نظر می رسید اگر خشمش را فراموش می کرد. اگه

 قاضی اول به سادگی گفت:

 تو این دنیا رو از دست دادی. شرایط خاصیه. الیسیوم برای تو. مجازات برای مادرت. -

 هیزل گفت:

. در آخر اون سعی کرد از من دوست داشتنه. همش تقصیر اون نبود. اون گول خورده بود. اون منو  -

 محافظت کنه.

 فرانک زمزمه کرد:

 ل، داری چی کار می کنی؟هیز -

 هیزل دست او را فشار داد و به او فهماند که ساکت باشد. قاضی ها به فرانک هیچ توجهی نکردند.

 باالخره قاضی دوم آه کشید.

 چاره ای نیست. به اندازه ی کافی خوب نیست. به اندازه ی کافی شیطانی نیست. -

 قاضی اول موافق بود:

                                                             

06- Finger Painting .نوعی نقاشی که در آن به جای قلم مو از دست استفاده میشود 
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بروند. متاسفم ، هیزل لوسکه. می تونستی  264ر دو روح باید به دشت های آسفودلمجازات باید تقسیم بشه. ه -

 یه قهرمان باشی.

هیزل از سالن گذشت و به مزرعه های گندمی رسید که تا افق امتداد داشت. او فرانک را از میان جمعیت روح ها 

 به سمت باغی از درخت های تبریزی سیاه رنگ برد.

 فرانک با حیرت گفت: 

 الیسیوم رو رد کردی تا مادرت عذاب نکشه؟ تو -

 هیزل گفت:

 اون سزاوار مجازات نبود. -

 اما...حاال چی میشه؟ -

 هیزل گفت:

 هیچ چی... تا ابد. -

گمشده و سردرگم،  –آن ها بی هدف می گشتند. روح های اطرافشان مانند خفاش ها جیغ و ویغ می کردند 

 بدون آنکه گذشته شان یا حتی نامشان را به یاد آورند.

هیزل همه چیز را به خاطر می آورد. شاید چون او یک دختر پلوتو بود؛ اما او هیچ وقت فراموش نکرد چه کسی 

 بود، یا چرا آن جا بود.

 ، گفت:به فرانک که هنوز مانند یک الر بنفش رنگ درخشان در کنار او راه می رفت

 به یاد آوردن زندگی بعد از مرگ منو سخت تر کرد. خیلی سعی کردم  به سمت قصر پدرم برم... -

 او به یک قلعه ی سیاه بزرگ در دوردست اشاره کرد.

 هیچ وقت نتونستم بهش برسم. نمی تونم دشت های آسفودل رو ترک کنم. -

 دوباره مادرتو دیدی؟ -

 هیزل سرش را تکان داد.

                                                             

00- Fields of Asphodel .قسمتی از دنیای مردگان که افرادی که نه کار خوبی و نه کار بدی انجام داده اند به آنجا می روند 
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و نمی شناخت. حتی اگر می تونستم پیداش کنم. این روح ها...این مثل یک رویای ابدی برای اون اون من -

 هاست. یک خلسه ی پایان ناپذیر. این بهترین کاری بود که میتونستم براش انجام بدم.

غ هایی زمان بی معنی بود، اما بعد از یک ابدیت، او و فرانک زیر یک درخت تبریزی سیاه رنگ نشستند و به جی

که از طرف زمین های مجازات می آمد گوش می دادند. در دوردست، زیر نور مصنوعی الیسیوم، جزایر 

خوشبختی مانند زمرد هایی در یک دریاچه ی پر جوش و خروش بودند. قایق های سفید در آب حرکت می 

 کردند و روح های قهرمانان بزرگ در ساحل، در آسایش ابدی آرمیده بودند.

 اعتراض کرد:فرانک 

 تو سزاوار آسفودل نبودی. تو باید با قهرمان ها می بودی. -

 هیزل گفت:

 مثل ابدیت می مونه. به نظراین فقط یه انعکاسه. ما بیدار میشیم، فرانک. این فقط  -

 فرانک اعتراض کرد:

 تو...منظورم این نیست. زندگی تو ازت گرفته شد. تو میتونستی بزرگ بشی و یه زن زیبا بشی.  -

 صورتش همانند یک سایه ی بنفش تیره تر درآمد.

تو می تونستی با یه نفر ازدواج کنی. تو می تونستی زندگی خوبی داشته باشی. تو همه ی این چیزا رو از دست  -

 دادی.

هیزل هق هقی را عقب راند. اولین بار که در آسفودل بود اینقدر سخت نبود، وقتی که او خودش و به تنهایی 

ا بود. بودن فرانک در کنارش باعث می شد خیلی بیشتر غمگین شود. اما او مصمم بود که راجع به آنج

 سرنوشتش عصبانی نشود.

هیزل درباره ی تصویر خودش به عنوان یک بزرگسال فکر کرد که لبخند می زد و عاشق بود. او می دانست 

من لیاقتم ه ماری کند. مادرش همیشه می گفت: خیلی دلخوری الزم نبود تا او را ترشیده رو، درست مانند ملک
 . هیزل نمی توانست به خودش اجازه دهد تا آنگونه فکر کند.بیشتره

 او گفت:

متاسفم فرانک. فکر می کنم مادرت اشتباه می کرد. بعضی موقع در میون گذاشتن یه مشکل تحمل کردنشو  -

 راحت تر نمی کنه.
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 اما می کنه. -

 جیب های کتش کرد.فرانک دستانش را درون 

 در واقع...از اونجایی که ما تا ابد می تونیم حرف بزنیم، می خوام یه چیزی بهت بگم. -

او چیزی را که در یک لباس پیچیده شده بود درآورد. تقریباً به اندازه ی یک ظرف شیشه ای بود. وقتی که 

 با نور بنفش می درخشید.فرانک آن را از لباس درآورد، هیزل یک تکه چوب نیمه سوخته دید که 

 هیزل اخم کرد:

 این چی... -

 بعد حقیقت به او ضربه زد، به سردی و سختی باد زمستانی.

 فینئاس  گفت زندگی تو به یه تیکه چوب سوخته بستگی داره... -

 فرانک گفت:

 حقیقت داره. به معنی واقعی کلمه، این خط عمر منه. -

نوزاد بود جونوی الهه پدیدار شده بود، چگونه مادربزرگش تکه چوب را  فرانک به او گفت که چگونه وقتی او یک

 از درون شومینه قاپیده بود.

استعدادی که از جدم به ارث بردم ، آرگونات. با اون قضیه ، و اینکه پدرم  –مادربزرگ گفت من استعداد دارم  -

 مارسه...

 فرانک شانه باال انداخت.

ین چیزی باشم. به خاطر همین زندگی من می تونه به همین راحتی از بین من قراره که خیلی قوی یا همچ -

 بره. ایریس گفت اگه من اینو نگه دارم می میرم. میبینم که می سوزه.

فرانک آتش زنه را دور انگشتانش چرخاند. حتی در شکل روح مانند بنفش رنگ، او بزرگ و تنومند بود. هیزل 

همانند یک گاو نر قوی و سالم. او نمی  –واقعاً بسیار بزرگ می شد  فهمید وقتی او یک بزرگسال می شد،

 توانست باور کند زندگی فرانک به چیزی به آن کوچکی بستگی داشته باشد.

 هیزل پرسید:

 فرانک، چطور می تونی با خودت حملش کنی؟ نمی ترسی یه اتفاقی براش بیفته؟ -
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 برای همینه که دارم بهت میگم. -

 رون آورد.تکه چوب را بی

 می دونم چیز خیلی زیادیه که بخوام، اما برام نگهش می داری؟ -

هیزل کامالً گیج شد. تا حاال او با حضور فرانک در بی هوشی اش موافقت کرده بود. او را به اطراف برده بود و 

 گذشته اش را دوباره دیده بود، چون به نظر عادالنه می آمد تا حقیقت را به او نشان دهد.

ا حاال او متعجب بود آیا فرانک واقعاً داشت همچین چیزی را با او تجربه می کرد یا او فقط داشت حضور او را ام

 تصور می کرد. چرا او می بایست با زندگی اش به او اعتماد کند؟

 هیزل گفت:

چرا به من کی هستم. من دختر پلوتو هستم. هر چیزی که من لمس کنم ، خراب میشه.  میدونیفرانک، تو  -

 من اعتماد می کنی؟

 تو بهترین دوست من هستی؟ -

 فرانک تکه چوب را در دستان او گذاشت.

 من به تو بیشتر از هر کسی اعتماد دارم. -

هیزل می خواست به او بگوید که اشتباه می کند. او می خواست آن را پس دهد. اما قبل از اینکه چیزی بگوید، 

 سایه ای روی آن ها افتاد.

 حدس زد: فرانک

 سفرمون اینجا تموم میشه. -

هیزل تقریباً فراموش کرده بود که داشت گذشته اش را مرور می کرد. نیکو دی آنجلو با پالتوی سیاهش کنار او 

ایستاده بود. شمشیر استیکسی او در کنارش بود. او به فرانک توجه نکرد، چشمانش را روی هیزل قفل کرد و به 

 را می خواند. نظر رسید تمام زندگی اش

 او گفت:

 تو فرق داری. یک بچه ی پلوتو. تو گذشته ی خودتو به یاد داری. -

 هیزل گفت:
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 آره. و تو زنده ای. -

نیکو او را مورد بررسی قرار داد، انگار داشت یک منو را می خواند و می خواست تصمیم بگیرد که سفارش بدهد 

 یا ندهد.

 او گفت:

دنبال خواهرم بودم. مرگ گم شده، بنابراین فکر کرد... فکر کردم می تونم اونو من نیکو دی آنجلو هستم.  -

 برگردونم و کسی هم متوجه نشه.

 هیزل پرسید:

 برگشت به زندگی؟ این ممکنه؟ -

 نیکو آه کشید:

 باید می بود. اما اون رفته. اون انتخاب کرد تا در یک زندگی تازه متولد بشه. من خیلی دیر کردم. -

 متاسفم. -

 نیکو دستش را درآورد.

 تو هم خواهر منی. تو لیاقت یه فرصت دیگه رو داری. با من بیا. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 

XXX 

 هیزل

 کسری قاسمیانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 «بیدار شو به سیاتل رسیدیم.»پرسی داشت شانه اش را تکان می داد. « هیزل.»

 «فرانک؟»نور خورشید صبحگاهی چشمانش را آزار می داد.  او تلوتلوخوران نشست، در حالی که

 «؟-ما داشتیم... من داشتم»فرانک غرغر کرد و چشمانش را مالید. 

هر دوی شما از حال رفتید. نمی دونم چرا، ولی اال به من گفت که زیاد نگرانش نباشم. اون »پرسی گفت: 

 «گفت شما داشتید...به اشتراک می ذاشتید؟

او در عقب کشتی قوز کرد، پرهایش را با دندان هایش می « به اشتراک می گذاشتید.»کرد. اال موافقت 

به اشتراک گذاشتن خوب است. »آراست که زیاد هم بهداشتی به نظر نمی آمد. مقداری پشم قرمز تف کرد. 

ک گذاشت. . هیزل به اشترا5550آگوست،  00دیگر هیچ خاموشی ای نخواهد بود. بزرگترین خاموشی آمریکا، 

آره ... ما تمام شب داشتیم راجع به این حرف می »پرسی سرش را خاراند. « دیگر هیچ خاموشی ای نخواهد بود.

 «زدیم. من هنوزم نمی دانم راجع به چی حرف می زنه؟

هیزل دستش را روی جیب کتش فشرد. می توانست تکه ی هیزم را احساس کند، بین پارچه پیچیده شده 

 بود.

 «تو اونجا بودی.»نگاه کرد. به فرانک 

فرانک سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد. چیزی نگفت، ولی منظورش واضح بود: چیزی که می خواست 

بگوید را می رساند. از هیزل خواسته بود که آن تکه هیزم را امن نگه دارد. هیزل مطمئن نبود که ترسیده است 

 نین چیز مهمی به او اعتماد نکرده بود.یا افتخار می کند. هیچ کس هیچ وقت برای چ

صبر کنید، منظورت اینه که شما یک خاموشی رو به اشتراک گذاشتید؟ شما دوتا می خواین از »پرسی گفت: 

 «االن به بعد بیهوش بشید؟

نه. نه، نه، نه. دیگر خاموشی ای در کار نخواهد بود. کتاب های بیشتری برای اال هست. کتاب های »اال گفت: 

 «شتری در سیاتل.بی
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هیزل به آب نگاه کرد. آنها داشتند در طول یک خلیج بزرگ به پیش می رفتند، آنها داشتند به سمت یک 

خوشه از ساختمان های مرکز شهر حرکت می کردند. ساختمان ها روی تپه ها امتداد داشتند. روی یکی از بلند 

سرش بیرون زده بود، قرار داشت. شبیه سفینه ای ترین تپه ها، برج عجیب سفید رنگی که بشقابی از باالی 

 که سمی قبالً دوست داشت، بود. 265فضایی از فیلم قدیمی فلش گوردون

دیگر هیچ خاموشی ای در کار نخواهد بود؟ هیزل فکر کرد. بعد از اینکه این همه مدت آنها را تحمل کرده 

 ته باشد.بود، این ایده بیشتر از آن خوب به نظر می آمد که حقیقت داش

متفاوتی داشت... پایدارتر شده بود انگار دیگر  احساساال چطور مطمئن بود که آنها رفته اند؟ هنوز هم هیزل 

تالش نمی کرد در دو محدوده ی زمانی زندگی کند. تمام عضالت بدنش شروع به استراحت کرد. احساس کرد 

نوعی داشتن فرانک در طول خاموشی به او کمک کرده انگار از ژاکتی که ماه ها درونش بوده، بیرون می لغزد. به 

بود. او تمام گذشته ی خود را زنده کرده بود، درست تا زمان حال. حاال همه ی چیزی که باید نگرانش می بود 

 با فرض اینکه آینده ای داشت. –آینده بود 

اال عصبی النه ی پرسی قایق را به سمت اسکله های مرکز شهر هدایت کرد. وقتی نزدیک تر شدند، 

 کتابهایش را خراش داد.

هیزل هم احساس کرد لب پرتگاه ایستاده است. مطمئن نبود چرا. روزی زیبا و آفتابی بود و سیاتل جای 

زیبایی به نظر می آمد، با ورودی ها و پل ها، جزیره های پر شده از درخت خلیج را خال خالی کرده بود، و کوه 

 دور سر برآورده بودند. هنوز مثل این می ماند که کسی او را می پاید.های از برف پوشیده شده در 

 « آآآ... چرا اینجا توقف می کنیم؟»پرسید: 

رینا یه خواهر اینجا داره. اون از من خواست »پرسی به آنها حلقه ی نقره ای درون گردنبندش را نشان داد. 

 «که پیدایش کنم و این رو بهش نشون بدم.

 مثل اینکه این فکر او را ترسانده باشد.« رینا یه خواهر داره؟»فرانک پرسید: 

ظاهراً رینا فکر می کنه که خواهرش می تونه برای اردوگاه »پرسی سرش را به عالمت موافقت تکان داد. 

 «کمک بفرسته.

از  آمازونی ها، کشور آمازون. هممم. اال به جای آن کتابخانه پیدا خواهد کرد.»اال جویده جویده گفت: 

 «آمازونی ها خوشش نمی آید. درنده. سپرها. شمشیرها. تیز. آی.

 «آمازونی ها؟ مثل... جنگجویان مؤنث؟»فرانک به نیزه اش رسید. 

این ممکنه فرق کنه، اگه خواهر رینا هم دختر بلونا باشه، می تونم بفهمم که چرا به آمازونی ها »هیزل گفت: 

 «ا باشیم؟پیوسته. ولی... برای ما امنه که اینج

 «نه، نه، نه، به جاش کتاب ها رو بگیر. آمازونی ها نه.»اال گفت: 

                                                             
265 Flash Gordon 
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ما باید امتحان کنیم، من به رینا قول دادم. در ضمن، پکس خیلی خوب کار نمی کنه. من »پرسی گفت: 

 «خیلی محکم هلش دادم.

 «اوه.»هیزل به پایین پاهایش نگاه کرد. آب داشت از بین دو تخته ی کف نشت می کرد. 

آره، الزمه که تعمیرش کنیم یا یه قایق جدید پیدا کنیم. من تا االن خیلی با زورم »پرسی موافقت کرد. 

 «نگهش داشتم. اال تو هیچ ایده ای داری که کجا می تونیم آمازونی ها رو پیدا کنیم؟

 «ن رو بکشن، دارند؟و، آآآ، اونا، دوست ندارند، آدم های داخل خط دیدشو»فرانک با حالتی عصبی پرسید: 

اال بعدا دوست ها را پیدا می کند. اال »اال روی اسکله های مرکز شهر پرید، فقط چند صد یارد آنطرف تر. 

 «االن پرواز می کند و می رود.

 و این کار را کرد.

 «خب... این دلگرم کنندست.»فرانک یک پر قرمز را از هوا گرفت. 

اندکی داشتند تا تجهیزاتشان را قبل از اینکه پکس تکه تکه شود تخلیه آن ها در اسکله لنگر انداختند. وقت 

کنند. بیشترش غرق شد و فقظ یک قطعه با یک نقاشی چشم و قطعه ای دیگر با یک حرف پ روی آن روی 

 موج ها شناور ماند.

 «حدس بزن درستش نکنیم، حاال چی؟»هیزل گفت: 

 «امیدواریم که آمازونی ها کمکی کنن.»ه شد. پرسی به تپه های شیب دار مرکز شهر سیاتل خیر

آنها ساعت ها گشتند. مقداری شکالت کارامل نمکی عالی در یک مغازه ی شکالت فروشی پیدا کردند. کمی 

قهوه خیلی قوی خریدند که پس از خوردن آن، هیزل احساس کرد سرش مانند یک ناقوس لرزان شده است. در 

 د و تعدادی ساندویچ سالمون که خیلی خوب کبابی شده بود، خوردند.کافه ای کنار جاده ای توقف کردن

یکدفعه اال را دیدند که بین ساختمان های بلند زوم کرده بود، در هر کدام از چنگالهایش یک کتاب بزرگ 

وز ژوئن، و آالسکا هن 55بود. ولی هیچ آمازونی پیدا نکردند. تمام این مدت هیزل از گذر زمان آگاه بود. امروز 

 خیلی خیلی دور بود.

در نهایت به سمت جنوب مرکز شهر منحرف شدند، به سمت یک میدان که با ساختمان های کوچکتر شیشه 

ای و آجری محاصره شده بود. عصب های هیزل شروع به سوزن سوزن شدن کرد. به اطراف نگاه کرد، مطمئن 

 بود کسی آنها  را می پاید.

 «آنجا.»گفت: 

 سمت چپ آنها کلمه ای داشت که روی در های شیشه ایش حک شده بود: آمازون. ساختمان اداری در

اوه، اوه، نه، هیزل. این یه چیز مدرنه. اون یه شرکته، درسته؟ توی اینترنت جنس می فروشند. »فرانک گفت: 

 «واقعاً آمازونی نیستند.

به این مکان داشت، ولی او و  هیزل احساس بدی نسبت« مگر اینکه...»پرسی به سمت درها به راه افتاد. 

  فرانک به دنبال پرسی رفتند.
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دیوار های شیشه ای، زمین براق مشکی، تعدادی گیاه عالمت  -البی مثل یک آکواریوم خالی ماهی بود

گذاری شده، و مقدار زیادی هیچ چیز دیگر. در مقابل دیوار سیاه، یک راه پله ی سنگی به باال و پایین راه داشت. 

اتاق یک زن جوان با یک لباس سرهمی سیاه ایستاده بود، موهای قهوه ای مایل به قرمز و یک گوشی  در مرکز

است. لبخندش به اندازه ی کافی  266مخصوا گارد امنیتی داشت. برچسب نام گویای این بود که نامش کینزی

کوارتر نگهبان شب بودند. به دوستانه بود، ولی چشمانش پلیس نیو اورلئان را به یاد هیزل می آورد که در فرنچ 

نظر می آمد آن چشم ها همیشه دارند به تو نگاه می کنند، مثل اینکه فکر می کردند که چه کسی ممکن است 

 به آنها حمله کند.

 «می تونم کمکتون کنم؟»کینزی به هیزل سر تکان داد، پسرها را نادیده گرفت. 

 «ا می گردیم.ام... امیدوارم، ما دنبال آمازونی ه»هیزل گفت: 

 کینزی نگاهی به شمشیر هیزل و نیزه ی فرانک انداخت، با اینکه هیچ کدامشان در مه قابل دیدن نبودند.

 «-اینجا محوطه ی آمازون است، شما قرار قبلی با کسی دارید، یا»با احتیاط گفت: 

 هیال... -

 «-ما دنبال یه دختر می گردیم به اسم»پرسی حرف او را قطع کرد.  

به سرعت حرکت کرد، چشمان هیزل تقریباً نتوانست او را دنبال کند. او به سینه ی فرانک لگد زد و  کینزی

او را از عقب پرواز کنان به موازات البی پرتاب کرد. شمشیری را از هوای نازک بیرون کشید، پاهای پرسی را با 

 پهنای تیغه درو کرد و زیر چانه ی او را فشار داد.

دست به شمشیرش برد. دوجین دختر سیاه پوش دیگر راه پله را پر کردند و شمشیر به هیزل، خیلی دیر 

 دست، هیزل را محاصره کردند.

قانون اول: مذکر ها بدون اجازه صحبت نمی کنند. قانون دوم، تجاوز به »کینزی خیره به پرسی نگاه کرد. 

هید دید. اون کسی است که برای سرنوشت سرزمین های ما مجازاتش مرگه. بسیار خوب، شما ملکه هیال را خوا

 «شما تصمیم گیری می کند.

آمازونی ها سالح های هر سه را مصادره کردند و آن ها را از چند رشته پلکان، که هیزل نتوانست بشمارد، 

 پایین انداختند.

ی ورزشی و در نهایت از غاری بیرون آمدند که به قدری بزرگ بود که می توانست ده دبیرستان با زمین ها

همه چیز را در خود جا دهد. چراغ های قوی فلورسنت در طول سقف سنگی می درخشید. کمربندهای حامل 

مثل باریکه های آب در طول اتاق زخم زده بودند و جعبه هایی را در تمام جهت ها حمل می کردند. راهروهایی 

وله های کاال انباشته شده بود. جرثقیل ها سر از قفسه های آهنی تا ناکجا کشیده شده بود، مقدار زیادی از محم

و صدا و بازوهای مکانیکی غژغژ می کردند، جعبه های مقوایی را تا می کردند، محموله ها را بسته بندی می 

کردند، و اشیا را از روی کمربندها برمی داشتند یا روی آن می گذاشتند. بعضی از قفسه ها خیلی بلند بودند و 
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فقط با نردبان های بلند و راهروهای باریک روی دیوار امکان پذیر بود، که مثل داربست های دسترسی به آنها 

 تئاتر به موازات دیوار کشیده شده بود. 

هیزل به یاد فیلم های خبری که در کودکی دیده بود افتاد. همیشه با صحنه هایی از کارخانه هایی که برای 

صدها و صدها اسلحه هر روز از خط بیرون می  -ثیر قرار می گرفتجنگ اسلحه و هواپیما می ساختند، تحت تا

آمد. ولی آن در مقایسه با این هیچ بود، و تقریبا تمام کار با روبات ها و کامپیوترها انجام می شد. تنها انسان 

هایی که هیزل می توانست ببیند چند زن سیاه پوش امنیتی بودند که در راه های باریک گشت می زدند، و 

تعدادی مرد در لباس سرهمی نارنجی مثل لباس های زندان که لیفتراک ها را در طول راهرو می راندند و پالت 

 های بیشتری از جعبه را می رساندند. مردها حلقه های آهنی ای دور گردن خود بسته بودند.

نمی توانست هیزل می دانست که حرف زدن ممکن است خطرناک باشد، ولی او خیلی خشمگین شده بود و 

 « شما برده نگه می دارید؟»جلوی خود را بگیرد. 

 «مرد ها؟ اونا برده نیستند. فقط مرتبه شون هم همینه. حاال، حرکت کن.»کینزی خرناس کشید.  

آنقدر راه رفتند که پاهای هیزل شروع به درد گرفتن کرد. وقتی که کینزی یک ردیف بزرگ از در های 

رد که مطمئنا باید به پایان انبار رسیده باشند؛ کینزی آنها را به سوی یک غار دیگر دوتایی را باز کرد، فکر ک

 هدایت کرد، دقیقاً به بزرگی اولی.

که البته احتماالً درست نبود، ولی برای پاهای او « دنیای زیرین هم به این بزرگی نیست.»هیزل شکایت کرد: 

 جور دیگری به نظر می آمد.

تو پایگاه عملیات ما رو تحسین می کنی؟ بله، سیستم پخش ما جهانی »ند زد. کینزی خودخواهانه لبخ

هست. این چندین سال و بیشتر ثروت ما رو گرفت تا ساخته شد. حاال، در نهایت، ما داریم سود می کنیم. فانی 

هر ملیت دیگه  ها نمی فهمند که دارن پادشاهی آمازونی ها را بنیان گذاری می کنند. خیلی زود، ما پولدارتر از

 «انقالب شروع خواهد شد! -وقتی فانی های ضعیف برای همه چیز روی ما حساب می کنند-ای می شیم. بعد 

 «چی کار می خواین بکنین؟ ترابری مجانی رو لغو کنید؟»فرانک ناله کرد. 

ولی دو  یکی از نگهبان ها با دسته ی شمشیرش به شکم فرانک ضربه زد. پرسی سعی کرد به او کمک کند،

 نگهبان دیگر با نوک شمشیر او را به سمت عقب هل دادند.

تو احترام گذاشتن رو خواهی آموخت. مذکرهایی مثل شما دنیای فانی رو خراب کردن. تنها »کینزی گفت: 

 «-جامعه ی هماهنگ اونیه که زن ها هدایتش می کنن. ما قوی تریم، داناتریم

بس »ش کردند او را بزنند، ولی پرسی جاخالی داد. هیزل گفت: نگهبان ها تال« پست ترید،»پرسی گفت: 

هیال بین ما قضاوت می کنه، درسته؟ »به شکل غیر منتظره ای، نگهبان ها گوش کردند. هیزل پرسید: « کنید!

شاید تو درست می گی. ما »کینزی سر تکان داد. « پس ما رو پیش اون ببرید. ما داریم وقت تلف می کنیم.

یک نگهبان خرخر « منظورت چیه؟»هیزل پرسید: « تری داریم. و زمان... زمان قطعاً موضوع مهمیه.مشکالت بیش
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کینزی دندان « ببریم. شاید نظرش رو اینجوری جلب کنیم. 267ما می تونیم اونا رو مستقیم پیش اوتررا»کرد. 

« ونم. هیال ملکه ست.نه! ممکنه من بزودی یک حلقه ی فلزی ببندم و یک لیفتراک رو بر» قروچه ای کرد.

کینزی شمشیرش را فشرد. برای یک لحظه کینزی فکر کرد ممکن است  «تا امشب.»نگهبان دیگر غرولند کرد. 

کافیه، »آمازونی ها با هم درگیر شوند، ولی به نظر آمد کینزی عصبانیت خودش را کنترل کرد. کینزی گفت: 

از تسمه نقاله ها را گذراندند، و از زیر یک ردیف از بازوهای  آنها از خطی از لیفتراک ها گذشتند، انبوهی« بریم.

 مکانیکی که جعبه ها را بسته بندی می کردند، رد شدند.

بیشتر کاالها به نظر خیلی معمولی می آمدند: کتاب ها، وسایل الکترونیکی، پارچه ی قنداق بچه. ولی در 

یک سمتش بارکد بزرگی خورده بود. از  طناب نوشته مقابل یکی از دیوارها ارابه ای جنگی وجود داشت که در 

 فقط یکی در انبار مانده. سریع سفارش دهید! )در دست تولید است(ای آویزان بود که رویش نوشته بود: 

در نهایت آنها وارد یک غار کوچکتر شدند که به نظر می آمد ترکیبی از محوطه ی بارگیری و اتاق سلطنت 

ه های فلزی به بلندی شش طبقه بودند و با بنرهای جنگی، سپر های رنگ شده، کله های بود. دیوار ها پر از قفس

پرشده ی اژدهایان، هیدراها، شیرهای عظیم و گراز وحشی تزیین شده بود. نگهبان های ایستاده در دو طرف 

کی از ماشین ها چند دو جین لیفتراک بودند که برای جنگ تغییر داده شده بودند. یک مرد با گردنبند آهنین ی

را می راند، ولی جنگجویی آمازونی روی سطحی کلفت در پشت ایستاده بود و یک کمان صلیبی نصب شده را 

 کنترل می کرد. شاخه های هر لیفتراک به شکل تیغه های بزرگ شمشیر تراش داده شده بود.

نمی توانست چیزی که قفسه ها در این بخش به قفس های محتوی حیوانات زنده وصل شده بودند. هیزل 

عقاب دو رگه که باید یک شیردال باشد، و -بولداگ های سیاه، عقاب های عظیم، یک شیر -می دید را باور کند

 یک مورچه ی قرمز در اندازه ی ماشینی جمع و جور.

الی با وحشت لیفتراکی را نگاه کرد که وارد اتاق شد و قفسی حامل پگاسوسی سفید و زیبا را برداشت، و در ح

 که اسب به اعتراض ناله می کرد سرعت گرفت. 

 «با اون حیوون بیچاره چیکار می کنید؟:»هیزل با لحن ملتمسانه ای گفت 

پگاسوس؟ چیزیش نمی شه. حتما یکی سفارشش داده. بارگیری و اداره ی بارها سریعه، »کینزی اخم کرد. 

 «-ولی

 «تو می تونی آنالین یه پگاسوس بخری؟»پرسی پرسید:

بدیهیه که تو نمی تونی، مذکر. ولی آمازونی ها می تونن. ما پیروانی در سراسر دنیا »ینزی به او خیره شد. ک

 «داریم. اونا به تجهیزات نیاز دارن. از این طرف.

در پایان انبار یک سکو بود که از پالت های کتاب ساخته شده بود: پشته ای از رمان های خون آشام، دیوار 

وحشت جیمز پترسون و تختی پادشاهی که از هزاران نسخه از کتابی به نام پنج عادت زنان بسیار هایی از ژانر 

 تهاجمی ساخته شده بود.
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هیزل فرض  -در پایین پله ها، آمازونی های زیادی در استتار بحث داغی داشتند و در همان حال زنی جوان

 داد.از تخت خودش نگاه می کرد و گوش می  -کرد، ملکه هیال

هیال حدوداً بیست ساله بود، مثل یک ببر الغر و باریک. لباس سرهمی کشی و چکمه های سیاه به تن 

داشت. هیچ تاجی بر سر نداشت، ولی دور کمرش کمربند عجیبی از اتصاالت به هم پیوسته ای از طال بود، مانند 

تر، شاید، ولی با همان موهای بلند کمی پیر -الگوی یک هزارتو. هیزل باور نمی کرد چقدر او شبیه ریناست

مشکی، همان چشم های تیره و همان بیان سخت، مثل اینکه می خواست تصمیم بگیرد که کدام یک از آمازونی 

 های او بیشتر سزاوار مرگ است.

مامور های اوتررا، دروغ هاشون رو منتشر »  کینزی نگاهی به بحث و درگیری انداخت و با تنفر خرخر کرد.

 «ند.می کن

 «چی؟»فرانک پرسید: 

سپس هیزل خیلی ناگهانی ایستاد و نگهبانان پشت سرش سکندری خوردند. چند فوت تا تخت ملکه، دو 

نه از نوع بالدارش، ولی یک نر باشکوه و  -آمازونی از یک قفس نگهبانی می کردند. داخل آن یک اسب زیبا بود

قهوه ای درنده اش هیزل را زیر نظر داشت. و هیزل می قدرتمند با پوست عسلی و یال مشکی رنگ. چشمان 

 توانست قسم بخورد که بی صبر به نظر می آمد، مثل اینکه فکر می کرد: وقتی اینجا بیایی.

 «خودشه،»هیزل زمزمه کرد: 

 «اون، کی؟»پرسی پرسید: 

آه، بله. »اش نرم شد.  کینزی از دلخوری اخم کرد، اما وقتی جایی که هیزل داشت نگاه می کرد را دید، قیافه

 «خوشگله، اینطور نیست؟

هیزل پلک زد تا مطمئن شود توهم ندارد. این همان اسبی بود که او در آالسکا تعقیب کرده بود. او در این 

 باره مطمئن بود... ولی این غیر ممکن بود. هیچ اسبی نمی توانست آنقدر زندگی کند.

 «اون... اون برای فروشه؟»کند. هیزل به سختی می توانست صدایش را کنترل 

 تمام نگهبان ها خندیدند.

اون یک گنج »، مثل اینکه او می توانست هیجان هیزل را درک کند. « ،268اون آریونه»کینزی صبورانه گفت: 

 «قوی ترین جنگجوی ما مدعی اونه، اگه تو پیشگویی رو باور کنی. -شاهانه ی آمازونی هاست

 «پیشگویی؟»هیزل پرسید: 
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 «فراموشش کن. ولی نه اون برای فروش نیست.»کینزی دردناک شد، تقریباً خجالت زده.  لحن

 پس چرا داخل قفسه؟ -

 «به خاطر اینکه... اون سخته.»کینزی دهن کجی کرد. 

دقیقاً با اشاره، اسب سرش رو به در قفس کوبید. میله های فلزی لرزیدند و نگهبان ها با حالتی عصبی فرار 

 کردند.

خواست اسب را آزاد کند. او آن اسب را بیشتر از هر چیز دیگری که قبالً خواسته بود می خواست.  هیزل می

ملی پرسی، فرانک، و یک دوجین نگهبان آمازونی به او خیره بودند، پس تالش کرد که احساسات خود را مخفی 

 «فقط پرسیدم. بریم ملکه رو ببینیم.»کند. خودش را جمع و جور کرد و گفت: 

گیری رو به روی اتاق پر سرو صداتر شده بود. باالخره ملکه متوجه شد که گروه هیزل نزدیک می شود و در

 «کافیه!»بشکنی زد: 

 آمازونی های درگیر سریع ساکت شدند. ملکه آنها را به کناری فرستاد و با اشاره کینزی را به جلو فرا خواند.

 «-ه ی من، این نیمه خدایانملک»کینزی، هیزل و دوستانش را به جلو هل داد. 

 «تو!»ملکه روی پاهایش بلند شد. 

 او با خشمی کشنده به پرسی جکسون خیره شد.

از آن  269پرسی جویده جویده چیزی به یونانی کهن گفت که هیزل کامالً مطمئن بود راهبه های سنت اگنس

 خوششان نمی آمد.

 «دریایی.تخته رسم گیره دار، چشمه ی آبگرم. دزدان »پرسی گفت:

این برای هیزل بی معنی بود، ولی ملکه سر تکان داد. او از سکوی پرفروش ترین های خود پایین آمد و 

 خنجری را از کمربند خود درآورد.

تو خیلی احمق بودی که به اینجا آمدی، تو خونه ی من رو نابود کردی. تو من و خواهرم رو به »گفت: 

 «تبعیدی و زندانی تبدیل کردی.

 «پرسی، این زن ترسناک با خنجر داره راجع به چی حرف می زنه؟»ک با ناراحتی گفت: فران

شاید اون شروع به درمان ذهن من کرده. دریای  -جزیره ی سیرس، یادم اومد. خون گورگون»پرسی گفت: 

احره کار می هیوالها. هیال... اون تو اسکله به ما خوش آمد گفت، ما رو برد تا رئیسش رو ببینیم. هیال برای س

 «کنه.

تو داری به من می گی فراموشی داشتی؟ می دونی، »هیال دندان های سفید بی نقص خودش را عریان کرد. 

 «من شاید باید حرفت رو باور کنم. دیگه چه دلیلی داره که انقدر احمق باشید که بیاید اینجا.

 «ما با صلح اومدیم، پرسی چیکار کرده؟»هیزل اصرار کرد: 
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صلح؟ اون چیکار کرده؟ اون مذکر مکتب جادوی سیرس رو از بین »روهایش را برای هیزل باال برد. ملکه اب

 «برده!

 «سیرس من رو به یه خوکچه تبدیل کرد!»پرسی اعتراض کرد: 

عذری در کار نیست! سیرس کارمند خوب و بخشنده ای بود. من یه اتاق مبله داشتم، یه برنامه »هیال گفت: 

 «-نی، پلنگ خونگی، معجون های مجانی، همه چی! و اون نیمه خدا با دوستاش، اون بلوندی سالمتی، دندا

درسته. من »انگار که می خواست خاطراتش زودتر برگردند. « آنابث.»پرسی به سرش ضربه ی آهسته ای زد. 

 «با آنابث اونجا بودم.

تو تاحاال توسط دزدای »و به هیزل کرد. هیال ر« ریش سیاه با دزدای دریاییش. -تو اسیرای ما رو آزاد کردی»

دریایی دزدیده شدی؟ اصالً خوب نیست. اونا چشمه ی ما رو خشکوندن. من و خواهرم ماه ها اسیر اونا بودیم. 

خوب، دزدا »لرزید. « بودیم. ما سریع یاد گرفتیم بجنگیم. اگه یاد نمی گرفتیم... 270خوشبختانه ما دخترای بلونا

تردید داشت « -رام بذارن. باالخره راهمون رو به سمت کالیفرنیا پیش گرفتیم جایی که مایاد گرفتن به ما احت

 «وقتی که من و خواهرم از هم جدا شدیم.»مثل اینکه خاطره ای دردناک بود. 

به سمت پرسی رفت تا وقتی که صورت هایشان درست مقابل هم قرار گرفت. خنجرش را زیر چانه ی پرسی 

جات پیدا کردم و موفق شدم. پیشرفت کردم تا وقتی که ملکه ی آمازونی ها شدم. پس شاید البته، من ن»برد. 

 «من باید از تو تشکر کنم.

 «خواهش می کنم.»پرسی گفت: 

 «بی خیال. فکر کنم بکشمت.»ملکه خنجرش را کمی عمیق تر فرو کرد. 

 «گردنبندش نگاه کن.صبر کن! رینا ما رو فرستاده! خواهرت! به حلقه ی تو »هیزل جیغ زد: 

هیال اخم کرد. او چاقویش را به سمت گردنبند پرسی پایین تر آورد تا وقتی که روی حلقه ی نقره ای قرار 

 گرفت. رنگ از رخش پرید.

 «اینو توضیح بده. فوری.»به هیزل خیره شد. 

فسرشان بود و ارتش هیزل تالش کرد. اردوگاه ژوپیتر را توصیف کرد. به آمازونی ها در باره ی رینا که ا

هیوالها که داشتند به سمت جنوب می رفتند گفت. به آنها درباره ی مأموریتشان درباره ی آزاد کردن 

 در آالسکا گفت. 271تاناتوس

وقتی هیزل داشت حرف می زد، یک گروه دیگر آمازونی وارد اتاق شدند. یکی از بقیه بلندتر و پیرتر بود، با  

ی و رداهای ظریف ابریشمی مانند یک کدبانوی رومی. بقیه ی آمازونی ها برای او راه موهای بافته شده ی نقره ا

تا وقتی او متوجه شد او و  -باز کردند و با چنان احترامی با او برخورد کردند که هیزل فکر کرد او مادر هیال است

 هیال چگونه خنجرهایشان را به سوی هم نشانه رفتند.

 «پس ما به کمک تو احتیاج داریم، رینا به کمک تو احتیاج داره.» هیزل داستانش را تمام کرد.
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و همه چیز.  272مهره ها، حلقه، لوح پروباتیو -هیال طناب چرمی پرسی را کشید و آن را از گردنش کند

 «-رینا... اون دختر احمق»

ای اطرافش هم خندید و آمازونی ه« خوب! رومی ها به کمک ما احتیاج دارند؟»زن پیر حرفش را قطع کرد. 

 به او پیوستند.

در روزهای من چند بار ما با رومی ها جنگیدیم؟ چند بار آنها خواهران ما رو توی نبرد کشتن؟ »زن پرسید: 

 «-وقتی من ملکه بودم

 «اوتررا، تو به عنوان یه مهمون اینجا هستی. تو دیگه ملکه نیستی.»هیال حرف او را قطع کرد: 

حد اقل، تا امشب.  -همونطور که شما می فرمایید»د و به تمسخر تعظیمی کرد. زن پیر دستهایش را باز کر

من توسط خود مادر زمین برگردونده شدم. »او کلمه را طعنه وار گفت. « ولی من حقیقت رو می گم، ملکه هیال.

وی کنن، من مژده های یک جنگ جدید رو آوردم. چرا آمازونی ها باید از ژوپیتر اون پادشاه احمق المپ پیر

 «-وقتی می تونیم از یه ملکه پیروی کنیم؟ وقتی من فرماندهی رو بدست بگیرم

 «اگه تو فرماندهی رو در دست بگیری، اما االن، من ملکه هستم. حرف من قانونه.»هیال گفت: 

اوتررا به آمازونی های جمع شده نگاه کرد، که خیلی ثابت ایستاده بودند، مثل اینکه آنها « می فهمم.»

یعنی ما اونقدر ضعیف شدیم که به یک نیمه خدای »خودشان را در یک سیاهچال با دو ببر گنده یافته باشند. 

مذکر گوش می دیم؟ شما زندگی این پسر نپتون رو می بخشید، حتی با اینکه یکبار خونتون رو نابود کرده؟ 

 «شاید شما بهش اجازه می دید که خونه ی جدیدتون رو هم نابود کنه!

 زل نفسش را نگه داشته بود. آمازونی ها به هیال و اوتررا نگاه کردند، دنبال هر نشانه ای از ضعف بودند.هی

وقتی که همه ی حقایق رو فهمیدم، قضاوت می کنم. من این طور قضاوت می »هیال با لحن سردی گفت: 

این وظیفه »مت هیزل دراز کرد. او یک انگشتش را به س« با دلیل، نه ترس. اول، من با این حرف می زنم. -کنم

ی منه که به یه جنگجوی زن گوش بدم قبل از این که اون و یارانش رو به مرگ محکوم کنم. این روش آمازونی 

 «هاست. یا شاید سالها زندگی در دنیای زیرین حافظت رو خراب کرده، اوتررا؟

 زن پیر نیشخند زد، ولی هیچ تالشی برای درگیری نکرد.

 «این مذکرها رو به سلول های نگهداری ببر. بقیه ی شما، ما رو ترک کنید.»ت کینزی رو کرد. هیال به سم

به فرمان ملکه تون گوش کنید. ولی اگه هر کدوم از شما می »اوتررا دستش را به سوی جمعیت دراز کرد. 

 «خواد راجع به گایا بدونه، و آینده ی درخشانمون با اون، با من بیاد!

می از آمازونی ها او را تا بیرون اتاق همراهی کردند. کینزی با انزجار خرناسی کشید، سپس او چیزی حدود نی

 و نگهبانانش پرسی و فرانک را بردند.

طولی نکشید که هیال و هیزل تنها شدند البته به جز نگهبانان شخصی هیال. با عالمت هیال، حتی آنها هم از 

 گوش رس دور شدند.
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کرد. عصبانیتش از بین رفته بود و هیزل افسردگی را در چشمانش دید. ملکه مثل  ملکه به سمت هیزل رو

 یکی از حیوانات قفسی اش شده بود که داشت روی تسمه نقاله حرکت می کرد.

 «باید حرف بزنیم، وقت زیادی نداریم. نیمه شب، احتماالً من دیگه مردم.»هیال گفت: 
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XXXI 

 هیزل

 پورسیناعلی مترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 هیزل دنبال راهی برای فرار می گشت.

ا نیز اعتماد نداشت. فقط در اتاق سه نگهبان بودند که ردیگر اوتر بانویبه  قطعاً هیال اعتماد نداشت،ملکه به  

 .فاصله ی زیادی با آن ها داشتند

زلزله  اتاق پادشاهیشاید بتواند در  کرد هیزل فکردر این عمق زیر زمین، هیال فقط به یک خنجر مسلح بود.  

فرار کند اگر می توانست حواسشان را پرت کند ممکن بود بتواند  کپه ای سنگ یا طال احضار کند.ایجاد کند یا 

 و به دنبال دوستانش برود. 

شت ولی هیزل یک خنجر دافقط با این که هیال  ها را شنیده بود. یهیزل تعریف مبارزه ی آمازونمتأسفانه 

بازرسی بدنی اش نکرده بودند که به  .می تواند از آن خنجر به خوبی استفاده کند. هیزل مسلح نبود، مطمئن بود

 .اما شمشیرش را گرفته بودنداین معنا بود خدا را شکر چوب آتش فرانک را از کتش برنداشته بودند 

ما به تالش تو احترام می ذاریم ولی  فراموش کن، ور فرار» چون گفت: ،رسید ملکه افکار اورا خواندهبه نظر می

 «مجبور می شیم بکشیمت.

 .هشدار ابتب ممنون -

رینا  ومدین وشما به قصد جنگ نی باور دارم که ،کمترین کاری بود که از دستم برمیومد» هیال شانه باال انداخت:

 «شما را فرستاده است.

 ن.کمک کنی ینولی شما نمی خوا -
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نیمه  ها مخصوصاًادنیمه خها همیشه با  یآمازونعجیبه، » د.نگاه کر از پرسی گرفته بود،ا که نبندی ردملکه گر

 274سیلیاتپن اما آشیل ملکه ی ما، ،جنگیدیمدر جنگ تروا  273ریامپما برای پادشاه . مشکل داشتند مرد یهاادخ

 ی کهکمربند همینرا به سرقت برد،  275ن هم هرکول کمربند جادویی ملکه هیپولیتااوقبل از . سال ها کشت ور

 قرن ها طول کشید تا به حال قبل برش گردوندیم.  بستم.

اولین  276اون هم، اون وقتا که تازه ملت آمازونی تشکیل شده بود، یه قهرمان به اسم بِلِروفونمدت ها قبل از 

 «ملکه امون، اوتررا رو کشت.

 منظورتون همین خانمی که... -

 .ا دختر آرسربله اوتررون. که همین االن رفت بی -

 مارس؟ -

در زمانی که همه ی  ،ا مدت ها قبل از رم زندگی می کردراوتر. آرس نه، قطعاً» :اخالق گرفتقیافه ای بدهیال 

بچه  .متاسفانه بعضی از جنگجویان ما هنوز هم روش های قدیمی را ترجیح می دهند. یونانی بودند نیمه خدایان

 «.همیشه بدترینندمعموالً آرس... آن ها  های

 روش ها قدیمی... -

علیه و  ددارن دمعتقد بود آن ها وجو 277اکتاوین یونانی شایعاتی شنیده بود. نیمه خداهایهیزل همیشه در مورد 

. او به هیزل برچسب یونانی شرور حتی بعد از آمدن پرسیباور نکرد هرگز هیزل اما او  .رمی ها توطئه می کنند

 «منظورت اینه که آمازونی ها ترکیبی هستن... ترکیبی از یونانی و رومی؟»بود.  یا نقشه کش نزده

مهره های سفالی و صفحه ی پورباتیو. حلقه ی نقره ای رینا را از رشته بیرون کشید  -به بررسی گردن بند هیال 

ابعاد خدایان  .اده اندژوپیتر درباره ی یونانی ها به شما یاد نداردوگاه  تویفکر کنم »و در انگشت خودش کرد. 

. جاودانه بودن، اونا رو متمایل به جمع کردن ویژگی های مختلف هادس ،پلوتو. مارس ،آرسمختلفی دارند. 

ترکیبی از تمام فرهنگ هایی که قرن ها بر آنها تأثیر داشتن. می  -کرده. اونا رومی، یونانی و آمریکایی هستن

 «فهمی؟

 ؟هستن یمه خدانها  یتمام آمازون .مطمئن نیستم  -
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. یه عده تا نسل هستن نیمه خدایانها مقداری خون جاودان دارن ولی بعضی فرزندان  یتمام آمازون -

. کینزی که تو را به این جا آورد از خدایان کوچکتر هستن های بیشماری آمازونی بودن. بعضی ها هم

 .است... اون االن اینجاست نیمفدختر یک 

 «...امازندونی شدن  زندانیا»دختری با موی بلوند نزدیک آنها آمد و گفت: 

 «اما چی؟»هیال گفت: 

 .سفم ملکه ی منأمت ا باشن...اونا تعدادی از پیروانش را در اطرف سلول مستقر کرده تا مواظب راوتر -

 .«یمیت اینجا حرف می زدعما داشتیم درباره ی وض .نوهمین جا بم مهم نیست،» هیال گفت:

 «ه.راه بیندازداخلی ها جنگ  یتا بین آمازون وندبه زندگی برگرد ورا ررگایا اوت» هیزل حدس زد:

و حاال می خواد فرماندهی  افسانه است هرا میان مردم ما یراوتاگه نقشه اش این بوده، مؤثر بوده. » هیال گفت:

 دنبال می کنن، اه اون روخواهرن من هم ر می ها حمله کند و بسیاری ازوو به ر هگیرببه دست  وها ر یآمازون

 .«هنوز به من وفادارند یافرادی مانند کینز البته نه همه،

 «ه. اون حتی...را روحراما اوت» هیزل گفت:

وقتی یه  من سال های زیادی با سیرس جادوگر کار می کردم وواقعی نیست؟ . »با دقت به هیزل خیره شد ملکه

 «هزار و نهصد و بیست؟ هزار و نهصد و سی؟ ردی هیزل؟ی مُتو کِ روح بازگشته رو ببینم تشخیص می دم.

بگیرم این  ور نبلکه برگشته ام تا جلوی اورو گایا نفرستاده اما من هزار و نهصد و پنجاه و دو. »هیزل گفت: 

 «ه.شانس دوم من

در مورد شانسای »ثقیل ها جنگی که حاال خالی بودند، نگاه کرد. جر هیال به ردیف« شانس دوم...» هیال گفت:

اگه به اون روزا برمی گشتیم، منو  اون زندگی پیشین من رو از بین برد.  -دوم می دونم.اون پسره پرسی جکسون

آرایش می کردم. من یه منشی درخشان بودم، یه و می پوشیدم  لباس های پر زرق و برق نمی شناختی. 

 «ربی نفرین شده.عروسک با

ه شیطان انجام داد کردن دورسه انگشتش را روی قلبش کشید مثل ژست وودویی که مادر هیزل برای کینزی 

 بود.

. ما دخترای الهه ی جنگ، بلونا بودیم. می برای من و رینا بود ای نهوجزیره ی سیرس خ»ملکه ادامه داد: 

. آزاد کرد ودزد های دریایی ر جکسون، تا وقتی که پرسی خواستم از رینا در برابر تمام خشونتا محافظت کنم.

 «فهمیدیم که کارمون با اسلحه ها خوبه. توی می خواستم بابت بالیی که پرسی سرمون آورده، بکشمش.
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 «اردوگاه ژوپیتر شد. تو ملکه ی آمازونی ها شدی. شاید این سرنوشتت بوده. 278اما رینا پراتور»هیزل گفت: 

 .«ملکه نباشم هدیگبه بعد امشب از ولی ممکنه »دستی کشید.به گردن بند هیال 

 .«شما پیروز خواهید شد» کینزی اصرار کرد:

به نبرد  ورا من ررنطور که دیدی اوتوهیزل هم ه.ببینیم فرمان سرنوشت چیتا » هیال بدون هیچ هیجان گفت: 

 می جنگیم.و تخت و نیمه شب برای تاج  سته یاین کار حق هر آمازون. تن به تن دعوت کرده

 «درسته؟ خوبیناما شما  اما...»هیزل گفت: 

 «ه.را بنیان گذار آمازونرخب شاید ولی اوت» هیال لبخند خشکی زد:

 اون خیلی پیرتره. شاید به خاطر این که مدت زیادی مرده بوده، تمرین نداشته باشه. -

  ه...جنگ تا سر حد مرگیه این . می دونی هیزل هباش توامیدوارم حق با  -

این که چطور به لطف گایا  -منتظر ماند تا عمق فاجعه را درک کند. هیزل حرف فینئاس در پورتلند را بیاد آورد

 یک میانبر در مرگ زده است. به یاد آورد که چطور گورگون ها در تایبر سعی در بازسازی داشتند. 

تانوس در غل و زنجیرباشه، اون در مرگ حتی اگه بکشیش. اون سریع برمی گرده. تا وقتی که نان»هیزل گفت: 

 «نمی مونه.

فردا برمی گرده  کستش بدم،امشب ش هاگحتی بنابراین  هبمیر ممکن نیسترا به ما گفت راوت .دقیقاً» هیال گفت:

تا دوباره مبارزه کنه. هیچ قانونی برای به مبارزه نطلبیدن چندین باره ی ملکه وجود نداره. می تونه هر شب باهام 

 «رزه کنه تا این که منو از پا بندازه. من نمی تونم ببَرَم.مبا

ها  یآمازون به آنجا نشسته وموهای نقره ایش تصور کرد که و  ردایی باشکوهبا را  را راوت شد.هیزل به تخت خیره 

 دستور حمله به روم را می دهد. صدای گایا را تصور کرد که این غار را پر می کند.

 «؟دارنن یا همچین چیزی خاا ...ها قدرت های یآمازونه. وجود دار یراه هیحتماً » هیزل گفت:

گروهی کماندار داریم که  ه ای.مثل هر فانی دیگ ی میریم درستما م ه.های دیگنیمه خدابیش تر از نه  -

اونا با آمازونی ها اشتباه گرفته می شن اما شکارچی ها همراهی با مردها رو  هستند.آرتمیس  از پیروان

ما ترجیح می دیم تا به بهترین  -کردن تا زندگی تقریباً بی نهایتی رو بدست بیارن اما ما آمازونی هاول 

 نحو ممکن زندگی کنیم. عشق می ورزیم، می جنگیم و می میریم.

 .من فکر می کردم شما از مردها متنفرید -

                                                             
278 praetor 
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 د.هیال و کینزی خندیدن

فقط می خوایم نشونشون بدیم که دستور میده. اما نه نه ما از مردان متنفر نیستیم ؟ فرت از مردانن»ملکه گفت: 

این دیگه مسئله ای نیست. اگه می تونستم پیروانم رو جمع می کردم و به کمک خواهرم می رفتم. متأسفانه 

ی شه. اون با اوتررا ملکه م -اینا همش به زمان برمی گرده -قدرتم متزلزل شده. وقتی توی مبارزه کشته بشم

نیروهای ما به سمت ارودگاه ژوپیتر می ره اما اون برای کمک به خواهرم نمی ره. اون داره میره به ارتش هیوالها 

 «بپیونده.

گایا  یاز خدمتکارا هیکی دیگ رو کشتیم. اسئفین ،من و دوستانمما سعی کردیم جلوش رو بگیریم. »هیزل گفت: 

 !«کنیم شاید ما بتونیم کمک. پورتلند توی

شما نمی تونین دخالت کنین. به عنوان ملکه باید مبارزه ام رو خودم انجام بدم. از اون »ملکه سرش را تکان داد. 

گذشته، دوستات زندونی شدن. اگه بذارم برن، به نظر ضعیف می رسم. یا من باید شما رو به عنوان متجاوز به 

 «این کار رو می کنه. حریم اعدام کنم یا اوتررا بعد از این که ملکه شد

 «خب حدس می زنم هر دومون مردیم. من برای بار دوم.»قلب هیزل فرو ریخت. 

 شیهه کشید.عصبانی نر آریون گوشه ی اتاق،در قفس 

 .«فرزند سرس و نپتون -به نظر میاد اسب ناامیدیت رو حس کرده. جالبه. اون نامیراست، می دونی»گفت:  ملکه

 «ه.خدا یک اسبفرزند دو »هیزل پلک زد: 

 ه.داستانش طوالنی -

 اوه.  -

 .هیزل احساس کرد از خجالت صورتش داغ می شود

ه مثل باد از می تونآریون اما  همعروف تربا اون باالش هر چند پگاسوس  ه.هانجسریعترین اسب  ناو»هیال گفت: 

یکی از  -که گرفتیمش . سال ها طول کشیدسریعتر نیست نهیچ موجودی در جهان از اوروی زمین و دریا بدوه. 

فکر می کنم از  بزرگترین پاداش هامون. اما برامون فایده ای نداشته. اسب نمی ذاره هیچکس سوارش بشه.

 «ه. اون همه چی می خوره ولی طال رو ترجیح می ده.نوهم گر شهزینه ی نگهداری ه.متنفر ی هاآمازون

 «؟هخورطال می ناو»موهای پشت گردن هیزل سیخ شد. 

. فکر می کرد قطعه طالهایی که از ردپایش ظاهر دنبال می کرددر آالسکا سالها پیش اسب او را د آورد که به یا

 می شد را می خورد.
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د، تکه ای طال به اندازه ی گوجه از دل زمین زمین ترک خور فشار داد. فوراً زانو زد دستش را بر زمین گذاشت و

 ی کرد. بیرون زد. هیزل ایستاد و جایزه اش را بررس

 .«مراقب باش... هیزل، چه جوریتو »: نفس نفس زنان گفت ملکه  هیال و کینزی به او خیره شدند.

 .خورد از کف دستش را طالاسب به آرامی  دستش را میان نرده ها کرد.هیزل به قفس نزدیک شد و 

 «نکردنیه. آخرین دختری که سعی کرد...باور » :گفت کینزی

هیزل را به شگفتی جدیدی نگاه می کرد انگار داشت « حاال یه دست آهنی داره.»رد. ملکه جمله اش را تمام ک

هیزل، ما سالیان سال وقت صرف کردیم تا اینو شکار کنیم. پیشگویی شده »می سنجید که بیشتر بگوید یا نه. 

رو به قرنی جدید از  که شجاع ترین مبارز زن می تونه ارباب آریون بشه و با موفقیت بر آن سوار شد و آمازونی ها

موفقیت هدایت کند. حاال هیچ آمازونی نمی تونه بهش دست بزنه، چه برسه به این که کنترلش کنه. حتی اوتررا 

 «سعیش رو کرد و شکست خورد. دو نفر دیگه در تالش برای سوار شدن روی اون مردن.

. بار دیگر هیزل باید نگران می شد ولی نمی توانست تصور کند اسبی به زیبای آریون به او آسیب برساند احتماالً

و او در پاسخ دست هیزل را بو می کرد انگار می اسب را نوازش کرد دستش را از میان میله ها رد کرد و پوزه ی 

 بازم طال، اوووم.گفت 

 می تونم بهت غذا بدم آریون. -

 «اما فکر کنم قراره اعدام بشم.»عنادار به ملکه انداخت. هیزل نگاهی م

 «باور نکردنیه.»ملکه هیال از اسب به هیزل و از هیزل به اسب نگاه می کرد. 

 .او طالی دیگری به اسب داد و به آرامی سوار اسب شد

 «...؟ه کهپیشگویی... ممکن» گفت:کینزی 

تو »ملکه به کار افتاده است و دارد نقشه ای می کشد.  هیزل تقریباً می توانست ببیند چرخ دنده های مغز

  «شجاعی، هیزل لوسکه. و به نظر می رسه آریون تو رو انتخاب کرده. کینزی؟

 ؟بله ملکه ی من -

 را از سلول ها مراقبت می کنند؟رگفتی پیروان اوت -

 ...«سفمأبله من باید پیش بینی می کردم، مت»کینزی سر تکان داد. 

 مشکلی نیست. نه  -
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را ربرای اوت قطعاً»چشمان ملکه درخشید درست مثل هانیبال فیل در زمان هایی که قلعه ای را فتح می کرد. 

مثال اگه یه خارجی شکستشون بده و زندانیا رو آزاد  -وظفه اشون شکست بخورنکه پیروانش در  هشرم آور

 «کنه.

 «ه.بله بانو بسیار شرم آور» کینزی لبخند زد:

 «مورد نمی دونن. کینزی حرفی پخش نمی کنه. اینالبته هیچ کدوم از محافظای من در »هیال گفت: 

 «البته که نمی کنم.»کینزی موافقت کرد: 

و ما نمی تونیم به تو کمکی کنیم. ولی اگه یه جوری زورت به محافظا »ملکه یک ابرویش را برای هیزل باال برد. 

 «مثالً اگه کارت یکی از محافظای آمازونی رو برداری...برسه و دوستات رو آزاد کنی... 

 «با یه کلیک خرید فعال می شه که با یه کلیک در زندون رو باز می کنه.» کینزی گفت:

این اتفاق افتاد. سالح های دوستات رو می تونی توی محل نگهبانی کنار  -خدایی نکرده! -اگه»ملکه ادامه داد: 

نه؟ اگه راهت به سمت تاالر پادشاهی خورد اونم وقتی که من برای دوئلم آماده می سلول پیدا کنی. و کی می دو

شم... خب همون طور که گفتم آریون ها خیلی سریعن. خجالت آوره که دزدیده بشه و برای فرار از اون استفاده 

 «بشه.

دا کرده بود. آریون... به یک پریز برق متصل شده است. الکتریسیته در تمام بدنش جریان پیهیزل احساس کرد 

آریون می تونست مال اون باشه. تمام کاری که باید می کرد این بود که دوستاش رو نجات بده و راهش رو از 

 «ملکه هیال. من... من چندان جنگجوی خوبی نیستم.»میان ملتی از آمازونی های آموزش دیده باز کنه. گفت: 

پیشگویی  هاگ . وبا تدبیر هستی س می کنم تو کامالًمن احساهیزل.  هانواع بسیاری جنگ وجود دار -

موفق وس اتتان توی جستجوت برای آزاد کردن اگر تو بتونی. به ملت آمازون کمک می کنی هدرست باش

 بشی. در ازاش...

 برگردن اگه مرده باشن. نمی تونن  هرا دیگراوت ...کسایی مثل -

 «ب تا وقتی که موفق بشیم.اوم. فقط باید شکستش بدی... اوم، هر ش»هیزل گفت: 

 «ه.به نظر می رس ناممکنکه ه هر دو وظایفی پیش رومون هبه نظر می رس : »سر تکان داداندوهگین هیال 

 م. تو هر چند بار هم که باشه پیروز می شی. کنمی اعتماد  توم به ردی ومناعتماد کبه من اما تو » هیزل گفت:

  پرسی را درآورد و آن را کف دست هیزل گذاشت. هیال گردن بند 

 «امیدوارم حق با تو باشه. اما هرچه زودتر موفق بشی بهتره. آره؟»ملکه گفت: 
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هیزل گردن بند را داخل جیبش گذاشت. با ملکه دست داد و در عجب بود که به این زودی با کسی دوست 

 مخصوصا کسی که می خواست او را به زندان بفرستد. -شده

این گفتگو هرگز اتفاق نیفتاده. زندانیمون رو ببر به سلولش و بسپرش به نگهبونای اوتررا. »هیال به کینزی گفت: 

و مطمئن شو که قبل از این که اتفاق ناخوشایندی بیفته اونجا رو ترک کنی. نمی خوام پیروان وفادارم برای فرار 

 «از زنده مقصر دونسته بشن.

 داشت.  اوو برای اولین بار هیزل به رینا حسادت کرد. آرزو کرد که کاش خواهری مثل  ملکه لبخندی موذیانه زد

 «خدانگهدار هیزل لوسکه. اگه هر دو امشب بمیریم، خب، خوشحالم که دیدمت.»ملکه گفت: 
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XXXII 

 هیزل

 نینا، دختر ایرانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

، در ارتفاع شش فوتی در هوا معلق بود. کینزی او را مجبور باالی یک راهروی انباری مانندزندان آمازون بر 

کرد تا از سه نردبان که به طرف یک راهروی باریک فلزی می رفت، باال برود. سپس دستان هیزل را از پشت به 

 صورت شُل بست و او را در جهت مخالف صندوقچه های جواهرات هل داد.

در زیر نور زننده ی المپ های مهتابی، ردیفی از قفس های آویزان از کابل های زنجیره مانند  صد متر جلوتر،

دیده می شد. پرسی و فرانک هم در دو قفس زندانی بودند و بی صدا با یکدیگر حرف می زدند. در کنار آنها، در 

یک لوح کوچک سیاه رنگ، در راهروی باریک، سه تا از نگهبان های آمازون روی نیزه های خود خم شده و به 

دستشان خیره شده بودند انگار که دارند آن را می خوانند. هیزل فکر کرد که آن لوح برای آنکه یک کتاب باشد 

انسان های -خیلی نازک به نظر می رسد. بعد به نظرش رسید که شاید آن لوح ها نوعی کامپیوتر کوچک باشند

یا شاید هم  یکی از فناوری های مرموز آمازون! این فکر هیزل درست لپ تاپ و  -امروزی به آن چه می گویند؟

 به اندازه ی جرثقیل های جنگی در طبقه پایین، ناراحت کننده بود.

صدایش به اندازه ی کافی بلند بود تا نگهبانان آن را بشنوند. کینزی « حرکت کن دختر!»کینزی دستور داد: 

 شمشیر خود را به پشت هیزل فشار داد.

ی  نجات کرد اما ذهنش در حال مسابقه دادن بود. او به یک نقشهتوانست آرام حرکت مییزل تا آنجا که میه

نقص احتیاج داشت اما تا آن زمان هیچ چیز به ذهنش نرسیده بود. کینزی مطمئن شد که هیزل به راحتی بی

جنگجوی آموزش دیده ایستاده بود و چند هنوز هم با دست خالی در مقابل سه تواند دستبندش را بشکند هرمی

 مجبور بود قبل از اینکه او را داخل یکی از قفس ها بیاندازند، کاری کند.

عیار توپاز آبی  42انگشترهای هیزل از کنار صندوقچه هایی عبور کرد که روی بر چسب آنها نوشته شده بود: 

ت در کنار صندوقچه ی دستبندها یک درس .دستبند نقره ای رفاقت روی برچسب دیگری نوشته شده بود: و
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هرکس این صندوقچه را همراه با یک مجسمه ی چراغ دار گنوم، داد: نمایشگر الکترونیکی این جمله را نشان می
 % سود کند!21برای تزئین باغ و نیزه ی آتشین مرگ را بخرد، می تواند با خرید این سه محصول 

 هیزل یخ کرد.او یک احمق تمام عیار بود.

بها را مرور کرد. مغزش داشت منفجر قره. توپاز. هیزل عقلش را به کار انداخت و در ذهنش اسامی فلزات گرانن

شد.او در کنار یکی از کوه های بلند شش طبقه ی جواهر ایستاده بود. اما در جلوی رویش، از جایی که او می

 د نداشت.ایستاده بود تا نگهبانان، هیچ چیز جز قفس های زندان مانند وجو

 «شن.چی شده؟ حرکت کن! نگهبانا مشکوک می»کینزی پچ پچ کرد: 

 «بکششون اینجا.»هیزل از روی شانه هایش آهسته گفت: 

 -برای چی؟ -

 لطفاً. -

 نگهبان ها به طرفشان اخم کرده بودند.

 «کنین؟ سومین زندانی اینه. بیاین ببرینش.دارین چیکار می»کینزی به طرفشان فریاد زد: 

 «کینزی، برای چی خودت دو قدم دیگه جلو نمیای؟»ترین نگهبان لپ تاپش را کنار گذاشت: نزدیک 

 آم،چون... -

 اوف! -

من حالت تهوع دارم! »هیزل بر روی زانوهایش افتاد و سعی کرد به بهترین شکل خودش را بیمار جلوه دهد. 

 «نمی تونم... راه برم... آمازونی ها... خیلی... ترسناکند.

خواین زندانی رو  ببرین یا من بهتره برم به ملکه هیال بگم خیال بگیریدش. حاال می»گهبان ها گفت: کینزی به ن

 «ندارین به وظیفتون عمل کنین؟

نزدیک ترین نگهبان چشمانش را چرخاند و آهسته به پیش رفت. هیزل آرزو کرد که دو نگهبان دیگر هم بیایند. 

 نگران شود. اما بهتر بود بعداً به خاطر این موضوع

خوب، من زندانی رو به قفسش می برم،اما کینزی اگر من جای تو بودم »اولین نگهبان بازوی هیزل را گرفت: 

 «مونه.شدم. اون بیشتر از این ملکه باقی نمیزیاد در مورد هیال نگران نمی
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 .279خواهیم دید دوریس -

 کینزی در راهرو ی باریک محو شود. کینزی چرخید وآنجا را ترک کرد. هیزل صبر کرد تا صدای قدم های

 «خوب؟بیا ببینم.»نگهبانی که دوریس نام داشت بازوی هیزل را محکم گرفت:  

 «حالم... حالم زیاد خوب نیست.»هیزل بر روی دیوار از جواهر که در کنارش قرار داشت تمرکز کرد: 

هیزل را روی پاهایش بلند کند اما  او سعی کرد تا« تو حق نداری روی من باال بیاری!»دوریس خشمگین گفت: 

هیزل درست مثل کودکی که در فروشگاهی غش کرده است، روی زمین افتاده بود. در کنار او صندوقچه ها 

 شروع به لرزیدن کردند.

 «بیا کمکم کن این دختره ی چالق رو ببرم. 280لولو»دوریس به سمت یکی از دوستانش فریاد زد: 

 گذارند؟ بسیار خوب...نی ها اسم خودشان را دوریس و لولو میهیزل با خودش فکر کرد:آمازو

دومین نگهبان آهسته به سمتشان دوید. هیزل فکر کرد که این بهترین شانس اوست.قبل از اینکه آنها بتوانند او 

 و خودش را در جهت مخالف راهرو باریک انداخت.« اوه ه ه ه!»را روی پاهایش حمل کنند، فریاد زد: 

تمام صندوقچه های جواهر منفجر شدند. با صدایی مثل اینکه « -آه، به من یک»شروع کرد که بگوید:  تا دوریس

 اند.تمام سکه های داخل ماشین حمل پول بهم برخورد کرده

ای رفاقت در سرتاسر راهروی باریک به وجود آمد و دوریس و لولو را یک موج جزر و مدی از دستبندهای نقره

 ها برد.باالی نردههمراه با خود تا 

ممکن بود آن دو سقوط کنند و بمیرند اما هیزل این را نمی خواست. او فقط صد بازوبند را احضار کرده بود که 

آنها هم روی سر نگهبان ها ریختند و شالق وار به دور قوزک پایشان پیچیدند و آنها را وارونه و آویزان در پایین 

 زدند.رده بودند در حالیکه مثل دختر بچه های لوس جیغ میراهروی باریک به حال خودشان رها ک

هیزل به طرف سومین نگهبان چرخید. زنجیر دور دستانش را که به نازکی دستمال توالت بود پاره کرد و نیزه ی 

ن این ی او با نیزه افتضاح بود اما در دل آرزو کرد که نگهبایکی از نگهبان هایی را که افتاده بود، برداشت. مبارزه

 موضوع را نداند.

 «به نظرت بهتره از همینجا نیزه رو پرت کنم و بکشمت یا بیام اونجا؟»ای کرد: هیزل دندان قروچه

                                                             
279 Doris 
280 Lulu 
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کارت های مخصوا »ها به طرف دوریس و لولو فریاد زد: نگهبان چرخید وپا به فرار گذاشت. هیزل از باالی نرده

باشین اون بازوبندها رو برگردونم سر جاشون و پرت شین آمازون! بندازینشون باال، مگه اینکه هوس کرده 

 «پایین.

چهار و نیم ثانیه بعد، هیزل دو تا از کارت های مخصوا آمازون را در دست داشت. به سرعت به طرف قفس ها 

رفت و کارت را در محل مخصوصش کشید. درها ناگهان باز شدند. فرانک با حیرت به هیزل خیره شد: 

 «عرکه بود!هیزل،اون... م»

 «من هرگز دیگه از جواهرات استفاده نمی کنم.»پرسی سرش را تکان داد: 

 به جزاین. -

اسلحه ها و وسایلمون در  ته راهرو باریک هستند. بهتره عجله »هیزل گردنبند پرسی را به طرفش انداخت. 

 «کنیم.خیلی زود...

 «آره،این اتفاق می افته. بیاین بریم!»ت: زنگ های هشدار در سرتاسر غار شروع به نواختن کردند. هیزل گف

قسمت اول فرار کردن آسان بود.آنها لوازم خود را بدون هیچ مشکلی پس گرفتند. سپس شروع به پایین رفتن از 

خواستند آنها را دستگیر کنند،هیزل آوردند و میها در زیر پای آنها هجوم مینردبان کردند. هر بار که آمازونی

کرد. هنگامی که به کرد وآنها را در آبشار نیاگارایی از طال و نقره دفن میجواهرات را منفجر میصندوقچه ای از 

های آمازونی ها در میان مهره-پایین پله ها رسیدند با صحنه ای شبیه به ماردی گراس آرماگدون روبرو شدند

گوشواره های یاقوت فرو رفته بودند و یک گردنبند گردنشان گیر افتاده بودند. چند نفر هم با سر در کوهی از 

هیزل لوسکه، تو به طور »ای جادویی دفن شده بود. فرانک گفت: جرثقیل جنگی در میان دستبندهای نقره

 «عجیب غریبی کامالً شگفت انگیزی!

د و خواست همان وقت او را ببوسداما آنها وقت زیادی نداشتند. به عقب به طرف اتاق پادشاهی دویدنهیزل می

تصادفاً از مقابل یکی از آمازونی ها که به احتمال زیاد یکی از وفاداران هیال بود گذشتند. به محض اینکه هیزل 

 خواهد پنهان شود.راه فرار را دید، به عقب برگشت درست انگار که می

 «-چی»پرسی شروع کرد تا بپرسد: 

 «ضیح میدم.خوان ما فرار کنیم، بعداً توبعضی از اونا می»هیزل گفت: 

آمازونی دومی که آنها دیدند زیاد دوستانه به نظر نمی رسید. او زرهی کامل به تن داشت و راه ورود به اتاق 

اش را با سرعت نور چرخاند اما اینبار پرسی آماده بود. او ریپتاید را بیرون پادشاهی را سد کرده بود. هیزل نیزه
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نگهبان آمازون به او حمله کرد، جاخالی داد و با یک حرکت  کشید و خودش را وارد نبرد کرد. هنگامی که

 شمشیر نگهبان را نصف کرد و با قبضه ی شمشیرش محکم به کالهخود نگهبان  زد. نگهبان از درد مچاله شد.

 «مارس توانا...تو چه طوری...؟اون هیچ کدوم از تاکتیک های رومی نبود!»فرانک گفت: 

 «شبیه به این داره دوست من،بعد از شما.یونان چند حرکت »پرسی خندید: 

آنها به سمت اتاق دویدند.همان طور که وعده داده شده بود، باالخره از دست هیال و نگهبانانش خالا شده 

بودند. هیزل به سرعت برق به سمت قفس آریون رفت و کارت مخصوا آمازون را از میان قفل عبور داد. 

 نشانه ی پیروزی شروع با باال و  پایین کردن کرد.بالفاصله اسب به بیرون جهید و به 

 پرسی و فرانک به عقب سکندری خوردند.

 «آم... اون چیز اهلیه؟»فرانک پرسید: 

 اسب با عصبانیت شیهه کشید.

ی احمق چینی کنم جوجهمن که اینطور فکر نمی کنم.اون فقط گفت زیر پاهام لهت می»پرسی حدس زد: 

 «کانادایی.

 «زنی؟تو با اسب ها حرف می»هیزل پرسید: 

 «جوجه؟»فرانک با سختی گفت: 

 «حرف زدن با اسب ها یکی از موهبت های پوسایدونه...منظورم همون نپتونه.»پرسی جواب داد: 

 «پس بهتره تو و آریون همراهان خوبی برای هم باشین.اونهم یکی از فرزندان نپتونه.»هیزل گفت: 

 «ببخشید؟»رنگ پرسی پرید: 

نکته اینه که اون سریعه، »نها در چنین موقعیت بدی نبودند، قیافه ی پرسی ممکن بود هیزل را بخنداند: اگر آ

 «تونه ما رو از اینجا بیرون ببره.می

تونیم؟ ما یا سقوط تونیم روی یه اسب بشینیم، میهر سه تامون که نمی»رسید: فرانک هیجان زده به نظر نمی

 «کنیم یا شاید هم...کنیم یا سرعتش رو کم میمی

 آریون دوباره شیهه کشید.
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دونی، خوب من که تصمیم ندارم مترجم اون باشم، در هر حال آخ، فرانک اسبه میگه تو یه، می»پرسی گفت: 

 «گه یه ارابه تو انباره و دوست داره اونو بکشه.اون می

 «اونجا.»کسی از پشت اتاق فریاد زد. 

ی نارنجی رنگی پوشیده بود، به داخل حمله کردند. سر مردی که لباس یک تکهدوجین از نگهبانان آمازون پشت 

 هنگامی که آنها آریون را دیدند به عقب برگشتند و جرثقیل های جنگی را به سوی آنها هدایت کردند.

من که هیچ وقت پیدا کردن این ارابه رو »هیزل زینی را بر پشت آریون انداخت و به طرف دوستانش خندید: 

 «کنم. دنبالم بیاین بچه ها!راموش نمیف

هیزل چهار نعل به سمت یک غار بزرگتر تاخت و جمعیت مردان نارنجی پوش را پراکنده کرد. پرسی یکی از 

توانست احساس کند اش پاهای چند نفر از آنها را بهم گره زد. هیزل میها را به عقب راند، فرانک با نیزهآمازونی

 کند.او به فضای بیشتری احتیاج داشت تا آنها را بیرون ببرد.خیلی تالش میکه آریون برای دویدن 

ها که از ترس از جلوی چشم اسب دور شده بود پرتاب کرد. برای اولین هیزل خودش را به سمت یکی از آمازونی

د می هیزل همان مسافت را دقیقا احساس کرد. هیزل آن را به سمت هر کسی که در دسترسش بو اسپاتایبار 

 چرخاند. هیچکدام از آمازونی ها جرئت نداشتند به هیزل حمله کنند.

پرسی و فرانک پشت سر او فرار کردند و باالخره ارابه را پیدا کردند. آریون با یک شیهه بلند ایستاد و بالفاصله 

 پرسی شروع به کلنجار رفتن با زمام و افسار روی اسب کرد.

 «رو کردی؟ تو قبالً این کار»فرانک پرسید: 

کردند و هنوز چیزی نگذشته بود که ارابه الزم نبود پرسی جواب دهد. دستهایش به طور خودکار حرکت می

 آماده بود.

 «فرانک بیا باال! هیزل برو!»پرسی به داخل ارابه پرید: 

یورش صدای فریاد جرثقیل های جنگی در پشت سرشان به هوا رفت. یک ارتش کامل از آمازونی ها به انبار 

بردند. اوتررا سوار بر یک چرثقیل جنگی در جلوی همه ایستاده بود. موهای نقره فامش آنچنان در حرکت بود که 

 «جلوشونو بگیرین.»رود. او فریاد زد: انگار کمانی پوالدی به آن نصب شده و به سمت ارابه نشانه می

ه دادن کردند. در اطراف جرثقیل ها و پالت ها هیزل با شالق به آریون ضربه زد و در سراسر غار شروع به مسابق

کردند. یک پیکان ویزویزکنان در پشت سر هیزل گذشت. چیزی در پشت به این طرف وآن طرف حرکت می

 سرش منفجر شد اما هیزل به عقب نگاه نکرد.
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 «ان من.پله ها! این اسب عمراً بتونه ارابه رو از این همه پله باال... اوه، خدای»فرانک فریاد زد: 

خوشبختانه پله ها به اندازه ی کافی پهن بودند تا ارابه بتواند از آنها عبور کند. چون آریون حتی سرعتش را کم 

ی ارابه بلند شد. هیزل چندین بار نکرد. آریون خودش را مثل گلوله به سمت پله ها شلیک کرد و با اینکار ناله

-اند.انگشتانشان از فشاری که به لبه های ارابه میانک نیفتادهنگاهی به عقب انداخت تا مطمئن شود پرسی و فر

 خورد.دادند سفید شده بود و دندان هایشان همانند دندان های اسکلت ترسناک هالووین بهم می

ی مردانی که لباس کار پوشیده باالخره به البی رسیدند. آریون درهای اصلی را شکست و وارد جمعیت پراکنده

 بودند، شد.

کرد تا بدود. هیزل ی سینه آریون احساس کند. هوای آزاد اسب را وادار میتوانست، تنشی را در قفسهل میهیز

 از روی کمر اسب به عقب برگشت.

 «اِال کجایی؟ ما باید از اینجا بریم!»به طرف آسمان فریاد زد: 

نتواند صدایش رابشنود، اِال ممکن ی وحشت آور، هیزل ترسید که مبادا هارپی آنقدر دور باشد که برای یک لحظه

 بود گمشده باشد یا اینکه آمازونی ها او را گرفته باشند.

ها به سمت البی باال می آمدند و در پشت سرشان در پشت سر آنها جرثقیل های جنگی تلق تلوق کنان از پله

 لشکری از آمازونی ها.

 «تسلیم بشین.»اوتررا فریاد زد: 

 ای تیزش را باال آورد.هها تیغیکی از جرثقیل

 «اِال.»هیزل ناامیدانه داد زد: 

 «اِال اینجاست.آمازونی ها تیزند. حاال برو!»های قرمز اِال روی ارابه فرود آمد: در یک لحظه پر

 «آریون،برو!»او به جلو خم شد و گفت: « صبر کن!»هیزل هشدار داد: 

تابید. آریون خودش را با سرعت گلوله از راف آنها میاند. نور خورشید در اطرسید جهان را کشیدهبه نظر می

رو آمازونی ها دور کرد و سریع از مرکز شهر سیاتل گذشت. هیزل به عقب نگاه کرد و خطی از دود را در پیاده

های آریون زمین را لمس کرده بود.آریون به سمت لنگرگاه غرش کرد،از روی دید. درست در جایی که سم

 به سرعت برق از چهارراه گذشت.ها پرید و ماشین
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در دو –اش هیزل از اعماق قلبش فریاد کشید.اما آن فریاد یک فریاد از سر شوق بود. برای اولین بار در زندگی

درنگ به سمت تواند جلوی او را بگیرد. آریون به آب رسید و بیاحساس می کرد هیچ چیز نمی-اشزندگی

 لنگرگاه جست زد.

بود. صدای غرشی را شنید که بعداً فهمید یک انفجار صوتی بوده است. آریون خیلی  گوش های هیزل گرفته

شد، همانند افق سیاتل در سریع از باالی پوجت ساوند عبور کرد. به دنبال او، آب دریا که به بخار تبدیل می

 پشت سرشان دور می شد.
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XXXIII 

 فرانک

 فرزان رحمانیمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 ها از زمین جدا شدند، فرانک راحت شد.وقتی چرخ

دوید او قبالً دوبار در پشت ارابه باال آورده بود که در حرکت با سرعت صوت، چندان جالب نبود. اسب وقتی می

کاری دوید فضای اطراف را تیره و تار می کرد و رسید که محدود به زمان و مکان نیست. وقتی میبه نظر می

خود  281کرد که فرانک احساس کند که به تازگی یک گالن پر از شیر را بدون داروی عدم تحمل الکتوزمی

هفتصد و پنجاه مایل در ساعت. هشتصد. هشتصد »کرد: کرد. زمزمه میخورده است. اال هم به قضایا کمکی نمی

 «و سه. سریع. خیلی سریع.

مانند برق از جزایر و قایق های ماهیگیری و گروهی از وال  به طرف شمال رفت. 282اسب از طریق پوجت سوند

. 284، خلیج مرزی 283ساحل کِرِسِنت –کم آشنا به نظر رسید شد. چشم انداز روبرو کمهای شگفت زده رد می

 فرانک یکبار در یک تور مدرسه برای ماهیگیری به آنجا رفته بود. آن ها از مرز عبور کرده و به کانادا وارد شدند.

رفت که به سمت شمال رفت. به قدری سریع می 99285رفت. او از بزرگراه ب مثل تیر روی زمین خشک میاس

 ها بی حرکت اند.رسید ماشینبه نظر می

 باالخره درست زمانی که داشتند به ونکوور می رسیدند، چرخ های ارابه شروع کردند به دود کردن.

 «شیم!هیزل! ما داریم متالشی می»فرانک فریاد زد: 

                                                             
 کنند داده می شود.دارویی است که به کسانی که فرآورده های لبنی را سخت هضم می 281

282 Puget Sound 
283 Crescent Beach 

284
 Boundary Bay 
285 Highway 99 
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هیزل پیام را دریافت کرد و افسار را کشید. اسب به نظر از این بابت خوشحال نبود، اما وقتی مثل برق از خیابان 

به سمت ونکوور شمالی  286های شهر رد شدند، سرعتش را به فرو صوت کاهش داد. آن ها از پل آیرون وُرکِرز

ه آریون در باالی یک تپه ی پر درخت ایستاد. با رفتند و ارابه به صورت خطرناکی تلق و تلوق کرد. باالخر

. ارابه دودکنان از هادویم، احمقما این طوری میخشنودی صدای فین فینی درآورد، انگار می خواست بگوید: 

 هم پاشید و پرسی، فرانک و اال را به زمین خیس و پوشیده از خزه انداخت.

با چشمک زدن لکه های زرد رنگ مقابل چشمانش را از بین فرانک به زحمت روی پاهایش ایستاد. سعی کرد تا 

های سرگیجه آوری بال و پر ببرد. پرسی نالید و شروع به باز کردن آریون از ارابه ی نابود شده کرد. اال در دایره

 «درخت. درخت. درخت.»گفت: خورد و زیرلب میزد، به درختان میمی

تأثیری نگذاشته است. با رضایت لبخند می زد و از روی کمر اسب  رسید که سواری رویشتنها هیزل به نظر می

 سر خورد و پایین پرید.

 خوش گذشت! -

 فرانک حالت تهوع خود را عقب راند.

 آره. خیلی خوش گذشت. -

 آریون شیهه کشید.

 «خواد. تعجبی نداره. احتماالً شیش میلیون کالری سوزونده.گه که غذا میمی»پرسی ترجمه کرد: 

 ین زیر پاهایش را به دقت نگاه کرد و اخم کرد.هیزل زم

کنم. توی این کنم... نگران نباش، آریون. یکم برات پیدا میمن هیچ طالیی این دور و بر حس نمی -

 ری برای خودت بچری؟ ما تو رو در...فاصله چرا نمی

 اسب مثل برق رفت و پشت سر خود ردی از بخار باقی گذاشت.

 چسباند. هیزل ابروهایش را به هم

 فکر می کنی برگرده؟ -

 «دونم. اون به نظر یه جورایی... سرزنده است.نمی»پرسی گفت: 
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توانست بگوید که هیزل از فکر از فرانک تقریباً امیدوار بود که اسب دور از آن ها بماند. البته، آن را نگفت. می

فرانک کامالً مطمئن بود که اسب این ترساند و دست دادن دوست جدیدش، ناراحت بود. اما آریون فرانک را می

 دانست.را می

-های ارابه کردند. تعدادی از کاالهای آمازونهای نجات یافته از تکه پارهآوری آذوقههیزل و پرسی شروع به جمع

ها در جلو بودند، و اال وقتی محموله ای از کتاب ها را پیدا کرد با خوشحالی جیغ کشید. یک کپی از کتاب 

ترین مکان دور از بقیه رفت و طوری شروع به ورق را قاپید و بال و پر زنان به نزدیک 287شمال آمریکاپرندگان 

 کرد.خواند یا پاره پاره میزدن کرد که فرانک مطمئن نبود که آیا او داشت می

آمازون اش از زندان اش را کنترل کند. او هنوز وضعیت جسمانیفرانک به درختی تکیه داد و سعی کرد سرگیجه

در طول البی کتک خورد، خلع سالح شد، در قفس انداخته شد و یک اسب خودشیفته به او  –بهبود نیافته بود 

 خواند. آن دقیقاً به اعتماد به نفسش کمک نکرده بود. مرد نوزادتوهین کرد و او را 

نزدیک تری به هیزل  حتی قبل از آن تصوری که او با هیزل سهیم شده بود، او را می ترساند. حاال احساس

-دانست که کار درستی کرده است که تکه چوب را به او داده است. فشار بسیار زیادی از روی شانهداشت. می

 هایش برداشته شده بود.

از طرف دیگر، او خودش عالم ارواح را دیده بود. او احساس کرده بود که چگونه آن مانند این است که برای ابد 

های طالیی نفرت انگیز روی یر از پشیمانی از اشتباهاتت انجام ندهی. او به آن ماسکبنشینی و کاری به غ

 روزی جلوی آن ها خواهد ایستاد، شاید خیلی زود. اوهای مرگ نگاه کرده بود و فهمیده بود که صورت قاضی

زی برای نیمه فرانک همیشه رویای دیدن دوباره ی مادرش را در زمانی که بیمرد، داشت. اما شاید چنین چی

خدایان امکان نداشت. هیزل در حدود هفتاد سال در آسفودل بود و هیچ وقت مادرش را پیدا نکرد. فرانک 

با وجود اینکه زندگی اش را  –امیدوار بود که او و مادرش هر دو به الیسیوم بروند. اما اگر هیزل به آنجا نرفته بود 

فرانک چه  –ارهایش را قبول کرده بود تا مادرش مجازات نشود برای متوقف کردن گایا داده بود و مسئولیت ک

 توانست داشته باشد؟ او هیچ وقت عملی آنقدر قهرمانانه انجام نداده بود.شانسی می

 صاف ایستاد و به دور و بر نگاه کرد. سعی کرد موقعیتش را تشخیص دهد.

پایین شهر در غروب آفتاب به رنگ قرمز ، خط افق 288به سمت جنوب، از این طرف تا آن طرف بندر ونکوور

بین بخش های جزئی شمال ونکوور پیچ  289درآمد. به سمت شمال، تپه ها و جنگل های بارانی پارک لین کانیون

 رسیدند.و تاب خورده بودند تا جایی که به طبیعت وحشی می

                                                             
287

 The Birds of North America 
288 Vancouver Harbor 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

آمد. یک درخت کاج شنا میفرانک سال ها در این پارک چرخ زده بود. یک پیچ در رودخانه دید که به نظر آ

 شناخت.ی مسطح نزدیک، توسط صاعقه نصف شده بود را دید. فرانک این تپه را میمرده را که در یک منطقه

 «ی مادربزرگم درست اونجاست.ام. خونهتقریباً خونه»گفت: 

 هیزل از گوشه ی چشم نگاه کرد.

 چقدر دوره؟ -

 فقط اون طرف رودخونه و بعد از جنگله. -

 کی از ابروهایش را باال برد.پرسی ی

 ریم؟ی مادربزرگ میجداً؟ خونه -

 فرانک گلویش را صاف کرد.

 آره، به هر حال. -

 هیزل دستانش را برای دعا به هم چسباند.

دونم که ما توی ضرب االجل ذاره ما شب رو بگذرونیم. میبگو که اون می کنمخواهش میفرانک،  -

ه؟ و آریون برامون یکم زمان خرید. شاید بتونیم یه غذای واقعی هستیم، اما باید استراحت کنیم، درست

 پخته شده داشته باشیم. 

 «و یه دوش داغ؟ و یه تخت با، آم، مالفه و بالش؟»پرسی ملتمسانه گفت: 

اش پیدا ی مادربزرگ را در زمانی که او با دو دوست سراپا مسلح و یک هارپی سر و کلهفرانک سعی کرد تا چهره

تصور کند. همه چیز بعد از تدفین مادرش تغییر کرده بود، از موقعی که گرگ ها او را به جنوب برده می شد، 

 گردد.توانست تصور کند که بر میبودند. او در مورد رفتن بسیار عصبانی بود. حاال، نمی

کرده بودند. بهرحال او و دوستانش خسته بودند. آن ها بیشتر از دو روز بدون خواب و خوراک مناسب سفر 

توانست به چند سؤال که در ذهن فرانک داشتند شکل می توانست به آن ها آذوقه دهد. و شاید میمادربزرگ می

 ی استعداد خانوادگی.یک شک رو به رشد درباره –گرفتند پاسخ دهد 

 «ریم.ی مادربزرگ میارزش یه امتحان رو داره. به خونه»فرانک تصمیم گرفت: 
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رفت. خوشبختانه پرسی او را عقب واس پرت بود. او داشت درست به سمت اردوگاه غول ها میفرانک واقعاً ح

 کشید.

 ی بدون درخت نگاه کردند.ی درخت نشستند و با دقت به منطقهآن ها کنار هیزل و اال پشت یک کنده

 «بده. این برای هارپی ها بده.»اال پچ پچ کرد: 

آتش مشتعل شش موجود انسان مانند با موهای پشمالو نشسته بودند. در حاال هوا کامالً تاریک بود. دور یک 

هایی که برای مقایسه شدن با پولیبوتس غول یا حتی سایکالپس –شدند حالت ایستاده، احتماالً هشت فوت می

-ط شورتها فقکرد. آنتر ترسناک نمیدر کالیفرنیا دیده بودند، کوچک بودند. اما این موضوع اصالً آن ها را کم

هایی از اژدهاها، با خالکوبی –ها قرمز و آفتاب سوخته بود های موج سواری تا سرزانو پوشیده بودند. پوست آن

ها و زنان ملبس به مایوهای دو تکه، پوشیده شده بود. روی سیخ باالی آتش یک حیوان پوست کنده شده، قلب

-کردند، میمانند خود گوشت را قطعه قطعه میشاید یک گراز، قرار داشت و غول ها با ناخن های چنگال 

ها چند دادند. در کنار غولهای تیزشان را نشان میزدند و دندانخوردند حرف میخندیدند و در حالی که می

ها می بایست داغ باشند، چون در هوای خنک های برنزی شبیه گلوله توپ بود. گویکیف بافته شده پر از گوی

 کردند.غروب بخار می

درخشیدند. فرانک فکر ی اشرافی ژانگ از پشت درختان میهای خانهی مسطح، نوردویست یارد بعد از منطقه

. در این فکر بود که آیا می توانستند دزدانه از کنار غول ها رد شوند، اما وقتی به چپ و خیلی نزدیکیمکرد: 

ها ساختمان را محاصره کرده بودند. انگشتان های بیشتری را در هر طرف دید. گویا غولراست نگاه کرد، آتش

 ی درخت فرو رفتند. مادربزرگش احتماالً در داخل خانه تنها بود و در دام افتاده بود.فرانک درون پوسته

 «اینا چی هستن؟»فرانک زمزمه کرد: 

 «کانادایی ها.»پرسی گفت: 

 فرانک از او فاصله گرفت.

 ببخشید؟ -

م. این چیزیه که وقتی قبالً باهاشون جنگیدم آنابث بهم گفت. گفت که اونا تو اوه، منظوری نداشت»پرسی گفت: 

 شمال زندگی می کنن، توی کانادا.

 «ام.رو ندیده اوناکانادایی هستم. اما هیچ وقت  منکانادا هستیم.  تویآره، باشه. ما »فرانک غرولند کرد: 
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های شمالی. های جنگی. غول. توپ290هاگونیانالیستری»اال پری از بال هایش کند و در دست گرفت و گفت: 

 «های شمال آمریکا نیستند.. بله، بله. اونا پرنده نیستند. پرنده291ی ساسکواچافسانه

 «این اون چیزیه که نامیده می شن. الیستری... آه، هرچی که اال گفت.»پرسی موافق بود: 

 فرانک به موجوداتی که در زمین مسطح قرار داشتند، اخم کرد.

گیرن. اال، تو واقعاً ها از اونا سرچشمه میشدند. شاید افسانهاشتباه گرفته می 292اونا احتماالً با پاگنده -

 باهوشی.

 اال باهوشه. -

 اال موافق بود. با خجالت پَرَش را به فرانک تعارف کرد.

 اوه... ممنون. -

 «چیه؟»رود. پرسید: فرانک پر را در جیبش گذاشت، بعد متوجه شد که هیزل به او چشم غره می 

 هیچی. -

 «گردن؟ یادته چطور حساب این موجوداتو رسیدی؟پس خاطرات تو دارن برمی»هیزل به طرف پرسی برگشت. 

شده. ما اونا رو با برنز آسمانی کشتیم، اما کنم بهم کمک مییه جورایی. هنوز هم مبهمه. فکر می»پرسی گفت: 

 «دونی که.اون مال قبل بود... می

 «قبل از اینکه مرگ اسیر بشه. پس حاال، اونا ممکنه اصالً نمیرن.»ت: هیزل گف

 پرسی سر تکان داد.

شون استفاده کردیم. اونا اون توپ های جنگی برنزی... اونا مشکل سازن. فکر کنم ما قبالً از اونا علیه -

 شن.گیرن و باعث انفجار میآتیش رو می
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 دارد وار گوریل شکلی پاگنده باورها این بر بنا. است کانادا و آمریکا در مردم از گروهی باور در خیالی موجودات از یکی ساسکوآچ یا پاگُنده 

 .کند می زندگی راکی های کوه و بزرگ های دریاچه منطقه کانادا، و آمریکا دورافتاده های جنگل در و

 بد بسیار بویی دارای را پاگنده. شده گزارش تیز نوک و کوچک سرش و درشت ابروان ریز، او های چشم شده، گفته متر ۲٫۷ تا ۲٫۱ میان پاگنده قد

 برگرفته از: .دانند می زننده و

 /http://fa.wikipedia.org/wikiپاگنده
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اگه »آورد که هیزل تکه چوب را در دست دارد. فرانک گفت:  دست فرانک به طرف جیب کتش رفت. بعد به یاد

کنم اونا خونه رو محاصره کردن که ها به طرف ما میان. فکر میی اردوگاههای بقیهما باعث انفجار بشیم غول

 «یعنی پنجاه یا شصت تا از این موجودات توی جنگل هستن.

 هیزل با دلواپسی به فرانک نگاه کرد.

 است. مادربزرگت چی؟ ما باید بهش کمک کنیم.پس این یه تله  -

فرانک احساس کرد چیزی در گلویش گیر کرده است. هیچ وقت به فکرش نرسیده بود که مادربزرگش نیاز به 

همان کاری که در اردوگاه  –کرد نجات داده شدن داشته باشد، اما حاال او داشت به سناریوهای جنگی فکر می

 داد.انجام میهای جنگی در حین بازی

تونیم بدون اینکه باید حواسشونو پرت کنیم. اگه بتونیم این گروه رو به طرف جنگل ببریم، می»تصمیم گرفت: 

 «توجه بقیه رو جلب کنیم، دزدکی بریم.

 «تونستم کاری کنم که غول ها منو تعقیب کنند.ای کاش آریون اینجا بود. می»هیزل گفت: 

 برداشت.اش را از کمرش فرانک نیزه

 من یه فکر دیگه دارم. -

ترساند. اما راه او را حتی بیشتر از اسب هیزل می 293ی احضار کردن گریخواست این کار را کند. ایدهفرانک نمی

 دیگری نداشت.

 «تونی به اونجا حمله کنی! این خودکشیه!فرانک تو نمی»هیزل گفت: 

 «.. هیچ کس جیغ نزنه، باشه؟کنم. من یه دوست دارم. فقط.من حمله نمی»فرانک گفت: 

 نیزه را در زمین فرو کرد و نوک نیزه شکست.

 «عجب. نوک نیزه نیست. نه. نه.»اال گفت: 

زمین لرزید. دست اسکلتی گری سطح زمین را شکافت. پرسی با دستپاچگی دنبال شمشیرش گشت و هیزل 

 درخت ظاهر شد.، اال ناپدید شد و باالی نزدیک ترین 294صدایی مانند یک گربه درآورد
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شده است ، را تف می کند بعد از این کار صدایی خاص در می آورد گربه هر چند وقت یک بار موهایی که به خاطر لیسیدن در معده اش جمع  

 که صدای هیزل را به آن تشبیه کرده است
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 «مشکلی نیست. اون تحت کنترله!»فرانک قول داد: 

-اش با باسیلیسک نداشت. در چکمهگری از زمین بیرون آمد. هیچ اثری از آسیب دیدگی به خاطر درگیری قبلی

ی هایش را مانند ژلهاش مانند روز اول نو بود. گوشت شفاف خاکستری، استخوانهای جنگی استتار کننده

 پوشانده بود. چشمان روح مانندش را به سمت فرانک برگرداند و منتظر دستور شد.درخشان 

 «. یه جنگجوی اسکلتی. اونا شیطان هستند. اونا قاتل هستند. اونا...295اسپارتوسهفرانک، اون یه »پرسی گفت: 

حظه دارم. خب، گری دونم. اما این یه هدیه از مارسه. این تنها چیزیه که من تو این لمی»فرانک به تلخی گفت: 

 «ها حمله کن. اونا رو به سمت غرب ببر و سرگرمشون کن تا ما بتونیم...دستوراتت: به گروه غول

فهمید. به توجه خود را از دست داد. شاید او فقط جمالت ساده را می "هاغول"ی متأسفانه، گری بعد از کلمه

 ها حمله کرد.سمت محل آتش غول

 وایسا! -

گفت، ولی خیلی دیر بود. گری دو تا از دنده هایش را درآورد و به سمت آتش دوید و غول ها را با فرانک این را 

زد که حتی فرصت فریاد کشیدن هم نداشتند. شش الیستریگونیان فوق العاده شگفت چنان سرعتی از پشت می

 ها به یک طرف افتادند و متالشی شدند.ای از دومینوزده مانند دایره

کرد. وقتی به نظر رسید که آن ها بر نخواهند گشت، کوبید و خاکسترهایشان را پخش میین لگد میگری به زم

 خبردار ایستاد و با چابکی به فرانک سالم نظامی داد و در زمین جنگل فرو رفت.

 پرسی به فرانک خیره شد.

 چطور... -

 اال پرواز کرد و کنار آن ها فرود آمد.

 ها برای تفریق خوب هستند. آره.ش منهای شیش میشه صفر. نیزهها نیستند. شیالیستریگونیان -

هیزل طوری به فرانک نگاه کرد که انگار او خودش تبدیل به یک زامبی اسکلتی شده بود. فرانک فکر کرد قلب 

های مارس همگی با خشونت سر و کار توانست هیزل را سرزنش کند. بچهخودش ممکن است بشکند، اما نمی

 کرد؟ی خون آلود بود. چرا هیزل نباید وحشت مید مارس به دلیل موجهی یک نیزهداشتند. نما
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بیاید بریم. »پدری به غیر از مارس داشت. گفت:  هراش چشم غره رفت. آرزو کرد که ی نیزهبه نوک شکسته

 «مادربزرگم ممکنه تو دردسر باشه.
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XXXIV 

 فرانک

 فرزان رحمانیمترجم: 

 افسانه هاوبگاه ویراستار: 

 

همانطور که فرانک می ترسید، یک حلقه ی نامنظم آتش در جنگل می درخشید و جلوی ورودی ایستادند. 

 کامالً عمارت را محاصره کرده بود اما خود خانه به نظر دست نخورده بود.

مادربزرگ در نسیم شب سر و صدا می کردند. صندلی حصیری او خالی و رو به جاده بود.  296سِنج های بادی 

نور از پنجره های طبقه ی پایین می تابید، اما فرانک تصمیم گرفت زنگ نزند. نمی دانست چقدر دیر وقت است. 

گوشه را بررسی کرد  یا آیا مادربزرگ خواب است یا اصالً در خانه است یا نه. در عوض مجسمه ی فیل سنگی در

 یک المثنای کوچک از یکی که در پورتلند بود. کلید زاپاس هنوز زیر پایش قرار داشت. –

 در کنار در تردید کرد.

 «مشکل چیه؟»پرسی پرسید: 

فرانک صبحی را به یاد آورد که این در را برای مامور نظامی ای باز کرده بود که به او درباره ی مادرش گفته بود. 

رفتن از پله ها برای رفتن به مراسم تدفین مادرش را به یاد آورد در حالی که تکه هیزمش را برای اولین  پایین

 –بار در کتش نگه داشته بود. ایستادن در اینجا و نگاه کردن به گرگ هایی که از جنگل می آمدند را به یاد آورد 

                                                             

296             



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

ر خیلی وقت پیش می آمد، اما فقط شش هفته پیش پادوهای لوپا که او را به اردوگاه ژوپیتر می بردند. به نظ

 بود.

فرانک، خدایان رو شکر که اومدی! هیوالها منو حاال او برگشته بود. آیا مادربزرگ بغلش می کرد؟ آیا می گفت: 
 محاصره کردن!

 شان کند.احتمالش بیشتر بود که او را سرزنش کند، یا آن ها را با متجاوزین اشتباه بگیرد و با ماهیتابه دنبال

 «فرانک؟»هیزل پرسید: 

 «فیله داره به اال نگاه می کنه. –اال نگرانه. فیله »هارپی از جایش روی نرده زیر لب گفت: 

 همه چی درست میشه. -

 دست فرانک به قدری بد می لرزید که به سختی توانست کلید را درون سوراخ بگذارد.

 فقط کنار هم بمونید. -

گرفتگی می داد. معموالً هوا بوی رایحه ی یاسمن می داد، اما تمام جای عود ها در داخل، خانه بوی کپک و 

 خاموش بودند.

اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری و آشپرخانه را بررسی کردند. بشقاب های کثیف در سینک جمع شده بودند که 

 ه بود.مگر اینکه به خاطر غول ها وحشت کرد –درست نبود. پیشخدمتِ مادربزرگ هر روز می آمد 

 فرانک فکر کرد، یا به عنوان غذا خورده شده بود. اال گفته بود که الیستریگونیان ها آدم خوار هستند.

 می کردند. معموالًآن فکر را دور انداخت. هیوال ها از فانی های عادی صرف نظر می کردند. حداقل، 

های روانی به آن ها نیشخند می زدند.  در اتاق پذیرایی، مجسمه های بودا و جاویدان های تائوئی همچون دلقک

فرانک، آیریس، الهه ی رنگین کمان، را به یاد آورد که به طور تفریحی روی بودائیسم و تائوئیسم کار می کرد. 

 فرانک فکر کرد که یک مالقات با این خانه ی چندش آور، این عادت را از سر آیریس می اندازد.

این درست نبود. او اصرار داشت که  –ده از تار عنکبوت بودند. دوباره گلدان های چینی بزرگ مادربزرگ پوشی

مجموعه اش به طور مرتب گردگیری شوند. با نگاه کردن به گلدان چینی فرانک سوزشی از گناه به خاطر نابود 

عصبانی شدن از  –کردن آن همه ظروف در روز تدفین، احساس کرد. حاال برایش احمقانه به نظر می رسید 

ت مادربزرگ وقتی که آن قدر افراد دیگری بودند که از دستشان عصبانی باشد: جونو، گایا، پدرش مارس. دس

 مارس. مخصوصاً
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 شومینه سرد و تاریک بود.

 هیزل سینه اش را گرفت گویا می خواست مانع پریدن تکه هیزم به داخل گرما شود.

 اون... -

 «آره. همونه.»فرانک گفت: 

 «همونه؟چی »پرسی پرسید: 

حالت چهره ی هیزل دلسوزانه بود، اما آن فقط باعث شد فرانک احساس بدتری داشته باشد. به یاد آورد که 

 وقتی خاکستری را احضار کرده بود چقدر هیزل ترسیده، چقدر منزجر به نظر می رسید.

 شومینه است. -

 این را فرانک به پرسی گفت، که به طرز احمقانه ای واضح به نظر آمد.

 ود باشید. بریم طبقه ی باال رو چک کنیم.ز -

پله ها زیر پاهایشان غژغژ می کردند. اتاق قدیمی فرانک مثل قبل بود. هیچ کدام از وسایلش دست نخورده بودند 

کمان اضافی و تیردانش )می بایست بعدا آن ها را بر می داشت(، جوایز هجی کردن از مدرسه )آره، احتماالً او  –

مه خدای هجی کننده ی غیر خوانش پریش در دنیا بود، انگار قبالً به اندازه ی کافی عجیب تنها قهرمان نی

در جلیقه ی ضد گلوله و کاله نظامی در حالی که در قندهار روی یک  –الخلقه نبود(، و عکس هایش از مادرش 

ار داشتند، موقعی نشسته بود؛ در یونیفرم نظامی اش در حالی که دستانش روی شانه های فرانک قر 297هاموی

 به مدرسه آمده بود. 298که برای روز شغلی

 «مادرته؟ اون خوشگله.»هیزل به آرامی پرسید: 

 یک مرد شانزده ساله که کلی عکس از مامانش داشت. –فرانک نتوانست جواب دهد. کمی خجالت زده بود 

از وقتی که این جا بود می  چقدر به طرز ناامید کننده ای ضایع بود؟ اما بیشتر احساس غم کرد. شش هفته

گذشت. از برخی جهات مانند ابدیت به نظر می رسید. اما وقتی به صورت لبخندزنان مادرش در آن عکس ها 

 نگاه کرد، درد از دست دادن مادرش مثل همیشه تازه بود.
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سوسو می زد  بقیه ی اتاق خواب ها را هم چک کردند. دو تای وسطی خالی بودند. نور ضعیفی از زیر آخرین در

 اتاق مادربزرگ. –

فرانک به آرامی در زد. کسی جواب نداد. در را هل داد و باز کرد. مادربزرگ روی تخت دراز کشیده بود، نحیف و 

شکننده به نظر می رسید، موی سفیدش دور صورتش پخش شده بود مانند سر یک باسیلیسک. یک شمع در 

در لباس جنگی قهوه ای رنگ نیروهای کانادایی نشسته بود. با شمعدان می سوخت. در کنار تختش مرد بزرگی 

 وجود تاریکی، عینک آفتابی به چشم زده بود همراه با نور قرمز خون مانندی که از پشت عدسی ها می درخشید.

 «مارس.»فرانک گفت: 

 خدا با خونسردی باال را نگاه کرد.

 هی ، بچه. بیا تو. به دوستات بگو برن پیاده روی. -

 «؟ مادربزرگت ... حالش خوبه؟مارسفرانک؟ منظورت چیه، »هیزل زمزمه کرد: 

 فرانک به دوستانش نگاه کرد.

 شما نمی بینیدش؟ -

 کی رو ببینیم؟ -

 پرسی شمشیرش را محکم گرفت.

 مارس؟ کجا؟ -

 خدای جنگ با دهان بسته خندید.

 پدر و پسر، باشه؟ -گفتگوی خصوصینه، اونا نمی تونن منو ببینن. فکر کردم این دفعه بهتر بود. فقط یه  -

 فرانک مشت هایش را گره کرد.

 قبل از اینکه به خودش اعتماد کند تا حرف بزند، تا ده شمرد.

 بچه ها، چیزی... چیزی نیست. گوش کنید، چرا تو اتاق خواب های وسطی نمی مونید؟ -

 «پشت بوم. پشت بوم ها برای هارپی ها خوبند.»اال گفت: 

البته. احتماالً تو آشپزخانه غذا باشه. چند دقیقه منو با مادربزرگم تنها می ذارید؟ فکر »فت: فرانک با گیجی گ

 «کنم اون...
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شاید  -صدایش شکست. مطمئن نبود که آیا می خواست گریه کند یا جیغ بزند یا با مشت به عینک مارس بکوبد

 هم هر سه تا.

 هیزل دستش را روی شانه ی او گذاشت.

 زود باشین، اال، پرسی. البته، فرانک. -

 فرانک صبر کرد تا قدم های دوستانش دور شدند. بعد داخل اتاق شد و در را بست.

 «واقعاً تویی؟ این یه حقه یا یه توهم یا یه چیز دیگه نیست؟»از مارس پرسید: 

 خدا سرش را تکان داد.

 ترجیح می دادی که من نمی بودم؟ -

 «آره.»فرانک اعتراف کرد: 

 اال انداخت.مارس شانه ب

البته اگه باهوش باشه. اما جنگ دیر  –نمی تونم سرزنشت کنم. هیچ کس به جنگ خوش آمد نمی گه  -

 یا زود همه رو پیدا می کنه. اون اجتناب ناپذیره.

 «احمقانه است. جنگ اجتناب ناپذیر نیست. اون مردم رو می کشه. اون...»فرانک گفت: 

 «گرفت. مادرتو»... مارس جمله را تمام کرد. 

فرانک خواست تا نگاه خونسرد روی چهره او را با مشت از بین ببرد، اما شاید فقط هاله ی مارس بود که داشت او 

را ستیزه جو می کرد. به مادربزرگش نگاه کرد که با آرامش خوابیده بود. آرزو کرد که او بیدار می شد. اگر کسی 

 رگش بود.می توانست با خدای جنگ مشاجره کند، آن مادربز

 «اون آماده ی مردنه. اون برای هفته هاست که آماده ست. اما داره به خاطر تو صبر می کنه.»مارس گفت: 

 به خاطر من؟ -

 فرانک آن قدر حیرت زده بود که تقریباً عصبانیتش را از یاد برد.

 خودم نمی دونستم! منچرا؟ چطور می تونست بدونه که من دارم بر می گردم؟  -

 «یستریگونیان های اون بیرون می دونستند. فکر می کنم یه الهه ی خاا بهشون گفت.ال»مارس گفت:



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

 فرانک پلک زد.

 جونو؟ -

 خدای جنگ به قدری بلند خندید که پنجره ها جیرینگ جیرینگ کردند، اما مادربزرگ حتی تکان هم نخورد.

به تو خیانت نمی کرد. نه،  جونو؟ یا ریش های گراز، بچه. جونو نه! تو اسلحه ی مخفی جونو هستی. اون -

منظورم گایاست. واضحه که اون داشته رد تو رو می گرفته. فکر می کنم تو اونو بیشتر از پرسی یا 

 جیسون یا هر کدوم از هفت نفر نگران می کنی.

 فرانک احساس کرد که اتاق در نوسان بود. آرزو کرد که کاش صندلی دیگری برای نشستن بود.

 پیشگویی باستانیه، درهای مرگ؟ من یکی از هفت نفر هستم؟ و جیسون، و... هفت نفر... منظورت -

 آره، آره. -

 مارس بی صبرانه دستش را تکان داد.

بی خیال، پسر. تو قراره یه تاکتیسین خوب باشی. بهش فکر کن. واضحه که دوستات هم دارن برای اون  -

گردید. جونو قصد داره تا یونانی ها و رومی ها ماموریت آماده می شن، بر فرض اینکه از آالسکا زنده بر 

رو متحد کنه و اونارو به جنگ غول ها بفرسته. اون اعتقاد داره که این تنها راه برای متوقف کردن 

 گایاست .

 مارس شانه باال انداخت، به طور واضحی با این نقشه متقاعد نشده بود.

پرسی جکسون... اون باور داره که می تونه اونو  به هر حال گایا نمی خواد تو یکی از هفت نفر باشی. -

تو اونو نگران می  – توکنترل کنه. بقیه همه ضعف هایی دارند که اون می تونه ازشون بهره ببره. اما 

کنی. و اون ترجیح تا تو رو فوراً بکشه. به خاطر همینه که الیستریگونیان ها رو احضار کرده. چند روزی 

 تظرن.هست که این جا هستن، من

به خاطر او  الههفرانک سرش را تکان داد. آیا مارس داشت سر به سرش می گذاشت؟ امکان نداشت که یک 

 نگران شود، مخصوصاً وقتی که کسی مثل پرسی جکسون برای نگران بودن وجود داشت.

 «ضعف نیستم. زندگی من به یه تیکه چوب بستگی داره. به غیر ازهیچ ضعفی؟ من چیزی »پرسید: 

داری خودتو دست کم می گیری. به هرحال، گایا این الیستریگونیان ها را متقاعد کرده که »رس نیشخند زد: ما

صاحب موهبت خانوادتون می شن. این درست باشه یا  –هستی  توکه  –اگه آخرین عضو خانوادتون رو بخورن 

 نه، من نمی دونم. اما الیستریگونیان ها برای امتحان کردن مشتاق هستند.



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

شکم فرانک دچار دل پیچه شد. خاکستری شش تا از غول ها را کشته بود، ولی با قضاوت از روی آتش های دور 

 همه منتظر پختن فرانک برای صبحانه شان. –عمارت، دوجین غول دیگر بودند 

 «دارم باال میارم.»گفت: 

 نه، نمیاری. -

 مارس بشکنی زد، و حالت تهوع فرانک از بین رفت. 

 نبرد. برای هر کسی اتفاق میفته.دلهره ی  -

 اما مادربزرگم... -

آره، اون منتظر بود تا باهات حرف بزنه. غول ها تا حاال با اون کاری نداشته اند؟ اون طعمه است، می  -

فهمی؟ حاال که تو اینجایی، تصور می کنم اونا از قبل حضور تو رو استشمام کرده اند. صبح حمله می 

 کنند.

 «پس ما رو از اینجا ببر بیرون. بشکن بزن و آدم خوار ها رو بترکون.: »فرانک درخواست کرد

ایده های مشخصی در مورد  299ها! اون حال میده. اما من در نبردهای بچه هام نمی جنگم. سرنوشت ها -

اینکه چه کارهایی به خدایان تعلق دارند و چه چیزهایی باید به دست فانی ها انجام بشن، دارند. این 

، بچه. و آه، در صورتی که هنوز این رو نفهمیدی، نیزه ات تا بیست و چهار ساعت آماده وئهتجستجوی 

ی استفاده ی مجدد نیست، پس امیدوارم که یاد گرفته باشی چطور از موهبت خانواده استفاده کنی. 

 وگرنه، صبحونه ی آدم خوار ها میشی.

ن حرف بزند ولی حاال به غیر از مارس کسی را برای موهبت خانواده. فرانک می خواست با مادربزرگ راجع به آ

 زد.رایزنی کردن نداشت. به خدای جنگ خیره شد، که مطلقاً بدون هیچ همدردی ای لبخند می

 .300پریکلیمنوس -

 فرانک کلمات را بادقت بیرون داد، مثل یک مسابقه ی هجی.

 با هرکول مرد.اون جد من بود، یه شاهزاده ی یونانی، یه آرگونات. اون موقع جنگ  -

 تکان داد. "ادامه بده"مارس دستش را به حالت 
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یه جور موهبت از خدایان. مادرم گفت  –اون یه توانایی داشت که در جنگیدن کمکش می کرد »فرانک گفت: 

 «اون مثل یه دسته زنبور می جنگید.

 مارس خندید.

 به اندازه ی کافی درسته. دیگه چی؟ -

. فکر کنم در روزهای آخر امپراتوری روم، یکی از نوادگان به طریقی، خانواده به چین رفت -

حرف  302در یه لژیون خدمت می کرد. مادرم درباره ی یه نفر به اسم سنسا گراچوس 301پریکیلمنوس

خوب، این بخشیه که من نمی دونم،  –. فکر کنم. 303می زد، اما اون یه اسم چینی هم داشت، سونگ گو

گمشده ی خیلی زیادی وجود داشتند. لژیون دوازدهم اردوگاه  اما رینا همیشه می گفت لژیون های

 ژوپیتر رو تاسیس کرد. شاید یه لژیون دیگه بود که توی شرق ناپدید شد.

 مارس آهسته کف زد.

چیزی به گوشت خورده؟ یه فاجعه ی عظیم برای رومی ها.  304بد نبود، بچه. تا حاال درباره ی نبرد حران -

ها )اشکانیان( خونده میشن در شرقی ترین مرز امپراتوری جنگیدند. پونزده اونا با این آدما که پارت 

 هزار رومی مردند. ده هزار تای دیگه هم اسیر شدند.

 و یکی از از زندانی ها جد من سنسا گراچوس بود؟ -

 مارس موافق بود.

جبور به کار کردند. دقیقاً. از اونجایی که لژیونرهای اسیر شده جنگجوهای خوبی بودند، پارت ها اونا رو م -

 اما بعد پارت ها از یه طرف دیگه مورد هجوم قرار گرفتند...

 «توسط چینی ها. و زندانی های رومی دوباره اسیر شدند.»فرانک حدس زد: 

آره. به نوعی خجالت آوره. به هر حال، اونطوری شد که یه لژیون رومی به چین رفت. رومی ها سرانجام  -

 کردند و یه زادگاه جدید ساختند به نام...ریشه خودشون رو محکم 

 .«لژیون. مادرم می گفت که اون خونه ی اجدادی ماست. لی جیِن. 305لی جیِن»فرانک گفت: 
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 Pericylmenus .به خاطر سخت بودن تلفظ این اسم فرانک در بار دوم اشتباه آن را تلفظ می کند 
302 Seneca Gracchus 

303
 Sung Guo 

304
 . وستیپ وقوع به دوم ارد سلطنت زمان در روم و رانیا اریع تمام نبرد نینخست( Carrhae: نیالت به)حران نبرد 

 /http://fa.wikipedia.org/wikiدوم_ارد اطالعات بیشتر:
305 Li-Jien 
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 مارس خشنود به نظر می رسید.

 حاال داری مطلبو می گیری. و سنسا گراچوس پیر، موهبت خانوادتون رو داشت. -

 فرانک به یاد آورد.

 ها جنگید. گفت که اون... اون قوی ترین اژدهای تمام دوران بود.  مادرم گفت اون با اژدها -

اون خوب بود. نه اونقدر خوب که مانع بخت بد لژیونش بشه، اما خوب بود. اون تو چین »مارس اعتراف کرد: 

الی موند، موهبت خانواده رو به بچه هاش منتقل کرد و همین طور ادامه داره. سرانجام خانوادتون به آمریکای شم

 «مهاجرت کردند و درگیر اردوگاه ژوپیتر شدند...

 «حلقه ی کامل. جونو گفت که من حلقه ی کامل خانواده رو گرد هم میارم.»فرانک تمام کرد: 

 معلوم میشه. -

 مارس با سر به مادربزرگ اشاره کرد.

پرنده ی پیر اون می خواست تا همه ی این چیزا رو بهت بگه، اما من فکر کردم که از اون جایی که  -

 خیلی نیرو  نداره، مقداریش رو بهت بگم. پس ملتفت موهبتت هستی؟

حتی دیوانه وارتر از خانواده ای که از یونان به  –فرانک تردید کرد. یک ایده داشت، اما آن به نظر دیوانه وار بود 

کند و مارس را به خنده روم به چین به کانادا می رفتند. نمی خواست آن را بلند بگوید. نمی خواست اشتباه 

 بیندازد.

 فک... فکر می کنم آره. اما علیه یه ارتش از اون غول ها... -

 آره، سخت خواهد بود. -

 مارس ایستاد و به خودش کش و قوسی داد.

 وقتی مادربزرگت صبح بیدار بشه، بهت کمک می کنه. بعد فکر کنم می میره. -

 وری منو تنها بذاره.اما من باید نجاتش بدم! اون نمی تونه همینط چی؟ -

 «اون کامل زندگی کرده. اون آماده ی رفتنه. خودخواه نباش.»مارس گفت: 

 خودخواه! -

پیرزن فقط به خاطر حس وظیفه این همه مدت اینجا مونده. مادرت هم همینطور بود. به خاطر همین  -

 زندگی اش.عاشقش بودم. برای اون همیشه وظیفه مقدم بود، مقدم تر از هر چیزی. حتی از 
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 حتی از من. -

مارس عینک آفتابی اش را برداشت. جایی که چشمانش می بایست کره های آتش مینیاتوری می بودند که 

 همچون انفجار های هسته ای می جوشیدند.  

دلسوزی به حال خودت کارساز نیست، بچه. این در شان تو نیست. حتی بدون موهبت خانواده، مادرت  -

شجاعت، وفاداری و هوش. حاال تو باید تصمیم بگیری که چطور از اونا  –داد  مهمترین خصایص رو بهت

استفاده کنی. صبح، به حرف مادربزرگت گوش کن. نصیحتشو قبول کن. هنوز می تونی تاناتوس رو آزاد 

 کنی و اردوگاه رو نجات بدی.

 و مادربزرگمو رها کنم تا بمیره. -

یشه، بچه. اینو از طرف یه خدا بپذیر. شما فانی ها نمی زندگی فقط به خاطر این باارزشه که تموم م -

 دونید چقدر خوش شانسید.

 «آره. خوش شانس واقعی.»فرانک زیرلب گفت: 

 یک صدای زمخت فلزی. –مارس خندید 

 مادرت عادت داشت تا این ضرب المثل چینی رو بهم بگه. تلخ بخور... -

 «المثل متنفرم.. از اون ضرب تلخ بخور، شیرین مزه کن»فرانک گفت: 

بی رنج گنج میسر نمی شود؟ همون مفهوم رو داره. وقتی  –اما اون درسته. االن بهش چی میگن  -

رو، بیشتر مواقع  پایان تلخی  مسالمت آمیزکارهای آسون انجام میدی، کار های خوشایند رو، کارهای 

ای شیرین جمع کنی. وظیفه. می تونی پاداش ه اونطوریآه،  –دارند. اما اگه راه سخت رو انتخاب کنی 

 فداکاری. اونا یه معنی ای دارند.

 پدر او بود؟ اینفرانک به قدری منزجر بود که به سختی می توانست حرف بزند. 

مطمئناً، فرانک این که مادرش یک قهرمان بود را درک می کرد. درک می کرد که او زندگی ها را نجات داده و 

 را تنها گذاشته بود. عادالنه نبود. درست نبود.واقعاً شجاع بود. اما او فرانک 

 مارس قول داد.

تو گفتی که ضعیفی. این حقیقت نداره. می خوای بدونی چرا جونو زندگیتو بهت  –من میرم. اما اول  -

 بخشید؟ چرا اون تیکه چوب هنوز نسوخته؟
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دیگه خوب نیستی. فکر می چون تو یه نقش برای انجام دادن داری. فکر می کنی که به اندازه ی رومی های 

 کنی پرسی جکسون بهتر از توئه.

 «مبارزه کرد و پیروز شد. توهستش. اون با »فرانک غرولند کرد: 

 مارس شانه باال انداخت.

شاید. شاید این طور باشه. اما هر قهرمانی یه ضعف کشنده داره. پرسی جکسون؟ اون بیش از حد نسبت  -

اطر هیچی از اونا دست بکشه. قبالً بهش گفته شده، سال ها قبل. و به دوستاش وفاداره. نمی تونه به خ

بدون حس وظیفه ی  –به زودی، با یه فداکاری مواجه میشه که نمی تونه انجام بده. بدون تو، فرانک 

 اون شکست می خوره. کل جنگ یه طرفه میشه و گایا دنیامون رو نابود می کنه. –تو

 ست همچین چیزی را بشنود.فرانک سرش را تکان داد. نمی توان

جنگ یه وظیفه است. تنها انتخاب واقعی اونیه که قبولش می کنی و براش می جنگی.  پای »مارس ادامه داد: 

پنج هزار سال قانون، نظم و تمدن. خدایان، آداب و رسوم، فرهنگ هایی که دنیایی که در  -میراث روم وسطه 

ه نابود بشن، فرانک، مگه اینکه بر اون غلبه کنی. فکر می کنم این اون زندگی می کنی رو شکل دادند، همه قرار

 «ارزش جنگیدن رو داره. درباره اش فکر کن.

 «مال من چیه؟»فرانک پرسید: 

 مارس یک ابرویش را باال برد.

 چه چیز تو چیه؟ -

 ضعف کشنده. تو گفتی همه ی قهرمانا یکی دارن. -

 خدا به خشکی لبخند زد.

جواب بدی ، فرانک. اما باالخره داری سوال های درست می پرسی. حاال، یکم بخواب. خودت باید به اون  -

 احتیاج به استراحت داری.

 خدا دستش را تکان داد. چشمان فرانک سنگین شدند. بیهوش شد و همه چیز سیاه شد.

 «فای.»یک صدای آشنا، زمخت و بی طاقت گفت: 

 شد. فرانک پلک زد. نور خورشید به درون اتاق ساطع
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فای، بلند شو. به همون اندازه که دوست می داشتم به اون صورت مسخره ی تو سیلی بزنم، به همون  -

 اندازه در شرایطی نیستم که بتونم از تخت بیام بیرون.

 مادربزرگ؟ -

مادربزرگ در مرکز توجه قرار گرفت. داشت از تخت به پایین و به او نگاه می کرد. فرانک روی زمین ولو بود. در 

طول شب کسی یک پتو روی او انداخته بود و زیر سرش بالشی گذاشته بود، اما هیچ ایده ای نداشت که چطور 

 همچین چیزی اتفاق افتاده بود.

 آره، گاو احمق من. -

 مادربزرگ هنوز به طرز وحشتناکی ضعیف و رنگ پریده به نظر می رسید، اما صدایش مثل همیشه پوالدین بود.

ها خونه رو محاصره کرده اند. اگه تو و دوستات می خواید از این جا زنده فرار کنید،  حاال، بلند شو. غول -

 حرف های زیادی برای گفتن داریم.
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XXXV 

 هیزل

 کسری قاسمیانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 .با نگاهی به بیرون از پنجره، فرانک فهمید در دردسر افتاده است

ها داشتند توپ های برنزی را سرهم می کردند. پوستشان قرمز به نظر می آمد. الیستریگونیان در لب چمنزار، 

 موهای ژولیده شان، خالکوبی ها و پنجه هایشان هم در نور صبح اصالً زیباتر به نظر نمی آمدند. 

نکه آنها در عده ای چماق یا نیزه حمل می کردند. چند اوگر گیج، تخته اسکی هایی حمل می کردند، مثل ای

به نظر هم قد می رسیدند، پیش بند های پالستیکی  -بخش اشتباهی گمارده شده باشند. تمام آنها شاد بودند

بچه را دور گردنشان گره می زدند، چاقوها و چنگال ها را می شکستند. یک اوگر باربیکیویی قابل حمل را پرت 

 د.می رقصی آشپز را ببوسکرد و داشت با پرده ای به نام 

 صحنه تقریباً جذاب به نظر می رسید، به جز اینکه فرانک می دانست او هدف اصلی است.

 «من دوستاتو به اتاق زیر شیروونی فرستادم، می تونی وقتی کارت تموم شد به اونا بپیوندی.»مادر بزرگ گفت: 

 «اتاق زیر شیروونی؟ تو به من گفتی هیچ وقت نمی تونم برم اونجا.»فرانک برگشت. 

اون به خاطر این بود که ما اونجا اسلحه نگه می داشتیم، پسر احمق. تو فکر می کنی این اولین باریه که  -

 هیوالها به خانواده ی ما حمله کردن؟

 «اسلحه، درسته. من هیچوقت اسلحه دستم نگرفتم.»فرانک غرغر کرد: 

 «اون طعنه بود، فای ژنگ؟»سوراخ های بینی مادربزرگ گشاد شد. 

 ادر بزرگ.بله، م -
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 خوبه. اونا ممکنه هنوز برات امید داشته باشن. حاال، بشین. باید یه چیزی بخوری. -

دستش را به سمت میز کنار تخت تکان داد، جایی که یک نفر یک لیوان آب پرتقال و یک بشقاب تخم مرغ آبپز 

 صبحانه ی مورد عالقه ی فرانک. -و بیکن روی نان تست آماده کرد

 «-تو»یش، فرانک یکدفعه احساس گرسنگی کرد. با حیرت به مادر بزرگ نگاه کرد. با وجود دردسرها

برات صبحونه درست کردم؟ به میمون بودا، البته که نه! و خدمتکار خونه هم نبوده. اینجا براشون خیلی  -

خطرناکه. نه، دوست دخترت هیزل برات درست کرده. و دیشب برات یه پتو و بالش آورد. و یک سری 

 تمیز برات تو اتاقت گذاشت. راستی، تو باید دوش بگیری. بوی یال سوخته ی اسب میدی. لباس

توانست صدایی بیرون بدهد. هیزل تمام این کارها را برای فرانک دهانش را مثل یک ماهی باز و بسته کرد. نمی

ده بود با او از دست داده او انجام داده بود؟ فرانک مطمئن بود که تمام شانسش را دیشب وقتی گری را احظار کر

 بود.

 -اون... ام... اون -

دوست دخترت نیست؟ خب، باید باشه، احمق! نذار بپره. تو یه زن قوی تو زندگیت »مادر بزرگ حدس زد: 

 «احتیاج داری، اگه توجه نکرده باشی. حاال، به سمت کار.

ی نظامی داد. در روشنایی روز، فرانک در حال خوردن بود در حالی که مادر بزرگ به او چند جور وسیله 

پوستش بسیار نیمه شفاف بود، به نظر می آمد که رگ هایش می درخشند. نفس کشیدنش مانند یک پاکت 

 کاغذی در حال پر و خالی شدن صدا می داد، ولی با وضوح و استحکام سخن می گفت.

 فرانک بودند تا خودش را نشان دهد.توضیح داد که اوگرها خانه را برای سه روز محاصره کرده بودند و منتظر 

 «اونا می خوان تو رو بپزن و بخورن، که خیلی مضحکه. تو باید خیلی بدمزه باشی.»با تنفر گفت: 

 خیلی ممنون، مادر بزرگ. -

گردی. من خوشحالم قبول دارم، من یه جورایی خوشحال شدم وقتی اونا گفتن که تو برمی»سرش را تکان داد. 

یگه می بینم، حتی با اینکه لباسهات کثیف ان و به یه سلمونی احتیاج داری. این طوریه که تو که تو رو یکبار د

 «خانوادت رو نشون می دی؟

 من یکمی سرم شلوغ بود، مامان بزرگ. -

هیچ توجیهی برای شلخته بودن نیست. در هر رده ای، دوستات هم خوب خورده بودند هم خوابیده  -

ه در اتاق زیر شیروانی داشتند. من بهشون گفتم تو تا یکم دیگه می بودند. آنها یک ذخیره از اسلح
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رسی، ولی تعداد اوگرها بیشتر از اونیه که بشه دفعشون کرد. ما باید راجع به نقشه ی فرار تو حرف 

 بزنیم. توی میزم رو نگاه کن.

 فرانک کشو را باز کرد و یک پاکت مهر و موم شده را بیرون آورد.

 «تونی دوباره پیداش کنی؟شناسی؟ میفرودگاه ته پارک رو می» مادربزرگ پرسید:

فرانک ساکت سر تکان داد. آن تقریبا سه مایل به سمت شمال بود، پایین جاده به سمت دره. مادر بزرگ بعضی 

 اوقات زمانی که می خواست هواپیماها محموله های مخصوصی را از چین بیاورند او را به آنجا می برد.

کنه، اون یک دوست قدیمی اونجا یه خلبان وایساده و به محض دیدن عالمت پرواز می»فت: مادربزگ گ

 «خواد که تو رو به شمال ببره.خونوادگیه. یه نامه توی اون پاکت گذاشتم که از اون می

 ولی... -

مورد سروکله نزن پسر. مارس چند روز پیش من را دیده، با من همکاری کن. اون به من در »غرولند کرد: 

 «ماموریتت گفت. مرگ رو تو آالسکا پیدا کن و نجاتش بده. وظیفه ات را انجام بده.

 ولی اگر من موفق بشم، تو می میری. من دیگه هیچوقت تو رو نمی بینم. -

این درسته، ولی من به هر حال می میرم. فکر می کردم این رو قبال مشخص کردم. »مادربزرگ موافقت کرد: 

 «های معرفی را به تو داده؟حاال، افسرت نامه 

 -آآآ، بله، ولی -

خوبه. اونا رو به خلبان نشان بده. اون یه سرباز کهنه کار لژیونه. در مورد این که اگر شک کرد، یا سرد  -

باهات رفتار کرد، آن اختیار نامه ها باعث میشن که به خاطر شرافتش هر جور شده بهت کمک کنه. کل 

 فرودگاه برسی. کاری که باید بکنی اینه که به

 خانه صدا داد. بیرون یک توپ آتشین منفجر شد و کل اتاق را روشن کرد.

اوگرها دارند بی قرار می شوند، ما باید عجله کنیم. حاال، راجع به قدرت هات، امیدوارم بتونی »مادر بزرگ گفت: 

 «ازشان استفاده کنی.

 آآآ... -

 د کرد.مادربزرگ نفرینی را به شکل آتش های پیاپی غرولن

 خدای اجدادت، پسر! تو هیچی یاد نگرفتی؟ -
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 آره! -

هدیه »با لکنت جزئیات تصمیم دیشبش با مارس را به زبان آورد، ولی بیشتر جلوی مادربزرگ لکنت می گرفت. 

دستانش را باز کرد. « ی پریسلیمئوس... فکر کنم، فکر کنم اون یه پسر پوسایدن بود، منظورم نپتونه، منظورم...

 «دریا.خدای »

اون پسر ارشد پوسایدن بود و به اندازه ی کافی خوب بود. چطوری هوش »مادر بزرگ با اکراه سر تکان داد. 

 «سرشارت به این حقیقت رسید؟

یه پیشگو توی پورتلند... اون یه چیزی در مورد جد کبیر من، شن لون گفت. پیشگو گفت که اون برای  -

 و و محل قدیمی اردوگاه ژوپیتر رو خراب کرد سرزنش شد.که سان فرانسیسک 0956زمین لرزه ی سال 

 ادامه بده. -

تو اردوگاه، اونا می گفتن یکی از نوادگان نپتون باعث این افتضاح شده. نپتون خدای زمین لرزه هاست.  -

ولی... ولی من فکر نمی کنم پدر بزرگ این کار رو انجام داده باشه. درست کردن زمین لرزه موهبت ما 

 نیست.

نه، ولی آره، اون سرزنش شد. اون به عنوان یکی از نوادگان نپتون منفور بود. اون منفور »دربزرگ موافقت کرد: ما

بود چون موهبت واقعیش عجیب تر از درست کردن زمین لرزه بود. و  منفور بود چون چینی بود. یک پسر 

برایش نبود. به غلط متهم شد، با  ولی هیچ انکاری -چینی قبالً هیچ وقت خون رومی نداشت. یک حقیقت زشت

 «خجالت اخراج شد.

 پس... اگر اون هیچ کار اشتباهی انجام نداد، چرا بهم گفتی به خاطرش عذر خواهی کنم؟ -

به خاطر اینکه عذر خواهی برای کاری که انجام ندادی بهتر از اینه که به »گونه های مادر بزرگ سرخ شد. 

ردوگاه تو رو هم سرزنش می کنه یا نه. نمی دونستم که تعصب رومی ها خاطرش بمیری! من مطمئن نبودم که ا

 «کم شده.

فرانک صبحانه اش را قورت داد. بعضی وقت ها در مدرسه یا در خیابان طعنه می خورد، ولی آنقدر نه، و نه هیچ 

رای او دردسر وقت در اردوگاه ژوپیتر. هیچ کس در اردوگاه، نه حتی یکبار، هیچکس به خاطر آسیایی بودنش ب

درست نکرده بود. هیچ کس به آن اهمیت نمی داد. آنها فقط به خاطر آن مسخره اش می کردند چون او 

ناآزموده و کند بود. نمی توانست تصور کند که آن برای پدر بزرگش چگونه بوده، متهم شدن به خاطر نابود 

 ده بود.کردن کل اردوگاه، بیرون شده از لژیون برای کاری که انجام ندا

 «و موهبت واقعی ما؟ آخر فهمیدی چی هست؟»مادربزرگ پرسید: 
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داستان های قدیمی مادرش در ذهن فرانک چرخ زدند. جنگیدن مانند گروهی از زنبورها. فرانک بهترین اژدها 

د. بود. او بیاد آورد که مادرش کنارش در حیاط پشتی ظاهر شد، مانند اینکه از اتاق زیر شیروانی افتاده باش

 فرانک بیاد آورد که او از جنگل بیرون آمد و گفت که به یک مادر خرس گریزلی راهنمایی می داده.

 «تو می توانی همه چیز باشی، این چیزی بود که اون همیشه به من می گفت.»فرانک گفت: 

ساده عزت  باالخره، یک نور کم داخل کله ی تو شد. بله، فای ژنگ. مادرت فقط خیلی»مادربزرگ هوفی کرد. 

 «نفس تو رو تقویت نمی کرد. اون داشت حقیقت واقعی رو به تو می گفت.

 ولی... -

یک انفجار دیگر خانه را لرزاند. سقف، مانند گج فرو ریخت. فرانک خیلی سردرگم بود و به زحمت متوجه چیزی 

 می شد.

 هر چیزی؟ -

، کمک می کنه. اگر در شرایط مرگ و با دلیل، چیزهای زنده. اگر اون موجود رو بشناسی»مادر بزرگ گفت: 

کنه، مثل جنگ. چرا اینقدر تعجب کردی، فانگ؟ تو همیشه می گفتی که تو بدن زندگی هم باشی کمکت می

همه ی ما با خون پایلوس. این موهبت فقط یکبار به  -خودت راحت نیستی. ما همه همینجور حس می کنیم

خداها تک هستیم. پوسایدن احتماالً خیلی احساس بخشندگی  یک خانواده ی فانی داده شد. ما در بین نیمه

یا خیلی کینه توز. موهبت خیلی مواقع یک نفرین همراه  -کرد وقتی اجداد ما رو مورد رحمت قرار می دادمی

 «خودش دارد. من مادرت را نجات ندادم...

 «ژنگ! ژنگ!»بیرون، فریادی از اوگرها به هوا برخاست. یکی داد زد: 

 «تو باید بری، پسر احمق، زمان تموم شد.»بزرگ گفت: مادر 

 -تونمنمی -من نمی تونم از قدرتم استفاده کنم. من هیچ وقت -ولی -

تونی، وگرنه زنده نمی مونی تا مقصدت رو ببینی. من این پیشگویی هفت رو دوست تو می»مادر بزرگ گفت: 

یک شماره ی روح. ولی کاری نیست که ما  -ندارم که ماری بهم گفت. هفت عدد بدشانسی در چینی است

است. وقتی برای هدر دادن نداری. نگران  306بتونیم درباره اش انجام دهیم. حاال، برو! فردا عصر جشن فورچونا

من نباش. من توی زمان خودم، به روش خودم می میرم. قصد ندارم که توسط اون اوگرهای مضحک خورده 

 «بشم. برو!

                                                             
306 Feast of Fortuna 
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کرد که قلبش دارد در یک آبمیوه گیری چالنده می شود، ولی مؤدبانه تعظیم کرد.  فرانک به در زد. احساس

 «ممنون، مادربزرگ، من تو رو سرافراز می کنم.»گفت: 

 چیزی را زیر لب غرولند کرد. فرانک تقریبا فکر کرد که می گوید، همین کار را کرده ای.

گپ زدن رو متوقف کن پسر، برو »بیانش درست شد: مادربزرگ با زبان بند آمده شروع به گفتن کرد، اما بعد 

دوش بگیر و لباس بپوش! موهات رو شونه کن! آخرین تصویر من از تو هست، و تو به من موی ژولیده ات رو 

 «نشون میدی؟

 فرانک موهایش را خواباند و دوباره تعظیم کرد.

کرد نگاه می کرد، مثل اینکه داشت فکر میآخرین تصویر او از مادر بزرگ این بود که او داشت به بیرون پنجره 

 کنند را تنبیه کند.چگونه اوگرهایی که به خانه اش حمله می
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XXXVI 

 فرانک

 فاطمه، پرنیان، افسانه هامترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

  

 فرانک سریعترین دوش ممکن را گرفت،  

 -، واقعا؟307یک پیراهن سبز زیتونی به همراه شلوار بیگو کارگو -را که هیزل تعیین کرده بود، پوشید ییهالباس 

 سپس به کمان اضافی و تیردانش چنگ زد و به باالی پلکان اتاق زیر شیروانی پرید. 

ا برای تحویل دادن اتاق زیر شیروانی مملو از اسلحه بود. خانواده ی او به قدر کافی، تسلیحات باستانی ر         

های تیر آویزان شده بر روی یک دیوار، تقریباً به اندازه ی ها و تیردانها، نیزهبه ارتش، جمع کرده بودند. سپر

روی هم سوار شده بود و آماده  یتعداد سالح هایی که در اردوگاه ژوپیتر بود. در پشت پنجره، کمان صلیبی عقرب

 ها، وجود داشت.ای از بشکهزی شبیه یک مسلسل همراه با مجموعهبرای جنگ بود. در جلوی پنجره، چی

 «ک راکت انداز؟ی»تعجب کرد و با صدایی بلند گفت: 

 «نه، نه. سیب زمینی. اِال سیب زمینی دوست نداره.»ای آمد: صدایی از گوشه

های چینی کتیبه ای ازماشین بخار، یک النه درست کرده بود. روی توده یهارپی برای خودش، بین دو بدنه

 خواند.ها را به طور همزمان مینشسته بود و هفت یا هشت تای آن

 «اِال، بقیه کجان؟»فرانک گفت: 

هایش نوک زد و برگ می زد. سپس به خواندنش بازگشت. یکی در میان به پر« سقف.»او به باال نگاه کرد: 

 «ها.زمینیها رو دوست نداره. سیب ها. اِال غولسقف. تماشا کردن غول»

 ها؟سیب زمینی -  

فرانک تا زمانی که به طور مفصل اطراف مسلسل را گشت، منظور او را نفهمید. آن هشت بشکه، مملو از سیب   
                                                             

307 beige cargo pants:  
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 -توپ، یک سبد پر شده با مهمات خوردنی بیشتری بود. او از پنجره بیرون را نگاه کرد یزمینی بودند. در پایه

بود. پایین، در حیاط، غولرو شدهکرد از وقتی که او با خرس روبهاو را نگاه می ای که مادرش از آنهمان پنجره

های برنزی ها در حال گشت و گذار در اطراف، تنه زدن به یکدیگر، فریاد زدن رو به خانه و پرتاب کردن توپ

 انفجاری، بودند.

 «ها توپ دارن و ما یک مسلسل سیب زمینی انداز داریم.اون»فرانک گفت: 

 «ها بده.نشاسته. نشاسته برای غول»اِال متفکرانه گفت: 

کنند، دید که پرسی و هیزل چه کار میرفت و میخانه به خاطر یک انفجار دیگر لرزید. فرانک باید به سقف می

ال، اِ»اما او احساس بدی در مورد تنها گذاشتن اِال داشت. کنار او زانو زد، مراقب بود که بیش از حد نزدیک نشود: 

 «ها امن نیست. ما باید سریعا به آالسکا پرواز کنیم. تو با ما میای؟اینجا با وجود غول

آالسکا. ششصد و دویست و شش هزار و چهار صد و بیست و پنج مایل مربع. »جا شد: اِال با ناراحتی جابه

 «پستاندار ایالتی: گوزن شمالی.

هایش در های او را به زحمت و به لطف کالسری که فرانک صحبتناگهان او زبانش را به التین تغییر داد. به طو

در شمال، فراتر از خدایان، تاج لژیون پنهان است. سقوط از یخ، پسر »توانست دنبال کند: اردوگاه ژوپیتر می

تهاند. بقیه سوخهممممم....سوخته»قرمزش را خاراند.  یحرفش را قطع کرد و موهای ژولیده« نپتون باید غرق...

 «اند.

 «اِال، اون... اون یک پیشگویی بود؟ اون رو کجا خوندی؟»توانست نفس بکشد: فرانک به سختی می

 «گوزن شمالی، گوزن شمالی، گوزن شمالی.»او کلمه را مزه مزه کرد: « گوزن شمالی.»اِال گفت: 

 خانه دوباره لرزید. گرد و غبار از تیرهای زیرشیروانی بارید.

 «فرانک ژنگ. خودت رو نشون بده!»ریاد زد: از بیرون، غولی ف

 «نه. فرانک نباید. نه.»اِال گفت: 

 «رم تا به هیزل و پرسی کمک کنم.فقط... اینجا بمون. باشه؟ من می»فرانک گفت: 

 رسید، پایین کشید.نردبانی را که به سقف می

 «صبح شده. روز قشنگیه. ها؟»ای عبوس گفت: پرسی با قیافه

ها به طور اما آن -308شرت بنفش و ژاکت پوالرتکشلوار جین، تی -روز قبل را پوشیده بود هایهمان لباس

واضحی تازه شسته شده بودند. شمشیرش را در یک دست و شلنگی را در دست دیگرش گرفته بود. فرانک در 

کردند، پرسی می ها توپ انفجاری پرتابمورد اینکه چرا شلنگی روی سقف بود، مطمئن نبود. اما هر بار که غول

کرد. سپس فرانک به یاد کرد و گوی را در میان هوا، با صدا منفجر میاز آب، بخاری بسیار قدرتمند احضار می
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او هم از نسل پوسایدن بودند. مادربزرگ گفته بود که خانه قبالً هم مورد حمله قرار گرفته  یآورد که خانواده

 لنگ را این باال گذاشته بودند.ها به همین دلیل یک شبوده است. شاید آن

رسید و این دل زد. خیلی خوب به نظر میکرد و بین دو اتاق زیر شیروانی قدم میهیزل از پنجره مراقبت می  

شد پوستش کرد. شلوار جین، یک ژاکت کرم رنگ و یک بلوز سفید پوشیده بود که باعث میفرانک را خالی می

هایش افتاده بود. وقتی نزدیکتر شد، فرانک توانست بوی ی فرش به دور شانهبه گرمی شکالت به نظر برسد. موها

 شامپوی جاسمین را استشمام کند.

حالت خوبه؟ چرا »زد. پرسید: کرد، چشمانش با عالقه برق میشمشیرش را محکم گرفت. وقتی به فرانک نگاه می

 «خندی؟می

 «ها و... از من متنفر نباش.حانه ممنونم. و لباساُه، آه، هیچی. به خاطر صب»فرانک سرش را تکان داد: 

 «چرا باید ازت متنفر باشم؟»هیزل وسط حرفش پرید: 

صورت فرانک داغ شد. آرزو کرد که دهنش را بسته نگه داشته بود.اما حاال خیلی دیر شده بود. مادربزرگش گفته 

فقط... شب قبل. وقتی من اون اسکلت رو احضار »با لکنت گفت:  نگذار برود تو به یک زن قوی نیاز داری.بود: 

 «ه چیزی تو این مایه ها.یکردم، فکر کردم... فکر کردم که تو فکر کردی... من زننده بودم... یا 

فرانک، شاید من غافلگیر شده بودم. شاید من از اون »هیزل ابروهایش را باال برد و با ترس سرش را تکان داد: 

ده بودم. اما دلسرد؟ چیزی که تو به اون فرمان دادی، خیلی با اعتماد به نفس و این چیزا بود. مثل این چیز ترسی

تونم اینو . من نمیتونیم ازش استفاده کنیمرو دارم و میاسپارتوس  این قدرت یاُه، خب رفقا، من همه -بود که

 «باور کنم. من دلسرد نشدم فرانک، من متأثر شدم.

 «تو... متأثر شدی... به خاطر من؟»نبود که درست شنیده باشد:  فرانک مطمئن

 «ه جورایی شگفت انگیز بود.یرفیق، این »پرسی خندید: 

 «واقعاً؟»فرانک پرسید: 

 «ای برای نگران شدن داریم. باشه؟واقعاً. اما ما اآلن مشکالت دیگه»هیزل قول داد: 

بودند و با کشیدن پاهایشان روی زمین به خانه نزدیک و ها که گستاخانه در حال زیاد شدن به ارتش غول

 شدند، اشاره کرد.نزدیکتر می

های شما دستگاه آبپاش دارند. من میای توی آستینم دارم. چمندیگه یمن حقه»پرسی شلنگ را آماده کرد: 

شه. بدون ر آب شما میتونم بیارمش باال و یکم آشفتگی اون پایین درست کنم. اما این کار باعث نابود شدن فشا

 «های انفجاری باز هم در حال شکاف دادن خونه هستند.فشار، بدون شلنگ و اون توپ

کرد. ستایش کردن هیزل مثل صدایی آرامش بخش در گوش فرانک بود که فکر کردن را برایش سخت می  

کشیدند. و فرانک به سختی میها اردو زده بودند و برای جدا شدن او انتظار میها روی چمندوجین از غول

 توانست تمایل خود را برای پوزخند زدن کنترل کند.

 هیزل از او متنفر نبود. بلکه متأثر شده بود.

ماهیت استعدادش گفته بود، به یاد آورد و این  یخودش را مجبور به تمرکز کرد. چیزی را که مادربزرگش درباره
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 گذاشت.ای مردن، تنها میکه او چطور باید مادربزرگش را اینجا، بر

 تو نقشی برای بازی کردن داری.مارس گفته بود: 

توانست باورکند که او سالح مخفی جونو است، یا این که پیشگویی بزرگ به او مربوط است. اما هیزل فرانک نمی

 داد.کردند. او باید بهترین کارش را انجام میو پرسی از او حمایت می

غرق شدن پسر  یم غیرطبیعی که اِال در اتاق زیر شیروانی گفته بود، فکر کرد. دربارهپیشگویی ناتما یدرباره

 نپتون.

کنترل  یمرد کور پیر داشت درباره فهمید.شما ارزش واقعی اون رو نمیها گفته بود: فینئاس در پورتلند به آن

 کرد.اِال، برای پادشاه شدن، فکر می

ها تصویری ها را به هم وصل کرد، آنچرخیدند و زمانی که او باالخره آنقطعات پازل در ذهن فرانک می یهمه

 را ایجاد کردند که او دوست نداشت.

 رفقا. من یک نقشه برای فرار دارم.                                                                      -

 اشت راهنمای مادربزرگش گفت.صبر کردن در فرودگاه و یادد ینقشه یبه دوستانش درباره

 کنه.اون یک سرباز قدیمی لژیونه. اون کمکمون می -

 «تونیم اون رو ول کنیم.اما آریون برنگشته. و در مورد مادربزرگت چطور؟ ما نمی»هیزل گفت: 

شاید... شاید آریون پیدامون کنه. در مورد مادربزرگم هم... اون »فرانک جلوی هق هق کردن خودش را گرفت: 

 «مونه.خیلی روشن و واضح بود. اون گفت حالش خوب می

 توانست انجام دهد.این کامالً درست نبود، اما بهترین کاری بود که فرانک می

ای هم وجود داره. مسافرت هوایی برای من خوب نیست. این برای یک پسر نپتون مشکل دیگه»پرسی گفت: 

 «خطرناکه.

 «سک کنی... و من هم همینطور. به هر حال، ما فامیلیم.تو باید در این باره ری»فرانک گفت: 

 پرسی تقریباً از روی سقف سکندری خورد.

 چی؟ -

 ها در مدت پنج ثانیه توضیح داد.فرانک داستان را به آن

 پوسایدن. ی. جد مادری من. آرگونات. نوهمنوسیکلیپر -

 «تو از... از نسل نپتون هستی؟ فرانک این...»دهان هیزل باز ماند: 

دونم چطوری ازش من دارند. اما من نمی یدیوونگیه؟ بله. و به نظر می رسه استعدادی وجود داره که خانواده -  

 استفاده کنم. اگه نتونم اون رو نشون بدم...

ها شروع به برخاستن، نشان دادن و آمد. فرانک فهمید که آن هاانیگونیستریالفریاد شادی بلند دیگری از طرف 

» زدند:شان را نشانه گذاری کرده بودند. فریاد میها صبحانهاره کردن و خندیدن به طرف او کردند. آنبا دست اش

 «ژانگ! ژانگ!

 هیزل قدمی به سمت او برداشت.
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 زنند؟دن. چرا اونا اسم تو رو صدا میاونا این کار رو ادامه می -

 «یم و اون رو با خودمون ببریم.اهمیت ندین. گوش کنید. ما باید از اِال محافظت کن»فرانک گفت: 

 «البته. اون بیچاره به کمک ما نیاز داره.»هیزل گفت: 

پایین یک پیشگویی رو از حفظ  ینه. منظورم اینه که بله. اما فقط به این دلیل نیست. او در طبقه»فرانک گفت: 

 «بود.کنم که اون پیشگویی در مورد این جست و جو کنم... فکر میخوند. من فکر می

غرق شدن پسر نپتون، به پرسی بگوید. اما پیشگویی را خط به خط تکرار  یخواست اخبار بد را دربارهاو نمی

 کرد.

تونم زیر آب نفس تونه غرق بشه. من میدونم که یه پسر نپتون چطور میمن نمی»پرسی سخت شد:  یآرواره

 «بکشم. اما در مورد تاج لژیون...

 «همون عقاب باشه.اون باید »هیزل گفت: 

و اال قبالً هم چیزی شبیه به این رو از حفظ خونده بود، در پورتلند... یک قسمت از »پرسی سری تکان داد: 

 «پیشگویی بزرگ قدیمی رو.

 «چی رو؟»فرانک پرسید: 

 گم.بعداً بهت می -

ها با ر شد. غولپرسی توپ انفجاری دیگری را در آسمان دفع کرد. آن توپ آتشین بزرگ نارنجی رنگ، منفج

 «قشنگ بود! قشنگ بود!»قدرشناسی کف زدند و فریاد کشیدند: 

ای که سوخته، صفحه یچیزهایی که خونده رو به یاد میاره. اون چیزی درباره ییه چیزی. اال همه»فرانک گفت: 

 «های نیمه خدایان رو خونده.گفت. مثل این که یه متن از پیشگویی

 «کنی... اما این غیرممکنه!های پیشگویی سوخته؟ تو که فکر نمیکتاب»چشمان هیزل گشاد شدند: 

 «خواست؟هایی که اکتاویان در اردوگاه میکتاب»پرسی حدس زد: 

ها سرنوشت کامل سیبیلین که در اون یهای گمشدهکتاب»هیزل نفسش را با صدای سوت مانندی بیرون داد: 

 «ها رو خونده و حفظ کرده باشه...واقعاً به طریقی یک نسخه از اونروم، به طور مختصر، گفته شده. اگه اال 

خواست اون رو اسیر اون وقت اون باارزش ترین هارپی دنیاست. تعجبی نداره که فینئاس می»فرانک گفت: 

 «کنه.

 «فرانک ژانگ!»یک غول از پایین داد زد: 

شیر و یک سینه بند پالستیکی با یک خرچنگ او بزرگتر از بقیه بود و مثل یک رومی حامل نشان، یک شنل 

 دریایی روی آن، پوشیده بود.

 بیا پایین، پسر مارس! ما منتظرت هستیم. بیا، مهمان افتخاری ما باش! -

 هیزل بازوی فرانک را محکم گرفت.

 ده؟رو می "شام"همون معنی  "مهمان افتخاری"کنم که چرا من احساس می -

هایش استفاده کند و توانست از کسی برای شکستن انگشتز آنجا بود. میکرد که مارس هنوفرانک آرزو می
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 وحشت نبردش را کم کند.

تونی رانندگی می»به پرسی نگاه کرد: « تونم این کار رو انجام بدم.هیزل من رو باور داره. من می»فکر کرد: 

 «کنی؟

 حتما. چرا؟ -

 یز شبیه یک تانکه. اگه بتونی راهش بندازی...ماشین مادربزرگ توی گاراژه. یه کادیالک قدیمیه. اون چ -

 «ها رد بشیم.ما هنوز باید از بین یک صف از غول»هیزل گفت: 

 «سیستم آبپاش. با اون  شلوغ بازی دربیارم؟»پرسی گفت: 

کنم خرم. اال رو بردارین و سوار ماشین بشید. سعی میدقیقاً. تا جایی که بتونم براتون وقت می»فرانک گفت: 

 «رو توی گاراژ ببینم، اما منتظر من نمونید. شما

 «فرانک...»پرسی اخم کرد: 

کنیم... دوستانت، مادربزرگ فرانک ژانگ! جوابت رو به ما بده. بیا پایین و ما بقیه رو عفو می»غول فریاد زد: 

 «خوایم.پیرت. ما فقط تو رو می یبیچاره

 «گن.ها دروغ میاون»پرسی جویده جویده گفت: 

 «دونم. برین.بله، می»فرانک موافقت کرد: 

 دوستانش از نردبان پایین دویدند.

« هی اونایی که پایین هستید! کی گرسنه است؟»فرانک تالش کرد تا ضربان قلبش را کنترل کند. فریاد زد: 

 کردند.  ی پشت بام گام برداشت و مثل یک ستاره ی راگ دست تکان داد، غولها تشویقزمانی که فرانک به لبه

کرد تا قدرت خانوادگیش را فرابخواند. خودش را مثل یک اژدها با نفسهای آتشین تصور کرد. فرانک تالش می

ی اژدها فکر کرد، دانه های عرق روی پیشانیش ظاهر شد. تقال کرد، مشتش را گره کرد و به سختی درباره

شد. اما اتفاقی نیفتاد. هیچ اثری . خیلی باحال میمیخواست به تاخت به دشمن حمله کند و آنها را تار و مار کند

از تغییر در او وجود نداشت. حتی تا حاال یک اژدهای واقعی هم ندیده بود. برای یک دقیقه ی هراسناک به این 

فکر کرد که شاید مادربزرگ شوخی بی رحمانه ای با او کرده باشد. شاید هدیه را اشتباه فهمیده باشد. شاید 

 عضو خانواده باشد که به ارث نبرده باشد. فقط می تواند از بدشانسی او باشد. فرانک تنها

غولها کم کم ناارام شدند. تشویقها به سوت تبدیل شد. تعدادی از الیستریگونیان ها  گوی های آتشینشان را بلند 

 کردند. 

 «خوبی نمیدم به هر حال.خواید؟ من مزه خواید منو بسوزونید، میصبر کنید! شما نمی»فرانک فریاد زد: 

 «بیا پایین! گشنه ایم!»آنها فریاد زدند: 

 زمانی برای نقشه ی دوم. فرانک فقط آرزو کرد کاش نقشه ای داشت.
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 «خورید؟ی استیکس قسم میدهید از دوستانم چشم پوشی کنید؟ به دریاچهقول می»فرانک پرسید: 

سر فرانک و زیر دودکش پرتاب کرد. فقط معجزه بود که  ی آتشینی باالیغولها خندیدند. یکی از آنها گلوله

 فرانک با گلوله صدمه ندید.

 سپس رو به پایین فریاد زد:« در نظر می گیرم. نهاین جواب رو »زیر لب گفت: 

 باشه، باشه! شما بردین. االن میام پایین همونجا صبر کنید!  -

غولها غریو شادی سر دادند اما رهبر آنها با شنل پوست شیر، مشکوک اخم کرد. فرانک وقت زیادی نداشت. از 

نردبان به روی شیروانی آمد. اال رفته بود. امیدوار بود نشانه ی خوبی باشد. شاید آنها او را به کادیالک برده 

ا چرخاند و به سمت غول جلویی هدف گرفت و باشند. یک مشت تیر برداشت و به سمت تیربار رفت. او بشکه ر

ماشه را چکاند. هشت سیب زمینی پرقدرت به سینه غول خوردند و او را به عقب پرتاب کردند به طوریکه به 

توده ایی از گلوله های آتشین برخورد کرد و ترکید و دودی را در حیات به راه انداخت. به ظاهر نشاسته برای 

 غولها بد بود. 

کردند فرانک کمانش را کشید و باران تیر بر سرشان ریخت. برخی از ه هیوالها در حالت گیجی فرار میدرحالیک

تیرها بر اثر ضربه منفجر شدند و برخی خالکوبی جدیدی بر تن غولها گذاشت. یکی از آنها به یک غول برخورد 

زود ترمیم شدند و شروع به پرتاب گلوله  ی سیب زمینی تبدیل کرد. متأسفانه غولهاکرد و فوراً او را به یک بوته

 های آتشین نمودند. کل خانه زیر انفجار صدا کرد. فرانک به سمت پله ها دوید. 

ی همکف دوید و ولی حرارت بقدری زیاد بود که نتوانست به اتاق او برسد. به سمت طبقه« مادربزرگ.»فریاد زد: 

قطعات بزرگی از سقف کنده شد. کف طبقه مثل دهانه آتش  این درحالی بود که به نرده پلکان آویزان بود و

شد، به گاراژ فشان درحال دود کردن بود. از روی آن پرید و به آشپزخانه رفت. در حالیکه از دود داشت خفه می

 رفت. چراغهای جلوی کادیالک روشن بودند. موتورش روشن بود و درب گاراژ باز بود. 

 « بیا تو.»پرسی داد زد: 

ک به پشت کنار هیزل پرید. اال در جلو خود را جمع کرده بود سرش را زیر بالهایش خم کرده بود و غرولند فران

 «ایش.ایش.ایش.»کرد. می

پرسی موتور را آتش کرد و از درب گاراژ که نیمه باز بود، بیرون رفتند و اثر کادیالک شکل روی درب چوبی  

 گاراژ گذاشتند.
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ن را بگیرند، پرسی با تمام زور فریاد زد و سیستم آبیاری منفجر شد. کادیالک حدود غولها تالش کردند جلویشا 

چهل مایل پیش رفته بود که به یک غول زد و بر اثر ضربه غول ترکید. وقتی غولهای دیگر از گیجی درآمدند 

 کادیالک نیم مایل دور شده بود. توپ های آتشین در پشت سرشان شعله ور بودند.

ب نگاه کرد و عمارت خانوادگیش را دید که در آتش می سوخت، دیوارها به درون فرو ریخته بودند فرانک به عق

لکه باالی آتش می چرخید.  -شاید یک الشخور بود -ی بزرگی می دیدی تیرهو دود به آسمان می رفت. لکه

 کرده است. شاید تصور فرانک بود اما فکر کرد آن پرنده از پنجره ی طبقه دوم به بیرون پرواز

 «مادبزرگ؟»زمزمه کرد: 

به نظر غیرممکن می رسید اما قول داده بود که به شیوه ی خودش بمیرد نه در دستان اوگرها. فرانک امیدوار 

 بود که حق با او باشد.

 آن ها در میان جنگل می راندند و به سمت شمال پیش می رفتند.

 «بدین! تقریباً سه مایل! نمی تونین از دستش»فرانک گفت: 

 پشت سرشان، انفجارهای بیشتری در جنگل رخ داد. دود به آسمان بلند شده بود.

 «ها چقدر تند می تونن بدون؟الیستریگونیان »هیزل پرسید: 

 «نظرتون چیه که نفهمیم!»پرسی گفت: 

اده تنها چند یارد آن طرف تر. یک جت خصوصی در باند ایست -دروازه های فرودگاه جلوی رویشان ظاهر شد

 بود. پله هایش پایین آمده بود.

کادیالک به دست اندازی برخورد کرد و به هوا رفت. سر فرانک به سقف خورد. وقتی چرخ ها دوباره روی زمین 

 برگشتند، پرسی پایش را روی ترمز کوبید و دقیقا بعد از دروازه توقفی ناگهانی داشتند.

 «برین توی هواپیما! دارن میان!»فرانک بیرون پرسید و کمانش را به زه کرد. 

شدند. اولین خط از اوگرها از جنگل خارج شدند و با سرعت به ها با سرعتی باورنکردنی نزدیک میالیستریگونیان

 پنج یارد، چهار یارد... -سمت فرودگاه پیش آمدند

را دید، شروع به جیغ پرسی و هیزل توانستند اال را از کادیالک بیرون بکشند اما همین که هارپی هواپیما 

 کشیدن کرد.

 «نه هواپیما.-ن-نه! با بال ها پرواز می کنم! ن-ن-ن»فریاد کشید: 

 «طوری نیست. ما مراقبت هستیم!»هیزل قسم خورد. 

 اال جیغی وحشتناک و دردناک کشید انگار در حال سوختن بود.

 «بورش کنیم.چیکار باید بکنیم؟ نمی تونیم مج»پرسی دستانش را با خشم باال برد. 

 اوگرها فقط سه یارد فاصله داشتند.« نه.»فرانک موافقت کرد. 

خدایا، متأسفم اال. »بعد از حرف خودش پشیمان شد. « اون خیلی باارزشه. نمی تونیم ولش کنیم.»هیزل گفت: 

 « منم به بدی فینئاس شدم. تو یه موجود زنده ای نه گنج.
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 «نه.-ن-واپیما، ننه. ه-هواپیما ن»اال با نفس تنگه گفت: 

 اوگرها در فاصله ی تیراندازی بودند.

 «یه فکری دارم. اال، می تونی توی جنگل قایم بشی؟ می تونی از اوگرها فرار کنی؟»چشمان پرسی درخشید. 

 «مخفی. امن. مخفی شدن برای هارپی ها خوبه. اال فرزه. کوچیکم هست. سریعم هست.»موافقت کرد: 

ط توی همین منطقه بمون. می تونم یه دوست بفرستم که بیاد پیشت و ببرتت به باشه. پس فق»پرسی گفت: 

 «اردوگاه ژوپیتر.

 «یه دوست؟»فرانک کمانش را باز کرد و تیری درونش گذاشت. 

اال، اینو دوست داری؟ دوست داری که دوستم »تکان داد. بعداً بهت می گم پرسی دستش را به معنی این که 

 «به اردوگاه ژوپیتر و خونه ات رو نشونت بده؟بیاد دنبالت و ببرتت 

دختر باهوش تنها راه میره، نشان آتنا سراسر رم شعله ور »و بعد به التین ادامه داد: « اردوگاه.»اال زیر لب گفت: 
 .«می شه

ه. آه، درسته. به نظر مهم می رسه اما می تونیم بعداً در موردش حرف بزنیم. توی اردوگاه جات امن»پرسی گفت: 

 «کلی هم کتاب و غذا هست.

 «هواپیما نه.»دوباره اال اصرار کرد: 

 «هواپیما نه.»پرسی موافقت کرد: 

 اال االن میره قایم بشه. -

 نواری قرمز در جنگل ناپدید شد. -و همان موقع، او رفت

 «شه.دلم براش تنگ می»هیزل غمگین گفت: 

اخم در هم کشید انگار واقعاً قسمت پایانی پیشگویی اما آزرده خاطر « دوباره می بینیمش.»پرسی قول داد: 

 آن چیز درباره ی آتنا.  -آزارش می داد

 انفجاری دروازه ی فرودگاه را به هوا فرستاد.

اینو به خلبان نشون بده! نامه ی خودت از طرف رینا رو »فرانک نامه ی مادربزرگش را به سمت پرسی پرت کرد. 

 «بپریم. االنهم نشونش بده! باید همین 

 پرسی سر تکان داد. او و هیزل به سمت هواپیما دویدند.

فرانک پشت کادیالک سنگر گرفت و شروع به تیراندازی به اوگرها کرد. بزرگترین توده ی دشمن را نشانه گرفت 

 و یک تیر الله ای شکل پرتاب کرد.

 همان طور که امیدوار بود، آن تیر نُه سر بود.

 طناب ها مثل بازو بیرون جهیدند و کل ردیف اول اوگرها با صورت در گِل فرو رفتند. 

 فرانک صدای روشن شدن موتور هواپیما را شنید.
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توانست سه تیر دیگر هم پرت کرد و در ردیف های اوگرها حفره های بزرگی ایجاد با بیشترین سرعتی که می

تند و بعضی ها که باهوش تر بودند، متوقف شدند و فهمیده بودند کرد. باقی مانده ها فقط صد یارد فاصله داش

 که االن در تیررس هستند.

 «فرانک! بدو بیا!»هیزل جیغ کشید. 

یک توپ آتشین در قوسی کوتاه به سمتش پرتاب شد. فرانک فوراً فهمید که به هواپیما برخورد می کند. تیری 

و تیر را رها کرد. در وسط هوا به توپ آتشین برخورد کرد و کنم. من می تونم این کار رو بدر زه کرد. فکر کرد، 

 آن را منفجر کرد. دو توپ دیگر به سمتش روانه شدند. فرانک دوید.

پشت سرش، فلزی غرید، کادیالک منفجر شده بود. درست زمانی که پله ها داشتند بسته می شدند، به داخل 

 هواپیما شیرجه زد.

جه موقعیت شده بود. هیچ اعالم بستن کمربند، هیچ نوشیدنی قبل از پرواز و نه خلبان حتماً خیلی خوب متو

هیچ انتظاری برای فضای خالی. ساسات را کشید و هواپیما از باند کنده شد. انفجار دیگری پشت سرشان در باند 

 رخ داد، اما آن لحظه آنها دیگر در آسمان بودند.
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XXXVII 

 پرسی

 رحمانی فرزانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 ؟ هر دو به یک اندازه ترسناک هستند.309هواپیما ها یا آدم خوارها

پرسی ترجیح می داد تمام راه به سمت آالسکا را با ماشین کادیالک مادربزرگ ژانگ، همراه با غول های آتش 

 لوکس باشد. 310پرتاب کن در تعقیبش، رانندگی کند تا اینکه سوار یک گلف استریم

را به یاد می آورد. حتی یک یا دو  312به نام بلک جک 311قبالً پرواز کرده بود. جزئیات مبهم بودند، اما پگاسوسی

بار سوار هواپیما شده بود. اما یک پسر نپتون )پوسایدن، یا هر چه( به آسمان تعلق نداشت. هر موقعی که هواپیما 

 زد و مطمئن بود که ژوپیتر داشت آن ها را تکان می داد.به تالطم می افتاد، قلب پرسی تند تند می 

وقتی فرانک و هیزل شروع به صحبت کردند ، سعی کرد تا تمرکز کند. هیزل داشت فرانک را خاطر جمع می 

کرد که او هر کاری که می توانست برای مادربزرگش انجام داده بود. فرانک آن ها را از دست الیستریگونیان ها 

 ود و آن ها را از ونکوور خارج کرده بود. آن موقع به طرز شگفت آوری شجاع بود.نجات داده ب

فرانک سرش را پایین گرفته بود انگار به خاطر اینکه گریه کرده بود، شرمسار بود. ولی پرسی او را سرزنش نمی 

شده است. تا جایی کرد. پسر بیچاره تازه مادربزرگش را از دست داده و دیده بود که خانه اش به آتش کشیده 

که به پرسی مربوط بود، ریختن چند قطره اشک به خاطر همچین چیزی به هیچ وجه باعث حقارت نمی شد، 

مخصوصاً وقتی که به تازگی از دست ارتشی از غول ها که می خواستند تو را برای صبحانه بخورند، فرار کرده 

 بودی.

                                                             
309 Cannibal .جانوری که همجنس خود را می خورد 

310
 Gulf Stream نام نوعی هواپیما 

311
 Pegasus اسب بالدار 

312 Blackjack 
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یشاوند دور او بود فکر نکند. فرانک می شد... چه چیز او؟ پرسی هنوز نمی توانست به این حقیقت که فرانک خو

 دور او بود. دوری نسبتش در حرف نمی گنجید. "خیلی خیلی"برادرزاده ی هزاران بار 

را به آن  همه چیزاو چه بود، اما وقتی به شمال پرواز کردند، فرانک  "استعداد خانوادگی"فرانک نگفت که دقیقاً 

دیشب خود با مارس گفت. درباره ی پیشگویی ای که وقتی نوزاد بود، جونو گفته بود ها درباره ی گفت و گوی 

 درباره ی این که زندگی اش به یک تکه چوب بستگی دارد و اینکه او از هیزل خواسته بود که آن را نگه دارد. –

ارا برخی تجربیات بعضی ها را پرسی قبالً فهمیده بود. هیزل و فرانک وقتی که با همدیگر بیهوش شدند، آشک

دیوانه وار را سهیم شده بودند و نوعی قرار گذاشته بودند. آن همچنین این موضوع را توضیح می داد که چرا تا 

حاال، به غیر از عادت، فرانک مرتب جیب کتش را بررسی می کرد و چرا آنقدر در اطراف آتش عصبی بود. با این 

رانک چقدر شجاع بوده است که به یک جست و جو برود، با اینکه حال هنوز، پرسی نمی توانست تصور کند که ف

 دانست که یک شعله ی کوچک می تواند زندگی اش را خاموش کند.می

 «فرانک. باعث افتخار منه که فامیل تو باشم.»پرسی گفت: 

ست می گوش های فرانک قرمز شدند. وقتی که سرش پایین بود، مدل موی نظامی اش فِلِشی به سمت پایین در

 کرد.

 جونو یه نقشه هایی برای ما داره، درباره ی پیشگویی هفت نفر. -

 «آره. به عنوان هرا ازش خوشم نمی اومد. به عنوان جونو هم ازش بیشتر خوشم نمی آد.»پرسی غرولند کرد: 

کر هیزل پاهایش را زیرش جمع کرد. با چشمان طالیی رنگ نورانی اش پرسی را بررسی کرد و پرسی در این ف

بود که چطور می توانست آنقدر آرام باشد. جوان ترین فرد در جست و جو بود و همیشه آن ها را کنار یکدیگر 

نگه می داشت و به آن ها اطمینان می داد. حاال ، آن ها داشتند به سمت آالسکا پرواز می کردند، جایی که او 

کنند که احتماالً او را به عالم ارواح بر می گرداند. با یک بار مرده بود. آن ها سعی می کردند تا تاناتوس را آزاد 

این حال هیچ ترسی از خود بروز نداد. این موضوع باعث شد پرسی به خاطر ترس از تکان های هواپیما احساس 

 حماقت کند.

 .«هستیتو یه پسر پوسایدنی، مگه نه؟ تو یه نیمه خدای یونانی »هیزل پرسید: 

 گرفت. پرسی گردن بند چرمی اش را
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بعد از اینکه تو پورتلند خون گورگون رو خوردم، شروع به یادآوردن کردم. از اون موقع حافظه ی من  -

 .313اردوگاه دورگه ها –آهسته آهسته داره بر می گرده. یه اردوگاه دیگه وجود داره 

زمین های فقط گفتن آن باعث شد که پرسی در درون خود احساس گرما کند. در خاطرات خوب غرق شد: بوی 

توت فرنگی در خورشید گرم تابستان، مواد منفجره که در چهارم جوالی در کنار ساحل منفجر می شدند، 

 ها که در آتش شبانه فلوت می زدند و یک بوسه زیر دریاچه ی قایق سواری.314ستیر

 هیزل و فرانک طوری به او خیره شدند که گویا او به یک زبان دیگر صحبت کرده بود.

 «؟ خدایان، اگه اکتاویان بفهمه...یونانییه اردوگاه دیگه. یه اردوگاه »ار کرد: هیزل تکر

اعالم جنگ می کنه. اون همیشه مطمئن بوده که یونانی ها جایی اون بیرون دارند علیه ما نقشه »فرانک گفت: 

 «کنند. فکر می کرد پرسی یه جاسوسه.می کشند و توطئه می

به خاطر همین جونو منو فرستاد. منظورم به خاطر جاسوسی نیست. فکر می کنم این یه جور »پرسی گفت: 

فرستاده شد. توی رویاهام یه نیمه خدا دیدم  منفکر می کنم اون به اردوگاه  –معاوضه بود. دوستتون جیسون 

کنم اونا به کار می کرد. فکر می که احتماالً اون بود. داشت با چند نیمه خدای دیگه روی کشتی جنگی پرنده

 «اردوگاه ژوپیتر میان تا کمک کنن.

 فرانک با حالت عصبی به پشت صندلی اش ضربه زد.

یونانی ها و  –مارس گفت جونو می خواد تا یونانی ها و رومی ها رو متحد کنه تا با گایا بجنگن. اما، وای  -

 رومی ها گذشته ای پر از خصومت دارند.

 ی کشید.هیزل نفس عمیق

احتماالً به خاطر همینه که خدایان ما رو تو این مدت از هم جدا نگه داشته اند. اگه یه کشتی جنگی  -

 یونانی باالی اردوگاه ژوپیتر ظاهر می شد و رینا نمی دونست که اون دوستانه است...

 «آره، باید دقت کنیم که چطور اینو وقتی که برگشتیم، توضیح بدیم.»پرسی موافق بود: 

 «برگردیم. اگه»فرانک گفت: 

 پرسی با اکراه سر تکان داد.

                                                             
313

 Camp Half-Blood 
314 Satyrs 
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منظورم اینه که من به شما اعتماد دارم. امیدوارم شما هم به من اعتماد داشته باشید. من احساس...  -

خوبی دارم. همونقدر که به دوستای قدیمیم تو اردوگاه دورگه احساس نزدیکی می کنم، به شما هم می 

 سوء ظن های زیادی به وجود میاد. –ه خداهای دیگه، در هر دو اردوگاه کنم. اما با وجود نیم

هیزل کاری را انجام داد که پرسی انتظارش را نداشت. خم شد و گونه ی پرسی را بوسید. آن کامالً یک بوسه ی 

 خواهرانه بود. اما با چنان تاثیری لبخند زد که سر تا پای پرسی را گرم کرد.

 «بهت اعتماد داریم. ما االن یه خانواده ایم. مگه نه، فرانک؟ معلومه که»هیزل گفت: 

 «البته. منو هم بوس می کنی؟»فرانک گفت: 

 هیزل خندید ولی اثری از نگرانی در صدایش بود.

 به هر حال، حاال چی کار کنم؟ -

 پرسی نفس عمیقی کشید. وقت داشت می گذشت.

 رچونا بود.تقریباً ظهر بیست و سوم ژوئن بود و فردا جشن فو

 تا به قولم به اال عمل کنم. –باید با یه دوست تماس بگیرم  -

 «چطوری؟ یکی از اون پیام های آیریس؟»فرانک گفت: 

هنوز کار نمی کنه. دیشب تو خونه ی مادربزرگت امتحان کردم. هیچ شانسی نداشتم. »پرسی با ناراحتی گفت: 

. یا شاید خدایان اجازه ی تماس نمی دن. امیدوارم تو خواب شاید به خاطر اینه که خاطراتم هنوز درهم و برهمه

 «بتونم با دوستم ارتباط برقرار کنم.

یک لرزش دیگر باعث شد که پرسی صندلی اش را بگیرد. زیر آن ها کوه های پوشیده از برف، پشت ابرهای 

 بسیار ناپیدا بودند.

کنم. نمی تونیم اال رو با اون غول های اطرافش به مطمئن نیستم که بتونم بخوابم. اما باید سعی »پرسی گفت: 

 «حال خودش رها کنیم.

 «آره، هنوز چند ساعتی باید پرواز کنیم. دراز بکش ، مرد.»فرانک گفت: 

پرسی سر تکان داد. از اینکه هیزل و فرانک را داشت که مراقبش بودند، احساس خوش شانسی می کرد. چیزی 

او به آن ها اعتماد داشت. در تجربه ی ترسناک، ناگوار و عجیب از دست  – که به آن ها گفته بود راست بود

 دادن حافظه اش و بیرون افتادن از زندگی قدیمی اش، هیزل و فرانک نقاط روشن بودند.
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 دراز کشید، چشمانش را بست و خواب دید که داشت از یک کوه یخ به درون یک دریای سرد می افتاد.

ر بازگشته بود و در مقابل ویرانه های عمارت ژانگ قرار داشت. الیستریگونیان ها رفته خوابش عوض شد. به ونکوو

بودند. از عمارت فقط اسکلت بندی سوخته اش باقی مانده بود. تعدادی از آتش نشان ها داشتند وسایلشان را 

بلند می شد و نهر  جمع می کردند و آماده ی رفتن می شدند. چمن جلوی خانه با حفره هایی که از آن ها دود

 هایی که به خاطر لوله های آبیاری شکسته به وجود آمده بودند، مانند منطقه ی جنگی به نظر می رسید.

کرد. آتش نشان ها در لبه ی جنگل، یک سگ سیاه پشمالوی غول آسا ورجه وورجه می کرد و درختان را بو می

 کامالً او را نادیده گرفتند.

سایکالپس با شلوار جین بزرگ، چکمه و پیراهن فالنلی عظیم، زانو زده بود. موهای  کنار یکی از حفره ها یک

 نامرتب قهوه ای او خیس و گلی بودند. وقتی سرش را بلند کرد، چشم بزرگ قهوه ای او به خاطر گریه قرمز بود.

 «نزدیک. خیلی نزدیک بود، اما رفته!»ناله کرد: 

قلب پرسی را شکست ولی می دانست که فقط چند ثانیه برای حرف  شنیدن درد و نگرانی در صدای مرد بزرگ

زدن فرصت دارد. لبه های تصویر از قبل شروع به محو شدن، کرده بودند. اگر آالسکا سرزمینی دور از خدایان 

بود، پرسی پیش خود فکر می کرد که هر چه قدر به سمت شمال برود، ارتباط برقرار کردن با دوستانش سخت 

 د بود، حتی در خواب.تر خواه

 «تایسون!»پرسی صدا زد: 

 سایکالپس دیوانه وار به اطراف نگاه کرد.

 پرسی؟ برادر؟ -

 تایسون، همه چی مرتبه. من اینجام... خوب، نه واقعاً. -

 تایسون به هوا چنگ می انداخت گویا سعی داشت پروانه بگیرد.

 نمی تونم ببینمت! برادرم کجاست؟ -

آالسکا پرواز می کنم. حالم خوبه. من بر می گردم. فقط اال رو پیدا کن. اون  تایسون ، من دارم به سمت -

 یه هارپی با پر های قرمزه. اون توی جنگل اطراف خونه قایم شده.

 یه هارپی رو پیدا کنم؟ یه هارپی قرمز؟ -
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در تپه  آره! ازش محافظت کن، باشه؟ اون دوستمه. اونو به کالیفرنیا برگردون. یه اردوگاه نیمه خدایان -

 مالقات کن. 316اردوگاه ژوپیتر. منو باالی تونل کلدکت –وجود داره  315های اوکلند

 تپه های اوکلند... کالیفرنیا... تونل کلدکت. -

 «خانم الیری! باید یه هارپی رو پیدا کنیم!»تایسون به سمت سگ فریاد زد: 

 «هاپ.»سگ گفت: 

 چهره ی تایسون شروع به ناپدید شدن کرد.

 خوبه؟ برادرم داره بر می گرده؟ دلم برات تنگ شده! حال برادرم -

 پرسی سعی کرد جلوی شکستن صدایش را بگیرد.

منم دلم برات تنگ شده. به زودی می بینمت. فقط مراقب باش! یه ارتش غول دارن به سمت جنوب می  -

 رن. به آنابث بگو...

 رویا عوض شد.

ال اردوگاه ژوپیتر ایستاده است و به پایین و به زمین پرسی خودش را در حالی پیدا کرد که روی تپه های شم

های مارس و روم جدید نگاه می کند. در قلعه ی لژیون، شیپور ها به صدا در می آمدند. کمپ نشین ها با عجله 

 گرد هم آمدند.

ارتش غول در چپ و راست پرسی بسیج شد. سنتور هایی با شاخ های گاو، زمین زاده های شش دست، و 

 پس های شیطانی در زره های به دردنخور.سایکال

سایکالپس ها سایه ای در طول پاهای پُلیبوتس غول، که داشت به سمت اردوگاه رومی  317برج محاصره ی

لبخند می زد، می انداخت. با بی تابی در امتداد تپه گام بر می داشت و مارها از موهای راستافاریانی سبز او می 

ندش درختان کوچک را له می کردند. صورت هیوالهای گرسنه ی تزئینی روی زره افتادند و پاهای اژدها مان

 آبی او به نظر می رسیدند که در سایه ها چشمک می زنند. -سبز

 با دهان بسته خندید و نیزه ی سه شاخه اش را در زمین فرو کرد.
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 Oakland Hills 
316 Caldecott 

317
 siege tower   نوعی سالح جنگی که در قرون وسطی استفاده می شد و سربازان را از کمانداران روی دیوارها دور نگه می داشت. با این

 اسلحه می توانستند یه باالی برج ها و دیوار های دشمن نفوذ کنند.
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 !318ون کنم! ستنوآره. شیپورهای کوچیکتون رو به صدا در بیارید، رومی ها. من اومدم که نابودت -

گورگون از بین بوته ها بیرون آمد. موی لیمویی رنگ ماری و جلیقه ی بارگین مارت او به طرز نفرت انگیزی با 

 رنگ غول تضاد داشت.

 «319بله، ارباب! یه هات داگ میل دارید؟»گفت: 

 یک سینی از نمونه های مجانی را باال گرفت.

 «سگی؟هممممم، چه جور توله »پُلیبوتس گفت: 

آه، اونا واقعاً توله سگ نیستند. اونا هات داگ های کوچولویی هستند که توی نون ساندویچ های هاللی  -

 شن اما این هفته به فروش نِمیرن...شکل گذاشته می

 اه! پس بی خیال! نیروهامون برای حمله آماده اند؟ -

 آه... -

 ستنو سریع عقب رفت تا زیر پاهای غول له نشود.

وایستادند. یه چیزی درباره ی تور کارخانه ی  320یه. ماگاسکت و نصف سایکالپس هاش در ناپاتقریباً، عال -

 شراب سازی؟ اونا قول دادند که فردا عصر اینجا باشند.

 چی؟ -

 غول به اطراف نگاه کرد، گویا تازه متوجه شده است که قسمت بزرگی از ارتشش غایب بودند.

 تور کارخونه شراب سازی؟ن میشه. اه! اون زن سایکالپس باعث زخم معده ی م -

 «فکر کنم پنیر و بیسکوییت شور هم بود. اگرچه بارگین مارت بهتر معامله می کنه.»ستنو برای کمک گفت: 

 پُلیبوتس درخت بلوطی را از زمین کند و به دره انداخت.

گرفتم ، ما دوباره درباره ی سایکالپس ها! بذار بهت بگم، ستنو. وقتی نپتون رو نابود کردم و اقیانوس ها رو  -

 پیمان کارگری سایکالپس ها مذاکره می کنیم. ماگاسکت جایگاهشو می فهمه! حاال، از شمال چه خبر؟
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 Stheno 
که همانطور که در ادامه به آن اشاره  "توله سگ در پتو "ه به کلمه ی آن یعنی استفاده شده که معنی کلم puppy-in-a-blanketدر متن از 319

 میشود استعاره ای از هات داگ است.
320 Napa 
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 "م"نیمه خدا ها به سمت آالسکا رفته اند. اونا مستقیم به سمت مرگشون پرواز می کنند. آه، »ستنو گفت: 

 «ه فکر می کنم به سمت اون هم پرواز می کنند.کوتاه، مرگ منظورمه. زندانی مون مرگ نه. اگر چ

آلکیانئوس همونطور که قول داده بود باید از ریختن خون پسر نپتون بگذره. می خوام »پُلیبوتس غرولند کرد: 

کت بسته تحویل من داده بشه، تا هر وقت که زمانش برسه بکشمش. خون اون سنگ های کوه المپ رو آبیاری 

 «می کنه! از آمازونی ها چه خبر؟و مادر زمین را بیدار 

فقط سکوت. هنوز برنده ی دوئل شب قبل رو نمی دونیم. اما امروز و فردا است که اوتررا پیروز بشه »ستنو گفت: 

 «و به کمک ما بیاد.

 همممممم -

 پُلیبوتس با حواس پرتی چند افعی از موهایش کند.

با آمازونی  –اون موقع، ما باید حمله کنیم پس شاید بهتره صبر کنیم. غروب فردا جشن فورچونا هست.  -

 ها یا بدون اونا. در این فاصله، چادر ها رو آماده کنید! ما اینجا اردو می زنیم، روی زمین های بلند.

 آره، عالیه! -

 «هات داگ برای همه.»ستنو به ارتش اعالم کرد: 

 هیوالها هورا کشیدند.

 .321در دستش قرار داد، همانند یک عکس پاناروماپُلیبوتس دستانش را باز کرد و تمام دره را 

آره، شیپورهای کوچیکتون رو به صدا در بیارید، نیمه خدایان. به زودی، میراث روم برای آخرین بار نابود  -

 میشه.

 رویا محو شد.

 پرسی با یک تکان از خواب بیدار شد، در حالی که هواپیما داشت فرود می آمد.

 گذاشت. هیزل دستش را روی شانه ی او

 خوب خوابیدی؟ -

 پرسی با ضعف ایستاد.
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 .فرنگ یا دوربین از نظر بگذرد مناظر مختلفى که پى در پى پشت شهر 
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 چقدر خواب بودم؟ -

 فرانک در حالی که نیزه و کمان جدیدش که در کیف اسکی بودند را گرفته بود، ایستاد.

 «چند ساعت. تقریباً رسیدیم.»گفت: 

 پرسی از پنجره بیرون را نگاه کرد.

. در دوردست، شهری از دل طبیعت بیرون زده ی درخشان از دریا بین کوه های برفی پیچ می خوردیک شاخابه

 بود و از یک سو به وسیله ی جنگل سبز باشکوه و از سوی دیگر توسط سواحل یخی سیاه احاطه شده بود.

 «به آالسکا خوش آمدید. ما از دسترس کمک خدایان خارج هستیم.»هیزل گفت: 
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XXXVIII 

 پرسی

 مهدیهمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

ها تا روز ، اما پرسی با آن قضیه مشکلی نداشت. اگر آنها صبر کندتواند برای آنخلبان گفت هواپیما نمی

 جز هواپیما.هر راهی  -ماندند، امیدوار بود راه دیگری برای بازگشت پیدا کنندبعد زنده می

-طور که خاطراتش داشتند بازمیی غول. همانبود. در آالسکا گیر افتاده بود، در قلمروی خانهانباید غمگین می

دیده بود که در صدد حمله به  پلیبوتساش هم دور افتاده بود. تصویری از ارتش گشتند از دوستان قدیمی

برای بیدار  ها نقشه ریخته بودند تا از او به عنوان نوعی قربانی خونیاردوگاه ژوپیتر بودند. فهمیده بود که غول

کردن گایا استفاده کنند. به عالوه، فردا بعد از ظهر جشن فورچونا بود. او، فرانک و هیزل کار غیر ممکنی داشتند 

شدند، که ممکن بود دو تا از دوستان ها از مرگ رها میکه قبل از آن موقع انجام دهند. در بهترین حالت آن

 رای امیدوار بودن نبود.پرسی را به دنیای زیرین ببرد. چیز زیادی ب

تایسون، ی تایسون او را سر حال آورده بود. کرد. خوابش دربارهپرسی هنوز به طور غریبی احساس قدرت می
ها را جشن گرفته بودند و اوقات خوبی را در ها در کنار هم جنگیده بودند، پیروزیآورد. آنبرادرش را به یاد می

داد. حاال داشت آورد، و این به او عزم موفقیت میاش را به یاد میبوند. خانه ها با هم قسمت کردهاردوگاه دورگه

 برای دو خانواده. -جنگیدبرای دو اردوگاه می

فهمید. پرسی هنوز اش را دزدیده بود و او را به اردوگاه ژوپیتر فرستاده بود. االن این را میجونو به دلیلی حافظه

توانستند با فهمید. اگر دو اردوگاه میاش بزند اما حداقل استداللش را میخواست مشتی به صورت خداگونهمی

شان داشتند. به تنهایی، هر دو اردوگاه یکدیگر همکاری کنند، شانسی برای متوقف کردن دشمن دو جانبه

 محکوم به مرگ بودند.

کرد در قالب که جرئت نمیخواست اردوگاه ژوپیتر را نجات دهد. دالیلی دالیل دیگری هم بودند که پرسی می

وقت تصور نکرده ای برای خودش و آنابث دید که قبالً هیچدر هر حال نه هنوز. ناگهان آینده -کلمات بیان کند

 بود. 
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هایش گرفتند، پرسی به فرانک و هیزل در مورد خوابمی 322ای برای رفتن به مرکز شهر اَنکورِجوقتی تاکسی

 گفت.

-رفت، گفت  نگران بودند اما غافلگیر به نظر نمیها که به سمت اردوگاه میرتش غولی اها دربارهوقتی به آن

 آمدند.

 «تو یه برادر ناتنی سایکالپس داری؟»اش گرفت: فرانک وقتی راجع به تایسون شنید سرفه

 «-شه جد جد جدالبته، که اون می»پرسی گفت: 

 «کنم، بسه.خواهش می»هایش را پوشاند: فرانک گوش

 «تا وقتی بتونه اال رو برسونه به اردوگاه نگرانشم.»ل گفت: هیز

کرد که هارپی از حفظ خوانده بود. در مورد پرسی سرش را تکان داد. هنوز داشت به سطرهای پیشگویی فکر می

 درخشید.پسر نپتونِ در حال غرق شدن، و نشان آتنا که در میان رم می

کرد. سعی کرد این سوال را کنار ا داشت فکری در مورد دومی میمطمئن نبود قسمت اول چه معنایی داشت، ام

 برد. جست و جو جان سالم به در می اینبگذارد. اول باید از 

ها را به سمت شمال، به تاکسی وارد اتوبان یک، که به نظر پرسی بیشتر شبیه خیابان کوچکی بود، شد و آن

 ما خورشید هنوز باالی آسمان بود.طرف مرکز شهر برد. دیر وقت در بعد از ظهر بود ا

 «جا انقدر پیشرفت کرده.تونم باور کنم ایننمی»هیزل زمزمه کرد: 

 ی عقب نیشخندی زد.راننده تاکسی در آینه

 گذره، خانوم؟جا اومدین خیلی میی قبلی که ایناز دفعه -

 «تقریباً هفتاد سال.»هیزل گفت: 

 سکوت به رانندگی ادامه داد.ای را بست و در راننده پارتیشن شیشه

های ها یکسان نبودند، اما او خصوصیات منظره را گفت: جنگلبه قول هیزل تقریباً هیچ کدام از ساختمان

ی شمالی شهر را که گوشه 323های سرد و خاکستری خلیج کوکعظیمی که اطراف شهر را گرفته بودند، آب
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آبی سر برآورده بودند و حتی در -های خاکستریه رنگکه در دوردست ب 324های چوگاچکرد، و کوهدنبال می

 دار شده بودند.ژوئن با برف کاله

-ای داشت، با فروشگاهی آفتاب سوختهپرسی تا به حال چنین هوای تمیزی را تنفس نکرده بود. خود شهر چهره

ند. اما هنوز هم زیبا بود؛ ای که اطراف جاده قرار داشتهای آپارتمانیزده و مجتمعهای زنگهای بسته و اتومبیل

ای از رنگ العادههای بزرگ جنگلی که به میانشان آمده بودند. آسمان شمالی ترکیب فوقها و محوطهبا دریاچه

 ای و طالیی بود.آبی فیروزه

از مردانی به رنگ آبی کمرنگ، که هرکدام سی فوت قد داشتند با موهای  جا بودند. دوجینها هم آنو غول

ها گرفتند و از کوهگذشتند، در خلیج ماهی میاز شبنم یخ زده و داشتند به سختی از میان جنگل می پوشیده

ای ی دریاچهها نبودند. تاکسی از چند یاردی یکیشان گذشت که در گوشهگذشتند. فناپذیرها گویا متوجه آنمی

 زده نشد.شست، اما راننده وحشتنشسته بود و پاهایش را می

 «اوم،»ه مرد آبی رنگ اشاره کرد: فرانک ب

 .«325اسکیموها»پرسی گفت: 

 زده شده بود.از این که این نام را به یاد داشت شگفت

 حمله کرد با چندتاشون جنگیدم. 327به منهتن 326های شمالین. وقتی کرونوسغول -

 «کرد؟کی، چیکار وایسا، وقتی »فرانک گفت: 

 آمیز میان.دونم، مسالمتنظر... نمیداستانش مفصله، اما این مردم، به  -

 «جا توی آالسکا هستن، مثل خرسا.آمیزن. من اینا رو یادمه. همهمعموال هم مسالمت»هیزل موافقت کرد: 

 «ها؟خرس»فرانک عصبی گفت: 

ها واسه فناپذیرها نامرئی هستن. اونا هیچ وقت مزاحمم نشدن، هرچند یه بار یکیشون تقریبا غول»هیزل گفت: 

 «صادفی پاشو گذاشت روم.ت

ای توجه ها ذرهها به آنبه نظر پرسی این نسبتاً مزاحمت بود، اما تاکسی به رفتن ادامه داد. هیچ کدام از غول

-ایستاده بود، با پاهای باز از هم، از روی اتوبان می 328ی نورترن الیتزکرد. یکیشان دقیقاً در تقاطع جادهنمی
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ای را که در خز پیچانده بود، در آغوش ی توتم بومی آمریکاییشدند. اسکیمو دستهها از زیر او رد گذشت و آن

داشتنی به ی یک ساختمان نبود، تقریباً دوستکرد. اگر او به اندازهگرفته بود و مثل یک بچه برایش زمزمه می

 رسید.نظر می

-بومی آمریکایی، و طال تبلیغ می تاکسی از میان مرکز شهر رد شد، از تعدادی فروشگاه توریستی که خز، هنر

 ها را منفجر نکند.کردند، گذشت. پرسی امیدوار بود هیزل مضطرب نشود و جواهر فروشی

 ای ضربه زد.همانطور که راننده دور زد و به سمت ساحل رفت، هیزل به پارتیشن شیشه

 شه اجازه بدین ما بریم بیرون؟جا خوبه. میهمین -

داختند و به خیابان چهارم قدم گذاشتند. در مقایسه با ونکوور، مرکز شهر آنکورج کوچک ها پول راننده را پرآن

 رسید.زده به نظر میی کالج بود تا یک شهر، اما هیزل شگفتبیشتر شبیه محوطه -بود

سکا ای که آالقبالً بود. منو مامانم اولین هفته 329. این... این همون جاییه که هتل گیچلستگندهجا این»گفت: 

 «جا بود.بودیم رو اونجا گذروندیم. تازه ساختمون شهرداری رو هم تغییر دادن. قبالً اون

ترین راه هوبارد ای بعد از پیدا کردن سریعها واقعاً هیچ نقشهها را راهنمایی کرد. آنچندین خیابان با گیجی آن

شاید  -کردها احساس مینزدیکی نداشتند، اما پرسی بوی چیزی که در حال پخت بود را از آن 330گالسیر

 چیزی نخورده است. 331بزرگ ژَنگی مامانسوسیس؟ فهمید که از آن روز صبح در خانه

 «غذا، بیاین.»او گفت: 

ها میزی کنار پنجره پیدا کردند و ها رستورانی درست کنار ساحل پیدا کردند. رستوران خیلی شلوغ بود اما آنآن

 منوها را با دقت خواندند.

 «ی بیست و چهار ساعته!صبحونه»انک با خوشحالی فریاد زد: فر

 «االن انگار وقته شامه.»پرسی گفت: 

 توانست ظهر باشد. توانست با به بیرون نگاه کردن بگوید. خورشید در آسمان خیلی باال بود، میهر چند نمی

خوردم. هرچند، ام، مطمئنم می تونستم صبحونه و صبحونه و صبحونهم. اگه میمن عاشق صبحونه»فرانک گفت: 

 «رسه.غذای این جا به پای غذای هیزل نمی
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 ای به او زد اما لبخند روی لبش بازیگوش بود.هیزل سقلمه

ها به این شکل پرسی را خوشحال کرد. آن دو قطعاً نیاز داشتند با هم باشند، اما این او را ناراحت هم دیدن آن

 ماند که او را دوباره ببیند یا نه.ی کافی زنده میمتعجب بود که آیا به اندازهکرد، و کرد. به آنابث فکر میمی

 «مثبت فکر کن.»به خودش گفت: 

 «دونین، صبحونه به نظر عالی میاد.می»گفت: 

های بزرگی تخم مرغ، پنکیک و سوسیس گوزن سفارش دادند هرچند فرانک به خاطر ها همگی بشقابآن

 رسید.میگوزنش کمی نگران به نظر 

 خوریم؟می 332کنین مشکلی نداشته باشه که ما داریم رادولففکر می -

 .«گشنمهبخورم. من  333تونم پرنسر و بلیتزنمرفیق، من می»پرسی گفت: 

غذا عالی بود. پرسی تا به حال کسی را ندیده بود که به سرعت فرانک غذا بخورد. گوزنی که نوک بینی سرخی 

 داشت شانس نیاورد. 

 ای به همراه یک ایکس روی دستمالش کشید.بین گازهایش به پنکیک زغال اخته، خط مورب کج وکولههیزل 

 کنم. ما اینجاییم.بنابراین، این اون چیزیه که من دارم بهش فکر می -

 ای زد.او به ایکس ضربه

 آنکورج. -

 «شبیه صورت یه مرغ دریاییه، و ما هم چشمشیم.»پرسی گفت: 

ایه. خلیج کوک. یه شبه پرسی. آنکورج باالی این اقیانوس نقره ستنقشهاین یه »کرد:  هیزل به او خیره نگاه

 .«اینجاست، ، ته شبه جزیره334ی بزرگ پایینمونه و زادگاه قدیمی منم، سواردجزیره

 او ایکس دیگری پایین گلوی مرغ دریایی کشید.

ور بریم، اما خیلی طول ور اوننیم از راه دریا اینتوترین شهر به هوبارد گالسیره. فکر کنم ما میاونجا نزدیک -

 کشه. ما همچین وقتی نداریم.می
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 .«گایااما زمینی خطرناکه. زمین یعنی »ی رادولفش را تمام کرد و گفت: فرانک آخرین تکه

 هیزل سری تکان داد.

جا رو تا اون تونستیم از خلبانمون بخوایم ماکنم انتخاب زیادی داشته باشیم. میهرچند فکر نمی -

دونم... هواپیماش ممکن بود برای فرودگاه کوچیک سوارد خیلی بزرگ باشه. و اگه یه برسونه، اما نمی

 -کردیمهواپیمای دیگه اجاره می

 «هواپیما دیگه نه، لطفاً.»پرسی گفت: 

 ای در هوا تکان داد.دهندههیزل دستش را با حالت آرامش

ره. ممکنه بتونیم امشب به یکیشون برسیم. فقط چند جا به سوارد میاز اینمشکلی نیست. یه قطارم هست که  -

 کشه.ساعت طول می

 نقطه چینی بین دو ایکس کشید.

 «ی مرغ دریاییو قطع کردی.االن کله»پرسی یادآور شد: 

 هیزل آهی کشید.

 این خط راه آهنه. ببینین، از سوارد، هوبارد گالسیر یه جایی این پاییناست. -

 ی سمت راست پایین دستمالش ضربه زد.شهبه گو

 هست. 335جا جاییه که آلسیونیوساین -

 «ولی مطمئن نیستی چقدر راهه؟»فرانک گفت: 

 هیزل اخمی کرد و سرش را تکان داد.

 تقریباً مطمئنم با هواپیما یا قطار قابل دسترسه. -

 «قایق.»پرسی فوراً گفت: 

 «بتونیم با خیال راحت به سوارد برسیم. اگرخوبه. نباید از سوارد خیلی دور باشه. »هیزل گفت: 
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پرسی به بیرون از پنجره خیره شد. کارهای زیادی برای انجام دادن داشتند و فقط بیست و چهار ساعت وقت 

شدند و ها از مرگ رها میآن کهباقی مانده بود. فردا همین موقع جشن فورچونا باید شروع شده باشد. مگر این

ها غذای اصلی یک شام شدند. رومیها به سمت دره سرازیر میشدند که به اردوگاه برگردند، ارتش غولموفق می

 شدند.هیوالیی می

جا حال رفت که به صافی فوالد بود. اقیانوس اینای به سمت دریا میطرف خیابان ساحل سیاه شنی یخ زدهآن

کرد، ها را کنترل نمیهنوز هم قدرتمند، اما یخ زده، آرام و قدیمی بود. هیچ خدایی آن آب -دیگری داشت،

تواند توانست از او مراقبت کند. پرسی متعجب بود که میحداقل نه هیچ خدایی که پرسی بشناسد. نپتون نمی

 جا را حتی به کار بگیرد، یا زیر آب نفس بکشد یا نه.آب این

سالنه از خیابان گذشت. هیچ کس در رستوران نفهمید. غول وارد خلیج شد، یخ را زیر  غول اسکیمویی سالنه

هایش نهنگ قاتلی را بیرون آورد. ظاهراً هایش را در آب فرو کرد. با یکی از مشتهایش شکست و دستصندل

 .خواست، چون نهنگ را به عقب پرتاب کرد و به راه رفتنش ادامه داداین آن چیزی نبود که می

 «ست؟ی خوبی بود. کی واسه قطار سواری آمادهصبحونه»فرانک گفت: 

ها برای خریدن بلیت آخرین قطار سمت جنوب دقیقاً به موقع رسیدند. همانطور که ایستگاه خیلی دور نبود. آن

 «گردم.سه سوته برمی»شدند، پرسی گفت: دوستانش سوار قطار می

 و دوباره به سمت ایستگاه برگشت.

 ی کادو فروشی پول خرد گرفت و روبه روی تلفن عمومی ایستاد.ازهاز مغ

ی های عجیبی بودند. مثل صفحهها در نظرش عتیقهتا به حال هیچ وقت از تلفن عمومی استفاده نکرده بود. آن

-. مطمئن نبود تلفن چقدر سکه می337معلمش کایرون 336های فرانک سیناترایی مادرش یا نوار کاستگردونه

 آورد.تواند تماس را برقرار کند یا نه، بالفرض که شماره تلفن را هم درست به یاد میکه آیا مییا این  خواهد،

 «سالی جکسون.»فکر کرد: 

 این اسم مادرش بود، و یک پدر ناتنی هم داشت... پُل.

جایی که ودند. تا آنکردند چه اتفاقی برای پرسی افتاده است؟ شاید از قبل مراسم یادبودی گرفته بها فکر میآن

اش را از دست داده بود. البته بیشترش در طول سال تحصیلی از زندگیهفت ماه توانست محاسبه کند، او می

 . نبودبود، اما بازهم... جالب 
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آپارتمان مادرش. پیغام صوتی! پرسی باید فکرش را  -ی نیویورکی وارد کرددستگاه گیرنده را بلند کرد و شماره

 کردند.ها این شماره را شناسایی نمیالن احتماالً، نیمه شب نیویورک بود. آنکرد. امی

توانست با صدای مناسبی حرف ی محکمی به شکم پرسی زد. به سختی میشنیدن صدای پل در ضبط ضربه

  «مو ازم گرفت، و...م. هرا منو برای یه مدت خوابونده بود، بعدشم حافظهمامان، سالم. من زنده»بزند: 

 ها را توضیح دهد؟ی اینصدایش لکنت پیدا کرد. چگونه ممکن بود بتواند همه

 -به هرحال، من حالم خوبه. متأسفم، من توی یه جست و جو هستم -

دانست و حاال نگران چیز را راجع به جست و جوها میگفت. مادرش همهخودش را عقب کشید. نباید این را می

 شد.می

 دم. دوستتون دارم.قول میگردم، به خونه برمی -

 گیرنده را گذاشت. به تلفن خیره شد، امیدوار بود زنگ بزند. سوت قطار به صدا در آمد. 

 «همه سوار شن.»راهنمای قطار فریاد زد: 

کشیدند، رسید بعد خودش را از قطار دو طبقه باال کشید و ها را باال میپرسی دوید. درست وقتی داشتند پله

 لغزید.اش روی صندلی

 «حالت خوبه؟»هیزل اخم کرد: 

 «آره، فقط... یه زنگ زدم.»با صدایی قار قاری گفت: 

 به نظر می رسید دو زاری او و فرانک افتاد. در مورد جزئیات سؤالی نکردند.

کردند. پرسی گذشتند نگاه میرفتند و به مناظری که میها از کنار ساحل به سمت جنوب میخیلی زود آن

ترین فعالی حواس پرتی، قطار آسانکرد به جست و جو فکر کند، اما برای پسری مثل او با اختالل بیشسعی می

 جا برای تمرکز نبود.

ها و از گرفتند. قطار به سرعت از روی پلمو باالی سرشان اوج میهای بیافتاد، عقاببیرون اتفاقات جالبی می

ها از ریختند. آنها میه از ارتفاع هزاران فوت روی تخته سنگهای رد می شد که آبشارهایی یخ زدکنار صخره

های های بزرگ )هیزل توضیح داد برای مهار کردن بهمنهایی که در برف مدفون شده بودند، از توپخانهجنگل

های بسیار تمیز که مثل آینه تصویر شوند( و دریاچههای کنترل نشده استفاده میکوچک و جلوگیری از بهمن

 دادند، رد شدند.دادند و دنیا را برعکس نشان میها را انعکاس میکوه
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ترین جاها های اسکیمو به ظاهر شدن در عجیبرفتند. غولای میان علفزارها سالنه سالنه راه میهای قهوهخرس

ن داشت از دادند. یکیشان طوری در یک دریاچه لم داده بود انگار دریاچه وان آب داغ بود. یکی دیگرشاادامه می

ی برفی نشسته بود و با دو گوزن بازی کرد. سومی در تودهیک درخت کاج به عنوان خالل دندان استفاده می

گرفتند، کردند و عکس میچه میبه و چههایی بود  که بهها عروسک بودند. قطار پر از توریستکرد گویی آنمی

 اسکیموها را ببینند. توانستندها نمیکرد که آناما پرسی احساس تاسف می

 دادند.های خیلی خوبش را از دست میها داشتند صحنهآن

کرد که در جیب صندلی پیدا کرده بود. او محل هوبارد ای از آالسکا را مطالعه میدر این بین فرانک نقشه

ر که با تمرکز اخم آمد. همان طوای خیلی دورتر از سوارد به نظر میگالسیر را پیدا کرد که به طرز دلسرد کننده

 کرده بود، به حرکت دادن انگشتانش در امتداد ساحل ادامه داد.

 «کنی؟به چی داری فکر می»پرسی پرسید: 

 «فقط... احتماالت.»فرانک گفت: 

 دانست این یعنی چه، اما بی خیالش شد.پرسی نمی

ستوران شکالت داغ خریدند. این ها از واگن ربعد از تقریباً یک ساعت، پرسی کم کم احساس آسودگی کرد. آن

 کرد.ها گرم و راحت بودند و او داشت به چرت زدن فکر میصندلی

 ها با هیجان زمزمه کردند و شروع به عکس گرفتن کردند.ای از باالی سرشان رد شد. توریستبعد سایه

 «عقاب!»کسی داد زد: 

 «عقاب؟»دیگری گفت: 

 «عقاب بزرگ!»سومی گفت: 

 «ال عقاب نیست.اص»فرانک گفت: 

تر پرسی درست به موقع به باال نگاه کرد که رد شدن آن موجود را برای بار دوم ببیند. قطعاً از یک عقاب بزرگ

 هایش حداقل ده فوت بود.ی سگ شکاری البرادور. طول بالبود، با بدن سیاه و براقی به اندازه

 «باش. سه تا، چهار تا. خیلی خوب، ما تو دردسر افتادیم.م اونجاست. اینو داشته یکی دیگه»فرانک اشاره کرد: 

ها را خوشحال کردند. پرسی خوشحال نبود. هیوالها آن موجودات مثل کرکس قطار را محاصره و توریست

 ای داشتند. های شرورانههای تیز و چنگالچشمان قرمز درخشان، نوک
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 هایش به دنبال خودکارش گشت.پرسی در جیب

 آشنا به نظر میان...  این چیزها -

 «-داشتن. اوناها یکی از اینا رو توی یه قفس نگه میسیاتل. آمازونی»هیزل گفت: 

ها را به سمت جلو پرتاب کرد. بعد چندین اتفاق پشت سر هم افتاد. صدای جیغ ترمز اضطراری بلند شد و آن

ای واگن را ت پایین آمدند، سقف شیشهها جیغ کشیدند و در راهروها پراکنده شدند. هیوالها به سرعتوریست

 شکاندند و کل قطار از ریل خارج شد.
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XXXIX 

 پرسی

 نیما شادمهریمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 کرد.پرسی احساس بی وزنی 

کردند و دیدش تار بود. پنجه ها او را گرفتند و در هوا آویزان کردند. در پایین، چرخ های قطار جیر جیر می

 شکستند.ها میآهن

براق، مشکی و  –وقتی دیدش واضح شد. هیوالیی که او را روی دکل گذاشته بود، دید. بدن یک پلنگ  را داشت 

 درخشیدند. با بال و سر یک عقاب. چشم هایش مثل خون می –گربه مانند 

توانست ی او پیچیده بود. نمیی جلویی هیوال مانند زنجیرهای فلزی دور بازوپرسی پیچ و تاب خورد. پنجه

خودش را آزاد کند یا شمشیرش را بردارد. در باد سرد باالتر و باالتر رفت. پرسی در مورد این که هیوال او را به 

 آید. برد هیچ نظری نداشت. ولی مطمئن بود که زمانی که به آنجا برسد از آن خوشش نمیکجا می

چیزی در گوشش سوت کشید. یک تیر در گلوی هیوال سبز شد. پرنده  بیشتر از روی ناامیدی. بعد –فریاد زد 

 جیغی زد و او را رها کرد.

پرسی افتاد، از بین شاخه های درخت سقوط کرد تا زمانی که به یک  کپه ی برف برخورد کرد. ناله ای کرد. و به 

 درخت کاج عظیمی نگاه کرد که تکه تکه اش کرده بود.

نمی رسید چیزی شکسته باشد. فرانک سمت چپ او ایستاده بود و با تمام سرعتی که سعی کرد بایستد. به نظر 

کرد. هیزل پشت سرش بود و نیزه اش را به سمت هر هیوالیی توانست به سمت آن موجودات تیراندازی میمی

 چرخاند. اما اطراف آنها گله های زیادی بودند، حداقل دو جین.شد میکه نزدیک می
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پرسی ریپتاید را بیرون کشید. بال یکی از هیوال ها را قطع کرد و او را چرخان چرخان به سمت یک درخت 

پرتاب کرد. سپس به یکی دیگر ضربه زد که به صورت توده ای از خاک تبدیل شد. اما به سرعت شروع کرد به 

 دوباره تشکیل شدن. 

 «این ها چی هستن؟»فریاد زد: 

 «باید اونا را از قطار دور کنیم!، 338شیردال»هیزل گفت: 

پرسی منظورش را فهمید. واگن های قطار جدا شده بودند. سقف های آنها شکسته شده بود. توریست ها در 

خوردند. پرسی کسی را ندید که جراحت جدی داشته باشد. اما شیردال ها هر چیزی را که شوک تلو تلو می

داشت جنگجوی خاکستری ا چیزی که آنها را از فانی ها دور نگاه میقاپیدند. تنهکرد از روی زمین میحرکت می

 خانگی فرانک. اسپارتوس –درخشان بود که استتار کرده بود 

 «از آخرین شارژش استفاده کردی؟»پرسی به اطراف نگاهی کرد و متوجه شد که نیزه ی فرانک ناپدید شده. 

 «کردم. نیزه خودش ناپدید شد.باید به فانی ها کمک میآره، »فرانک به شیردالی دیگر در آسمان شلیک کرد: 

آمد. اما بخشی از پرسی سری تکان داد. بخشی از وجودش راحت شد. او از جنگجوی اسکلتی خوشش نمی

دانست. فرانک وجودش  ناامید شد، چون این تنها اسلحه ای بود که در دسترسشان بود. اما فرانک را مقصر نمی

 داده بود. کار درست را انجام 

کردند. به آنها روی برف به سختی حرکت می« بریم محل جنگ رو تغییر بدیم! دور از خط آهن!»پرسی گفت: 

زدند و تکه پاره شان آمدند، ضربه میهایی که هر بار بعد از کشته شدنشان دوباره از خاک به وجود میشیردال

 می کردند.  

ها نداشت. او همیشه آنها را به صورت موجودات بزرگ و نجیب و پرسی هیچ تجربه ای در برخورد با شیردال

کرد، مانند شیرهایی که بال دارند. اما این چیزها بیشتر شکارچی های تبهکار و بدجنس را به باشکوه تصور می

 کفتار های پرنده. –آوردندیاد او می

دادند. زمین آنجا روباز نشان می حدود پنجاه یارد دورتر از خط آهن، درختان مسیری را به سمت یک مرداب

ی حباب مسابقه بدهد. تیرهای خواهد از وسط یک مجموعهبسیار نرم و یخ زده بود. پرسی احساس کرد که می

تر شده بود. متوجه شد کشید. ضربات شمشیر خود پرسی هم آرامفرانک تمام شده بود. هیزل به سختی نفس می

خواستند آنها را بلند کنند ال ها سعی نکرده اند آنها را بکشند. شیردال ها میآنها به این دلیل زنده اند که شیرد

 و به جای خاصی ببرند. 

                                                             
338 Gryphons در فارسی گریفن هم گفته می شود. جانوری که نیم بدنش شیر و نیم بدنش دال )عقاب( است-  
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 پرسی فکر کرد، شاید به النه هایشان. 

سپس پایش به چیزی در علف های بلند گیر کرد. یک دایره از آهن های اسقاطی که به اندازه ی تایر یک 

ته آن توسط تکه های جواهرات  –النه ی یک شیردال  –تراکتور بود. این یک النه ی پرنده ی بسیار بزرگ بود 

ریون و دو تخم به اندازه ی قدیمی پر شده بود. یک خنجر طالیی امپراطوری، نشان دندان خورده ی سنتا

 آمدند. کدوتنبل که به نظر از طالی خالص می

 «شکونمش!برو عقب، یا می»پرسی داخل النه پرید. نوک شمشیرش را روی یکی از تخم ها گذاشت. 

ا زدند. امکردند. و دندان هایشان را به هم میها دور النه ها وز وز میشیردال ها با عصبانیت فریادی کشید. آن

 حمله نکردند. هیزل و فرانک پشت به پشت کنار پرسی ایستاده بودند، سالح هایشان آماده بود. 

 «کنن، اونا دیوونه ی طال هستن. نگاه کن اونجا لونه های بیشتری هست.شیردال ها طال جمع می»هیزل گفت: 

ستن پرسی رو کجا ببرن؟ اون چیز خواخب اه اینا لونه هاشونه، اونا می»فرانک آخرین تیرش را درون زه گذاشت. 

 «کرد به یه جای دیگه.داشت با پرسی پرواز می

-آلسیونوس شاید اینها برای اون کار می»کرد. حدس زد: هنوز جایی که شیردال بازوی او را گرفته بود درد می

 «کنند. این موجودات به اندازه ی کافی باهوش هستند که دستورات رو قبول کنن؟

دونم. زمانی که اینجا بودم، هیچ وقت با اینا نجنگیده بودم. فقط در مورد اینها توی اردوگاه مین»هیزل گفت: 

 «مطالعه کردم.

 «ضعف ها؟ لطفاً بگو که اینها هم ضعف دارن.»فرانک پرسید: 

دشمنای طبیعی، یا یه چیزی تو همین مایه ها. کاشکی  –اسب ها. اونها از اسب ها متنفرن »هیزل اخمی کرد: 

 «آریون اینجا بود!

 چرخیدند. کردند. آنها با چشمان قرمز درخشانشان دور النه میشیردال ها جیغ جیغ می

 «بچه ها من نشان لژیون رو توی این لونه دیدم.»فرانک با حالت عصبی گفت: 

 «دونم.آره می»پرسی گفت: 

 این به این معنی که نیمه خداهای دیگه اینجا مردن یا ... -

 «شه.فرانک، همه چی درست می»داد: پرسی قول 
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یکی از شیردال ها به داخل شیرجه زد. پرسی شمشیرش را بلند کرد، آماده بود که به تخم ضربه بزند. شیردال 

توانست این وضعیت را دادند. پرسی نمیتغییر جهت داد. اما بقیه ی شیردال ها داشتند طاقتشان را از دست می

 بیشتر از این ادامه دهد. 

کرد که یک نقشه طراحی کند. در حدود یک چهارم مایل دورتر یک به اطراف آنجا نگاه کرد. با ناامیدی سعی می

غول قطبی در باتالق نشسته بود و با دقت داشت گل والی را به وسیله ی یک تنه ی درخت از الی انگشتانش 

 کشید. بیرون می

تونی با اینا حواسشونو پرت ی این لونه ها هست. میاین همه طال تو –یه نقشه دارم. هیزل »پرسی گفت: 

 «کنی؟

 فکر کنم بتونم. –من  -

 فقط برامون زمان بخر که بتونیم راه بیفتیم. هر وقت گفتم، بدویید به سمت اون غوله. -

 «خوای ما به سمت اون غوله بریم؟تو می»فرانک با دهان باز به او نگاه کرد: 

 «آماده اید؟ برید!به من اطمینان کنید. »پرسی گفت: 

هیزل دستانش را به سمت باال پرتاب کرد. از دو جین النه در آن اطراف اجسام طالیی به سمت باال پرتاب شدند 

جواهرات، اسلحه ها، سکه ها، قطعه های طالیی و از همه مهمتر تخم های شیردال ها. هیوالها جیغی زدند. با  –

 مت آنها پرواز کردند. عصبانیت برای نجات دادن تخم هایشان به س

داد. پرسی سرعتش را پرسی و دوستانش شوع کردند به دویدن، قدم هایشان در روی زمین یخ زده صدا می

آمدند و االن هیوالها واقعاً عصبانی توانست صدای شیردال ها را بشنود که پشت سر او میبیشتر کرد اما می

 بودند. 

گشت. صورتش خواب آلود و صلح . ناخن هایش را به دنبال گل والی میغول تا االن به هیاهو توجهی نکرده بود

یک –درخشید. دور گردنش گردنبندی از اشیایی بود که پیدا کرده بود طلب بود. ریشش با کریستال های یخ می

سطل زباله، در ماشین، شاخ گوزن شمالی، تجهیزات اردو زدن، حتی یک توالت. ظاهراً او محیط زیست را تمیز 

 کرد.می

پرسی از اینکه مزاحم او بشوند متنفر بود. مخصوصاً وقتی که این به معنی آن بود که زیر ران غول پناه بگیرند اما 

 آنها گزینه های زیادی نداشتند. 

 «اون زیر! آروم برید اون زیر!»به دوستانش گفت: 
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و تا جایی که توانستند به پای او آنها چهار دست و پا زیر پاهای آبی رفتند. خودشان را همسطح گل کردند 

 نزدیک شدند.  پرسی سعی کرد تا با دهان نفس بکشد. اما آنجا دلپذیرترین جا برای پنهان شدن نبود. 

 « نقشه چیه؟ له شدن با یک باسن آبی.»فرانک به آرامی پرسید: 

 «پایین بمونید، فقط وقتی تکون بخورید که مجبور باشید.»پرسی گفت: 

ر قالب گروهی از منقارها و چنگال ها و بال های عصبانی رسیدند و دور غول چرخیدند و سعی شیردال ها د

 کردند به زیر پاهای او بروند. 

چرخید تا از له شدن با پشت مودار غول، جلوگیری غول با تعجب غرولندی کرد. جا به جا شد. پرسی باید می

. ضربه ی محکمی به شیردال ها زد اما آنها در جای کند. غول قطبی با مقداری عصبانیت بیشتر خرخری کرد

 چرخیدند و شروع کردند به نوک زدن به پاها و دستان او. دورتری می

 «روه؟ روه!»غول نعره زد : 

توانست نفس عمیقی کشید و موجی از باد سرد را به بیرون فرستاد. حتی زیر محافظت پاهای غول نیز، پرسی می

افتادن  تِپ و تِپکاهش پیدا کرد. جیغ جیغ شیردال ها ناگهان ساکت شد. و با صدای احساس کند که دمای هوا 

 اجسام بسیار سنگین روی گِل جایگزین شد. 

 «با دقت بیرون بیاید.»پرسی به دوستانش گفت: 

درخشیدند. یک نوار بزرگ از باتالق با برف سینه خیز از زیر غول بیرون آمدند. دور زمین تمام درختان با یخ می

تازه پوشیده شده بود. شیردال های یخ زده مانند چوب بستنی های پردار از زمین بیرون زده بودند. بال هایشان 

 باز بود. منقارشان باز بود و چشمانشان از تعجب گرد شده بود. 

ا از دیدرس غول دور بمانند اما آن غول گنده کردند تپرسی و دوستانش سینه خیز از آنجا دور شدند. سعی می

تواند شیردال های یخ کرد بفهمد چه طور میسرش بسیار شلوغ تر از آن بود که متوجه آن ها بشود. سعی می

 زده را به گردنبندش اضافه کند. 

 «کنه؟تونه اون کار رو بدونستی که غول میپرسی... از کجا می»هیزل یخ و گل را از صورتش پاک کرد: 

من یه بار با نفس یک غول قطبی برخورد کرده بودم. بهتره ما حرکت کنیم. شیردال ها برای همیشه »گفت: 

 «مونن.منجمد نمی
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XL 

 پرسی

 فرید حسینیانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

میان درختان ، خط آهن را در دیدرس نگه داشتند ولی تا جای ممکن در آنها تقریبا یک ساعت راه رفتند

کرد را شنیدند. دو بار صدای جیغ ماندند. یک بار صدای یک بالگرد را که در مسیر قطار ویرانه پرواز میمی

 ها بسیار دور بود.را شنیدند؛ اما صدای آن هاشیردال

 شب بود که آفتاب غروب کرد. در جنگل هوا سرد شد.تا جایی که پرسی توانست بفهمد، تقریباً حوالی نیمه

ها زل بزند. سپس شفق قطبی آغاز شد. آن، شد که بایستد و به آنها خیلی درشت بودند. پرسی وسوسه ستاره

های آبی کرد و امواج شبح گونه از شعلهها را کم میانداخت وقتی که شعلهپرسی را به یاد اجاق گاز مادرش می

 کرد.به جلو و عقب حرکت می

 «این شگفت انگیزه.»فرانک گفت: 

کردند. میای در چمنزار حرکت تر دو خرس قهوهقطعاً در حدود صد فوت آن طرف« ها.خرس»هیزل اشاره کرد: 

 ها درخشش داشت.پوستشان در نور ستاره

 «زنن. فقط فاصله رو باهاشون حفظ کنید.اونها به ما صدمه نمی»هیزل قول داد: 

 پرسی و فرانک بحث نکردند.

بود فکر کرد.  هیچ کدام زبان او را به  ای که دیدهرسی دربارۀ تمام جاهای احمقانهرفتند پدرحالی که راه می

توانست ببیند که چرا اینجا سرزمین ورای خدایان بود. همه چیز سخت و بود. می اندازه آالسکا بند نیاورده

ها و و هیوالها. فانی وحشی بود. نه قانونی، نه پیشگویی و نه سرنوشتی؛ فقط طبیعت خشن و گروهی از حیوانات

 آمدند.ها با پذیرش خطر به اینجا میدورگه
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خواست. که کل دنیا به این شکل در بیاید. شک داشت بود که گایا می پرسی کنجکاو بود بداند که آیا این چیزی

 که این وضعیت اینقدر بد باشد.

ود که او برنامه دارد چه کار کند. مانند سپس این فکر را کنار گذاشت. گایا الهه مهربانی نبود. پرسی شنیده ب

توز و خشن بود. اگر در هر صورت کامالً خواندید نبود. کینهها میهای جن و پری بچهمادر زمین که در داستان

 کرد.شد، تمدن بشری را نابود میبلند می

کردند. تابلوی مرزی  آهن و جاده دو طرفه پیاده رویبعد از دو ساعت، آنها از وسط روستای کوچکی بین خط

بود. برای یک ثانیه، پرسی . در کنار تابلو یک گوزن شمالی واقعی ایستادهگذرگاه گوزن شمالیگفت: شهر می

 وخیز کرد.فکر کرد که آن یک مجسمۀ تبلیغاتی است. سپس حیوان داخل جنگل جست

و نزدیک بود. در طرف دیگر شهر یک  چیز تاریکها از چند خانه، پستخانه و تعدادی تریلی عبور کردند. همهآن

 مغازه با یک پمپ بنزین قدیمی زنگ زده و میز پیکنیک در جلویش وجود داشت.

 پمپ بنزین گذرگاه گوزن شمالی.شد: می مغازه یک تابلوی دستنویس داشت که خوانده

 «این غلطه.»فرانک گفت: 

 اختند.نیک اندها خودشان را دور میز پیکبا یک موافقت بی صدا آن

هایش را دور سرش گرفت و با خروپف های دردناک یخ. هیزل دستپاهای پرسی حس دو تکه یخ را داشتند. تکه

اش و چند بسته گرانوال که از قطار سواری مانده بود را بیرون آورد و با پرسی بیهوش شد. فرانک آخرین نوشابه

 قسمت کرد.

اون حرفی رو که قبالً گفتی، منظور »ردند تا اینکه فرانک گفت: ها را تماشا کها در سکوت خوردند و ستارهآن

 «واقعیت بود؟

 «درباره چی؟»پرسی به آن طرف میز نگاه کرد: 

درباره... این موضوع که به »ها، انگار چهره فرانک از مرمر سفید بود. مثل یک مجسمه قدیمی رومی. در نور ستاره

 « کنی.اینکه ما باهم فامیلیم افتخار می

بذار ببینم. تو یک تنه با سه تا باسیلیسک سروکله زدی درحالی که من داشتم چای »پرسی گرانوالش را به میز: 

ها رو عقب روندی تا هواپیمای ما بتونه تو ونکوور بلند بشه. تو خوردم. تو یک ارتش از الیستریگونیانسبز می

ات گذشتی تا به یکسری فانی بی ز آخرین قدرت نیزهجون من رو با تیراندازی به اون شیردال نجات دادی و تو ا
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دفاع کمک کنی. تو واقعاً بهترین فرزند خدای جنگ هستی که من تا حاال دیدم. شاید تنها تنها بچه خوب... خب 

 «کنی؟تو چی فکر می

اید ها فقط... من باون»پخت. ها را روی شعله کم میفرانک به شفق قطبی خیره شد که هنوز داشت ستاره

کنم که شما مجبور شدید بار من رو به بودم، سنتورین، و همه این چیزا. من احساس میمسئول این جستجو می

 «دوش بکشید.

 «این درست نیست.»پرسی گفت: 

هایی داشته باشم که هنوز کشفش نکردم. حاال من نیزه ندارم و تقریباً من باید قدرت»فرانک با تلخی گفت: 

 «من... ترسیدم. تیرهام تموم شده. و

 «شدم. هممون ترسیدیم.اگر نترسیده بودی من نگران می»پرسی گفت: 

 اش فکر کرد.فرانک درباره« اما جشن فورچونا...»

شه. ما باید از نیمه شب گذشته، نه؟ یعنی امروز بیست و چهارم ژوئنه. مهمونی امشب غروب انجام می -

ناپذیره رو اش شکستولی رو که در محدودۀ خونهراهمون به سمت یخچال هابارد رو پیدا کنیم، غ

شکست بدیم و به اردوگاه ژوپیتر برگردیم، قبل از اینکه به اونجا تاخت و تاز بشه. در کمتر از هیجده 

 ساعت.

و وقتی ما تاناتوس رو آزاد کنیم، ممکنه زندگی تو و هیزل رو بخواد. باور کن من دارم راجع بهش »پرسی گفت: 

 «کنم.فکر می

ای اش پوشیده کرد. صورتش زیر حجم موهای مجعد قهوهفرانک به هیزل چشم دوخت که به آرامی خروپف می

 «شده بود.

تونم اون رو هم از اون بهترین دوست منه. من مادرم رو از دست دادم و مادربزرگم رو... من نمی»فرانک گفت: 

 «دست بدم.

ماه از ها را هشتی اینیویورک، اردوگاه دورگه، آنابث. او همهاش فکر کرد. مادرش در نپرسی به زندگی گذشته

گشت... هرگز اینقدر از خانه دور نبود. او به دنیای زیرین اش داشت برمیبود. حتی اآلن که حافظهدست داده 

ر، ماورای  نیک، هزاران مال دورتبود. بارها با مرگ روبرو شده بود. اما نشستن پشت این میز پیکرفته و بازگشته 

 «قدرت المپ، هرگز اینقدر تنها نبود، البته بجز هیزل و فرانک.
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ذارم که این اتفاق بیفته. و فرانک تو یه من قرار نیست که هیچ کدام از شما رو از دست بدم. من نمی»قول داد: 

 «گه. ما به تو نیاز داریم.فرماندهی. هیزل هم همین رو می

است. در نهایت به جلو خم شد تا جایی که  رسید در افکارش گم شدهنظر میفرانک سرش را پایین آورد. به 

 نیک را تکان داد. او هم هماهنگ با هیزل شروع به خرناس کشیدن کرد.سرش میز پیک

استراحت کن فرانک، روز بزرگی »به خودش گفت: « یه سخنرانی امیدبخش دیگه از جکسون.»پرسی آه کشید. 

 «درپیشه.

* * * 

نیکش خوابیدند؛ اما بود که سه نوجوان روی میز پیک طلوع. مغازه باز شد. صاحب مغازه کمی تعجب کردههنگام 

ها از حادثه قطار دیشب بیرون آمدند. آن فرد احساس تأسف کرد و آنها را برای وقتی پرسی توضیح داد که آن

در یک کابین نزدیک سِوارد زندگی صبحانه مهمان کرد. به یکی از دوستانش خبر داد. یک سرخپوست بومی که 

ها داشتن در طول جاده سوار یک وانت قراضه فورد که برای زمان تولد هیزل نو محسوب کرد. خیلی زود آنمی

 شد، با سرو صدای زیاد حرکت می کردند.می

برای  داد جلو نشست. اوهیزل و فرانک عقب نشستند. پرسی با مرد پیر خشن که بوی ماهی ساالمون دودی می

ها تعریف کرد و تنها چیزی که پرسی می توانست هایی درباره خرس و کالغ، خدایان سرخپوستپرسی داستان

 باشد. به اندازه کافی دشمن داشت.ها را ندیده به آن فکر کند امید این بود که تا به حال آن

مد انگار که این اتفاق روزی چند بار آوانت چند مایل پایین تر از سِوارد خراب شد. راننده به نظر متعجب نمی

توانند صبر کنند  تا موتور را تعمیر کند؛ اما از آنجایی که سِوارد فقط چند مایل افتد. گفت که آنها میبرایش می

 ها تصمیم گرفتند پیاده بروند.دورتر بود آن

بود را ها محاصره شدهوسط کوهها از یک سرباالیی در جاده باال رفتند و یک خلیج کوچک که تتا اواسط صبح آن

شده بودند و یک هایی که در آب کشیده دیدند. شهر یک هالل باریک در ساحل سمت راست بود با اسکله

 کشتی سفری در لنگرگاه.

 های مسافرتی داشت.ی بدی راجع به کشتیپرسی به خودش لرزید. تجربه

 دید خوشحال نبود.اش را میاو از اینکه خانۀ قدیمی« سِوارد.»هیزل گفت: 

آمد را دوست بودند و پرسی سرعتی را که خورشید داشت باال میها زمان زیادی از دست دادهتا همان لحظه آن

توانند رسید که آنها با عبور مستقیم از چمنزار سریع تر میپیچید؛ اما به نظر میی تپه مینداشت. جاده در دامنه

 به شهر برسند.
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 «بیایید.»شد: پرسی از جاده خارج 

 «پرسی، نه!»اش فکر نکرد تا اینکه هیزل فریاد زد: زمین نرم بود ولی پرسی زیاد درباره

اش مستقیماً در زمین فرو رفت. مثل یک سنگ فرو رفت تا اینکه زمین دور سرش را هم در برگرفت و قدم بعدی

 زمین او را بلعید.
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XLI 

 هیزل

 فرزان رحمانیمترجم:

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 «تیرکمونت!»هیزل فریاد زد: 

 اش لغزانید. اش را انداخت و کمان را از شانه فرانک سؤال نکرد. کوله

قلب هیزل تندتند می زد. از قبل از اینکه بمیرد در مورد این زمین باتالقی فکر نکرده بود حاال دیگر خیلی دیر 

او داده بودند را به خاطر می آورد. زمین باتالقی و گیاهان تجزیه شده ها به  بود، هشدارهای مهیبی که محلی

توانست چیزی حدود بیست فوت یا بیشتر  ی روان بود. می ظاهری کامالً جامد داشتند، اما آن حتی بدتر از ماسه

 عمق داشته باشد و فرار از آن غیرممکن بود.

 افتد. ل کمان باشد چه اتفاقی میتر از طو سعی کرد به این فکر نکند که اگر زمین عمیق

 «سرشو بگیر. ولش نکن.»به فرانک گفت: 

 طرف دیگر کمان را گرفت، نفسی عمیق کشید و داخل باتالق پرید. زمین باالی سرش بسته شد.

 بالفاصله در یک خاطره اسیر شد.

 شم. اال گفت من دیگه بیهوش نمی خواست جیغ بزند. میحاال نه! 

 «های تو نیست. این یه هدیه از طرف منه. ، اما عزیزم این از همون بیهوش شدناوه»صدای گایا گفت: 

هیزل در نیواورلئان بود. او و مادرش در پارک نزدیک آپارتمانشان نشسته بودند و پیکنیکی برای صبحانه برگزار 

د هیزل را فروخته کرده بودند. این روز را به خاطر داشت. هفت سالش بود. مادرش به تازگی اولین سنگ ارزشمن

 دانستند. ها هنوز در مورد نفرین هیزل نمی کدام از آن بود: یک الماس کوچک. هیچ
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هایی که  339ملکه ماری در وضعیتی عالی به سر می برد. برای هیزل آب پرتقال و برای خودش شامپاین و بینه

ای  جدیدی مداد شمعی و دستهی  ، خریده بود. او حتی برای هیزل بسته رویشان شکالت و شکر پودر شده بود

 کشید. کاغذ خریده بود. با همدیگر نشسته بودند، ملکه ماری داشت با شادی می خورد و هیزل نقاشی می

های جاز تمرین  آماده بودند. گروه 340فرنچ کوارتر دور و برشان به جنب و جوش افتاد. برای ماردی گراس

کردند ،  خندیدند و همدیگر را تعقیب می ها می شدند. بچه زئین میهای تازه چیده شده، ت ها با گل کردند. ارابه می

توانستند راه بروند. طلوع  در حالی که چنان آراسته به گردن بندهای رنگی بسیاری بودند که به سختی می

 داد. خورشید رنگ آسمان را به قرمز طالیی تغییر داد و هوای بخارآلود بوی ماگنولیا و رز می

 صبح زندگی هیزل بود. آن روز شادترین

 مادرش لبخند زد اما چشمانش سفید خالی بودند.

 تونی این جا بمونی. می -

 صدای گایا بود.

 «این قالبیه.»هیزل گفت: 

سعی کرد تا بایستد، اما تخت نرم چمن او را تنبل و خواب آلود کرد. بوی نان پخته شده و شکالت در حال آب 

آمد. هیزل تقریباً  ردی گراس بود و جهان به نظر سرشار از احتماالت میکننده بود. آن روز صبحِ ما شدن مست

 ی روشنی دارد. توانست باور کند که آینده می

، هیزل؟ تو قراره مرده واقعیهچی واقعیه؟ زندگی دوّمِت »زد، پرسید:  گایا که از طریق صورت مادرش حرف می

 «شی؟ ه میکه داری در یه باتالق غرق و خف واقعیهباشی. آیا این 

 بذار به دوستام کمک کنم! -

                                                             

0- Beignet 

              ذای خمیری فرانسوی                نوعی غ 

5- Mardi Gras 
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توانست دستش را تصور کند که به یک طرف کمان گره  هیزل سعی کرد تا خودش را به واقعیت برگرداند. می

شد. بوی ماگنولیاها و رزها داشت  خورده بود. اما حتی آن هم شروع به مات شدن کرد. مشتش داشت سست می

 کرد. بر او غلبه می

 بینه پیشنهاد کرد.مادرش به او یک 

 نه. این مادرم نیست. این گایاست که داره منو گول میزنه.هیزل فکر کرد : 

ها باقی  تونه برای سال تونم اونو بهت بدم. این لحظه می خوای. من می تو زندگی قدیمیت رو می»گایا گفت: 

مجبور نخواهی بود تا با ورزه. هیچ وقت  تونی تو نیواورلئان بزرگ بشی و مادرت بهت عشق می بمونه. می

 تونی با سمی باشی.... مسئولیت سنگین نفرینت دست و پنجه نرم کنی. می

 «این یه توهمه.»ها قرار گرفته بود، گفت:  هیزل که تحت تأثیر بوی خوش گل

ای برات در  یه توهمی، هیزل لوسکه. تو فقط به خاطر این به زندگی برگشتی چون خدایان وظیفه تو -

بهت دروغ گفت. باید  وممکنه من ازت استفاده کرده باشم، اما نیکو ازت استفاده کرد  نظر داشتند.

 خوشحال باشی که دستگیرش کردم.

 ی هیزل سر بر افراشت. احساسی از ترس در سینه

 دستگیرش کردی؟ منظورت چیه؟ -

 کرد ، لبخند زد. گایا در حالی که شامپاینش را مزه مزه می

تا دنبال درها بگرده. اما اهمیتی نداره... این واقعاً نگرانی تو نیست. وقتی که  دونست پسره باید بیشتر می -

تاناتوس رو آزاد کنی، به زیرزمین کشیده میشی تا برای همیشه بپوسی. فرانک و پرسی از وقوع اون 

خوان تا از زندگیت بگذری؟ بهم بگو کی داره دروغ و  ازت می واقعیکنن. آیا دوستای  جلوگیری نمی

 ی داره راست میگه.ک

خواست  هیزل شروع به گریه کرد. تلخی درونش فوران کرد. یک بار زندگیش را از دست داده بود. دوباره نمی

 بمیرد.

دونی بعد از اینکه تو آالسکا مردی چه اتفاقی  این درسته. تو قرار بود با سمی ازدواج کنی. می»گایا خرخر کرد: 

وقت تو رو فراموش  سکا رفت. ازدواج کرد و صاحب یه خانواده شد. اما هیچبراش افتاد؟ اون بزرگ شد و به آال

ی هزار و نهصد و  ی قلبی در دهه نکرد. همیشه تو این فکر بود که چرا تو ناپدید شدی. حاال اون مرده... یه حمله

 «کرد. تونستید با هم داشته باشید همیشه اونو اذیت می ای که می شصت. زندگی
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 «اونو از من گرفتی! توتمومش کن! »هیزل جیغ زد: 

میری. اگر  تونی دوباره اونو داشته باشی. من تو رو تحت تسلط دارم، هیزل. تو به هر حال می و تو می»گایا گفت: 

تونم اینو برات خوشایند کنم. نجات پرسی جکسونو فراموش کن. اون به من  دست از تالش برداری، حداقل می

تونی در آخرین لحظاتت  دارم. تو می ی استفاده ازش بشم تو زمین سالم نگهش می ادهتعلق داره. تا وقتی که آم

تونی بزرگ بشی، با سمی ازدواج کنی. تنها کاری که باید بکنی اینه که کمان  یه زندگی کامل داشته باشی... می

 رو ول کنی.

که پرسی  دانست مینترسید.  هیزل مشتش را دور کمان سفت کرد. زیر او، چیزی قوزک پایش را گرفت اما او

 زد. اش چنگ می شد و نومیدانه برای زندگی است که داشت خفه می

 هیزل به الهه چشم غره رفت.

 بریم! -ما  -بذار!  کنم هیچ وقت باهات همکاری نمی -

شد، یک  صورت مادرش ناپدید شد. صبح نیواورلئان به تاریکی تغییر شکل داد. هیزل داشت درون گل غرق می

وار انتهای کمان را  روی کمان، دستان پرسی دور قوزک پایش و در اعماق زمین در تاریکی. هیزل دیوانه دستش

 تکان داد. فرانک با چنان نیرویی او را باال کشید که تقریباً دست هیزل را از جایش درآورد. 

پوشانده بود. پرسی کنار  وقتی چشمانش را باز کرد، روی چمن دراز کشیده بود در حالی که سر تا پایش را لجن

 کرد. ها را تف می کرد و گل پاهایش افتاده بود، سرفه می

 اوه ، خدایان! اوه ، خدایان! اوه ، خدایان! زد: فرانک باالی سرشان بال بال زنان فریاد می

ی چندانی نداشت.  چند لباس دیگر از کیفش بیرون آورد و شروع به خشک کردن صورت هیزل کرد، ولی فایده

 فرانک پرسی را کشید و دور از باتالق برد.

این کارو با من  هیچ وقتخیلی اون زیر موندید! فکر نمی کردم که... اوه، خدایان، دیگه »فرانک گریه کرد: 

 «نکنین!

 هیزل را به سختی در آغوش گرفت.

 هیزل سرفه کرد

 تونم... نفس بکشم. نمی -

 ببخشید. -



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

ها را به کنار جاده برد، جایی که نشستند و  ها کرد. سرانجام آن آن فرانک دوباره شروع به خشک و تمیز کردن

 های گل را تف کردند. لرزیدند و لخته

توانست دستانش را حس کند. مطمئن نبود که آیا سردش بود یا در شوک بود، اما موفق شد تا  هیزل نمی

آن هنوز بیش از  –ی سمی بود را نه  رهدربارهی باتالق و تصویری که دیده بود توضیح دهد. البته قسمتی که دربا

ی پیشنهاد گایا در مورد یک زندگی تقلبی و ادعای الهه در  اما درباره –حد برای بلند به زبان آوردن دردناک بود 

ترسید که  خواست آن را پیش خودش نگه دارد. می ها گفت. هیزل نمی مورد دستگیری برادرش نیکو به آن

 ناامیدی او را در هم بشکند.

 هایش آبی بودند. پرسی شانه هایش را مالید. لب

 آریم چه اتفاقی برای نیکو افتاده، قول میدم. . سر در میتو... تو منو نجات دادی، هیزل -

 هیزل با چشمان نیمه باز به خورشید که اکنون در بلندای آسمان قرار داشت نگاه کرد.

 گرفت. گرما حس خوبی داشت، اما جلوی لرزیدن او را نمی

 م؟یبر ما گذاشت راحت یلیخ ایگاآد  به نظر نمی -

 وهایش برداشت.ی گل را از روی م پرسی یک لخته

زد تا اعصابتو به هم  خواد. شاید فقط به این خاطر حرف می شاید هنوز ما رو به عنوان سرباز پیاده می -

 بریزه.

 هیزل موافق بود.

 دونست چطور منو تحت تأثیر قرار بده. دونست باید چی بگه. می می -

 های هیزل انداخت. فرانک کتش را روی شانه

 ذاریم دوباره بمیری. دونی، درسته؟ ما نمی اینو می . توهستاین یه زندگی واقعی  -

تواند جلوی مرگ  دانست فرانک چطور می ، ولی نمی خواست بحث کند رسید. هیزل نمی بسیار مصمم به نظر می

ی فرانک هنوز به طور محفوظی پوشانده شده بود.  را بگیرد. جیب کتش را فشار داد، جایی که هیزم نیمه سوخته

افتاد. شاید این موضوع  شد چه اتفاقی برای فرانک می د که اگر برای همیشه در گل غرق میدر این فکر بو

 توانست به چوب برسد. داد. آتش آن زیر نمی نجاتش می
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داد. شاید هرگز انقدر زیاد آن را حس نکرده  ای برای صحیح و سالم نگه داشتن فرانک انجام می او هر فداکاری

توانست فکر هیچ گونه آسیبی  به او اعتماد کرده بود. فرانک به او باور داشت. هیزل نمیبود، اما فرانک با زندگیش 

 به او را تحمل کند.

ی آمازون در سیاتل فکر  رفت. به هیال، ملکه به خورشید در حال باال آمدن نگاه کرد... زمان داشت از دست می

کرد. او روی هیزل برای  دو شب با اوتررا دوئل می کرد. بر فرض این که جان سالم به در برده بود، از االن باید

 آزاد کردن مرگ حساب کرده بود.

 ای بود که به خاطر داشت. آمد درست به همان سردی موفق شد که بایستد. بادی که از خلیج رستاخیز می

 دیم. باید راه بیفتیم. داریم وقت رو از دست می -

 گشتند. به رنگ عادی خود برمی هایش داشتند پرسی به پایین جاده نگاه کرد. لب

هایی که آدمای گلی رو  ای هست که بتونیم خودمونو تمیز کنیم؟ منظورم... هتل هیچ هتل یا جای دیگه -

 قبول کنند، هست؟

 «مطمئن نیستم.»هیزل اعتراف کرد: 

بندرگاه اصلی، تا حاال چقدر بزرگ شده است.  ۶۰۹۱به شهر زیر پایش نگاهی انداخت و نتوانست باور کند که از 

ی  ها برای او تازه بودند، اما شبکه هنگامی که شهر توسعه یافته بود به شرق نقل مکان کرده بود. بیشتر ساختمان

 آمدند. فکر کرد چند انبار کنار ساحل را شناخته است. های پایین شهر به نظر آشنا می خیابان

 ممکنه یه جایی رو بشناسم که بتونیم دوباره جون بگیریم. -
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XLII 

 هیزل

 پرنیانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

زمانی که  –اش  ای که هفتاد سال قبل در آخرین شب زندگی هیزل به طرف جاده زمانی که به شهر رسیدند،

 گشت و متوجه شد که مادرش ناپدید شده است، رفت.  به خانه بر می

341سوارد"قطار آنجا بود. هتل بزرگ و سفید رنگ دوستانش را به سمت خیابان سوم هدایت کرد. ایستگاه 
کار  "

گفتند که در این هتل بمانند اما هیزل با این ایده  کرد، اگرچه ساختمانش قدیمی شده بود. دوستانش می می

موافق نبود که در البی هتلی که پوشیده از خاک است ولو شوند و در ضمن مطمئن نبود که هتل به سه بچه 

 اتاق بدهد. 

اش در آنجا باشد. خانه فقط کمی به  کرد که هنوز خانه قدیمی ض، به طرف ساحل رفتند. هیزل باور نمیدر عو

ی پوشیده از صدف کشیده شده بود. سقفش فرو نشسته بود. دیوارهایش با سوراخ هایی مثل  طرف آب در اسکله

وی عالمتی که به شکل یک ها شکسته بودند و ر های شکارچی چهار پاره سوراخ سوراخ شده بود. درب تفنگ

 دست بود، نوشته شده بود: 

 موجود است.  –انبار  –اتاق ها 

 « مطمئنی که امنه؟»فرانک پرسید : 

ای باز را پیدا کرد و از طریق آن به درون اتاق پرید. دوستانش هم همین کار را کردند. زمان زیادی  هیزل پنجره

داشتند خاکی که در پرتو نور خورشید به چرخش در  ه بر میها استفاده نشده بود. هر قدمی ک بود که اتاق

های رنگ  ای در امتداد دیوار روی هم انباشته شده بودند. از برچسب های مقوایی کهنه شد. جعبه آمد، بلند می می

ای. چرا چند صد هزار کارت  های تبریک متنوع دوره توانستیم این جمالت را بخوانیم: کارت ی آن می و رو رفته

ای در این مورد نداشت،  ها بود؟ هیزل هیچ ایده ای در آالسکا درون این جعبه تبریک در انباری خاک گرفته خانه

                                                             
341 Seward 
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ها مربوط به تعطیالتی مثل  کرد که این مثل یک شوخی ظالمانه است: انگار این کارت فقط احساس می

 ها را جشن بگیرد.  آن بوده است که او فراموش کرده –کریسمس، عید پاک، تولدها، روز ولنتاین 

تونم برم و یه  حداقل اینجا گرمتر از بیرونه. فکر کنم چیزی برای خوردن توی اینجا نیست. من می»فرانک گفت: 

 « تونم یکم لباس هم پیدا کنم. ی شماها گلی نیستم. می چیزایی بخرم. به اندازه

 های او را نشنید.  هیزل نیمی از حرف

کرده است، باال  رسید برای جای خوابش از آن استفاده می ی اتاق که به نظر می گوشهها در  ای از جعبه از کپه

کرد که پشت آن یک  رفت. یک عالمت قدیمی روی دیوار وجود داشت، لوازم امیدهای طالیی. هیزل فکر می

وصل شده بودند. ها و نقاشی هایش را دید که در آنجا  دیوار خالی قرار دارد، اما وقتی عالمت را حرکت داد، عکس

آمدند.  ها را از نور خورشید و آب و هوا محافظت کرده بود. به نظر کهنه نمی ها و نقاشی این عالمت، عکس

ها را کشیده بود؟  رسید. آیا واقعاً او این نقاشی اش از نیو اورلئان بسیار کودکانه به نظر می های مداد شمعی نقاشی

 –گریس  –اش: ملکه مری گریس  با لبخند جلوی عالمت تجاری هایش در حالی که مادرش در یکی از عکس

فروش جادویی، گفتن سرنوشت، به او خیره شده بود. در کنار آن عکسی از سمی در کارناوال قرار داشت. او با 

حرکت مانده بود. اگر گایا حقیقت را گفته  اش و چشمان زیبایش، بی اش، موهای مشکی فرفری ی احمقانه خنده

آورد؟ آیا او دختر  گذرد. آیا سمی تمام آن دوران هیزل را به یاد می ز مردن سمی بیش از چهل سال میباشد، ا

اش را قبل از آنکه برای همیشه  بوسید و شیرینی فنجانی رفت، یا او را می عجیبی که با او به دوچرخه سواری می

وقتی فرانک « کی...؟»نک روی عکس را پوشاند. آورد؟ انگشتان فرا کرد، به خاطر می از بین برود، با او تقسیم می

 «خوای.... متأسفم، هیزل. خیلی باید سخت باشه. می»کند، سؤالش را ادامه نداد.  دید که هیزل گریه می

 «نه، خوبم.»هیزل گفت: 

 « ی زیبایی داره. مادرته؟ خیلی شبیه توئه. چهره»پرسی به عکس ملکه ماری اشاره کرد و گفت: 

 « اون کیه؟»سپس پرسی به عکس سمی نگاه کرد و پرسید: 

« سمی، یکی از دوستام توی نیو اورلئان.»فهمید که چرا انقدر وحشت کرده است. هیزل جواب داد:  هیزل نمی

 کرد که به فرانک نگاه نکند. سعی می

 « من قبالً دیدمش.»پرسی گفت: 

 « با هم دوست بودیم... شاید االن مرده باشه. ۶۰۹۶امکان نداره دیده باشیش. ما تو سال »هیزل گفت: 

 «کنم. هنوز... فکر می»کرد، تکان داد و گفت:  پرسی اخم کرد. سرش را مثل زمانی که احساس ناراحتی می
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نگاه کنین. از یه مغازه توی آخرین ردیف عبور کردیم. یکم پول برامون »فرانک صدایش را صاف کرد و گفت: 

ای برای خودمون  ی کهنه خیس یا هر چیز دیگه صد تا جعبه –دونم  نمی –م لباس و غذا و مونده. شاید بتونم یک

 « بگیریم.

های قدیمی سمی،  هایش گذاشت. حتی از نگاه کردن به عکس اش را روی یادگاری هیزل عالمت امیدهای طالیی

ها، هیچ  گاه کردن به این عکسکرد. ن گر باشد، احساس گناه می کرد مهربان و حمایت با وجود فرانک که سعی می

 داد.  اش به او نمی تفکر خوبی در خصوا زندگی قدیمی

 « فوق العاده است. تو خیلی خوبی، فرانک.»هیزل گفت: 

 « گردم. خب... من تنها کسیم که سر تا پام گلی نشده. زود برمی»های کف زیر پایش جیرجیر کرد.  تخته

های  هایشان را در آوردند و سعی کردند گل وقتی او رفت، هیزل و پرسی یک اردوگاه موقت درست کردند. ژاکت

ها برای تمیز کردن استفاده کردند. فهمیدند  روی آن را پاک کنند. تعدادی پتوی کهنه در صندوقی پیدا و از آن

 شوند.  ای بسیار خوبی برای استراحت میهای کارت تبریک را مثل تشک کنار هم قرار دهند، ج که اگر جعبه

درخشید، قرار داد. سپس روی تخت کریسمس مبارک  پرسی شمشیرش را در کف اتاق که با نور برنزی می

 دراز کشید.  ۶۰۹۱

 « کردم. ممنونم که نجاتم دادی. باید زودتر از این تشکر می»پرسی گفت: 

 « برای من کردی. تو هم همین کار رو»هیزل شانه باال انداخت و گفت: 

ی نپتون رو به  آره، اما وقتی توی گل فرو رفته بودم، خطوط پیشگویی اال در مورد پسر فرو رفته»پرسی گفت: 

کردم. دقیقاً منظورش همون بود. من توی زمین غرق شدم. مطمئن بودم که  خاطر آوردم. در موردش فکر می

 « میرم. می

تر بود، زمانی که هیزل معبد نپتون را به او نشان داده بود. بعد از آن، صدایش مثل اولین روزش در اردوگاه ژوپی

ها قول داده بود،  فرزندان نپتون که پلوتو به آن –در تعجب مانده بود که شاید پرسی پاسخ تمام مشکالتش باشد 

می رسید.  برند. پرسی بسیار ترسناک و قدرتمند، مثل یک قهرمان واقعی به نظر روزی نفرینش را از بین می

تری در دنیا به نظر  دانست که فرانک یکی از فرزندان نپتون بوده است. فرانک قهرمان با ابهت اکنون، پرسی می

کرد تا از پرسی محافظت کند. حتی  اش به پرسی اعتماد داشت. تالش زیادی می رسید، اما در زندگی نمی

 گریش، دوست داشتنی بود.  ناشی
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های  کرد، حرف اش را با او سپری می و از زمانی که پرسی تمام اوقات پریشانی –رد ک هرگز احساس پریشانی نمی

کنه که اال یه برگ  ها کامل نشده بودند. فرانک فکر می پرسی، اون یادگاری»زیادی برای گفتن با او داشت. گفت: 

 « سوخته رو به یاد آورده. شاید تو یکی دیگه رو غرق کنی.

 « کنی؟ طور فکر می تو این»د و گفت: محتاطانه نگاهی به او کر

تر بود. اما هیزل با  هیزل احساس غریبی از اطمینان دادن مجدد به او داشت. پرسی بسیار بزرگتر و مسلط

 « گردی. میری که دوست دخترت آنابث رو ببینی. تو به خونه برمی»اطمینان سرش را تکان داد و گفت: 

ذاریم اتفاقی برات بیفته. تو برای من، معبد و  ر رو بکنی، هیزل. ما نمیتونی این کا تو هم می»با تأکید گفت: 

 « مخصوصاً فرانک خیلی مهمی.

من به این قرن تعلق »هیزل یک کارت تبریک ولنتاین برداشت. کاغذ توردار سفید در دستانش تکه تکه شد. 

 « بران کنم و شاید من رو به بهشت ببره.گردونه تا بتونم اشتباهاتم رو ج ها رو به من برمی ندارم. نیکو فقط این

تونیم با هم علیه گایا بجنگیم. من به تو برای  گرده تا نیکو. ما می این موضوع بیشتر به سرنوشت تو برمی»گفت: 

 «ی توئه. این زندگی ارزش جنگیدن برای هیزل رو داره. دیوونه–بودن در کنارم نیاز دارم. و فرانک 

 «تونم... میدم رو ناامید نکن. من نمیا»چشمانش را بست و گفت: 

های خریدی که در دستانش بود، با خوشحالی به درون اتاق پرید و  پنجره با صدای زیادی باز شد. فرانک با کیسه

 «موفق شدم!»گفت: 

کرد. از یک مغازه شکاری، تیردان برای تیرهایش، کمی جیره و یک حلقه طناب  هایش فخر فروشی می او با جایزه

 ته بود. گرف

 « ریم. ی بعد همه با هم برای خرید می برای دفعه»گفت: 

ی توریستی محلی، سه دست لباس نو، حوله، صابون، بطری آب و یک جعبه بزرگ کهنه خیس  از یک مغازه

های کارت تبریک دیواری برای حمام کردن و  خریده بود. اگرچه، حمام داغ نداشتند، اما هیزل با استفاده از جعبه

 س عوض کردن درست کرده بود. حاال احساس بسیار بهتری داشت. لبا

 . این آخرین روز توست، خیلی آسوده خاطر نباشکرد که  به خودش یادآوری می

ای از کل اتفاقاتی است که  افتد، خوب یا بد، به عنوان نشانه هایی که امروز اتفاق می تمام شانس –جشن فورچونا 

 رسد.  ی دیگر، جستجویشان امروز بعد از ظهر به پایان می دهد. به این شیوه یا شیوه در سال روی می
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د و اینکه مهم نیست مان شد که سالم می چوب را درون جیب کت جدیدش انداخت. باید به طریقی مطمئن می

 برند، تحمل کند.  توانست مرگش را تا وقتی که دوستانش جان سالم به در می افتد. می چه اتفاقی برای او می

 «پیدا کنیم. 342خب، حاال باید قایقی به طرف یخچال هابارد»گفت: 

ارش باشد. ترجیح کرد که خاطرجمع به نظر برسد، اما کار آسانی نبود. دوست داشت که آریون در کن سعی می

 داد سوار بر آن اسب زیبا به میدان برود.  می

کند تا او را پیدا کند، اما  شنود و تالش می کرد که صدای او را می از وقتی که ونکوور را ترک کرده بودند، فکر می

 فقط آرزوی محال بودند. 

 «بخورم. یه جای عالی پیدا کردم. خوایم به جنگ مردن برم، اول باید غذا اگر می»فرانک به شکمش زد و گفت: 

ها را به مرکز خرید نزدیک اسکله که یک خط آهن ماشینی قدیمی که آن را به یک رستوران کوچک  فرانک آن

نداشت، اما بوی غذایش بسیار عالی بود.   ۶۰۹۹ی  ای از این مکان در دهه تبدیل کرده بودند، برد. هیزل خاطره

غذا رفتند، هیزل به سمت پایین اسکله رفت و چند سؤال از افراد آنجا پرسید. وقتی فرانک و پرسی برای سفارش 

 وقتی برگشت، به روحیه نیاز داشت. حتی چیزبرگر و سیب زمینی سرخ کرده هم نتوانستند او را گول بزنند. 

 «تو دردسر افتادیم. سعی کردم یه قایق پیدا کنم. اما... اشتباه کردم.»گفت: 

 «قایقی نیست؟»فرانک پرسید: 

کردم. حتی با  تونم قایق پیدا کنم. اما یخچال هابارد خیلی دورتر از اون چیزیه که فکر می می»هیزل گفت: 

 «تونیم تا فردا صبح به اونجا برسیم. بیشترین سرعت ممکن هم، نمی

 «شاید من بتونم قایق سریعتری درست کنم؟»پرسی با رنگ پریده گفت: 

های  وجود کوه –ها به من گفتن، خطرناکه  ن کار رو بکنی، طبق چیزهایی که کاپیتانحتی اگه ای»هیزل گفت: 

 «کنه. باید بدونیم که مقصدمون کجاست. های آبی هدایت کشتی رو دچار مشکل می یخی و کانال

 « هواپیما چطور؟»فرانک پرسید: 

تونیم هواپیما رو  . گفت که میمن در این مورد هم از کاپیتان سؤال کردم»هیزل سرش را تکان داد و گفت: 

 «امتحان کنیم، اما فرودگاه اینجا خیلی کوچکیه و باید یه هواپیمای دو نفره، سه هفته جلوتر کرایه کنیم.

                                                             
342 Hubbard Glacier 
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بعد از آن غذایشان را در سکوت خوردند. چیز برگر هیزل بسیار عالی بود، اما نمی توانست روی آن تمرکز کند. 

بود که یک کالغ سیاه باالی کیوسک تلفن نشست و شروع به قارقار کردن  سه لقمه از غذایش بیشتر نخورده

 کرد.

ها مثل چند سال قبل، آن هم در آخرین  ترسید که با این کالغ مثل سایر کالغ هیزل شروع به لرزیدن کرد. می

هنگام  های پلوتو در ها همیشه از ظاهر شدن برای بچه اش مثل امشب، صحبت کند. از اینکه کالغ شب زندگی

کرد. امیدوار بود که نیکو هنوز زنده باشد و گایا فقط برای نگران کردن او ظاهر شود. هیزل  مرگشان تعجب می

 احساس بدی به الهه برای گفتن حقیقت داشت. 

رود. اگر نیروهای گایا او را گرفته باشند،  های مرگ از مسیر دیگری می نیکو به او گفته بود که او به دنبال درب

 ی خود را از دست داده باشد.  ن است که هیزل تنها خانوادهممک

 به چیز برگرش خیره شده بود. 

 ای عجیب و غریب تبدیل شد.  ناگهان، قارقار کالغ سیاه به زوزه

 فرانک با سرعتی که تقریباً میز را واژگون کرد، بلند شد. پرسی نیز شمشیرش را کشید. 

او به باالی تیرکی که کالغ سیاه روی آن نشسته بود، رفت، یک  کرد. های کالغ را دنبال می هیزل چشم

ها انداخت. آروغی زد و پرهای کالغ سیاه را با منقارش به حرکت در  چاق زشت نگاه غضبناکی به آن 343شیردال

 آورد. 

که در هیزل ایستاد و کمانش را از غالف بیرون کشید. تیری را زه کرد. هدف گرفت، اما شیردال با صدای بلندی 

 ها پیچید، جیغ کشید. فرانک به خود لرزید و پرتابش خطا رفت.  کوه

 « فکر کنم که این یه فریاد درخواست کمک بود. باید از اینجا بریم.: » پرسی هشدار داد و گفت

ها خیز برداشت. پرسی با شمشیرش به او  ی مشخصی، به طرف اسکله دویدند. شیردال به دنبال آن بدون برنامه

 ها تغییر مسیر داد.  کرد، اما شیردال دور از دسترس آن حمله

ها باز کرد،  اش را برای کشتن آن های جلویی ها حمله کرد، پنجه به سمت نزدیکترین اسکله رفتند. شیردال به آن

هیزل شمشیرش را باال برد، اما یک دیوار یخی آبی از پهلو به سمت شیردال پرتاب شد و درون خلیج افتاد. 

های سیاهش مثل سگی که خیس شده باشد،  هایش را تکان داد. در حالی که بال ل جیغ کشید و بالشیردا

 کرد تا خود را به طرف اسکله برساند.  لرزید، تالش می می

                                                             
 . موجودی افسانه ای با سر و بال عقاب و بدن شیر 343
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 «کارت عالی بود، پرسی.»فرانک غرغرکنان گفت: 

اونجا رو نگاه  –خبر بد اینه که  تونم این کار رو توی آالسکا انجام بدم. اما دونستی که هنوز می آره، نمی»گفت: 

ها، حداقل دوجین شیردال در  ی شیردال ها، ابر سیاهی از کل دسته حدود یک مایل دورتر، باالی کوه« کن.

ها و هیچ کشتی که بتواند آنها را از آنجا دور کند،  آسمان در حال پرواز بودند. هیچ راهی برای جنگیدن با آن

 وجود نداشت. 

 « هیچ راهی به جز پرواز کردن نداریم.»ی پرتاب کرد و گفت: فرانک تیر دیگر

 « من با توئم.»پرسی ریپتاید خود را بلند کرد و گفت: 

کرد که در رؤیایش این صدا را شنیده است، اما  ی اسب شنید. فکر می سپس هیزل صدایی از دور مثل شیهه

 «آریون! ما اینجائیم!»ناامیدانه فریاد زد: 

درست پشت سر شیردال،  در خیابان به وجود آمد و به طرف اسکله رفت. یک اسب نر، یک شیء نامشخص 

 هایش را پایین آورد و شیردال را تکه تکه کرد.  سم

 «اسب خوب. آفرین اسب خوب!»اش خوشحال نشده بود.  هیزل هرگز انقدر در زندگی

 «؟ -چطور »فرانک از پشت سر او آمد و تقریباً روی اسکله افتاد. 

 «این اسب دنبال من اومده. چون همیشه بهترین اسب بوده! بیا سوار شو!»هیزل با شادی گفت: 

 « تونم هدایتش کنم؟ هر سه تامون؟ من می»پرسی گفت: 

 آریون با عصبانیت شیهه کشید.

 « تونیم بریم. بسیار خوب، نیاز نیست عصبانی بشی. می»پرسی گفت: 

هایش را  سوار شدند. هیزل در جلو، فرانک و پرسی برای برقراری تعادل حیوان پشت سر او نشستند. فرانک دست

این روش بدی  –کرد که اگر این آخرین روزش روی زمین باشد  دور کمر هیزل حلقه کرده بود و هیزل فکر می

 برای پایان آن نیست. 

 !«برو، آریون! برو به یخچال هابارد»هیزل گفت: 

 شد.   هایش روی آب بخار بلند می اسب از وسط آب عبور کرد، از سم
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XLIII 

 هیزل

 فرزان رحمانیمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 ،کرد با راندن آریون، هیزل احساس قدرتمندی می

یک ترکیب کامل از اسب و انسان. در این فکر بود که آیا سنتور  –توقف ناپذیر، کامالً تحت کنترل  

 بودن این گونه است.

ملوانان در سیوارد به او هشدار داده بودند که سیصد مایل دریایی تا یخچال هابارد راه است، یک سفر 

شان را دوید و چنان هوای اطراف سخت و خطرناک، اما آریون هیچ مشکلی نداشت. با سرعت صوت روی آب می

کرد.  کرد. پای پیاده، هیچ وقت این گونه احساس شجاعت نمی کرد که هیزل حتی احساس سرما هم نمی گرم می

 توانست صبر کند تا وارد نبرد شود. سوار بر اسب، نمی

ها در  های آن رسیدند. وقتی هیزل عقب را نگاه کرد، دندآن فرانک و پرسی آنقدر خوشحال به نظر نمی

چرخیدند. گونه های فرانک به خاطر شدت حرکت تکان  هایشان در حدقه می ند و تخم چشمهم قفل شده بو

کرد تا از پشت اسب  خورند. پرسی که در عقب نشسته بود، محکم به اسب چسبیده و با بیچارگی تالش می می

 ۱۹یا  ۰۹شد که  رفت، احتماالً متوجه نمی نیفتد. هیزل امیدوار بود که این اتفاق نیفتد. طوری که آریون می

   مایل رفته است.

هایی با آبشارهایی که درون دریا  های آبی رنگ و پرتگاه رفتند و از آب دره های یخی می در میان تنگه

ریختند، گذشتند. آریون از روی یک وال گوژپشت پیشرو پرید و به چهار نعل رفتن ادامه داد و باعث شد  می

 ای یخ بیفتند. هها با وحشت از روی تود گروهی از فُک

آمد که با سرعت وارد خلیج باریکی شدند. آب یخ صاف را به محلول  به نظر همین چند دقیقه قبل می

 ای توقف کرد. ی آبی رنگی تغییر داد. آریون روی یک تخته سنگ فیروزه چسبنده
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توانست کامالً آن  یسوتر یخچال هابارد قرار داشت. حتی هیزل که یخچال را قبالً دیده بود، نم نیم مایل آن

کردند، با ابرهای شناور  های بنفش برف پوشیده در هر دو سو پیشروی می دید هضم کند. کوه چیزی را که می

دور وسط کوه ها که مانند یک کمربند پف دار بودند. در دره ای عظیم بین دو عدد از بزرگترین قله ها، دیوار 

گذرگاه بین دو کوه را پر کرده بود. یخچال آبی و سفید همراه با رگه ناهمواری از یخ از دریا سر برآورده و تمام 

هایی از سیاه بود، به طوری که مانند مانعی از جنس برف کثیفی که بعد از رد شدن ماشین برف روب روی پیاده 

 رسید، فقط چهار میلیون بار بزرگتر. رو مانده به نظر می

رد که دما افت کرد. تمام آن تکه یخ داشت موج های سرد به محض این که آریون ایستاد، هیزل احساس ک

کرد. وهم آورترین چیز صدایی مانند تندر بود  فرستاد و خلیج را به بزرگترین دستگاه یخچال دنیا تبدیل می می

 پیچید. که در طول آب می

 اون چیه؟ -

 فرانک به ابر های باالی یخچال خیره شد.

 یه طوفان؟ -

 «و جا به جایی یخ. میلیون ها تن یخ. نه، ترک خوردن»هیزل گفت: 

 «شه. منظورت اینه که اون چیز داره تجزیه می»فرانک پرسید: 

گویا برای تأکید، صفحه ای از یخ به آهستگی از یک طرف یخچال جدا شد و داخل دریا افتاد و آب و ترکش 

یک بومب که تقریباً به اندازه ی  –د ها رسی های یخ زده را چند طبقه باال پاشید. یک هزارم ثانیه بعد صدا به آن

 شکستن دیوار صوتی توسط آریون نامطلوب بود.

 «تونیم به اون چیز نزدیک شیم. ما نمی»فرانک گفت: 

 «مجبوریم. غول اون باالست.»پرسی گفت: 

 آریون شیهه کشید.

 «هی، هیزل. به اسبت بگو حواسش باشه چی میگه.»پرسی گفت: 

 هیزل سعی کرد نخندد.

 فت؟چی گ -

 تونه ما رو باال ببره. با حذف کردن فحش ها؟ گفت می -
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 رسید. فرانک ناباور به نظر می

 تونن پرواز کنن! کردم اسب ها نمی فکر می -

توانست حدس بزند که او داشت ناسزا  این بار آریون چنان با عصبانیت شیهه کشید که حتی هیزل هم می

 گفت. می

ده که خودت  حتی کمتر از اون هم منع شده ام. هیزل، اون قول می رفیق، من برای گفتن»پرسی به اسب گفت: 

 «تونه بکنه به محض این که دستور بدی. بینی چیکار می می

 «آم، پس محکم بچسبید بچه ها. آریون، حرکت کن!»هیزل با نگرانی گفت: 

مثل این که رفت  آریون مانند یک موشک عنان گسیخته به سمت یخچال حرکت کرد. مستقیم در برفاب می

 خواست با کوه کَل بیندازد. می

هوا سردتر شد. صدای ترق و تروق یخ بلندتر شد. وقتی آریون نزدیک شد، یخچال آنقدر بزرگ جلوه کرد که 

ی آن را ببیند دچار سرگیجه شد. آن طرف با شکاف ها و غارهایی مملو بود و با  هیزل فقط برای این که همه

برخی بزرگتر از گلوله برف هم  –ریختند  ن دندانه دار بود. قطعات دائماً فرو میبرجستگی هایی، مانند تبرزی

 نبودند و برخی به اندازه ی خانه.

های هیزل را به لرزه انداختند و دیواری از  وقتی تقریباً پنجاه یارد با آنجا فاصله داشتند، صدای تندری استخوآن

 ها افتاد. دا شد و جلوی آنتوانست اردوگاه ژوپیتر را بپوشاند ج یخ که می

 «مراقب باشین!»فرانک فریاد زد: 

 غیر الزم بود. که برای هیزل کمی 

 تر از فرانک بود. عکس العمل آریون خیلی سریع

با یک انفجار سرعت، از بین آوارها به صورت زیگزاگ رفت و از روی تکه های یخ پرید و به سختی از جلوی 

 یخچال باال رفت.

دادند و با بیچارگی به اسب چسبیده بودند در حالی که هیزل  هر دو مانند اسب ها دشنام میپرسی و فرانک 

کرد  بازوانش را دور گردن آریون پیچید. به نوعی، وقتی آریون به زحمت تعادلش را روی تخته سنگ ها حفظ می

از پشتش نیفتند. مانند  پرید، موفق شدند که و با سرعت و چابکی غیرممکن از جای پایی به جای پای دیگر می

 سقوط کردن از روی یک کوه به صورت برعکس بود.
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 ی یخی که رو به باال بود ایستاد. دریا حاال سیصد فوت زیر پاهایشان بود. بعد تمام شد. آریون با غرور روی لبه

ما هیزل ها طنین انداخت. پرسی ترجمه نکرد، ا آریون از روی مبارزه طلبی شیهه ای کشید که در کوهستآن

برین گم شین داد:  کامالً مطمئن بود که آریون داشت به تمام اسب هایی که ممکن بود در خلیج باشند پیغام می
 ، ولگردا!

 بعد برگشت و از وسط به سمت باالی یخچال دوید و از روی شکافی به طول پنجاه فوت پرید.

 «اونجا!»پرسی اشاره کرد: 

ژوپیتر قرار   یخ زده مانند یک المثنای مخوف غول پیکر از اردوگاه اه رومی اسب متوقف شد. روبرویشان یک اردوگ

داشت. خندق ها با میخ های یخی پر شده بودند. برج و باروهای آجر یخی با سفیدی کورکننده ای 

 زدند. درخشیدند. از برج های نگهبانی پرچم هایی از پارچه ی آبی یخ زده در آفتاب شمالی سوسو می می

رفت. با این  انه ای از زندگی وجود نداشت. دروازه ها کامالً باز بودند. هیچ نگهبانی روی دیوارها راه نمیهیچ نش

حال، هیزل هنوز هم احساس ناخوشایندی در شکمش داشت. غاری که در خلیج رستاخیز جایی که او کار کرده 

حس خرد کننده ای از بدجنسی و بوم بوم بوم دائم، همانند ضربان  –بود تا آلسیونوس را برخیزاند را به یاد آورد 

گویا  –کرد تا بیدار شود و همه چیز را نابود کند  زد، گویا زمین تالش می قلب گایا. این مکان آشنا می

 ها و تمام یخچال را خرد کنند. خواستند آن هایی در هر دو سمت می کوهستآن

 آریون با عشوه گری یورتمه رفت.

 «فرانک، چطوره از اینجا به بعد رو پیاده بریم؟»رسی گفت: پ

 فرانک با آسایش آه کشید.

 پرسی. کردم هیچ وقت اینو نمی فکر می -

رسید که یخ پایدار است. با فرش خوبی از  ها پیاده شدند و به طور آزمایشی چند قدم برداشتند. به نظر می آن

 نبود.برف پوشیده شده بود به طوری که خیلی لغزنده 

رفتند.  ها راه می هیزل آریون را ترغیب کرد که جلو برود. پرسی و فرانک با شمشیر و کمان آماده در دو سمت آن

برای قرون متمادی در  های رومی  های دیگری را که لژیون ها و تمام تله ها، دام هیزل آموزش دیده بود تا گودال

های یخی فراخ و  فقط دروازه –یی کند، اما او چیزی ندید ها روبرو شده بودند را شناسا قلمروی دشمن با آن

 کردند. ای که در باد ترق و تروق می های یخ زده پرچم
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آجر یخی، یک قامت بلند و  344توانست مستقیماً ویاپراتوریا را ببیند. در تقاطع بین دو جاده، جلوی پرینسیپیا می

 د.ردا مشکی قرار داشت که در زنجیر های یخی اسیر شده بو

 «تاناتوس»هیزل زمزمه کرد: 

شود، به طرف مرگ مثل گرد و خاک به سمت خأل. چشمش سیاهی  احساس کرد که روحش به جلو کشیده می

 رفت. تقریباً از پشت آریون افتاد ولی فرانک او را گرفت و باال نگه داشت.

 «بره. حواسمون بهت هست. هیچ کسی تو رو نمی»فرانک قول داد: 

بود، خیلی اطمینان بخش بود اما فرانک  محکمخواست که برود. فرانک خیلی  ا گرفت. نمیهیزل دست او ر

ی یک تکه هیزم نیمه سوخته شکننده  توانست از او در برابر مرگ محافظت کند. زندگی خودش به اندازه نمی

 بود.

 «من حالم خوبه.»به دروغ گفت: 

 پرسی با بی قراری اطراف را نگاه کرد.

 یست؟ هیچ غولی؟ این باید یه تله باشه.هیچ مدافعی ن -

 «واضحه. اما فکر نکنم که چاره ای داشته باشیم.»فرانک گفت: 

ی آرایش وسایل بسیار آشنا  ها عبور داد. نحوه قبل از این که هیزل بتواند نظرش را عوض کند، آریون را از دروازه

ژوپیتر بود، به غیر از اینکه   ثنای دقیق از اردوگاهها و اسلحه خانه کوهورت. یک الم ها، حمام سربازخانه –زد  می

ها داشتند به سوی یک  کرد ، انگار که آن سه برابر آن بود. حتی روی اسب هم هیزل احساس ریزی و ناچیزی می

 رفتند. شهر نمونه که توسط خدایان ساخته شده بود، می

 در ده فوتی پیکر رداپوش ایستادند.

دانست که بیشتر از زمانی  کرد. می قراری برای تمام کردن این جستجو احساس می ی بی حاال که اینجا بود، انگیزه

رفت، در خطر است. به  کرد یا بر پشت آریون از یخچال باال می ها را دفع می جنگید یا گریفین ها می که با آمازون

 د.مر توانست به سادگی او را لمس کند و او می دانست که تاناتوس می طور غریزی می

شد،  کرد، اگر شجاعانه با تقدیرش روبرو نمی اما همچنین احساسی داشت که اگر همه جانبه به جستجو نگاه نمی

 بودند. با بزدلی و شکست. قاضی های مرگ برای بار دوم نسبت به او با گذشت نمی –مرد  باز هم می

                                                             
344 principia 
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 کرد. رفت. آشفتگی هیزل را حس می آریون چهارنعل عقب و جلو می

 «سالم؟ آقای مرگ؟»زور کلمات را بیرون راند:  هیزل به

 پیکر شنل پوش سرش را بلند کرد.

ها، پرینسیپا، اسلحه خانه و  از سربازخانه هایی در زره رومی  به جنبش درآمد. پیکره  بالفاصله، تمام اردوگاه

های  ها در زمین دهه های پچ پچ کنی بودند که هیزل برای ها سایه بودند، روح فروشگاه پدیدار شدند. اما آن

های زره، ساق بند و  های بخار سیاه نبود اما ورقه ها زندگی کرده بود. بدنشان چیزی بیشتر از حلقه آسفودل با آن

داشتند. شمشیرهای پوشیده از یخ با تسمه به کمرشان بسته شده بودند. پیال و  کالهخود را کنار هم نگه می

ها یخ زده و مچاله بودند. بیشتر  معلق بودند. پر کالهخود سنتوریون شان های دودی سپرهای فرورفته در دست

ی طالیی نشسته بودند و توسط مرکب  ها پیاده بودند، اما دو سرباز از اصطبل بیرون آمدند که روی یک ارابه سایه

 شدند. های سیاه روح مانند کشیده می

 وقتی آریون اسب ها را دید، از عصبانیت به زمین لگد کوبید.

 فرانک کمانش را گرفت.

 خب، اینم از تله. -
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XLIV 

 هیزل

 فرید حسینیانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

ها را محاصره کردند. در کل حدود صد نفر بودند. یک لژیون کامل  و تقاطع اشباح صفوف تشکیل دادند

های کهنۀ آذرخش مربوط به کوهورت پنجم لژیون دوازدهم  نبودند؛ اما از یک کوهورت بیشتر بودند. برخی پرچم

 مایکل! -کردند را حمل می

کردند که هیزل  هایی را حمل می ها و نشان . بقیه پرچم۶۰۹۹ی  هیئت اعزامی محکوم به فنای واروس در دهه

اند، درطی جست و جوهای دیگر و حتی شاید غیر از اردوگاه  ها در دورۀ دیگری مرده شناخت. انگار که آن نمی

 ژوپیتر.

اکثرشان با سالحی از طالی امپراتوری مسلح بودند. طالی امپراتوری بیش از کل دارایی لژیون دوازدهم. هیزل 

های  کرد را حس کند. حتی از ترق و تروق تودهاز کل طالیی که در اطرافش وزوز میتوانست قدرت مرکبی  می

ها استفاده کند و احتماالً اشباح را تواند از قدرتش برای کنترل سالحداشت که آیا میتر بود. شک یخ هم ترسناک

ها قیمتی نبود. برای دورگهترسید. طالی امپراتوری فقط یک فلز خلع سالح کند یا نه؛ اما از امتحان کردنش می

و هیوالها مرگبار بود. تالش برای کنترل یکجای آن مقدار مثل تالش برای کنترل پلوتونیوم داخل رأکتور بود. 

 خورد ممکن بود کل یخچال هابارد را از نقشه محو کند و دوستانش را بکشد.اگر شکست می

ها رو کنترل جات تو اینجا اومدیم اگر تو این روحتاناتوس! ما برای ن»هیزل به سمت هیکل رداپوش چرخید. 

 «کنی، بهشون بگی...

صدایش لرزید. کاله خدا کنار رفت و وقتی بالهایش را گشود ردایش افتاد و تنها یک پیراهن بی آستین که به 

 کمر بسته شده بود ماند. او زیبارو ترین مردی بود که هیزل تا به آن هنگام دیده بود.

ی احضار ارواح ملکه ماری. چشمانش  چوب ساج بود، سیاه و درخشنده مثل میز قدیمی جلسه پوستش به رنگ

 درخشید.های آبی، سیاه و بنفش میای از رنگهایش در سایهطالیی بود. بال-ی هیزل عسلی به اندازه
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 هیزل به خودش یادآوری کرد که نفس بکشد.

و نه تحریک کننده یا هرچیزی شکل آن. او به نحوی  ی درستی برای تاناتوس بود. نه خوش تیپ زیبا کلمه

 گون زیبا بود. جاودانه، کامل و متفاوت.فرشته

 «آه!»با صدای آرامی گفت: 

-بود. با زنجیرهایی که مستقیماً به داخل زمین یخچال میشدههای خدا به دستبندهای یخی بستهمچ دست

 بود.یر کشیده شدهرفتند. پاهایش عریان بود و همینطور بسته و به زنج

 «ه.345این یه کوپید»فرانک گفت: 

 «یه کوپید خیلی درخشان.»پرسی موافقت کرد: 

معموالً با خدای عشق »صدایش همانند خودش باشکوه بود. عمیق و دلپذیر. « لطف شماست.»تاناتوس گفت: 

 «ن اطمینان میدم.میشم. مرگ و عشق بیش از تصور شما اشتراک دارند؛ ولی من مرگم. بهتو اشباه گرفته

شده است. هر ثانیه، ممکن بود که خرد شود و کرد که انگار از خاکستر ساخته هیزل شک نداشت. او احساس می

-باشد. به راحتی میشود. حتی شک داشت که تاناتوس برای کشتنش به لمس او نیاز داشتهتوسط خأل مکیده

-. روحش از آن صدای زیبا و چشمان مهربان پیروی میمردتوانست به هیزل بگوید که بمیرد و او در لحظه می

 کرد.

 «ما... ما به اینجا اومدیم تا تو رو نجات بدیم. آلسیونوس کجاست؟»به سختی گفت: 

دونی که  فهمی داری چی میگی هیزل لوسکه؟ میمن رو نجات بدین؟ می»تاناتوس چشمانش را تنگ کرد. 

 «معنی این کار چیه؟

 «دیم. وقت رو هدر می داریم»پرسی جلو آمد. 

شمشیرش را به سمت زنجیرهای خدا تاب داد. برنز آسمانی در برابر یخ به صدا در آمد؛ ولی ریپتاید مثل چسب 

در زنجیرها گیر کرد. برفک شروع به خزیدن روی تیغه کرد. پرسی با خشم تیغه را کشید. فرانک دوید تا کمک 

 ه برفک به دستشان برسد ریپتاید را آزاد کنند.ها فقط توانستند پیش از آنک کند. با هم آن

طور که روی اون غول کارساز نیست. اون  کنه. همینها کار نمی این روش برای این»تاناتوس به سادگی گفت: 

 «ها مال من نیستن، مال اونن.نزدیکه. این شبح

                                                             
345 Cupid- شود. خدای عشقی که به صورت کودک برهنه مجسم می 



 پسر نپتون  قهرمانان المپ

www.NavaroG.ir 

انگار که یک باد قطبی از میان ها با ناراحتی جابجا شدند.  های تاناتوس سربازان شبح را بررسی کرد. آنچشم

 است.صفوفشان وزیدن گرفته

 « پس ما چطور تو رو بیرون بیاریم؟»هیزل تقاضا کرد. 

دختر پولوتو، دختر ارباب من، در میان تمام مردم تو نباید آزادی من »تاناتوس خودش را دوباره متوجه او کرد. 

 «رو بخواهی.

 دونم؟کنی نمیفکر می -

شده بود. هفتاد سال پیش او یک دختر وحشت زده بود. مادرش لی ترسیدن برای او تمامچشمان هیزل سوخت و

بود چون خیلی دیر دست به عمل شده بود. اما حاال یک سرباز روم بود. قرار نبود که دوباره را از دست داده

 شکست بخورد. قصد نداشت دوستانش را ناامید کند.

 گوش کن مرگ! -

من از دنیای زیرین برنگشتم و »رون کشید و آریون به اعتراض روی دوپا بلند شد. نظامش را بیشمشیر سواره

میرم. اگر مجبور باشم با هزاران مایل سفر نکردم تا بهم بگن که احمق بودم که تو رو آزاد کردم. اگر بمیرم، می

 «جنگم. فقط بگو چطور زنجیرهات رو بشکونیم.کل این ارتش می

هایی مثل تو بودن. اونا برای دونی که این اشباح یه روز دورگهجالبه. تو می»بررسی کرد. ای او را  تاناتوس لحظه

روم جنگیدن. اونا بدون اتمام جست و جوی قهرمانانشون مردن. مثل تو اونا به آسفودل فرستاده شدن. حاال گایا 

گر تو من رو آزاد کنی و اونا رو شکست به اونا قول یه زندگی دوباره رو داده. اگر امروز برای اون بجنگن. البته، ا

برگردن. به خاطر خیانت علیه خدایان با مجازات  -جایی که بهش تعلق دارن–بدی، اونا باید به دنیای زیرین 

خوای من رو آزاد کنی و این  ابدی روبرو خواهند شد. اونا با تو فرق چندانی ندارن هیزل لوسکه. مطمئنی که می

 «حکوم کنی؟ارواح رو برای همیشه م

 «خوای آزاد بشی یا نه؟ این عادالنه نیست! تو می»هایش را گره کرد: فرانک مشت

شم فرانک ژنگ و  شی اگه بدونی که من چقدر با این کلمه روبرو می عادالنه... شگفت زده می»مرگ فکر کرد: 

زه؟ وقتی که من مادرت رو به سو معنیه. آیا این عادالنست که زندگی تو اینقدر کوتاه و درخشان می چقدر که بی

 «کردم چه چیزی عادالنه بود؟سمت دنیای زیرین هدایت می

 بود.فرانک طوری تلوتلو خورد که انگار مشت خورده
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نه، عادالنه نیست. و هنوز این زمان زندگیه هیزله. هیچ عدالتی در مرگ نیست. اگر من »مرگ با ناراحتی گفت: 

 «کنن جلوتون رو بگیرن.جام میدم. ولی قطعاً این اشباح سعی میام رو انرو آزاد کنی، من وظیفه

پس اگر ما بذاریم که تو بری، یک سری موجودات سیاه مثل مه میریزن سرمون. خوبه. »پرسی خالصه کرد: 

 «چطور باید این زنجیرها رو بشکنیم؟

 «تونه زنجیرهای مرگ رو ذوب کنه. فقط آتش زندگی می»تاناتوس لبخند زد: 

 «لطفاً بدون معما بگو.»درخواست کرد:  پرسی

 «این معما نیست.»فرانک نفس ضعیفی  کشید: 

 «نه، فرانک. باید یه راه دیگه باشه.»هیزل با ضعف گفت: 

 «دوستان من. من مدت زیادی منتظر بودم!»ای گفت: غرش خنده، در طول یخچال پیچید. صدای کشیده

بودند بزرگتر بود. بود. حتی از پولیبوتس غول هم که در کالیفرنیا دیدهدر کنار دروازۀ اردوگاه آلسیونوس ایستاده

. 346بود. و یک عصا به اندازه یک توتمشدههای پالتیومی ساختهپوست طالیی متالیک داشت، یک زره که از تسمه

رانبها در های گکرد. سنگشد خرد میاش یخ را درحالی که داخل اردوگاه میاژدها گونه پاهای قرمز زنگاری

 درخشید. اش میموهای قرمز بافته

وجود شناخت. هیزل او را به بود ولی او را بهتر از پدر و مادرش میهیزل هیچوقت او را به شکل کامل ندیده
ی  بود تا این هیوال را به وجود بیاورد. هیزل دربارهها طال و جواهرات را از زمین بیرون کشیده. برای ماهبودآورده

هایش جاری ی روغنی که به جای خون در رگ دانست. دربارههایی که برای قلبش استفاده شده بود میالماس

 خواست نابودش کند.دانست. بیش از هر چیز میبود می

 خندید.ای سختش به او می های نقرهغول نزدیک شد در حالی که با دندان

آمدم و ها سال پیش بیرون میبه خاطر تو نبود من دهآه هیزل لوسکه. تو برای من خیلی ارزشمندی. اگر »گفت: 

 «این دنیا تا االن مال گایا بود. اما اشکالی نداره!

خوش اومدی، پرسی جکسون! خوش اومدی »هایش را از هم باز کرد و صفوف سربازان اشباح را نشان داد. دست

 «و این لژیون جدید شماست. ی هالکت پلوتو، ارباب جدید مرگ فرانک ژنگ! من آلسیونوس هستم. مایه
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XLV 

 فرانک

 نیما شادمهریمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 .در مرگ هیچ جذابیتی نیست

 چرخیدند. این کلمات در ذهن فرانک همچنان می 

کرد که  ترساند اما فکر آزاد کردن تاناتوس فرانک را وادار می ها او را نمی ترساند. ارتش سایه غول طالیی او را نمی

 بخواهد خود را مانند جنین جمع کند. این خدا مادرش را گرفته بود. 

توضیح داده بود که دانست برای باز کردن زنجیرها باید چه کار کند. مارس به او هشدار داده بود. او  فرانک می

داده، باالتر از همه چیز، حتی  اش را در اولویت قرار می همیشه وظیفهچرا آنقدر امیلی ژنگ را دوست داشته: 
 زندگی خودش.

 االن نوبت فرانک بود.

رسید. باالخره انتخاب مادرش را فهمیده بود: نجات  مدال ازخودگذشتگی مادرش در جیبش گرم به نظر می

وظیفه،  –های از دست دادن جان خودش. چیزی را که مارس سعی کرده بود به او بگوید فهمید سربازانش به ب
 دادند. ها معنی می حاال این. ایثار

ی ناراحتی که او آن را از مراسم خاکسپاری با خود حمل  یک غده –ی فرانک بغض عصبانیت و تنفر  در سینه

باالخره شروع کرد به از بین رفتن. فهمید که چرا دیگر مادرش هرگز به خانه بازنگشت. بعضی چیزها  –کرد  می

 ارزش آن را دارد که برایشان جانت را از دست بدهی. 

 «خوامش. هیزل. اون بسته رو که  برام نگه داشتی، االن می»سعی کرد که صدایش را ثابت نگاه دارد. 
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رسید، قدرتمند و زیبا، موهای  شد. روی آریون که نشسته بود شبیه ملکه به نظر میهیزل با ترس به او خیره 

ای  نه، فرانک باید راه دیگه»اش پیچ خورده بود و یک حلقه از غبار برفی دور سرش بود.  اش روی شانه قهوه ای

 «هم باشه.

 کنم. دونم دارم چی کار می من می –لطفاً. من  -

حق با توئه، فرانک ژنگ. قربانی باید »هایش را بسته بود بلند کرد.  جیری که مچتاناتوس لبخندی زد و غل و زن

 «انجام بشه.

 آید.  اش رو تأیید کند، فرانک کامالً مطمئن بود که از نتیجه خوشش نمی عالیه. اگر مرگ هم نقشه

کنی فرانک  حبت میای ص از چه بسته»لرزاند.  به جلو آمد. پای خزنده اش زمین را می  آلسیونوس غول قدمی

 «ژنگ؟ برای من کادو آوردی؟

 «ی طالیی. البته به غیر از یه عالمه درد. مال تو نیست، بچه»فرانک گفت: 

زنی! خیلی بد شد که باید بکشمت. و این یکی... منتظر  ی مارس حرف می شبیه یه بچه»غول با خنده غرید. 

 «بودم که این پرسی جکسون معروف رو ببینم.

 اش دهانش را شبیه یک ماشین فروش بلیط کرده بود.  ای های نقره ی زد. دندانغول لبخند

کردم پسر نپتون. جنگت با کرونوس؟ عالی بود. گایا از تو  های تو رو دنبال می من فعالیت»آلسیونوس گفت: 

ام که خو بیشتر از همه بدش میاد... به غیر از شاید او تازه بدوران رسیده، جیسون گریس. من معذرت می

خواد که تو رو به عنوان حیوان دست آموزش نگه داره. اون  تونم همین االن بکشمت. اما برادرم پلیبوتس می نمی

ی اون رو با یه قالده داشته باشه.  کنه پسر مورد عالقه  کنه که بامزه است که وقتی داره نپتون رو نابود می فکر می

 «ی داره.ا بعد از اون هم حتماً گایا برای تو برنامه

 «آره تملق آمیز بود. ولی من در واقع پسر پوسایدونم. از اردوگاه دورگه.»پرسی ریپتاید را بلند کرد. 

ها شمشیر کشیدند و سپرهایشان را باال آوردند. آلسیونوس دستش را بلند  ارواح به جنب و جوش درآمدند. بعضی

 ها عالمت داد که صبر کنند.  کرد و به آن

ها به  کنیم. تیتان ها اهمیتی نداره. ما هر دوتا اردوگاه رو زیر پامون له می ، این یونانی، رمی»فت: غول به آسانی گ

ی جدیدشون در آمریکا نابود کنن.  کردند. اونا نقشه داشتن که خدایان رو توی خونه ی کافی بزرگ فکر نمی اندازه

ریشش رو بکنی. حتی االن زمانی که نیروهای من  دونیم! برای نابود کردن یه علف هرز، باید ها بهتر می ما غول
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  های قدیمی کنن. برادرم پورفیریوس داره برای نبرد اصلی در سرزمین شما رو نابود می  اردوگاه کوچولوی رومی

 «کنیم. شه! ما خدایان رو از منبعشون نابود می آماده می

 شد. کوهستان منعکس میکوبیدند. صدا در کل  های خود را به سپرهایشان می ارواح شمشیر

 «منبع؟ منظورت یونانه؟»فرانک پرسید: 

مونی که پیروزی  نیازی نیست نگران باشی پسر مارس. تو اونقدر زنده نمی»آلسیونوس با دهان بسته خندید. 

شم. من همین االنشم مرگ رو در توقیف دارم.  نهایی رو ببینی. من جایگزین پلوتو به عنوان لرد دنیای زیرین می

 «های زیر زمین رو خواهم داشت! ا وجود هیزل لوسکه در خدمتم من تمام ثروتب

 «کنم. من به تو خدمت نمی»هیزل اسپارتایش را گرفت. 

خواستیم گایا رو در زمان جنگ جهانی دوم بیدار  اوه، اما تو به من زندگی دادی! درسته، ما می»آلسیونوس گفت: 

ره. درهای مرگ  نیا در وضعیت بدی قرار داره. به زودی تمدن شما از بین میشد. اما واقعاً د کنیم. اون باشکوه می

میرن. مرده یا زنده تو اونجا به ارتش من  کنن هرگز نمی مونن. اون کسانی که به ما خدمت می باز می

 «پیوندی. می

دختر پلوتو صبر کن. من این هیوال رو از زمین بیرون آوردم. من »هیزل اسبش را به سمت غول حرکت داد. 

 «ی منه که بکشمش. هستم. این وظیفه

آه هیزل کوچولو. مطمئنی »درخشید.  ها دالر می اش را در زمین فرو برد. موهایش با میلیون آلسیونوس وسیله 

« تونی برای ما خیلی... با ارزش باشی. چرا دوباره بمیری؟ پیوندی؟ تو می ی خودت به ارتش من نمی که با اراده

بندی شده را از کتش  ل با عصبانیت برق زد. به پایین و به سمت فرانک نگاه کرد و تکه چوب بستههای هیز چشم

 در آورد. 

 مطمئنی؟ -

 «آره.»فرانک گفت: 

او چوب را « گفتم. تو هم بهترین دوست من هستی، فرانک. من باید این رو بهت می»هایش را غنچه کرد.  لب

 «تونی ازش محافظت کنی؟ الزمه بکن و پرسی ... میهر کاری رو که »برای فرانک پرتاب کرد. 

 «جلوی این ارتش کوچولو؟ حتماً، مشکلی نیست.»نگاه کرد.   پرسی به صفوف ارتش رومی

 «رسم. پس من هم حساب اون آقای طالیی رو می»هیزل گفت: 
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 و به سمت غول حمله کرد.
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XLVI 

 فرانک

 فاطمهمترجم: 

  وبگاه افسانه هاویراستار: 

 و جلوی پای تاناتوس زانو زد. فرانک چوب آتشین را بیرون آورد

دهد و با حالتی مبارزه طلبانه بر سر اشباحی دانست که پرسی آن طرفش ایستاده، شمشیرش را تکان میاو می

کشید را شنید، زند. صدای غول و آریون که با اوقات تلخی شیهه میکه در حال نزدیک شدن هستند، فریاد می

 رسید.مبارزه طلب به نظر نمیاما 

ی های روی پای راست مرگ نگه داشت. دربارهلرزیدند، تکه چوب سوخته را نزدیک به زنجیردستان فرانک می

 ور شد.ها فکر کرد و چوب فوراً شعلهشعله

ی درخشانش بسیار خیره شعله فلز سرد، شروع به حل شدن کرد. وحشتناکی از میان بدن فرانک رد شد.حس 

 تر از یخ بود. کننده

 «.خوبه.خیلی خوبه، فرانک ژنگ» تاناتوس گفت:

سوزد، اما حاال او واقعاً داشت این را تجربه هایشان میفرانک قبالً شنیده بود که زندگی مردم جلوی چشم

غوش زد و فرانک را در آخواست به افغانستان برود، دیده بود. لبخند میاو مادرش را در روزی که می کرد. می

را استشمام کند، به همین دلیل، هیچوقت آن را فراموش  یاسمنکرد تا بوی شامپوی فرانک تالش می گرفت. می

 نکرده بود.

یک روز تو به جاهایی دورتر از جاهایی که من  .من همیشه به خاطر داشتن تو مغرورم، فرانک مادرش گفته بود:
های بعدی های آینده، نسلکنی. در سالدور هم جمع میی ما رو کنی. تو تمام خانوادهام، سفر میرفته

های طوالنی به کنند، بهترین بهترین بهترین..... او برای مدتی فرانک ژنگ قهرمان تعریف میهایی درباره داستان
 ها، آن آخرین باری بود که فرانک خندید.. بعد از ماهزدشکم فرانک سقلمه می
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نیک در گذرگاه گوزن شمالی و در حال تماشای ستارگان و نورهای شمالی او خودش را روی یک نیمکت پیک  

فرانک تو رهبر ما هستی. ما به تو گفت: کشید. پرسی میدید همراه با هیزل که به نرمی در کنارش خرناس می
 نیاز داریم.

آورد که چگونه  فرانک به یاد  ناپدید شد، سپس هیزل بعد از او شیرجه رفت. 347پرسی را دید که در ماسکج

کرد. باید به خدایان المپ برای  کرد، چطور کامالً احساس ضعف میوقتی او باید تعظیم را به تنهایی برگزار می

 ها دور از دسترس خدایان بودند.دانست که آنکرد، اما میکمک به دوستانش، التماس می

ا در زنجیر بسته شده به پای دیگر مرگ فرو فرانک چوب مشتعل ر خیلی سریع اولین زنجیر پاره شد. با یک صدا،

جنگید. در حقیقت... او یک هایش نگاهی انداخت. پرسی مثل یک گردباد میخطر کرد و به پشت شانه برد.

گردباد بود. گردبادی از آب و مهی یخی را به دور یک مینیاتور چرخاند و درون آب و گل، از میان دشمن به راه 

ها را پرتاب کرد. از کِی چنین قدرتی را پیدا به یک طرف انداخت، تیرها منحرف و نیزه های رومی راافتاد. روح

 کرده بود؟

کردند، حرکت کرد دشمن روی پرسی دفاع بودن فرانک را هم نمیدر میان خطوط دشمن که حتی فکر بی

انند سیاه که شنلی متمرکز شده بود. فرانک مطمئن نبود چرا. بعد هدف پرسی را دید. یکی از اشباح بخارم

هایش منجمد شده کرد و چوبی با یک عقاب طالیی روی آن داشت. بالپوست شیر پوشیده و نشانی را حمل می

 بودند. نشان لژیون.

ها را از هم پاشید. فرد ها راه باز کرد و با گردبادی، دفاع آنفرانک به پرسی نگاه کرد که از بین صفی از لژیون  

خواین پسش بگیرین؟پس بیاین و می»ا درآورد و عقاب را بدست آورد. بر سر ارواح فریاد زد: حامل نشان را از پ

 «بگیرینش!

 ی او کمکی بکند.ی جسورانهها را دور کرد و فرانک نتوانست به شروع نقشهآن

ها در آن ها بودند. افکارها اشباح رومیخواستند تاناتوس را به زنجیر بکشند، آنهر چقدر هم که اشباح می

دانستند:  ها یک چیز را به وضوح میبود، اما آنبهترین حالت فازی بود، مثل ارواحی که فرانک در اسفودل دیده 

 کردند که باید از عقابشان محافظت کنند.تصور می

غم بود، علیرتوانست تا ابد با آن همه دشمن بجنگد. نگه داشتن طوفانی مانند آن، باید سخت میاما پرسی نمی

 سرما، صورت او در حال عرق کردن بود.

 نتوانست هیزل یا غول را ببیند. فرانک به دنبال هیزل گشت.

                                                             
347 muskeg 
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 «تو چیزی برای تلف کردن نداری. به آتشت نگاه کن، پسر.» مرگ اخطار داد:

آتشش را روی غل و  خیلی پرت شده بود و متوجه آب شدن زنجیر دوم نشده بود. شحواس فرانک لعنت فرستاد.

 تا اآلن نیمی از تکه چوب سوخته خرج شده بود. زنجیر بسته شده به دست راست خدا حرکت داد.

کردند. مارس را دید که کنار مادربزرگش تصاویر بیشتری در ذهنش خودنمایی می فرانک شروع به لرزیدن کرد.

مخفی جونو هستی. تا حاال  تو سالحکرد: ی آتشینش به فرانک نگاه می های خیرهنشسته بود و با آن چشم
 استعدادت رو نشون دادی؟

 .تونی هرچیزی باشیتو میگفت: شنید که مادرش می

بعد صورت عبوس مادربزرگ را دید که پوستش به نازکی کاغذ برنج و موهای سفیدش در سراسر بالشش پخش 

 واقعیبه تو حقیقت رو به صورت کرد. اون مادرت فقط اعتماد به نفس تو رو زیاد نمی بله، فای ژنگ. شده بود.

 گفت.می

ی بزرگ سیاهی که ی پرندهی جنگل دور کرد. دربارهمورد خرس گریزلی فکر کرد که مادرش در لبه فرانک در

 چرخید، فکر کرد.ها میی مجلل و بزرگ خانوادگی آنهای آتش خانهدور شعلهبه 

های شد. لکهبدنش با درد شکنجه می زنجیر فرو برد.فرانک تکه چوب را درون آخرین  سومین زنجیر پاره شد.

 رقصید.زرد رنگی در چشمانش می

داشت. ارابه را واژگون و چند بنا را نابود دید که ارتش ارواح را دور نگه می پرینسیپالیس پرسی را در پایان ویا 

شدند و اشباح به راحتی بلند می انداخت،ها را در گردبادش میکرده بود، اما هر بار که تعدادی از حمله کننده

کشت، شبح بالفاصله دوباره شکل ها را با شمشیرش میکردند. هر بار که پرسی یکی از آندوباره حمله می

ی کمپ، کنار گرفت. ستون دروازهتوانست برود، کمک میگرفت. پرسی تقریباً باید از دورتر از جایی که می می

 که بیشتر از بیست پا طول داشت.....ی یخی و پشت سر او بود رودخانه

ها شده بودند و حاال در طول نبردشان، موفق به نابود کردن بیشتر سربازخانه آلسیونوسراجع به هیزل، او و 

جنگیدند. آریون بازی گرگم به هوای خطرناکی ی اصلی میهای خرد شده در جلوی دروازهداشتند روی تکه پاره

ها ضربه بزند، به غول باعث شده بود که آلسیونوس  با چماقش به سختی به آن را شروع کرده بود. حمله به

ها را زنده نگه داشته های زیادی را روی یخ به وجود بیاورد. تنها سرعت آریون بود که آندیوارها بکوبد و شکاف

 بود.
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ی برف فرو برد و ا توده با یک آه مأیوسانه، فرانک چوب آتشینش را در باالخره، آخرین زنجیر مرگ شکسته شد.

اما وقتی چوب را بیرون آورد، فقط ته آن که کوچکتر از  هنوز زنده بود. دردش محو شد. ها را خاموش کرد.شعله

 یک شکالت بود، باقی مانده بود.

 تاناتوس بازوهایش را تکان داد.

 «آزادی.» با رضایت گفت:

 «عالیه.پس یه کاری بکن.» فرانک:

ها که توی نبرد بمیره، مرده هرکدوم از اون کنم.من تماشا می حتماً. کاری بکنم؟» خندید:تاناتوس به آرامی 

 «مونه.باقی می

 و چوب آتشینش را در کتش انداخت.« کنه.ممنون.خیلی کمک می» فرانک غرغر کرد:

 «قابل تو رو نداشت.» تاناتوس موافقت کرد:

 «یرن!تونن بمن میها االاون پرسی!» فرانک فریاد زد:

رسید.گردبادش به پرسی با تکان دادن سرش، به فرانک نشان داد که متوجه شده است، اما خسته به نظر می

کم او را تمام بازوهای شبحی او را محاصره کرده بودند و کم کندتر شده بودند. شحمالت رفت.تدریج از بین می

بعد آن را  کمانش را کشید تا به پرسی کمک کند.فرانک  ی یخی برود.کردند که به طرف رودخانهمجبور می

فرانک باید از  کردند.ی شکار در سوارد گرفته بودند، خوب کار نمیها از مغازهتیرهای معمولی که آن انداخت.

ی نگاه کردن به چیزی درباره هایش شده است.کرد که در آخر متوجه قدرتفکر می کرد.استعدادش استفاده می

داد که به طور غریبی به او احساس اطمینان اش را میشین وجود داشت، بوی تند زندگیسوختن چوب آت

 داد. می

 «سوزه؟آیا این منصفانه است که زندگی تو خیلی کوتاه و درخشان می» مرگ از او پرسیده بود:

خوبی روشن  اگر قراره که من بسوزم، این باید به این جور چیزها منصفانه نیستند.» فرانک به خودش گفت: 

 «باشه.

آریون به خاطر برد شانسی  بعد، در آن سوی کمپ، هیزل از درد فریاد کشید. یک قدم به طرف پرسی برداشت.

 ها افتاده و روی خاکریزها سقوط کرده بود.ی اسب شده بود و سوار، آن طرف یخچماق او روانه غول جیغ زد.

 «هیزل!» فرانک به پرسی اشاره کرد:
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توانست در یک زمان دو جا اما نمی توانست خاکستری را احضار کند....اگر تنها می اش را داشت.نیزهآرزو کرد که 

 باشد.

 و عقاب طالیی را باال نگه داشت.« من این رفقا رو دارم! برو و به اون کمک کن!» پرسی فریاد کشید:

له شده بود، اما فرانک برای کمک کردن به پسر پوسایدن تقریباً  دانست.فرانک این را می ها را نداشت.پرسی آن

 طرف هیزل دوید.

کرد که از آریون کنارش ایستاده بود و سعی می توده آجر افتاده بود. از اش نیم تنهنیمی از هیزل زیر خاک بود و 

 زد.کش او را می کرد و با مگسهای جلویش به غول حمله میاو محافظت کند، با سم

 «خوای بازی کنی؟می کوچولو.سالم پونی » غول خندید:

 اش را بلند کرد.آلسیونوس  چماق یخی

برد و اما خودش را تصور کرد که با سرعت به جلو هجوم می فرانک خیلی دورتر از آن بود که کمک کند....

 پاهایش از زمین جدا شدند.

 .تونی باشی میهر چیزی 

بدنش شروع کرد به کوچکتر و  قطار دیده بودند.او عقاب طاسی را به یاد آورد که در محل سوار شدن به 

به طرف باال اوج  بازوهایش در دو طرفش امتداد پیدا کردند و بیناییش هزاران بار تیزتر شد. تر شدن. درخشان

هایش به طرف چشمان های سخت چنگالاش به سمت غول شیرجه زد، تیغههای توسعه دادهگرفت، با چنگال

 غول رفتند.

 به طرف پشت جایی که فرانک در آن در کنار هیزل فرود آمده بود، تلوتلو خورد. ز درد نعره زد.آلسیونوس  ا

 کالهی از برف از روی سرش فرو ریخت:« فرانک.....» هیزل با حیرت شروع به حرف زدن با او کرد:

 «چیکار....چطور....؟»

چکید، اما مایع سیاهی از چشمانش میصورت او چاک خورده بود و به جای خون « احمق!» آلسیونوس  داد زد:

 زخم در حال بسته شدن بود.

تونی ی جدید من آالسکاست.تو نمیو به لطف دوست تو هیزل، خونه ام فناناپذیرم، فرانک ژنگ!من در خونه -  

 من رو اینجا بکشی!

 کرد. ها و پاهایش جریان پیداقدرت در دست« خواهیم دید.هیزل روی اسبت برگرد.» فرانک گفت:
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خرسی را که وقتی بچه بود با آن چهره به چهره رو  ی رو به رو شدن با او شد.ی حمله و فرانک آمادهغول آماده

به صورت یک گریزلی  دار شد. تر و عضله تر، سخت دوید، بدنش سنگینوقتی می به رو شده بود را به یاد آورد.

هنوز هم در مقایسه با غول کوچک بود، اما نیرو را به  کرد.کامالً بالغ، هزار پوند نیروی خالص، روی غول سقوط 

 برج مراقبت یخی که روی سرش فرو ریخت، واژگون شد. صورت آنی روی غول پرتاب کرد، آلسیونوس  روی یک

فرانک  ی او مانند زنجیر یک جنگجوی سنگین بود.ی سخت از پنجهاضربه فرانک روی سر غول جست زد.

 شروع به گود شدن کرد. شمحکم زد تا اینکه صورت رچندین باصورت غول را 

 «اورگ.» غول با گیجی من من کرد:

بود، چنگ اش هنوز روی پشتش بود. به طنابی که در سوارد خریدهکوله پشتی فرانک به شکل عادیش برگشت.

رف هیزل ط سر دیگر طناب را به زد و به سرعت یک کمند ساخت و آن را دور پای اژدهایی فلس دار غول بست.

 «من یک نقشه دارم، اما ما باید.... هیزل، بیا.» پرتاب کرد:

 «کشمت...آه...می آه... تو رو...» آلسیونوس  من من کرد:

توانست پیدا کند را انتخاب کرد )یک سپر لژیون( و ترین چیزی که می فرانک به طرف سر غول دوید، سنگین

 داخل بینی غول انداخت.

 «اورگ.» غول گفت:

 «تونه این رفیق رو بکشه؟آریون تا چقدر دورتر می» رانک به هیزل که پشت سرش بود، نگاه کرد:ف

 « بعد یک خرس و... تو....تو یک پرنده شدی.» هیزل شروع کرد:

تونیم ترین حالت و به دورترین جایی که می ما باید این رفیق رو در سریع دم.بعداً توضیح می» فرانک گفت:

 «بکشیم.

 «اما پرسی!» گفت:هیزل 

 توانست فراموش کند؟چطور می فرانک لعنت فرستاد.

ریپتاید را در یک دست  از بین رفته بود. شگردباد ی پرتگاه دید.های کمپ، پرسی را پشت به لبهآن طرف ویرانه

ایشان هی حمله بودند و اسلحهتمام ارتش اشباح آماده را در دست دیگرش گرفته بود. نو عقاب طالیی لژیو

 ی جنگ بودند.آماده

 «پرسی!» فرانک فریاد زد:
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رسید متوجه اتفاقی که افتاده بود، شده غول سقوط کرده را دید و به نظر می پرسی به آن طرف نگاهی انداخت.

 چیزی را فریاد زد، اما صدایش در میان باد گم شد، شاید: برید! است.

ارواح روی زانوهایشان  ی یخ دست نخورده، لرزید.ودخانهر ریپتاید را روی یخ جلوی پایش پرتاب کرد. سپس

ی آب  گلوله .یخچالدیواری از آب خاکستری حتی بلندتر از  نزدیک پرسی، یک موج از خلیج باال زد... افتادند.

 ی پشتی کمپ خرد شد.هنگامی که موج اصابت کرد، نیمه هایی را روی یخ بوجود آورد.ها و ترکشکاف

از ها، ارواح و پرسی جکسون را ساختمان و ...و به هیچ کجا سرازیر شدند کنده شدند. یخچالهای تمام کناره

 .کناره دور کردند
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XLVII 

 فرانک

 آرش حصارخانیمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

زد تا آنکه متوجه شود آلسیونوس  هیزل باید باید بارها اسمش را فریاد می فرانک آنقدر متحیر بود که

دوباره بیدار شده است. سپرش را به بینی عظیم او کوبید تا این که آلسیونوس شروع به خرناس کشیدن کرد. 

الهای شد. تاناتوس بر روی ب تر می های یخ در حال فروپاشی بودند پرتگاه نزدیک و نزدیک که توده  هنگامی

آره همینه! ارواح کسانی که غرق شدن اونجاست. دوستان بهتره »سیاهش از برابر آن سر خورد. با رضایت گفت: 

 «عجله کنید قبل از اینکه شما هم غرق بشین.

 اما پرسی...  -

 «اون...؟»فرانک به سختی اسم دوستش را به زبان آورد. 

 خیلی زوده برای قضاوت. فعالً این یکیو بچسب... -

دونی داری چی کار  تونی اون رو اینجا بکشی. می تو هرگز نمی»ناتوس با تنفر به آلسیونوس نگریست. تا

 «کنی؟ می

 «کنم بدونم. فکر می»حس سری تکان داد.  فرانک بی

 پس تکلیف روشنه. -

 های عصبی رد و بدل کردند. فرانک و هیزل نگاه

 «.؟ یعنی قرار نیست..؟خوای.. گی نمی اممم....یعنی داری می»هیزل تردید کرد. 

 «تقاضای زندگیت رو داری؟ خوب بذار ببینیم...»تاناتوس پرسید: 
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ی آیپاد ضربه زد. فرانک تنها به یک چیز  بر صفحه  آیپادی مشکی از هوا ظاهر کرد. مرگ چندین بار به آرامی

 «امیدوارم نرم افزاری برای درو کردن ارواح در کار نباشه.»کرد:  فکر می

دونی پلوتو به من دستورات خاصی راجب ارواح فراری داده. به  بینم. می من تو رو تو لیست نمی»گفت: تاناتوس 

کنه زندگی تو هنوز به پایان نرسیده شایدم اشتباهی  صادر نکرده. شاید حس می  دالیلی برای روح تو حکمی

 «پرسم که...؟ زنمو می خوای زنگ می شده. اگه می

 «ای نیست. نه مسأله»هیزل داد زد. 

تونیم یه ارتباط ویدیویی باهاش داشته باشیم. آدرس اسکایپشم همین جاها  مطمئنی؟ االن می»مرگ پرسید:  

 «دارم...

 واقعاً نه. -

 «ممنون.»هایش برداشته شده بود.  کرد انگار بار سنگینی از مصیبت و نگرانی از شانه هیزل جوری نگاه می

 اووووق...  -

فرانک »بود. فرانک دوباره به سر او ضربه زد. مرگ باز  نگاهی به آیپدش انداخت. ی آلسیونوس  صدای زمزمه

ژنگ زمان مرگ تو هم نرسیده. هنوز یکم سوخت واسه سوزوندن داری. ولی فکر نکن که دارم به تو هم لطف 

 «بینیم. کنم. ما تو شرایط ناخوشایندتری همدیگه رو دوباره می می

صبرانه شیهه  ی آن فاصله داشتند. آیرون بی بود. حال فقط بیست فوت با لبهصخره همچنان در حال فروپاشی 

های مرگ چی؟  دروازه»پرسید.  دانست باید بروند ولی هنوز یک سؤال مانده بود که باید می کشید. فرانک می

 «تونیم به اونا نزدیک بشیم؟ اونها کجا قرار دارن؟ چطور می

های من! نزدیک شدن به اونا خوبه ولی متأسفانه در قدرت  آه بله دروازه»ی تاناتوس نمایان بود.  خشم در چهره

تونم دقیقاً بگم که کجا هستن. این مکان...خب یه  خواین این کارو بکنین. نمی من نیست. نظری ندارم چطور می

روم شروع  تونم بگم که تحقیقاتتان را از کنید. می جورایی کامالً فیزیکی نیست. با پرس و جو جاشو پیدا می

تونه  شه. فقط یه گونه از نیمه خدایان وجود داره که می کنید.روم حقیقی. شما یه راهنمای مخصوا الزمتون می

 «کنه.  ی من راهنمایی می هایی رو بخونه که شما رو در نهایت به دروازه نشونه

 از جهش ناگهانی باز دارد.کرد تا او را  یخ زیر پایشان شکاف برداشت. هیزل مرتب گردن آریون را نوازش می

 شه؟ نیکو زنده است؟ پس برادرم چی می -
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نگاه کرد هر چند شباهت به احساسی نداشت که مرگ بتواند آنرا درک  -شاید هم ترحم-تاناتوس به او با تعجب 

 کند.

پاسخ رو توی روم خواهی یافت. و حاال من باید به سمت ارودگاه شما توی جنوب یعنی ژوپیتر پرواز  -

 کنم به زودی باید در اونجا ارواحی را با خودم ببرم. خداحافظ نیمه خدایان به امید دیدار. حس می کنم.

عجله »یافتند. به هیزل گفت:  های یخ در زیر پای فرانک گسترش می تاناتوس در دود سیاهی ناپدید شد. شکاف

آریون پرید و به سرعت حرکت  سپس به روی« کن! ما باید آلسیونوس را حدود ده مایل به سمت شمال ببریم.

 کشد. ی دنیا با خود می ترین سورتمه دهد و آلسیونوس را همانند زشت کرد گویا در برابر یخ ها مسابقه می

 

ها جهش  تازید در برابر شکاف کرد. با سرعت می ها را مانند یک بزرگراه طی می سفر کوتاهی بود. آریون یخ

پراند. فرانک هم مجبور نبود  رد جوری که برق از سر هر اسنوبورد سواری میخو ها سر می کرد و بر روی دامنه  می

دید. همانگونه که  کرد و آسیب می ها برخورد می به آلسیونوس مشت بکوبد چون سر عظیمش خود دائم به یخ

 !جینگل بلزکرد درست مانند آهنگ  کردند غول طالیی نیمه هوشیار چیزی در زیر لب زمزمه می حرکت می

انک حس کرد که حسابی خود را گیج کرده. او فقط به یک عقاب و یک خرس تبدیل شده بود. هنوز هم فر

 زد حس کند انگار اندکی میان حالت جامد و مایع قرار داشت. توانست انرژی سیالی را که در بدنش موج می می

ولی پرسی... فرانک ترس خود را  تازه جز این او و هیزل هر دو در مقابل مرگ قرار گرفته بودند و نجات یافتند

 ها را نجات دهد.  سرکوب کرد. پرسی به سمت آن یخچال طبیعی آمده بود تا آن

 فرزند نپتون حتماً غرق شده بود.

ها این همه راه را نیامده بودند تا دوستشان را از دست بدهند.  کرد که پرسی مرده باشد. آن نه. فرانک باور نمی

ای نگاه انداخت  کرد اما اول مجبور بودند با آلسیونوس دست و پنجه نرم کنند. به نقشه ا میفرانک حتماً او را پید

روند اما هیچ عالمت یا نشانی در باالی یخچال دیده  دانست به کجا می که با خود از لنگرگاه آورده بود. تقریباً می

 شد. پس مجبور بود به حدس خود اعتماد کند. نمی

از   ی عظیمی ای از یخ و سنگ بود ایستاد. دره مانند کاسه ها دره ابر دو کوه که در میان آندر نهایت آریون در بر

ی غول پوست طالیی مانند برنج رنگ پریده شده بود. فرانک  نمود. چهره های شکالت می شیر منجمد با تکه

ه قلمرو دوستان وارد دانست که ب اش. می لرزش لطیفی را در بدنش حس کرد درست مانند فشاری بر جناق سینه

 شده. 
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آریون تغییر جهت داد. هیزل طناب را پاره کرد و آلسیونوس به سمت عقب سر خورد. « اینجا!»فرانک فریاد زد. 

فرانک درست قبل از اینکه غول محکم به تخته سنگ بخورد از اسب پرید. ناگهان آلسیونوس بر روی دو پایش 

هایش درمان شده بود هر چند از  ت عجیبی خم شده بود. زخماش به سم بینی« چی؟ کجا؟ کی؟»برخاست. 

 اش کاسته شده بود. درخشش پوست طالیی

جا مانده بود. سپس منصرف شد و یخچال هابارد اش را بیابد که البته در  الح آهنیساطراف را نگاهی انداخت تا 

 ترین تخته سنگ را با مشتش خرد کرد. نزدیک

 ا اینجا آوردید؟!شما منو برای سورتمه سواری ت -

ای نیست. هنوز  لهأاین بو... بوی ارواح مرده میاد. تاناتوس آزاده آره؟ به! مس» ناراحت شد و هوا را استشمام کرد.

 «؟یناینجا آورد نوچرا م های مرگ رو به دست داره. حاال هم گایا کنترل دروازه

 چشمهای غول تنگ شد.« ال بعد؟ؤس .واسه کشتنت»فرانک گفت: 

ده ولی این به این معنا نیست که تو بتونی بتغییر  وظاهرش ر هندیدم که بتون ونیمه خدایی رهرگز  -

 به تو داده؟ وکنی پدرت قدرت مبارزه یک به یک با من ر فکر می دی. واقعاًبشکستم 

ور شد اما آریون به سرعت جا  ی کرد و به هیزل حملهشغول غر «دو به یک چی؟» کشید.رش را شیهیزل شم

داد. هیزل شمشیر خود را به پشت ساق پای غول زد. مایعی سیاه رنگ از محل زخمش جاری شد.  خالی

 «.هندار وبکشید جز تاناتوس هیچ کس توان این کار ر نوتونید م  شما نمی» آلسیونوس تلو تلو خورد.

غول را به عقب راند. هیزل  ،گرفت. شدت نیرویی نامرئی موهای جواهرگونه  هیزل با دست آزادش حالت تهاجمی

 کرد و قبل از این که دوباره تعادلش را به دست آورد به سمت او دوید.  پای دیگرش را نیز زخمی به سرعت

  «بسه! اینجا آالسکا است و من در وطنم جاودانم!»آلسیونوس فریاد زد: 

بیشتر از قدرت از  چیزینی؟ من بی گی خبرای بدی واست دارم. می اینی که می ع بهدر واقع راج»فرانک گفت: 

 غول دندان قروچه کرد.« .به ارث بردمپدرم 

 زنی جوجه جنگی!؟  چی حرف می ع بهراج دقیقاً -

انتخاب  وطرف درست ر های است که مارس به من داده. توی یک نبرد اگ رزم آرایی. این هدیه»فرانک گفت: 

رد  وتر مرز ر چند صد یارد عقب» .به جلو اشاره کرد «در واقع پیروزی. هکنی قبل از این که جنگی صورت بگیر

 ی خوای به آالسکا برسی باید از رو جنازه تونی حسش کنی؟ آره؟ اگه می توی آالسکا نیستی. می هکردیم. دیگ

 «.رد بشیمن 
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بود و اش نگاه کرد. خون هنوز از زخمهایش جاری   فهمید. ناباورانه به پاهای زخمی غول تازه داشت موضوع را می

 یخ را به رنگ سیاه درآورده بود.

  «من...من...آه! غیر ممکنه!. »غول فریاد زد

 ی بارهای فرانک در المللی عبور کند. برای ثانیه بین ور شد به امید اینکه دوباره بتواند از مرز سپس به فرانک حمله

زد به قطع  ده کند چه؟ و اگر یخ میاش نتواند دوباره استفا خدادادی ی اش به تردید افتاد. اگر از هدیه نقشه

 ه. به خصوا اگهکن شناخت مخلوقات به خوبی به تو کمک می» .مرد. آنگاه به یاد نصیحت مادر بزرگش افتاد می

 «نبرد. هی ثلدر موقعیت مرگ و زندگی هستی درست م

 «فرانک؟»ده یارد. هیزل با نگرانی داد زد:  شد. بیست یارد. تر می غول نزدیک و نزدیک

 .«بسپرش به من» فرانک ثابت ماند.

درست قبل از اینکه آلسیونوس به او کوبیده شود فرانک هوشیار شد. همیشه احساس بزرگی و زمختی در خود 

ای عظیم جهش یافت. بازوانش به پاهایی تنومند  داشت.  حال آن حس را در خود پروراند. هیکلش به اندازه

را  اش بلند شد. به حیوانی تبدیل شده بود که به خوبی آن کردند و بینیهایی رشد  تبدیل شدند. در دهانش عاج

را شسته بود و حتی به  آن ،غذا داده بود ،حیوانی که در ارودگاهشان از آن مراقبت کرده بود .شناخت  می

فریادی اش نیز توجه کرده بود. آلسیونوس به شدت به فیل بالغ ده تنی برخورد کرد. غول مبهوت ماند.  هاضمهؤس

 ی وزنی او خارج بود. فرانک آنچنان ضربه ی از محدوده کشید و دوباره به فرانک ضربه زد. ولی آلسیونوس کامالً

 به او زد که آلسیونوس به عقب افتاد و پخش زمین شد.  محکمی

 «تونی! تونی منو بکشی. نمی تو نمی»آلسیونوس غرغر کنان گفت : 

ه سمت غول رفت که هنوز خونش جاری بود. جواهرات از موهایش فرانک به حالت عادی خود بازگشت. ب

اش شروع به فاسد شدن کرد و تکه تکه شد. هیزل پیاده شد  کرد. پوست طالیی یخ جلز و ولز می درریخت و   می

 «دی؟ افتخارشو به من می» در کنار فرانک ایستاد. شمشیرش را آماده کرد. و

بعد بزرگترین ایالت رو برای  ی گوش کن آلسیونوس. دفعه»غول نگاه کرد. های ریز  فرانک سر تکان داد. به چشم

 «مایل عرضش باشه. خوش اومدی به کانادا احمق! ۶۹جایی به پا نکن که فقط  وات انتخاب کن. مقرت ر نهوخ

 ای هیزل های گران قیمتی تجزیه شد. برای لحظه شمشیر هیزل بر گردن غول فرود آمد. آلسیونوس به تکه سنگ

 شد نگاه کردند. فرانک طنابش را برداشت.  و فرانک در کنار هم ایستادند و به بقایای غول که در یخ ذوب می

 فرانک گردنش را خاراند. «یه فیل؟» هیزل پرسید:
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 ی خوبی میاد. آره به نظر ایده -

ر باهد دوباره دور و ترسید که در نهایت از او کار عجیبی سر بزند که هیزل دیگر نخو کرد. می هیزل را درک نمی

 زمخت. یهم حیوان ها مصرف فرزند مارس بعضی وقت : یه آدم بد ترکیب بیگاو باشد. فرانک ژن

هایی که در هواپیما به پرسی  هایش خیلی بهتر از آن بوسه واقعی روی لب ی آنگاه فرانک را بوسید. یک بوسه

 داد. می

 کردی.ای. تو یک فیل خیلی خوشتیپ درست  تو فوق العاده -

. قبل از اینکه بتواند چیزی بگوید صدایی برود زیر زمین وفرانک آنقدر دستپاچه شد که کم مانده بود آب شود 

 «.ینشما پیروز نشد»در دره طنین انداز شد: 

زنی خوابیده را تشکیل  ی کردند و چهره ترین کوه حرکت می ها به سمت نزدیک فرانک به باال نگریست سایه

 دادند. می

 .رسید نه نمیوهرگز به موقع به خشما  -

به وضع مردگان ارودگاه ژوپیتر  هحتی االن هم تاناتوس دار» ها را به سخره گرفته بود. صدای گایا انگار آن

  «تان خواهد بود. . و این آخرین سرنگونی دوستان رومیهکن رسیدگی می

ل و فرانک به یکدیگر نگاه کردند. حتی یک ها ناپدید شدند. هیز خندید. سایه کوه غرشی کرد گویا تمام زمین می

 کلمه هم نگفتند. به روی آریون پریدند و به سرعت به سمت خلیج قطبی بازگشتند.
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XLVIII 

 فرانک

 فرید حسینیانمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 رسید.عصبانی به نظر می ها  بود. پرسی منتظر آن

ای که به وجود  عصایی که عقاب طالیی رویش بود تکیه زده بود. و به خرابیی یخچال ایستاده بود و به  روی لبه

آورده بود خیره شد: چند صد جریب آب تازه ذوب شده با تکه یخ و وسایل آن اردوگاه ویران شده که بر روی آب 

 شناور بودند.

ی آبی که روی  ک پرچم کهنهی اصلی بود که از پهلو کج شده و ی تنها چیزی که از یخچال باقی مانده بود دروازه

 ای از آجرهای یخی افتاده بود. کپه

 ها  برای خوردن نهار به دیدنش آمدند. انگار که آن« هی!»ها به سمتش آمدند، پرسی گفت:  وقتی آن

 «ای!تو زنده»فرانک با تعجب گفت: 

رو از روی طاق نمای  سنت اون سقوط رو میگی؟ اون که چیزی نبود. من دو برابر اون ارتفاع »پرسی اخم کرد: 

 «لوییس سقوط کردم.

 «چیکار کردی؟»هیزل پرسید: 

 بیخیال. مهم اینه که غرق نشدم. -

خواسته بگه که: پسر نپتون یه دسته کامل از اشباح پس پیشگویی کامل نشد. شاید اون می»هیزل پوزخند زد: 

 «کنه.رو غرق می

من باید با تو »کرد که انگار از چیزی رنجیده است: ی نگاه میپرسی شانه باال انداخت. هنوز داشت به فرانک طور

 «تونی به یه عقاب تبدیل بشی؟ و یا یه خرس؟یه بحثی بکنم ژنگ. تو می
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 «و یا یه فیل.»هیزل با افتخار گفت: 

 «تونید تغییر شکل بدید؟یه فیل. این موهبت خانوادگیه شماست؟ شما می»پرسی سرش را با ناباوری تکان داد: 

تونسته این کار آممم... آره. پریکالیمنوس، جد من، همون آرگونات، می»فرانک با بی قراری پاهایش را تکان داد: 

 «رو بکنه. اون این توانایی رو منتقل کرده.

 «تونم به حیوانات تبدیل بشم.و اون این موهبت رو از پوسایدن گرفته. کالً ناعادالنه است. من نمی»پرسی گفت: 

 تونی زیر آب نفس بکشی و یخچاالی طبیعی رو منفجر کنی و طوفانناعادالنه؟ تو می»به او خیره شد: فرانک 

 «فرا بخونی. و این ناعادالنه است که من بتونم به یه فیل تبدیل بشم؟

 «_ی خوبی گفتی. اما دفعه بعدی من میگم که تو درکل یه چارپایی باشه. فکر کنم نکته»پرسی بررسی کرد: 

 « فقط دهنت رو ببند. لطفاً.»ک گفت: فران

 پرسی لبخند زد.

تونن از عقاب ها می اگه کار شما دو تا تموم شده، ما باید بریم. به اردوگاه ژوپیتر حمله شده. اون»هیزل گفت: 

 «طالیی استفاده کنن.

زره از طالی با این وجود اول یه چیزی هیزل. اآلن پایین خلیج یه تن سالح و »پرسی با سر تأیید کرد: 

 «تونن به درد بخورن.بندم این وسایل میامپراتوریه به عالوه یه ارابه خیلی قشنگ. شرط می

وسایل را به اردوگاه برگردانند،   دانستند که اگر آنها  می اما آن–خیلی زیاد –گرفت ها  وقت زیادی می این از آن

 ند.تواند بین پیروزی و شکست تغییر ایجاد کآن تسلیحات می

هیزل از قدرتش استفاده کرد تا یکسری چیز را از کف دریا باال بیاورند. پرسی به زیر آب رفت و چیزهای 

بیشتری آورد. حتی فرانک هم با تبدیل شدن به یک شیر دریایی کمک کرد که یک جورهایی جالب بود. با این 

 دهد. وجود پرسی به او گفت که نفسش بوی ماهی می

ها  الزم شد؛ اما سرانجام توانستند همه چیز را از داخل آب به ساحل شنی  ی آن رابه کمک همهبرای باال آوردن ا

 سیاه رنگی در پایین یخچال بیاورند.

ها و بهترین  های فرانک استفاده کردند تا بیشتر اسلحه توانستند همه چیز را در ارابه جا دهند اما از طنابنمی

 ها را به آن ببندند.زره

 «تونه این رو تکون بده؟ مثل سورتمه بابانوئل شده. آریون می»ت: فرانک گف
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 آریون با عصبانیت فوت کرد.

تونه بکشدش ولی به غذا  گه که می هیزل. جداً من میخوام دهن اسبت رو با صابون بشورم. اون می»پرسی گفت: 

 «نیاز داره.

ای نداشت ولی  ند بود پس در جنگ فایده. از کار افتاده و ک348هیزل یک خنجر کهنه رومی برداشت. یک پوگیو

 آمد.به نظر طالی امپراتوری خالص می

 «بیا آریون. سوخت پر بازده!.»هیزل گفت: 

اسب خنجر را به دندان گرفت و مثل سیبی جوید. فرانک در سکوت عهد بست که هرگز دستش را نزدیک دهن 

 آن اسب نبرد.

 «__برم. اما ارابه دووم میاره؟ آخرین ارابنمیمن قدرت آریون رو زیر سوال »با احتیاط گفت: 

 «این یکی چرخ محوری از طالی امپراتوری داره. باید دووم بیاره.»پرسی گفت: 

 «و اگه نیاورد. این تبدیل به یک سفر کوتاه میشه. وقتمون کمه. بیخیال!»هیزل گفت: 

 فرانک و پرسی سوار ارابه شدند. هیزل پشت آریون نشست.

 «حرکت!»زد: هیزل فریاد 

ها  به سمت جنوب سرعت گرفتند و در حین  صدای شکستن دیوار صوت توسط اسب در کل خلیج پیچید. آن

 ریختند.حرکت، کوه ها مثل بهمن فرو می
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XLIX 

 پرسی

 بهداد احمدیمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 .چهار ساعت

مسیر آالسکا تا بندر سان فرانسیسکو را مستقیم از روی ترین اسب دنیا،  این زمانی بود که طول کشید تا سریع

 آب، به سمت ساحل شمال غربی طی کند.

 اش را به طور کامل به دست بیاورد. همچنین، این زمانی بود که طول کشید تا پرسی حافظه

ه ندیواروندش در پورتلند زمانی شروع شده بود که خون گورگون را نوشیده بود، اما هنوز گذشته اش به شکل 

اشتند، پرسی همه چیز ذگ خدایان المپ پا می ی ای نا واضح بود. حاال، درست زمانی که داشتند به منطقه کننده

بهترین ، رو، آموزگارشان، کایرون سنت اش در اردوگاه دو رگه را به یاد آورد: جنگ با کرونوس، تولد شانزده سالگی

ماه فوق العاده پر از قرارهای عاشقانه و سپس بوم.  دو -ابثآندوستش گروور، برادرش تایسون و بیشتر از همه 

 ، یا جونو دزدیده بود.ابه نام هر ای اورا بیگانه

کی در حد دید ، قصد داشت چَ بعدی که پرسی ملکه المپ را می ی اش را دزدیده بودند. دفعه هشت ماه از زندگی

 های الهه به او بزند. و اندازه

توانست  دیوانه شده بودند. اگر اردوگاه ژوپیتر در چنان شرایط بدی بود ، فقط می االًاش احتم دوستان و خانواده

 حدس بزند که اردوگاه دورگه باید بدون او سر کند.

حتی بدتر: نجات دادن هر دو اردوگاه تازه آغاز ماجرا بود. آنطور که الیوت گفت، جنگ واقعی بسیار دورتر اتفاق 

ها قصد داشتند به کوه المپ اصلی حمله کنند و خدایان را برای همیشه از  . غولافتاد، در سرزمین خدایان می

 بین ببرند.
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مردند. نیکو این را به او گفته بود. آنابث  همکاری خدایان و نیمه خدایان نمی بدونها  دانست که غول پرسی می

چیزی  --پیشگویی جدید باشند ها باید بخشی از هم به آن اشاره کرده بود، در آگوست، زمانی که حدس زد غول

ترین دختر اردوگاه بود:  زایای قرار گذاشتن با باهوشم)این از  گفتند ها به آن پیشگویی هفت تن می که رومی

 (!چیز یاد گرفتن

کارکشته از قهرمانان را تشکیل   و یونانی تا تیمی  جونو را متوجه شد: متحد کردن نیمه خداهای رومی ی نقشه

 دادند. ها همکاری کنند. اما اول باید اردوگاه ژوپیتر را نجات می بدهند، سپس خداها را متقاعد کنند با آن

های مارین از  بعد، کوه تام و تپه  د، کمیخط ساحلی به نظرش آشنا آمد. از کنار فانوس دریایی مندوچینو گذشتن

 طالیی گذشت و وارد بندر سان فرانسیسکو شد. ی میان مه بیرون زدند. آریون به سرعت از زیر پل دروازه

، آریون مانند  رسیدندباالی تونل کالدکات  ی از میان برکلی گذشتند و وارد اوکلند هیلز شدند. وقتی به نوک تپه

را نوازش  رفت. هیزل آرام تن او اش به سنگینی باال و پایین می کرد و توقف کرد. سینه شینی خراب پت پت ام

 .«کارت عالی بود آریون. »کرد

 «ای داشتی؟ معلومه که کارم عالی بود. انتظار دیگه: »اسب آنقدر خسته بود که حتی نتوانست بگوید

های راحتی یا یک وعده غذایی وجود داشت.  دلیپرسی و فرانک از ارابه پایین پریدند. پرسی آرزو داشت کاش صن

 هایش به قدری خشک شده بودند که به سختی توان راه رفتن داشت. پاهایش خواب رفته بودند. مفصل

ها... باید  بچه»رسید. خودش را از تپه باال کشید و به اردوگاه نگاه کرد. ن بهتر به نظر نمیاوضع فرانک هم چند

 .«ببینید این رو

پرسی خالی شد. جنگ شروع شده بود و به خوبی هم پیش  ته دلکه پرسی و فرانک پیش او رفتند،   هنگامی

ها میان  کرد از شهر محافظت کند. عقرب ام در زمین مارس به صف شده بود و سعی می ۶۱ن ورفت. لژی نمی

کرد، اما مدافعان به  می کردند. هانیبال فیل، از چپ و راست هیوالها را زیر پا له آتش می ها زاده زمینصفوف 

 شدت کم بودند.

های  داشت. الر صف کرد و مشغول نگه شان می های پلی بات پرواز می اطراف غول ،اسکیپو ،رینا، روی پگاسوسش

پوش تشکیل داده بودند. نیمه خداهای کارکشته از  های دود مانند زره سایه ی درخشان بنفش رنگی در برابر توده

های  راند. عقاب رهای وحشی به پیش میوشان را در مقابل هجوم سنتیبودند و دیوار سپرهاشهر به نبرد پیوسته 

 چرخیدند و با بانوی مار مو استنو و یورال در نبرد هوایی بودند. عظیم باالی رزمگاه می

ای در  آرایششان در حال شکستن بود. هر گروهان مانند جزیره کرد، اما خود لژیون فشار اصلی حمله را تحمل می

کرد و  های تو سبز درخشانی را میان شهر پرتاب می ها گلوله ی از دشمنان بود. برج محاصره سایکالپسیدریا
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 گنبدخورد و  مجلس سناتوپی به  ی لهوکرد، گل کرد. همانطور که پرسی نگاه می می تبدیلها را به ویرانه  هنخا

 تخریب شد. تقریباً

 .«ما دیر رسیدیم: »هیزل گفت

 .«تونیم این کار رو بکنیم جنگن. ما نمی اونا هنوز دارن مینه. : »تپرسی گف

 «اشن.با ج... باید اینان و گرگهووپا کجاست؟ ال: »فتگکرد  فرانک، که ناامیدی در صدایش رخنه می

ین نل بود اما همچئهای او قا ها گذرانده بود. احترام خاصی برای آموزه گرگ ی لهگپرسی به یاد زمانی افتاد که با 

کردند  که  حمله می  نصف اول نبودند. تنها هنگامین گجویانها ج ند. آنرها محدودیت دا یاد گرفته بود که گرگ

عالوه بر این اولین قانون لوپا خود ساختگی بود. او  .گرفت در پناه تاریکی انجام می و معموالً بودندتعداد  بسیار پر

ها  ها یا شکارچی بودند یا شکار. رومی داد که بجنگند اما در آخر آن میها یاد  کرد، به آن به فرزندانش کمک می

 این روش لوپا بود. مردند. کردند یا می جنگیدند. باید ارزش خود را اثبات می باید به تنهایی می

رفتن کم کرد.  اون سرعت ارتش رو وقتی به جنوب می د.انجام دا ه،اون هرکاری ازش بر میومد» :پرسی گفت

 «رو به لژیون بفرستیم. ها همه چی به ما بستگی داره. ما باید عقاب طالیی و این سالححاال 

 «.مرو با خودمون بکشی ها راه این ی تونیم همه ماکه نمی اما آریون دیگه بخار نداره!» هیزل گفت:

در ونکور دریافت اش را  اگر تایسون پیام ذهنی« شاید الزم نباشه این کارو بکنیم.. »پرسی تپه را بررسی کرد

 نزدیک بود. کرده بود. کمک احتماالً

توانست از میدان تایمز تا سنترال  سوت نیویورکی خوبی که می -نست سوت زداتو به بلندترین شکلی که می

 پارک شنیده شود.

یک ماشین  ی ناگهان ظاهر شد. سگی به اندازه  هایی در میان درختان نقش بست. هیبت سیاه عظیمی سایه

 ت و با یک سایکالپس و یک هارپی روی پشتش.اسپر

 «! سگ جهنمی: »عقب رفت فرانک تلوتلو خوران

 .«ها دوستن این. ی نیستلمشک. »پرسی لبخند زد

ای  پرسی سعی کرد از خودش محافظت کند اما فایده «برادر!» .تایسون پایین پرید و به سمت پرسی دوید

سیاه و جرقه  ی کرد. تا چند ثانیه پرسی فقط یک عالمه نقطهکوبید و بغلش او نداشت. تایسون خود را به 

 خندید. قدید. سپس تایسون رهایش کرد و با ذو می
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 «وقتایی که نمردی رو دوست دارم! تو نمردی!» :گفت

یک سگ بزرگ و . اال یک سگ پیدا کرد» .اعالم کرد .زمین پر زد و شروع کرد به تمیز کردن پرهایش یاال رو

 .یک سایکالپس

قبل از آنکه پرسی بتواند بفهمد، سگ سیاهش رویش جهید، پرسی را روی زمین انداخت و  آیا سرخ شده بود؟

 چنان بلند شروع به پارس کردن کرد که حتی آریون به عقب رفت.

 «آره منم دوست دارم. سگ خوب.. هی خانم اولری: »پرسی گفت

 «داری؟ به اسم خانم اولری  سگ جهنمی هتو ی: »هیزل زیر لب گفت

  .داستانش طوالنیه -

 «تونی از برادرت بپرسی... می» پرسی موفق شد روی پا بایستد و بزاق سگ را از صورتش پاک کند.

فراموش کرده بود که نیکو دی آنجلو گم شده  هیزل را دید، صدایش آرام شد. تقریباً ی که حالت چهره  هنگامی

 بود.

های مرگ در روم چه گفته بود  و پرسی دوست  هجست و جوی در ی هیزل به او گفته بود که تاناتوس درباره

که گردن پسرک را بگیرد که بار اولی که به اردوگاه آمده بود، وانمود  -داشت نیکو را به دالیل خودش پیدا کند 

 دیگر بود. زمانیشناسد. به هر حال، او برادر هیزل بود و پیدا کردن او بحثی برای  کرده بود پرسی را نمی

 «اینا دوستای منن، فرانک و هیزل. اما آره این سگ منه، خانم اولری. تایسون،. خوام معذرت می: »گفت

 شمرد، برگشت. های یکی از پرهایش را می پرسی به سمت اال که داشت تمام شاخه

 .«ما نگرانت شده بودیم تو حالت خوبه؟: »پرسید

 «ال رو پیدا کرد. تایسون مراقب اال بود.ان. تایسون ا ها قوی سایکالپس. اال قوی نیست» :گفت

 باال انداخت. اال سرخ شده بود. اش ریپرسی ابروها

 «پسره جذاب!. تایسون» :تفگ

 «اون خوشگله!. »خم شد و به آرامی، آنقدر بلند که همه بشنوند زمزمه کرد «ام... نه. »مدرآتایسون به رنگ اال د

جنگ داره  هی جادر هر صورت ، این»د مغزش اتصالی کرده باشد. ترسی فرانک جوری توی سر خودش زد، انگار می

 «ه.افت اتفاق می
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 «؟های تو راه کمک دیگه تایسون، آنابث کجاست؟. درسته» .کرد تپرسی موافق

 .«گه فردا، شاید دو روز دیگه. بعد اونا میان کشتی بزرگی آماده نیست. لئو می: »روح گفت تایسون با چشمانی بی

های خوب و  یح داد آدمضبا نهایت سرعت، تو .«خوب نقشه اینه. ما دو دقیقه هم وقت نداریم» :پرسی گفت

 های بد در زمین نبرد کدام هستند.  آدم

من باید کره » ها هستند ناراحت شد. رهای بد در ارتش غولوها ی بد و سنت نکه فهمید سایکالپسآتایسون از 

 «ها رو بزنم؟ آدم –اسب 

 .«فقط بترسونشون» .نش کردئپرسی مطم

خوام این دوستمون آسیب ببینه. اون  من فقط.... نمی ام پرسی؟» کرد. فرانک با اضطراب به تایسون نگاه می

 «ه؟ئجنگجو

کنی. و به هر حال،  ها نگاه می جنگجو؟ فرانک، تو داری به ژنرال تایسون از ارتش سایکالپس» .پرسی لبخند زد

 «نه.یدتایسون، فرانک از نوادگان پوسا

 «برادر؟. »تایسون، فرانک را در بغلش له کرد

فرانک با دهنی پر از کتان « ه.البته اون بیشتر شبیه نوه نوه نوه ....  اه مهم نیست. آره اون برادرت. »پرسی خندید

 ...«ممنونم اما اگه لژیون اشتباهی تایسون رو با دشمن: »گفت

 .اون با من -

 را که پیدا کرد بیرون کشید.  کاله خود رومی هیزل به سمت ارابه دوید و بزرگترین

 .«فهمن تو طرف مایی تامون میساینو بپوش دوست بزرگ. اینجوری دو»تایسون داد:  هها را ب آن

 «من طرف شمام!. آوره» :تایسون گفت

 .«جات امن باشه .همین خوبه! اال، فقط همینجا بمون: »ای کوچک بود. پرسی گفت کالهخود به شکل مسخره

 «ره! اال با تایسون می. ها گاو صندوق امنیت. در عددهادوست داره. امنیت  واال امن بودن ر. امن» . تکرار کرداال

 «-یور راحتی. فقط صدمه نبینی. و خانم اولرطآه باشه. هر چی؟» :پرسی گفت

 رووووووف! -
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 ارابه چیه؟ هنظرت در مورد کشیدن ی -
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L 

 پرسی

 علی رجبرمترجم: 

 افسانه ها وبگاهویراستار: 

قدرتمندترین نیروی پشتیبانی در تاریخ ارتش روم بودند. هیزل، آریون را راند که به اندازه  ها، بدون شک، آن

کافی قدرتش را بدست آورده بود تا یک نفر را با سرعت یک اسب معمولی حمل کند گرچه تا پایین تپه به 

 های دردناکش لعنت فرستاد. سم

ها  و باالی سر آن -دانست که پرسی هنوز آن را کامالً غیر منصفانه می -دیل شدفرانک به یک عقاب کچل تب

« مردای کوچولوی بد! بوووو!»زد.  زد و داد می دوید، چماقش را تکان می پرواز کرد. تایسون به طرف پایین تپه می

 خواند. ب میرا از روی کتا 349های قدیمی سالنامه کشاورززد و  بال می در حالی که اال اطراف او بال

برد با یک گاری پر از تجهیزات طالی امپراطوری که در پشت سرش  و پرسی، خانم اولری را به طرف جنگ می

 کردند، عقاب طالیی دوازدهمین لژیون باالی سر او بود. جلنگ جلنگ صدا می

س حمله کردند، ترین پل لیتل تایبر رفتند، به طرف زمین مار ها اردوگاه را دور زدند و به طرف شمالی آن

کردند که سعی  کاری می ها سربازهای کوهورت پنجم را چکش ی جنگ. یک گروه از سیکالپس ترین منطقه غربی

 کردند سپرهایشان را قفل نگه دارند تا فقط زنده بمانند. می

ها کسانی  ها کرد. این ها که در دردسر افتاده بودند، پرسی احساس موجی از خشم برای حفاظت از آن با دیدن آن

 اش بود. بودند که او را داخل راه داده بودن. این خانواده

ترین سایکالپس ضربه زد. آخرین چیزی که هیوالی بدبخت دید  و به نزدیک« کوهورت پنجم.»داد زد. 

 های خانم اولری بود. دندان

                                                             
349 -Old Farmer’s Almanac. 
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اش را به جلو  نمیپرسی سگ جه -350مرگو تجزیه شده ماند، با تشکر از  -که سایکالپس تجزیه شد بعد از این

 راند و به بقیه هیوالها یورش برد.

، زره زنجیری او به وسیله گل آلوده شده بود و با 351ها حمله کرد، ماگاسکت ی سایکالپس تایسون به فرمانده

 های شکسته تزیین شده بود. نیزه

 «تو کی ...؟»ای به تایسون کرد و شروع کرد که بگوید.  ماگاسکت نگاه احمقانه

 ی محکمی به سر او زد که باعث شد به دور خودش بچرخد و با پشت روی زمین بیفتد. ضربهتایسون 

 «گه، گم شو. سایکالپس خانم بد. جنرال تایسون می»نعره زد. 

 یک بار دیگر به او ضربه زد و ماگاسکت به خاک تبدیل شد.

برید،  عد از دیگری با اسپادایش میها را یکی ب چرخاند و سایکالپس در همین زمان هیزل آریون را در اطراف می

 کرد. در حالی فرانک دشمن را با چنگالش کور می

ها در پنجاه یاردی به خاک تبدیل شدند، فرانک جلوی نیروهایش نشست و به یک  ی سایکالپس زمانی که همه

 زد. انسان تبدیل شد. نشان سنتورین و تاج مورال روی کت زمستانیش سوسو می

 «جا بردارید. های طالی امپراطوری خودتون رو از این پنجم. سالحکوهورت »داد زد. 

کرد تا با بیشترین سرعت  افراد اردوگاه از شوک بیرون آمدند و دور ارابه جمع شدند. پرسی تمام تالشش را می

 ها بدهد. تجهیزات را به آن

اید از -ای طوالنی کول که جرعه ثل اینخندید م مثل یه مرد دیوانه می«  یاال، یاال»ها انگیزه داد.  داکوتا به آن

 «دوستامون به کمک احتیاج دارن.»فالسکش خورده بود. 

زد. در حقیقت  ، زره، سپر و کاله جدید مجهز شد. لباس روی بدن افراد زار می خیلی زود کوهورت پنجم با سالح

ها به یکباره قدرتمندترین  آناند. ولی  ها همین حاال از حراج پادشاه میداس خرید کرده مثل این بود که آن

 کوهورت در لژیون بودند.

 «عقاب رو دنبال کنید. به طرف جنگ.»فرانک فرمان داد. 

                                                             
350 Death 
351 Ma Gasket 
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افراد اردوگاه فریاد زدند. پرسی و خانم اولری به طرف جلو حمله کردند، تمام کوهورت او را دنبال کردند. چهل 

 زدند. د و برای خون فریاد میهای طالیی درخشان پوشیده بودن جنگجویی که به افراط زره

کردند، حمله کردند. زمانی که افراد  ها به یک گله از سنتورهای وحشی که داشتند به کوهورت سوم حمله می آن

 ای جنگیدند. وار فریاد زدند و با نیروی تازه ی عقاب را دیدند، دیوانه کوهورت سوم میله

هایی از  دستگاه پرس خرد کردند. در مدت کوتاهی جز تپهها را مثل  سنتورها شانسی نداشتند. دو کوهورت آن

های روی هم انباشته شده و شاخ چیزی نبود. پرسی امیدوار بود کایرون او را ببخشد، ولی این  خاک، سم

ها باید نابود  ی متفاوت بودند. این ها یک گونه هایی که او قبالً دیده بود، نبودند. این352سنتورها مثل پارتی پونی

 ند.شد می

شان مؤثر واقع  های جنگی دو کوهورت به هم ملحق شدند، تمرین« بندی. آرایش صف»ها فریاد زدند.  سنتورین

 زاده برای جنگ رفتند. شد. با سپرهای قفل شده، به سمت زمین

 .«353پیال»فرانک داد زد: 

مرگ شش هیوالی مسلح  ها روی هوا شناور شدند، یک موج نیزه« آتش»صد نیزه باال آمد. وقتی فرانک داد زد. 

 تکه کرد. افراد اردوگاه شمشیرهایشان را کشیدند و به سوی مرکز جنگ پیشروی کردند. را تکه

ها مشت باران  کردند پلیبوتس را محاصره کنند، ولی آن در مرکز آبراه، اولین و دومین کوهورت سعی می

آن  -های گندم کردند. کارپوی رتاب میها یکی بعد از دیگری رگباری از سنگ و گل پ زاده شدند. زمین می

ها  دزدیدند و آن بردند، افراد اردوگاه را بدون نظم می های بلند یورش می از طریق علف -کوپیدهای پیرانا کوچولو

ها به زمین  داد. هر وقت یکی از آن کردند. غول به پرت کردن باسیلیسک از موهایش ادامه می ها دور می را از صف

زده و پرهای دودکن روی  کردند. با توجه به سپرهای زنگ  ترسیدند و فرار می ها می یافتاد، روم می

 ها در مورد زهر و آتش باسیلیسک خبر داشتند. کالهخودهایشان، آن

رفت. شنل  اش شیرجه می کرد، هروقت توجه غول به نیروهای روی زمین بود، با نیزه رینا باالی سر غول پرواز می

زد. پلیبوتس نیزه سه سرش را درون زمین فرو کرد و  اش برق می خورد. زره طالیی وا تاب میارغوانی رنگش در ه

 تور سنگینش را پرتاب کرد، ولی اسکیپیو به اندازه آریون سریع بود.

                                                             
352 -Party Ponies 
 احتماال یه نوغ آرایش جنگی هست- 353
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آمدند. او طوری حواسش پرت شد  ها با عقاب جلو می بعد رینا متوجه کوهورت پنجم شد که برای کمک به آن

های پرسی نگاهی کرد و لبخند بزرگی به  و را در هوا زد، ولی اسکیپیو جاخالی داد. رینا به چشمکه غول تقریباً ا

 تحویل داد.

 «ها دور عقاب جمع بشید. رومی»صدای رینا در تمام دشت پخش شد. 

 کردند. رفت او را نگاه می ها و هیوال مثل زمانی که پرسی به طرف جلو می دورگه

 «؟این چیه این چیه؟»پلیبوتس پرسید. 

لژیون دوازدهم »پرسی احساس کرد مقدار زیادی انرژی وارد میله شد. او عقاب را باال برد و داد زد. 

 «354فولمیناتا!

اش  های طالیی رعد و برق دره را لرزاند. عقاب یک نور کور کننده را آزاد کرد و هزاران پیچک رعد و برق از بال

ک درخت مرگبار جرقه زد. به نزدیکترین متصل شد، از یکی به های ی خارج شد. و جلوی پرسی مانند شاخه

 گرفت. رفت وکامالً نیروهای رومی را نادیده می دیگری می

ی  وقتی رعد و برق تمام شد، اولین و دومین کوهورت در مقابل یک غول با صورت متعجب و چند صد تا تپه

 ه بود.خاکستر بودند. خط میانی دشمن سوخته بود و به هیچ تبدیل شد

با تعجب به پرسی خیره شد، بعد با خشم. بعد وقتی نیروهای   نظیر بود. سنتورین ی اکتاویان بی حالت چهره

 نداشت. "روم، روم"ای جز پیوستن به شعار  خودش به شادی پرداختند، هیچ چاره

 دانست که جنگ هنوز تمام نشده. پلیبوتس نامطمئن عقب رفت، ولی پرسی می

ها بود. حتی هانیبال، فیل، در له کردن این همه دشمن مشکل  هنوز در محاصره سایکالپسکوهورت چهارم 

 گفت، مورچه. پاره بود که برچسبش فقط می داشت. زره مشکی کوالر او آنقدر پاره

های متحرک هیوالها هنوز  شدند. برج ترین جبهه به طرف شهر هل داده می سربازهای قدیمی و الرها در شرقی

های غول پیکر را ناتوان کرده بودند و حاال بدون  ها عقاب کرد. گورگون ها پرتاب می آتشی سبز به خیابانهای  توپ

ها را دوباره  کردند تا آن کردند، سعی می های غول پرواز می زاده ی سنتورها و زمین مبارزه باالی باقی مانده

 آرایی کنند. صف

 «انیش رو دارم.سرجاتون بمونید. من چند تا مج»ستنو داد زد. 

                                                             
354 Twelfth Legion Fulminata 
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تو »تا باسیلیسک جدید از موهایش پایین افتاد، علف را به زهر زرد رنگ تغییر داد.   پلیبوتس نعره کشید. دوازده

تونم نابود بشم. بیا جلو، پسر نپتون. من خردت  ده، پرسی جکسون؟ من نمی کنی این چیزی رو تغیر می فکر می

 «کنم. می

داکوتا تعجب « تو سنتورین بزرگ کوهورت هستی. مواظب این باش.»تا داد. پرسی پیاده شد. میله را به داکو

من اینو با افتخار »ایدش  را انداخت و عقاب را گرفت. -کرد. بعد خودش را با افتخار صاف کرد. فالسک کول

 «کنم. حمل می

 «بکشم. فرانک، هیزل، تایسون. به کوهورت چهارم کمک کنید. من یه غول دارم که باید»پرسی گفت: 

ترین تپه نواخته شدند. یک ارتش دیگر  ها در شمالی ریپتاید را بلند کرد، ولی قبل از این که بتواند جلو برود، شاخ

های  روی تپه نمایان شد. صدها جنگجو در لباس استتار سیاه و خاکستری، مجهز به نیزه و سپر. پراکنده در صف

زد و تیرهای آتشی در تیر  ها در نور خورشید برق می ی آن ههای تیزشد ها چند جرثقیل وجود داشت. چنگک آن

 ها بود. های آن و کمان

 «ها. عالیه. آمازونی»فرانک گفت: 

 «کنه! نیروی پشتیبانی ما رسید! روم امروز سقوط می»پلیبوتس خندید. 

به طرف جنگ حرکت هایشان  هایشان را پایین آوردند و به طرف پایین تپه حمله کردند. جرثقیل ها نیزه آمازون

ها مسیرشان را تغییر دادند و به سمت شرق سپاه هیوالها  کرد. سپاه غول خوشحالی کردند، تا زمانی که آمازون

 که دست نخورده بود، حمله کردند.

 ها، به پیش. آمازونی -

کمربند  ی پیرتر رینا بود، در زره جنگ سیاه با یک در بزرگترین جرثقیل دختری ایستاده بود که شبیه نسخه

 درخشان دور کمرش.

 «ملکه هیال، اون نجات پیدا کرد.»هیزل گفت: 

 «برای کمک به خواهرم! هیوالها را نابود کنین.»ها فریاد زد.  ی آمازونی ملکه

 نابود. -

 صدای نیروهایش در دره انعکاس پیدا کرد.
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تونم همین  من میگفت،  زد. ظاهرش اینطور می رینا پگاسوسش را به سمت پرسی چرخاند. چشمانش برق می
 «ها، پیشروی کنید. رومی»رینا فریاد زد. حاال بغلت کنم. 

ها به طرف دشمن مانند درهای مرگ  ها و رومی های آمازون میدان جنگ به هرج و مرج تبدیل شد. صف

 چرخیدند.

 « تو. من. تا مرگ.»ک هدف داشت. او به غول اشاره کرد. ولی پرسی فقط ی

---- 

ها در مجرای آب با هم رو به رو شدند، که به نوعی در جنگ سالم مانده بود. پلیبوتس صاف ایستاد. تورش را  آن

 ترین طاق آجری ضربه زد و یک آبشار درست کرد. پرتاب کرد و به نزدیک

جلو، پسر نپتون. بذار من قدرتت رو ببینم! آیا آب درخواستت رو اجابت برو »پلیبوتس به پرسی متلک انداخت. 

 «ده؟ ولی من برای مقابله با نپتون به دنیا اومدم. کنه؟ آیا اون شفات می می

آمد. او مقداری از  کرد به رنگ سبز تیره در می غول دستش را درون آب برد. وقتی که آبشار از انگشت او عبور می

اش منحرف کرد. آن مایع جلوی او به زمین افتاد. با  ی پرتاب کرد و پرسی آن را با ارادهآن را به سمت پرس

 صدای هیسی نامطبوع، چمن خشکید و دود کرد.

 «کنه. کنه. بذار ببینیم با خون تو چیکار می لمس من آب رو به زهر تبدیل می»پلیبوتس گفت: 

د. آبشار را به طرف صورت غول منحرف کرد. در تورش رو به سمت پرسی پرتاب کرد، ولی پرسی جاخالی دا

مدتی که غول کور بود، پرسی جمله کرد. ریپتاید را به شکم غول فرو کرد بعد آن را بیرون کشید و عقب پرید و 

 غول را در حال غرش کردن به خاطر دردش رها کرد.

 -فقط تلوتلو خورد و به آیکور توانست هر هیوالی کوچکتری را به خاک تبدیل کند، ولی پلیبوتس این حمله می

 شد. ریخت، نگاه کرد. زخم همین حاال داشت بسته می که از زخمش بیرون می -خون نامیرایان

 «کنم. تالش خوبی بود، دورگه، ولی من هنوزم خردت می»دندان قروچه کرد. 

 «ولی باید اول منو بگیری.»پرسی گفت: 

 چرخید و به طرف شهر دوید.

 «کنی، ترسو؟ سرجات بمون و بمیر. چی؟ تو فرار می»غول با تعجب گفت. 

 ای داشت. تواند پلیبوتس را تنها بکشد. ولی نقشه دانست که نمی پرسی میلی در انجام دادن آن نداشت. می
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 لولید، عبور کرد. هایش داشت می از خانم اولری، که با تعجب به باال نگاه کرد و گورگونی بین دندان

 شد.  زد، دنبال می و توسط یک غول که برای کشتن فریاد می« من خوبم.»وید داد زد: د پرسی در حالی که می

از روی یک عقرب در حال سوختن پرید و زمانی که هانیبال یک سایکالپس را طرف او انداخت، خم شد. در 

اطراف او . اال 355کرد، مثل بازی موش کور را بزن ها را له می زاده ی چشمش، تایسون را دید که زمین گوشه

ی  ها نقطه زاده ران. ران زمین»داد.  داد و ابالغیه می شد جاخالی می زد و از چیزهایی که پرتاب می بال می بال

 «حساسیه.

 خرد شد!

 خوبه. بله. تایسون رانش رو پیدا کرد. -

 «پرسی به کمک احتیاج داره؟»تایسون گفت: 

 من خوبم. -

 شد. پرسی به دویدن ادامه داد. میخیلی سریع نزدیک « بمیر.»پلیبوتس فریاد زد: 

ها و سنتورها را نابود  رفتند، کارپوی ای دور، او هیزل و آریون را دید که در میدان جنگ چهارنعل می در فاصله

ولی آریون لگدکوبش کرد و آن را به یک تپه « دم. گندم! من بهت گندم می»کردند. یک روح گندم فریاد زد:  می

ملکه هیال و رینا نیروهایشان را متحد کردند، جرثقیل و پگاسوس با هم حرکت کردند  گندم صبحانه تبدیل کرد.

انداختند. فرانک خودش را به یک فیل تغیر داد و  های تاریکشان را به روی جنگجویان شکست خورده می و سایه

کرد که به  رأت میچند سایکالپس را له کرد و داکوتا عقاب طالیی را باال نگه داشته بود، هر هیوالیی که ج

 کرد. کوهورت پنجم نزدیک شود را با آذرخش منفجر می

 ها خوب بود، ولی پرسی به یک نوع دیگر از کمک احتیاج داشت. او به یک خدا احتیاج داشت.  ی این همه

از به عقب نگاه کرد و غول را دید که تقریباً یک بازو با او فاصله دارد. برای این که زمان بخرد، کنار یکی 

های آبراه نشست. غول نیزه سه شاخش را پرتاب کرد. وقتی ستون لرزید، پرسی از آب رها شده استفاده  ستون

 کرد تا چند تن آجر را روی سر غول خراب کند.

 پرسی برای رسیدن به مرزهای شهر دوید.

                                                             
355 -whack-a-mole 
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نگیش باز شد در های س تر بود. چشم فوت آنطرف ۱۹نزدیک ترن مجسمه خدا تقریباً « ترمینوس.»فریاد زد: 

 دوید. حالی که پرسی به طرف آن می

 «ها آتیش گرفتن! اونا رو از اینجا بیرون کن پرسی جکسون. کامالً غیرقابل قبوله. ساختمون»او شکایت کرد: 

 «کنم. ولی این غول، پلیبوتس، مزاحمه. دارم سعی می»گفت: 

 یه دقیقه ببخشید. -دونم، صبر کن بله! می -

آمد و ناگهان بخار شد  ها می ی آتش سبز رنگی به باالی سر آن را محکم بست. گلولههایش  ترمینوس چشم

تر  تونن متمدن باشن و آهسته ها رو بگیرم. چرا اونا نمی تونم جلوی همه گلوله من نمی»ترمینوس شکایت کرد. 

 «حمله کنن؟ من فقط یه خدام.

کنن... این تنها  یک خدا و یه دورگه همکاری می کمکم کن غول رو بکشم. و همه اینا تموم میشه.»پرسی گفت: 

 «راهیه که اونو بکشیم.

کشم. این تو شرح وضایف من  ها رو نمی کنم. من غول ها محافظت می من از حریم»دماغش را باال کشید. 

 «نیست.

 وخدا با اوقات تلخی جیغ کشید.« ترمینوس، یاال.»پرسی یک قدم دیگر به جلو برداشت. 

 نمیشه.  356ا، مرد جوان! هیچ سالحی داخل مرز پومریانهمون جا وایس -

 ولی بهمون حمله شده. -

 شم. کنن من خیلی خیلی عصبانی می برام مهم نیست. قانون، قانونه. وقتی مردم قانون رو رعایت نمی -

 «اون فکر رو نگه دار.»پرسی لبخند زد. 

 «هی، زشته.»به سمت غول دوید. 

 رررااااررر. -

شد  ریخت، به زهر تبدیل می های ستون سوراخ سوراخ شده بود. آب هنوز از او پایین می خرابیپلیبوتس به خاطر 

 و اطراف پایش یک پاتالق دودزا درست کرده بود.

                                                             
356 Pomerian Line 
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ی سه شاخش را برداشت. حاال از آن هم سم سبز رنگ  نیزه« شی. تو... تو به آرومی کشته می»غول قول داد. 

 ریخت. پایین می

شد. وقتی آخرین هیوال هم نابود شد، دوستان پرسی جمع شدند و شروع به  اشت تموم میها جنگ د اطراف آن

 ای اطراف غول کردند. درست کردن حلقه

کنم. هر روز  ت می کنم، پرسی جکسون. من زیر دریا شکنجه من تو رو زندانی می»قروچه کرد.  پلیبوتس دندان

 «کنم. می تر ده و هر روز من تو رو به مرگ نزدیک آب شفات می

 «کشمت. ای هست، ولی فکر کنم من فقط می پیشنهاد عالی»پرسی گفت: 

 پلیبوتس با خشم نعره کشید. سرش را تکان داد و باسیلیسک بیشتری پایین ریخت.

 «برید عقب.»فرانک هشدار داد. 

ها و افراد  باسیلیسکها به وجود آمد. هیزل آریون را حرکت داد و خودش را بین  هرج و مرج جدیدی در صف

اردوگاه قرار داد. فرانک خودش را تغییر داد... به چیزی کوچک و خزدار تبدیل شد... یک راسو؟ پرسی فکر کرد 

ها به اطراف  ها کامالً ترسیدند. آن ها حمله کرد، آن فرانک عقلش را از دست داده، ولی وقتی فرانک به باسیلیسک

 دنبالشان بود در تعقیب و گریز داغ راسویی بودند. خزیدند در حالی که با فرانک که می

پلیبوتس نیزه سه شاخش را باال آورد و به پرسی حمله کرد. وقتی پلیبوتس به مرز پومریان رسید، پرسی مثل یه 

 گاوباز کنار پرید. پلیبوتس به آن طرف مرز شهر غلت خورد.

 .«خالف قوانینه. این خودشه»ترمینوس فریاد زد. 

 خم کرد، واضحاً به خاطر این که توسط یک مجسمه خطاب واقع شده بود، گیج بود.پلیبوتس ا

 «تو چی هستی؟ خفه شو.»غرغر کرد. 

 مجسمه را هل داد و به طرف پرسی چرخید.

کنی؟ اونا دستای منن که دور  کنم، حسش می . من دارم خفت میعصبانیمحاال من »ترمینوس جیغ کشید. 

 «خوام اینقدر با سرم محکم بزنم به سرت که... بیا اینجا! میگردنت هست، تو گردن کلفت. 

 بسه! -

 غول به جلوی مجسمه قدم برداشت و آن را به سه قسمت پایه، نیم تنه و سر تقسیم کرد.
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 «تو نتوستی! پرسی جکسون، یه قرار داشتیم! بیا این تازه وارد رو بکشیم.»ترمینوس داد زد. 

پرسی حمله کرد تا اینکه دیگر دیر شده بود. پرسی پرید، از روی زانوی غول  غول اینقدر بلند خندید که نفهمید

های آهنی روی زره سینه پلیبوتس فرو کرد، تیغه شمشیر برنز الهی تا  باالتر پرید و ریپتاید را به یکی از دهان

 د و زمین افتاد. ی مجسمه ترمینوس خور اش فرو رفت. غول به عقب تلوتلو خورد، پایش به پایه دسته درون سینه

 زد، پرسی سر مجسمه را برداشت. اش را چنگ می ی شمشیر درون سینه کرد بلند شود و تیغه زمانی که سعی می

 «تونی منو تنهایی شکست بدی. شی. تو نمی وقت برنده نمی تو هیچ»غول ناله کرد. 

 من تنها نیستم. -

 «تم ترمینوس آشنا بشی. اون یه خداست!خوام که با دوس می»پرسی سر سنگی را جلوی صورت غول گرفت. 

خیلی دیر، آگاهی و ترس درون صورت غول حک شد. پرسی با تمام قدرتش سر خدا را به بینی پلیبوتس کوفت 

 و غول حل شد، به یک کپه از جلبک دریایی، پوست خزنده و کثافت سمی خرد تبدیل شد.

 پرسی لنگان کنار رفت، کامالً خالی از انرژی.

 «ده که از قوانین روم اطاعت کنه. ها، این بهش یاد می»وس گفت: سر ترمین

کردند  نشینی می ی چند هیوال که داشتند عقب ای میدان جنگ به جز صدای آتش و صدای ترسیده برای لحظه

 در ساکت فرو رفته بود.

 و خانم اولری آنجا بودند. های پاره اطراف پرسی را گرفتند. تایسون، اال ها با لباس ها و آمازونی یک گروه از رومی

 خورد. زدند. آریون با خوشحالی یک سپر طالیی را می فرانک و هیزل با افتخار به او نیشخند می

 «پرسی، پرسی.»ها شروع به فریاد زدن کردند:  رومی

راتور، پ»دور او را شلوغ کردند و قبل از این که بفهمد، او را روی سپرهایشان بلند کردند. فریاد تغییر کرد، 

 «پراتور.

های  ها خود رینا بود، که دستش را باال آورد و دست پرسی را برای تبریک گرفت. بعد جمعیت رومی جلوی آن

اش بردند، به  کن او را اطراف مرز پومریان چرخاندند، کامالً مراقب حریم ترمینوس بودند و او را به خانه شادی

 اردوگاه ژوپیتر. 
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LI 

 پرسی

 مهدیهمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

 و پرسی با این موضوع مشکلی نداشت. جشن فورچونا هیچ ربطی به ماهی تن نداشت

جایی ها هم از آنها و الرها سالن غذا را برای غذایی زیاده از حد پر کرده بودند. حتی فانها، آمازونیکمپ نشین

های بادی با سرعت در اتاق حرکت دعوت بودند. حوریها بعد از مبارزه کمک کرده بودند، که در پانسمان زخمی

رساندند و های پیتزا، همبرگر، استیک، ساالد، غذاهای چینی و  سینی غذاهای مکزیکی را میکردند و سفارشمی

 کردند.همه با آخرین سرعتشان حرکت می

 ی خوبی داشتند.ی طاقت فرسا، همه روحیهبرخالف مبارزه

ها که قبالً مرده بودند و به زندگی برگشته بودند، مثل گوین، به داد کمی از کمپ نشینسوانح جدی نبودند و تع

پوشی کرده بود، یا شاید پلوتو از آن افراد گذشته بود، مثل جهان زیرین برده نشده بودند. شاید تاناتوس چشم

 همان کاری که برای هیزل کرده بود.

 کرد.کس غرولند نمیقضیه هرچه بود، هیچ

دیگر از عرض آویزان شده بودند. عقاب طالیی ترمیم شده با غرور های رنگارنگ آمازون و روم کنار یکمپرچ

شیپورهایی نماد فراوانی که پر از آبشارهای  -357پشت میز فرمانده ایستاده بود و دیوارها با کورنوکوپیاها

 تزئین شده بودند.-های تازه پخته شده بودندمیوه،شکالت و شیرینی

پریدند و شدند از تختی به تخت دیگر میها گرم گرفته بودند و وقتی خوشحال میها به خوبی با آمازونی رتکوهو

آمد گویی شد. پرسی جایش را بارها عوض کرد، چون یک بار هم به همه جا، وقتی که به سربازان پنجم خوش

 کرد.شامش را گم می

                                                             
357 cornucopias 
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ها هم یکسان بود. یک بار کینزی، که به نظر برای آمازونی -گرفتهای زیادی صورت میاندازیها و مچالس زدن

داد که ای که در سیاتل پرسی را خلع سالحش کرده بود، گیرش انداخت. او باید برایش توضیح میآمازونی

ها که آنخودش یک دوست دختر داشت. خوشبختانه کینزی خوب فهمید. برای پرسی تعریف کرد بعد از این

چطور هیال رقیبش اوتررا را تا حد مرگ در دو دوئل متوالی شکست داد،  -دند چه اتفاقی افتادسیاتل را ترک کر

 نامیدند.شان را هیال دو بار کشته شده میها حاال ملکهکه بنابراین آمازونی

ت به یه اوتررا دومین بار مرده موند. باید از تو تشکر کنیم. اگه یه وق»زد گفت: هایش را به هم میکینزی که مژه

 «العاده بشی.ی اتو کشیده و سرهمی نارنجی فوقدوست دختر جدید نیاز داشتی... خوب، فکر کنم تو با یقه

 کرد یا نه. مؤدبانه از او تشکر و جایش را عوض کرد. توانست بگوید او داشت شوخی میپرسی نمی

نرانی کوچکی کرد. او به طور رسمی سخ 358ها از حرکت ایستادند، ریناوقتی همه غذایشان را خوردند و بشقاب

 آمد گفت و برای کمکشان تشکر کرد. بعد خواهرش را در آغوش کشید و همه دست زدند.ها خوشبه آمازونی

 ی سکوت باال برد.رینا دستانش را به نشانه

 -من و خواهرم هیچ وقت چشم تو چشم نشده بودیم -

 هیال خندید.

 این انکار حقیقته ها! -

-ها پیوست، من به اردوگاه ژوپیتر. اما همینطوری که دارم اطراف سالنو نگاه میاون به آمازونی: »رینا ادامه داد

تون های درستی کردیم. به طور عجیبی سرنوشتمون توسط قهرمانی که همهکنم هردومون انتخابکنم، فکر می

 «پرسی جکسون. -ش کردید، ممکن شدتازه توی میدون جنگ فرمانده

 هایشان را به سالمتی پرسی باال بردند و او را با اشاره صدا زدند.شد. دو خواهر لیوانتشویق بیشتر 

دانست چه بگوید. او اعتراض کرد که واقعاً بهترین فرد برای کردند، اما پرسی نمیهمه درخواست سخنرانی می

 اش را برداشت. زیها او را با تشویق ساکت کردند. رینا نشان کارآمونشینفرماندهی نبوده، اما کمپ

ها همه فکر او بود. اکتاویان نگاه زشتی به او انداخت، بعد به سمت جمعیت برگشت و طوری لبخند زد گویی این

ها را خوشبخت او خرسی عروسکی را پاره پاره کرد و خوش اقبالی را برای سال جدید اعالم کرد. فورچونا آن

 «پرسی جکسون، پسر نپتون، سال اول خدمت!»اد و فریاد زد: کرد! او دستش را ازر وی دست پرسی عبور د می

                                                             
358 Reyna 
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 ی نظامی.، و یک درجهSPQR 359نمادهای رومی روی دست پرسی داغ گذاشته شدند، یک سه شاخه، 

 داد، اما پرسی موفق شد داد نزند.انگار کسی اتوی داغی را روی پوستش فشار می

 «ارم درد کشیده باشی.امیدو»اکتاویان او را در آغوش گرفت و زمزمه کرد: 

 بعد رینا به او مدال عقاب و شنل بنفشی داد؛ نمادهای فرمانده.

 ملکه هیال به پشتش زد.

 پرسی، تو اینا رو کسب کردی، و من تصمیم گرفتم نکشمت. -

 «ام، مرسی.»پرسی گفت: 

خواستند سر میزشان ها میی کمپ نشیناو یک بار دیگر راهش را از میان سالن شلوغ باز کرد، چون همه

 بشیند.

خورد و شمشیرش را دوباره کرد؛ در حالی که روی ردای درخشانش سکندری میویتلیوس الر او را دنبال می

 گفت چطور ترقی پرسی به سمت سرافرازی را پیشگویی کرده بود.کرد و به همه میراست و ریس می

 «و استعدادشو سریع تشخیص دادم. ازش خواستم به گروه پنجم بپیونده»روح با افتخار گفت: 

 های شیرینی در هر دستش ظاهر شد:دان فان با کاله پرستاری به سر و کپه

 س! هی، پول خرد اضافی داری؟العادهپسر، تبریک مبریک! فوق -

دید چه خوب با هیزل و فرانک رفتار کشید، اما خوشحال بود که میپرسی به خاطر این همه توجه خجالت می

ها لیاقتش را داشتند. حتی حرف دوباره نوشتن اسم پدر زدند و آنها را ناجی روم صدا میهمه آن شود.می

 نشده بود. ۶۰۹۱ی لرزههم در لیست افتخارات لژیون شد. ظاهراً او اصالً باعث زمین 360پدربزرگ فرانک، شن الن

ا بودند. تایسون به سفارش دادن پرسی برای مدتی پیش تایسون و اال نشست که مهمانان افتخاری میز داکوت

خورد. اال روی رساندند میها را میهایی که آنها را به سرعت حوریی بادام زمینی ادامه داد و آنسانویچ کره

 های دارچینی گاز زد.ی او باالی تخت نشست و خشمگینانه به نان ساندویچیشانه

، جشن 361ست و چهار ژوئن روز خوبیه. تولد روی دیزنیها خوبه. بینون ساندویچی دارچینی برای هارپی»گفت: 

 «فورچونا و روز استقالل زنزیبر و تایسونه.
                                                             

359 SPQR مجلس سنا و مردم روم 
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 او به تایسون نگاهی کرد، بعد سرخ شد و نگاهش را به جای دیگری انداخت.

جا را ترک کردند. پرسی و دوستانش به سمت شهر راهی شدند، که کامالً از مبارزه بعد از شام تمام لژیون آن

ها خاموش شده بودند، بیشتر آثار پاک شده بودند، و شهروندان مصمم بودند که بود پیدا نکرده بود، اما آتشبه

 جشن بگیرند.

خوش اومدی، »ای به سر گذاشته بود. او گفت: ی ترمینوس کاله کاغذی مهمانیدر مسیر پومریان، مجسمه

 «تر کنی. غون کنی، فقط کافیه لبخوای صورت غوال رو دافرمانده. اگه تا وقتی توی شهری می

 «مونه!مرسی ترمینوس، یادم می»پرسی گفت: 

بهتر شد. دستیار من کجاست؟  -تره. اوناهاآره، خوبه. سمت چپ شنل فرماندهیت یه اینچ کوتاه -

 !362جولیا

قتی بیرون دوید. امشب پیراهن سبزی به تن کرده بود و موهایش هنوز بافته بودند. و دخترک از پشت پایه

های مهمانی باال ای را پر از کالههای جلویش در شرف در آمدن بودند. او جعبهلبخند زد، پرسی دید دندان

 گرفت. 

 داد.اش را نشان میپرسی سعی کرد رد کند، اما او چشمان بزرگ ستودنی

 «دارم.اوه، البته. من تاج آبیه رو برمی»پرسی گفت: 

من وقتی بزرگ بشم »ای را پیشنهاد کرد و موقرانه به هیزل گفت: دریاییدخترک به هیزل کاله طالیی دزد 

 «شم.شبیه پرسی جکسون می

 هیزل لبخندی زد و موهایش را به هم ریخت.

 چیز خوبیه که شبیهش بشی، جولیا. -

هرچند، فرانک ژنگ هم »داشت که شبیه سر یک خرس قطبی بود، گفت: فرانک در حالی که کالهی بر می

 «خوبه.

 «فرانک!»یزل گفت: ه
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های چند رنگ روشن شده بود، به حرکت ادامه هایشان را سرشان کردند و به سمت بازار که با فانوسها کالهآن

های خیابانی فضا ای داشتند و نوازندهها فعالیت سرزندهشاپها با رنگ بنفش روشن شده بودند، کافیدادند. فواره

فهمید. شاید یک سنت موسیقی اهای زیر بغلی. )پرسی این آخری را نمیرا با صدای گیتار، چنگ، فلوت و صد

 قدیمی رومی بود.(

ی الهه اریس هم باید در جو مهمانی بوده باشد. همانطور که پرسی و دوستانش از کنار ساختمان تخریب شده

ه برکت دیگری هم ای در آسمان شب پدیدار شد. بدبختانه الهکمان خیره کنندهگذشتند، رنگینمجلس سنا می

دار بدون چسب، که پرسی حساب کرد یا پاک های خندهفنجانیسازی کیکای از شبیهباران آهسته -فرستاد،

 ساختند.های فنجانی آجرهای بزرگی میکنند کیکتر میکردن را سخت و یا بازسازی را آسان

 مالیدند ادامه داد.هایشان را میچنان شانهها با هیزل و فرانک، که همبرای مدتی پرسی به پرسه زدن در خیابان

 «ها، شما برید.م بچهمن یه کم خسته»سرانجام گفت: 

 ها به مقداری تنهایی احتیاج داشتند.توانست بگوید که آنهیزل و فرانک اعتراض کردند، اما پرسی می

کرد. باالخره او شریکی می وقتی به سمت کمپ برگشت، خانم اولری را دید که در زمین مارس با هانیبال بازی

خوردند، کردند، با شدت به هم میها بازی میهای پر سرو صدا بکند. آنپیدا کرده بود که همراهش بازی

 گذراندند.ای میکردند و در کل اوقات عالیسنگرهای همدیگر را خراب می

جا ایستاده بود و بود که با هیزل آن ها پیشهای قلعه ایستاد و به دره خیره شد. به نظر مدتپرسی جلوی دروازه

 انداخت. حاال بیشتر عالقه داشت افق شرقی را تماشا کند.اولین نگاهش را به کمپ می

داد ای که به کمپ ژوپیتر اهمیت میرسیدند. به همان اندازهها میفردا، شاید روز بعد، دوستانش از کمپ دورگه

 -هانیویورک و کمپ دورگه -اش بودکند. او مشتاق زندگی قدیمی ی آنابث صبرتوانست برای دیدن دوبارهنمی

ها تمام های گایا و غولگفت ممکن بود بازگشتش به خانه مدتی طول بکشد. دردسرسازیاما چیزی به او می

 کهی دوم را در ویاپرینسیپالیس به او داده بود. اما پرسی به محض اینی فرماندهاصالً! رینا خانه -نشده بود

ی قشنگی بود اما پر از وسایل جیسون گریس هم جا بماند. خانهتواند آندانست که نمیداخلش را نگاه کرد، می

ی خواست خانهکرد، نمیکه لقب فرماندهی او را ازش گرفته بود احساس ناراحتی میبود. پرسی از پیش برای این

شد، و پرسی مطمئن بود که او با کشتی سر خراب می ی کافیاو را هم بگیرد. اوضاع با برگشت جیسون به اندازه

 آمد.اش میاژدهایی

 ی گروه پنجم رفت و از تخت خوابش باال رفت. فورا خوابش برد.پرسی به سمت سربازخانه

 کرد.خواب دید که داشت جونو را در لیتل تایبر حمل می
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زد و الالیی گردن پرسی چنگ زده بود، لبخند میای را پوشیده بود، و همانطور که به جونو لباس خانم پیر دیوانه

 خواند.ای را میقدیمی یونانی

 «خوای بزنی تو دهنم عزیزم؟هنوزم می»جونو پرسید: 

 پرسی وسط جریان رودخانه ایستاد، او را رها کرد و در رودخانه انداخت.

 ای که جونو با آب برخورد کرد، ناپدید و در ساحل ظاهر شد.لحظه

 «اوه، ای وای! خیلیم قهرمانانه نبود، حتی تو خواب!: »قد قد کرد

-هشت ماه، تو هشت ماه از زندگی منو دزدیدی برای یه جست و جو که یه هفته بیشتر طول نمی»پرسی گفت: 

 «کشید، چرا؟

ن های کوتاهتون. هشت ماه که چیزی نیست عزیز من. مها با اون زندگیشما فانی»او با مخالفت اه و اوهی کرد: 

 «رو از دست دادم. 363یه بار هشت قرنو از دست دادم. بیشتر امپراطوری بیزانس

 پرسی قدرت رودخانه را احضار کرد، که دورش چرخید و به شکل آب سفید کف آلودی درآمد.

مون باید عالی زمان بندی بشه. خوایم گایا رو شکست بدیم نقشهخوب حاال، بد خلق نشو. اگه می»جونو گفت: 

 «به جیسون و دوستاش نیاز داشتم که بیان منو از زندانم آزاد کنن... اول، من

 زندانت؟ تو توی زندان بودی و اونا بهت اجازه دادن بیای بیرون؟ -

زده نشو، عزیزم! من یه پیرزن شیرینم! در هرحال تو تا االن بهت توی اردوگاه ژوپیتر خیلی شگفت -

ترین وضعشون نجات بدی. هشت ماه وسطش... از بحرانیها رو احتیاج نشده بود، که حاال باید رومی

افتم، پشت ژوپیتر رو کنم، پسرم. با گایا در میای دارم که دارم روشون کار میهای دیگهخوب، من نقشه

کار من تمام ساعته! اگه مجبور بودم شما رو از هیوالهای گایا و  -کنمدارم، از دوستات محافظت می

نه، خیلی بهتره که یه  -تو رو از دست دوستات تو شرق آمریکا قایم کنم،  ها هم حفظ کنم، ونقشه

 شدی، یه توپ آزاد بودی.پرتیم میچرت امن بزنی. تو عامل حواس

 پرتی،عامل حواس -

 تر به دورش چرخید.او آب اطرافش را احساس کرد که با عصبانیتش اوج گرفت و سریع

 توپ آزاد. -

                                                             
363 Byzantine روم شرقی 
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 حالم که فهمیدی.دقیقاً، خوش -

تر در ساحل ظاهر طرفکرد، اما جونو به راحتی غیب شد و آنپرسی موجی فرستاد که روی پیرزن سقوط می

 شد.

جا عالی بود. اونا حاال بهت بندیت اینگم. زماندونی که من راست میوای! توی حال بدی هستی، اما می»گفت: 

ها ی، جیسون گریس یاد گرفت که به یونانیاعتماد دارن. تو یه قهرمان رومی هستی. و این وسط که خواب بود

 «کنید.ها رو متحد میاعتماد کنه. اونا وقت داشتن که آرگوی دوم رو بسازن. تو و جیسون با هم کمپ

چرا من؟ منو تو هیچ وقت آبمون با هم تو یه جوب نرفته. چرا باید یه توپ آزادو توی تیمت »پرسی پرسید: 

 «بخوای؟

کنی، ولی وقتی پای دوستات میاد رسی جکسون. خیلی اوقات ناگهانی عمل میشناسم، پچون تو رو می -

دی. تو چسبی  نمایی. وفاداریت ثابته و وفاداری رو به دیگران هم میی قطبوسط، به باثباتی عقربه

 کنه.هستی که این هفتا رو متحد می

 «خواستم چسب باشم.عالیه، من همیشه می»پرسی گفت: 

های المپیوس باید متحد بشن. بعد از پیروزیت در برابر کرونوس قهرمان»را در هم گره زد: جونو انگشتان کجش 

 «ترسم این عزت نفس ژوپیترو جریحه دار کرده باشد.توی منهتن... خوب، من می

 «کرد.چون حق با من بود، و اون اشتباه می»پرسی گفت: 

 ای باال انداخت.خانم پیر شانه

ها ازدواج من، اما افسوس! همسر مغرور و لجوج من قبول نکرد از د از میلیونباید بهش عادت کنه. بع -

ها جنگید و گایا رو شه با غولخداهای کامل دوباره کمک بخواد. اون اعتقاد داره بدون تو هم مینیمه

دونم. اما تو باید خودتو ثابت کنی. فقط با پرواز به سمت به دوباره سر جاش نشوند. من بهتر می

ی تونی ژوپیترو قانع کنی که لیاقت مبارزه شونه به شونههای باستانی و بستن درهای مرگ میزمینسر

 شه که از تروی پرواز کرد!خدایانو داری. این بزرگترین جست و جو بعد از آئناس می

 «ها با هم کنار نیان؟ها و یونانیبعد اگه موفق نشیم چی؟ اگه رومی»پرسی گفت: 

گم، پرسی جکسون. کسی که برات بیشترین پیش برنده به حساب میاد. اینو بهت میبعد گایا از  -

 کسی که بیشتر از همه از من بدش میاد. -ترین فرد بهتهتراشه نزدیکدردسرو می
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آنابث؟ تو هیچ وقت ازش خوشت نیومد. حاال داری بهش »گیرد: پرسی احساس کرد عصبانیتش دوباره اوج می

 «شناسی. اون کسیه که من باید بخوام هوامو داشته باشه.اصالً اونو نمی گی دردسرساز؟ تومی

بینیم، قهرمان جوان. وقتی به روم برسی اون یه کار سخت پیش روش داره. حاال می»الهه با خشکی لبخند زد: 

 «دونم.که دنبالش هست یا نه... من نمیاین

 بید. وقتی موج کنار رفت، او رفته بود.پرسی مشتی آب احضار کرد و آن را در صورت آن خانم کو

 رودخانه، چرخان از کنترل پرسی خارج و او در سیاهی گرداب محو شد.
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LII 

 پرسی

 علی رجبرمترجم: 

 وبگاه افسانه هاویراستار: 

صبحانه را سریع خوردند، بعد به طرف شهر حرکت کردند قبل از این  صبح روز بعد پرسی، هیزل و فرانک

 خواهد و هروقت که بخواهد برود. توانست هرجا که می که سنا شروع به کار کند. االن که پرسی پراتور بود، او می

رست خوابیده بودند. تایسون روی یک تخت د توی راه، از اصطبل عبور کردند، جایی که تایسون و خانم اولری

شده از یونجه کنار اسب شاخدار خمیازه کشید، نگاه سعادتمندی روی صورتش بود، مثل اینکه او خواب پونی 

برای  364هایش را با پنجه هایش پوشاند. روی سقف اصطبل، اال دید. خانم اولری روی پشتش چرخید و گوش می

یر پرهایش جمع شده بود. وقتی به ای از طومارهای قدیمی رومی النه درست کرده بود، سرش ز خودش با کپه

میدان رسیدند، نزدیک فواره نشستند و باال آمدن خورشید را نگاه کردند. شهروندان از همین حاال مشغول جمع 

های جشن از جشن دیشب بودند. گروه مهندسین مشغول درست  های تقلبی، کاغذ رنگی و کاله کردن کیک

 پلیبوتس را نشان دهد.کردن یک مجسمه جدید بودند که پیروزی بر 

یک رژه دور شهر که بعد از آن یک  -معمولی برای آن سه تا 365هیزل گفت، او حتی شنیده که یک تریومف

ها وقت  ها هیچوقت شانس آن را نخواهند داشت. آن دانست آن ولی پرسی می -و جشن هست 366هفته بازی

 نداشتند.

 ها گفت.  ی رؤیایش با جونو به آن پرسی درباره

 «دیشب سر خدایان شلوغ بوده. بهش نشون بده، فرانک.»اخمی کرد:  هیزل

                                                             
364 Ella- 
365 - triumphfیک جور جشن پیروزی 
 منظورش بازی های المپیک هست - 366
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فرانک دستش را درون جیبش کرد. پرسی فکر کرد، ممکنه تکه هیزمش را بیرون بیاورد، ولی به جایش، یک 

 کتاب و یک نوشته روی یک کاغذ قرمز دید.

 «ت با پری دندون.اینها زیر بالشت من بود امروز صبح. مثل مالقا»ها را به پرسی داد.  آن

367هنر جنگ"کتاب 
368سان تزو"نوشته  "

توانست حدس بزند  بود. پرسی اصالً درباره آن نشنیده بود، ولی می "

 چه کسی آن را فرستاده است. نامه را خواند:

ی مادرت بود. یه دور بخونش.  کارت عالی بود، پسر. بهترین سالح یک مرد واقعی ذهنشه. این کتاب مورد عالقه"
 ".)پ.ن( امیدوارم دوستت پرسی یه مقدار احترام به من یاد گرفته باشه

 «کنم آرس بتونه بخونه. وای. شاید مارس با آرس فرق داره. فکر نمی»پرسی کتاب را پس داد. 

دونستند. توی  فداکاری زیاد همین جا صورت گرفت، همشون پیامد جنگ رو می»فرانک برگه را کنار گذاشت. 

به من گفت، من باید وظیفم رو در باالترین درجه زندگیم قرار بدم، یا در جنگ شکست ونکوور، مارس 

ام، پس  خوریم. من فکر کردم، منظورش آزاد کردن تاناتوس هست، ولی حاال... مطمئن نیستم. من هنوز زنده می

 «شاید چیزهای بدتری در راهن.

گفت فرانک همه چیز را به او نگفته است.  و میفرانک دستپاچه به پرسی نگاه کرد، پرسی حسی داشت که به ا

 کرد اگر مارس چیزی در مورد او گفته بود، ولی پرسی مطمئن نبود بخواهد آن را بداند. تعجب نمی

ی خانوادگیشان را دید. او مادر و  گذشته از این، فرانک به اندازه کافی فداکاری کرده بود. او سوختن خانه

 مادربزرگش رو از دست داد.

تونه  سوختی تا جستجو رو نجات بدی. مارس نمی تو جونت رو به خطر انداختی تو داشتی می»رسی گفت: پ

 «انتظار بیشتری داشته باشه.

 «شاید.»فرانک با تردید گفت:  

ها امروز صبح به نظر راحت تر بودند کنار هم، نه کامال عصبی و بچگانه. پرسی  هیزل دست فرانک را فشار داد. آن

 کردند. او امیدوار بود، ولی تصمیم گرفت بهتر است نپرسد. ها شروع به قرار گذاشتن می کرد اگر آن نمیتعجب 

 «هیزل، در مورد تو چطور؟ هیچ حرفی از پلوتو شنیدی؟»پرسی پرسید: 

                                                             
367 -The Art of War 
368 -Sun tzu 
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یق کنم او از طر هرچند، من فکر می»اضافه کرد. « نه.»هیزل به پایین نگاه کرد. چند الماس زیر پایش ظاهر شد. 

 «تاناتوس یک پیام به من فرستاد. اسم من توی لیست روح های فرار کرده نبود. اون باید باشه.

 «کنی پدرت بهت یه تخفیف داده؟ تو فکر می»پرسی گفت: 

تونه منو ببینه یا حتی باهام حرف بزنه بدون اینکه اعتراف کنه من  پلوتو نمی»اش را باال انداخت.  هیزل شانه

کنم پدرم  وره قوانین مرگ رو اجرا کنه و تاناتوس منو به دنیای زیرین برگردونه. من فکر میام. پس مجب زنده

پرسی به طلوع نگاه کرد، امیدوار بود که « خواد من نیکو رو پیدا کنم. کنم اون می چشمش رو بسته. من فکر می

 یک کشتی جنگی از آسمان به زمین بنشیند. تا حاال هیچی.

 «ریم. کنیم. همین که کشتی به اینجا برسه به روم می رادرت رو پیدا میما ب»پرسی قول داد: 

 زدند. های نگرانی را رد و بدل کردند، مثل اینکه همین حاال داشتند درباره این حرف می هیزل و فرانک نگاه

دونیم که یه  میخوای باهات بیایم، ما باهاتیم. ولی، مطمئنی؟ منظورم اینه که... ما  پرسی... اگه می»فرانک گفت: 

تونی هرکسی رو که بخوای از اردوگاه ژوپیتر برداری. اگه ما جزو  تن دوست توی اون اردوگاه داری. و حاال می

 «کنیم.... هفت نفر نیستیم، درک می

کنم؟ بعد از زنده موندن از دست  کنی من تیمم رو ول می کنی؟ تو فکر می داری شوخی می»پرسی گفت: 

 «ها. خیال بچه از دست آدم خوارها و مخفی شدن زیر تنه غول آبی؟ بی ها، فرار کردن گندم

ی آسودگی بود که زنده بودند، با  ها نیشخند زدند، شاید یه خورده زیاد، اما مایه ی آن تنش از بین رفت. هر سه

در سایه های نگران کننده  درباره رؤیارویی -حداقل برای مدتی -تابید و نگران نبودن گرمای خورشید که می

 ها. تپه

، و نشانه حک شده آتنا در روم... 369ی فرزند خرد درباره -پیشگویی که اال به ما داد»هیزل نفس عمیقی کشید. 

 «دونی اینا درمورد چیه؟ می

ی سختی را در پیش دارد و اینکه او  پرسی رؤیایش را به خاطر آورد. جونو به او هشدار بود که آنابث وظیفه

 ترساند. توانست این را باور کند، ولی هنوز... این او را می آورد. پرسی نمی می ستجو به ارمغان مشکالتی را برای ج

 «مطمئن نیستم. شاید پیشگویی هنوز ادامه داره. شاید اال بتونه بقیش رو به خاطر بیاره.»او اضافه کرد. 

اینه که، واسه امنیت خودش. اگه  منظورم -ما باید اونو با خودمون ببریم»فرانک کتاب را به جیبش فرو کرد. 

 «اوکتاویان بفهمه که اال کتاب پیشگویی رو حفظه...
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کرد تا قدرتش را در اردوگاه حفظ کند. حاال که پرسی شانس  ها استفاده می پرسی لرزید. اوکتاویان از پیشگویی

که خودش را نشان دهد. اگه  گشت های دیگری می شدن را از بین برده بود، اوکتاویان دنبال راه 370او برای پراتور

 آورد... اال را بدست می

 ...«تو درست میگی. ما باید ازش مواظبت کنیم. من فقط امیدوارم بتونیم متقاعدش کینم که »پرسی گفت: 

 پرسی. -

ها به  زد. وقتی آن ها دوید، اال کنارش با یک پاپیروس در چنگالش بال می تایسون از آن طرف میدان به طرف آن

 رسیدند، اال پاپیروس را روی پای پرسی انداخت.فواره 

 «پست سفارشی. از یک هاله. یک روح طوفان. بله. اال یک پست سفارشی دریافت کرده.»اال گفت: 

 صبخ به خیر، برادرا. -

پاپیروس از طرف لئو هست. اون بامزه »هایش.  مقداری یونجه در موی تایسون بود و کره بادام زمینی الی دندان

 «ه.و کوچیک

پاپیروس زیاد جالب توجه نبود، ولی وقتی پرسی آن را روی پایش باز کرد، یک فیلم ضبط شده درون پاپیروس 

زد. صورتی شیطان صفت داشت، موهای فرفری سیاه و  ها نیشخند می سوسو زد. یک پسر در زره یونانی به آن

یک اتاق تاریک با دیوارهای چوبی  چشمان وحشی، مثل این که همین االن چند فنجان قهوه خورده. او درون

 کردند. زدند و سقف را روشن می نشسته بود مثل کابین یک کشتی. المپ های روغنی سوسو می

 هیزل جیغش را خورد.

 «چیه؟ مشکل چیه؟»فرانک گفت: 

صورت و نه فقط به خاطر رؤیایش. او این  -آید به آرامی، پرسی تشخیص داد که پسر مو فرفری به نظر آشنا می

 را دورن یک عکس قدیمی دیده بود.

به بیرون « ها، و غیره. من لئو هستم. من... سالم. شادباش از دوستانتان در اردوگاه دورگه»فرد درون ویدئو گفت: 

 «یا کاپیتان، یا... 371لقبم چیه؟ من ادرمیرال»از دوربین نگاه کرد و داد زد: 

 «تعمیرکار.پسر »یک صدای دخترانه در جواب داد زد: 

                                                             
 قاضی مادون کنسول رومی 370
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خب بله، من..آآ... فرمانده ارشد آرگو دو هستم. »به کادر برگشت. « خیلی خنده دار بود پایپر.»لئو غرغر کرد. 

دونم، یک ساعت با این کشتی اصلی.  آره، ازش خوشم میاد. به هرحال، ما قراره به طرف شما بیایم در حدود، نمی

ما نداشته باشین، مثل، منفجر کردن ما توی آسمون یا هر  شیم اگه شما کاری با گذار می ما از شما سپاس

ی شما و بقیه.  بینمتون. از طرف دوستان دورگه ها بگین. به زودی می چیزی. خب ممنونم. اگه شما اینو به رومی

 «در صلح باشید.

 کاغذ سیاه شد.

 «تونه باشه. این نمی»هیزل گفت: 

 «شناسی؟ چی؟ تو اونو می»فرانک پرسید: 

ی هیزل را به یاد آورد. پسر درون  رها شده  شکل کسی بود که روح دیده. پرسی فهمید چرا. عکس در خانههیزل 

 کشتی جنگی دقیقاً شبیه دوست پسر قدیمی هیزل بود.

 «اون سامی والدزه. ولی چطوری...چطور...»هیزل گفت: 

 ....«فده سالشه. این باید یه تونه اون باشه. اسم اون پسره لئو هست. و اون تقریبا ه نمی»پرسی گفت: 

توانست این را باور کند. در این چند سال گذشته چیزهای  ولی خودش نمیتصادف باشه، خواست بگه  پرسی می

 رو نشده بود. زیادی را دیده بود: سرنوشت، پیشگویی، جادو، هیوال، تقدیر. ولی هیچوقت با یک تصادف روبه

شد و با فاصله بود. سناتورها به طرف جلسه سنا حرکت  ور نواخته میرسید که از د صدای شیپورها به گوش می

 ها. کردند، با رینا در رأس آن

 «زمان مالقاته. یاال، ما باید درمورد کشتی جنگی بهشون بگیم.»پرسی گفت: 

 «ها اعتماد کنیم؟ چرا باید به این یونانی»گفت:  اکتاویان داشت می

ی  کرد که با نقشه رفت، سعی می رفت و می رفت، می رو می ف سنا قدمبرای پنج دقیقه بود که داشت روی ک 

 ها گفته بود و پیشگویی هفت نفر مقابله کند. جونو که پرسی به آن

اش را اجرا  ترسیدند در زمانی که اکتاویان داشت نقشه ها می خوردند، ولی بیشتر آن قراری تکان می سناتورها با بی

ضمناً خورشید هم در آسمان باال آمده بود، و نورش از سقف شکسته سنا داخل  کرد، حرف او را قطع کنند. می

 کرد. شد و برای اکتاویان نقش یک نورافکن طبیعی را بازی می می
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سنا به صورت عمومی شده بود. ملکه هیال، فرانک و هیزل در ردیف اول، کنار سناتورها نشسته بودند. سربازهای 

ی را پر کرده بودند. حتی اال و تایسون اجازه پیدا کردند تا در ردیف عقب های عقب قدیمی و روح ها ردیف

کرد. پرسی و رینا صندلی مخصوا پراتورها  زد و او را صدا می بنشینند. تایسون تمام مدت به پرسی نیشخند می

 را، در جای مخصوا، پر کرده بودند، که پرسی را خجالت زده کرده بود.

وگاه امنه. من اولین کسی خواهم بود که به قهرمانانمان به خاطر برگرداندن عقاب طالیی ارد»اکتاویان ادامه داد: 

. ولی چرا 372گم. واقعاً ما به وسیله شانس خوب برکت داده شدیم و مقدار زیادی طالی امپراتوری تبریک می

 «بیشتر انجام بدیم؟ چرا باید بخوایم تقدیر را دور بزنیم.

 سؤال را به عنوان شروع حرف زدن به کار برد.« که پرسیدی.من خوشحالم »پرسی ایستاد: 

 «اون یه...»اوکتاویان لکنت پیدا کرد: 

دونم. و تو عاقل هستی که به من اجازه دادی توضیح بدم. که دارم  قسمتی از جستجو نبود، بله، می»پرسی گفت: 

 «دم. می

جز این که روی صندلی بنشیند و سعی کند که ای نداشت به  بعضی از سناتورها نیشخند زدند. اوکتاویان چاره

 آشفته به نظر نیاید.

هاشو شکست دادیم، ولی اون فقط شروعش بوده. مکان جنگ  شه. ما دوتا از غول گایا داره بیدار می»پرسی گفت: 

 «بره. اصلی در قلمروی قدیمی خدایان هست. جستجو ما رو به روم، و سرانجام به یونان می

 کننده در سنا پخش شد.پچ ناراحت  یک پچ

ها دشمن شما هستند. و دلیل خوبی هم برای  کردید یونانی دونم. شما همیشه فکر می دونم، می می»پرسی گفت: 

دیدم جنگ  ها رو واسه این جدا نگه داشت که، هروقت همدیگر را می کنم خدایان اردوگاه این هست. من فکر می

خوایم گایا رو شکست بدیم. این معنی پیشگویی  باید تغیر کنه اگر می تونه تغیر کنه. این کردیم. ولی اون می می

 «هفت نفر هست. هفت دورگه، یونانی و رومی، باید درهای مرگ را باهم ببندند.

ها. دفعه قبلی که یک پراتور سعی کرد پیشگویی هفت نفر رو به اجرا در »یکی از الرها در ردیف عقب داد زد: 

 «که عقاب طالیی رو در آالسکا از دست داد. چرا باید حاال به تو اعتماد کنیم؟ بیاره، مایکل واروس بود

                                                             
استفاده کرده که به معنی سعادت و خوشبختی هست و همینطور اسم خدای شانس و خوشبختی در  fortuneدرجمله نویسنده از - 372

 روم هم هست.
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اوکتاویان لبخندی خودبینانه زد. بعضی از متحدین او در سنا شروع به سر تکان دادن و غر کردن، کردند. حتی 

 آمدند. بعضی از سربازهای قدیمی به نظر متزلزل می

توانست صحبت کرد.  با محکم ترین لحنی که می« رو از تایبر رد کردم.من جونو »ها یادآوری کرد:  پرسی به آن

ترین  کنید دوتا از مهم اون به من گفت پیشگویی هفت نفر در جریانه. مارس هم جلوی شما ظاهر شد. فکر می»

 «شدند اگه وضعیت بحرانی نبود؟ خدایان شما در اردوگاه ظاهر می

من، به عنوان خودم، به حرف پرسی اعتماد دارم. یونانی یا نه، اون اون راست میگه، »گون از ردیف دوم گفت: 

احترام لژیون رو برگردوند. شما اونو در جنگ دیشب دیدید. کسی اینجا هست که بگه اون قهرمان واقعی روم 

 «نیست؟

 کسی مخالفت نکرد. بعضی در تصدیق سر تکان دادند.

 توانست همه چیز را تغیر دهد...برای بهتر یا بدترکردن. ظر او میرینا ایستاد. پرسی او را با نگرانی نگاه کرد. ن

کنی که جونو گفته ما باید با اون گروه...  کنی که این یک جستجوی ادامه داره، تو ادعا می تو ادعا می»رینا گفت: 

هاشون  نیرگها دشمنان ما بودند. اونا رو برای  ها برای قرن ها کار کنیم. با این که یونانی اردوگاه دورگه

 «شناسن. می

ها و  تونن دوست بشن. یک هفته قبل، ممکن بود شما فکر کنید که رومی ها می شاید. ولی دشمن»پرسی گفت: 

 «ها در کنار هم بجنگن؟ آمازون

 «اون یه نکته هست.»ملکه هیال خندید: 

اند. ما فقط درکش نکردیم.  داشتهها قبالً هم با اردوگاه ژوپیتر همکاری  خدایان اردوگاه دورگه نیمه»پرسی گفت: 

کردید، ما در منهتن داشتیم از کوه  توی جنگ با تایتان، تابستان گذشته، زمانی که شما به کوه اثریس حمله می

 «کردیم. من با خود کرونوس جنگیدم. الیمپوس دفاع می

 «تو...چی؟»رینا عقب پرید. تقریباً توگایش او را زمین زد. 

سخته که باورش کنید ولی من اعتماد شما رو به دست آوردم. من طرف شماها هستم. دونم  می»پرسی گفت: 

هیزل و فرانک... من مطمئنما اونا با من توی جستجو میان. اون چهارتا، همین حاال، در حال اومدن از اردوگاه 

 «ها جیسون گریس هست. پراتور قبلی شما. ها هستند. یکی از اون دورگه

 «کنه. اوه، ولش کنید! اون داره چیزها رو قاطی می»اوکتاویان داد زد: 
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گی  های یونانی میاد؟ تو داری می چیز بزرگیه برای باور کردن. جیسون داره با یه گروه از دورگه»رینا اخم کرد. 

 «که اونا قراره با یه کشتی فوق مجهز توی آسمون ظاهر بشن، ولی ما نباید نگران باشیم.

 بله. -

فقط بذارین فرود بیان. حرفاشون رو بشنوین. »صبی نگاه انداخت، تماشاچیان نگران. پرسی به ردیف های ع

 «خورم. کنه. من روی زندگیم قسم می ی چیزهای که من بهتون گفتم رو تایید می جیسون همه

حقه  کنیم، اگه این چیزها یه روی زندگیت؟ ما اینو فراموشش نمی»اوکتاویان نگاه معناداری با سناتورها انداخت. 

 «بود.

زد مثل اینکه همه راه را از اردوگاه دویده بود.  رسان وارد مجلس سنا شد، نفس نفس می از سمت راست یک پیام

 «هامون خبر دادن... بان کنم، ولی دیده پراتور، متاسفم که حرفتون رو قطع می»

 «آره.»کرد.  در حالی که به سوراخ در سقف اشاره می« کشتی.»تایسون با خوشحالی گفت: 

تر، داشت برای  ی کافی مطمئن بود که یک کشتی یونانی در ابرها پدیدار شد، حدود نیم مایل آنطرف به اندازه

تر شد پرسی توانست سپرهای برنزی را ببیند که در دو  آمد. وقتی نزدیک فرود آمدن به سمت مجلس سنا می

شنا که شبیه سر یک اژدها آهنی بود. در های براشرافته و یک سرکشتی آ طرف کشتی بود، همچنین، بادبان

 باالی بلندترین دکل یک پرچم سفید صلح بود.

 ای بود که او تا حاال دیده بود. ترین کشتی آرگو دو باورنکردنی

 «پراتور، فرمان شما چیه؟»رسان داد زد:  پیام

باب بازیش رو خفه صورتش از خشم سرخ شده بود. خرس اس« توباید بپرسی؟»اوکتاویان روی پاهایش پرید: 

 .«373ها برحذر باشید پیشگویی ها وحشتناکن! این یه حقه هست، یه تقلب. از هدایای یونانی»کرد. 

کنن. اون، اونا رو به اینجا  دوستاش توی یک کشتی جنگی دارن به ما حمله می»با انگشتش به پرسی ضربه زد. 

 «راهنمایی کرده. ما باید حمله کنیم.

نه. شما هموتون من رو به یه دلیلی به عنوان پراتور انتخاب کردید. من برای دفاع از »ت: پرسی محکم این را گف

گم آماده باشیم، ولی حمله  جنگم، ولی اونا دشمن ما نیستند. من می این اردوگاه تا آخرین لحظه زندگیم می

جنگم، همانطور که  شما می کنیم. بزارین فرود بیان. بزارین حرف بزنن. اگه این یه جقه بود من همراه با نمی

 «دیشب جنگیدم. ولی این یک حقه نیست.
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 ها به طرف رینا چرخید. ی چشم همه

داد...خوب،  اش سخت شده بود. اگر او به پرسی رأی می شد را نگاه کرد. حالت چهره کشتی که داشت نزدیک می

 ن وضعیت.دانست چه اتفاقی ممکن بود بیافتد. هرج و مرج و اغتشاش در بدتری او نمی

 کرده. ها را رهبری می تری نسبت به پرسی آن ها از او اطاعت خواهند کرد. رینا مدت طوالنی معلوم بود که رومی

حمله نکنید ولی لژیون آماده باشه. پرسی جکسون رو خودتون به عنوان پراتور انتخاب کردین. ما به »رینا گفت: 

ی سنا را به تعویق  داریم که نکنیم. سناتورها بگذارید جلسههایی  کنیم...، هرچند دلیل حرفش اعتماد می

 «بیاندازیم و دوستان جدیدمان...را ببینیم.

سناتورها به خارج از محل جلسه هجوم بردند. حاال به خاطر شور و هیجان یا ترس، پرسی مطمئن نبود. تایسون 

 زد. ف سر او بال میو اال که اطرا« آره، آره.»زد:  دوید و داد می ها می به دنبال آن

 اوکتاویان یک نگاه نفرت آمیز به پرسی انداخت، بعد خرس اسباب بازیش را انداخت و دنبال جمعیت رفت.

 ایستاد.  رینا کنار پرسی

کنم. ولی به خاطر خودمون هم که شده،  کنم پرسی، من به حکمت اعتماد می من ازت حمایت می»گفت: 

 «راد اردوگاه و دوستان یونانی تو نگه داریم.امیدوارم ما بتونیم صلح رو بین اف

 «بینی. دیم. می ما انجامش می»پرسی گفت: 

تو گفتی، جیسون توی کشتیه... امیدوارم این درست باشه. »رینا به کشتی نگاه کرد. لحنش کمی مشتاق شد. 

 «دلم براش تنگ شده.

 .به طرف خارج قدم برداشت، و پرسی را با هیزل و فرانک تنها گذاشت

 «اونا قراره یه راست توی میدون فرود بیان. یه حمله قلبی در انتظار ترمینوسه.»فرانک به طور عصبی گفت: 

گیرن. اگه هر چیزی اشتباه بشه،  ها این رو جدی می پرسی، تو روی زندگیت قسم خوردی. رومی»هیزل گفت: 

 «ه؟دونی، درست کشه. تو که اینو می حتی یه تصادف، اوکتاویان تو رو می

دانست که ممکن است این روز  دانست که شرط بندی روی این خطرناک خواهد بود. می پرسی لبخند زد. او می

شد،  دانست که آنابث در آن کشتی است. اگر چیزها اشتباه نمی طور می به طور وحشتناکی خراب شود. اما همین

 توانست بهترین روز عمرش باشد. این می

 ت دیگرش را دور فرانک انداخت.یک دستش را دور هیزل و دس
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 «ام معرفی کنم. خوام شما رو به اون یکی خانواده بیاید. می»پرسی گفت: 
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 کالم آخر

 

 با لطف و یاری خدا بعد از حدود یکسال و اندی، ترجمه این کتاب هم به پایان رسید. 

اندرکاران این پروژه که برای اتمام این جا دارد از همه مترجمان، ویراستاران، مدیران و همه دست 

کتاب زحمت کشیدند تشکر کنم. زیرا بدون کمک و تالش این عزیزان به پایان رساندن این پروژه 

 امکان پذیر نبود.

از تمامی دوستان و همکاران و به خصوا شما خوانندگان گرامی که تا این لحظه همراه ما  

 تشکر کنم.ایی ترجمه این کتاب را دنبال کرده اید، بودید و با شکیبایی و بعضا بدون شکیب

 حق انتشار این اثر نزد وبگاه ناوارگ و همکاران محفوظ است. 

 کتابخوان باشید، بمانید و دیگران را به کتابخوانی دعوت کنید! 

 هرباندر پناه خدای م                                                                             

 مدیریت وبگاه ناوارگ                                                                             

             2931اول شهریور                                                    


