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ِپرسی جکسون1 قهرمانانه 
ش می کند مرا بکشد ت

ِپرسی گفت: »دوباره امتحان کن. این دفعه کمتر بمیر.«
بندِر  به  و  ایستاده ام  کانستیتوِشن3  اِس.  اِس.  یو.   2 دک بازوی  روی 
بوستون4 نگاه می کنم که شصت متر پایین تر است. آرزو می کنم که  ای کاش 
آن وقت می توانستم  داشتم.  را  بوقلمونی  دفاع طبیعِی یک کرکِس  سازوکار 

ِ جهنده کنم تا دست از سرم بردارد.  روی سر ِپرسی جکسون استفرا
ری که وادارم کرد این پرِش را امتحان کنم، فق یک ساعت قب بود   بار آ
و همه ی استخوان های بدنم شکست. دوستم، الِکس فِیرو5، به سرعت مرا به 

ودم بمیرم.  6 برگرداند تا در تختخواب  هت والها
ویان نامیرای اودین8 ـ هستم و  سفانه من یک اینِهریی7 ـ یکی از جنگ مت
می نیست. بنابراین سی دقیقه  اگر در محوطه ی هت والها بمیرم، مرگم دا
واب بیدار شدم. حا دوباره این جا هستم و آماده ام تا  بعد، م روز اولم از 

1- Percy ack on
2- تیرک های افقی که روی دک کشتی های بادبانی نصب می شود.

؛ قدیمی تریـن کشـتِی در حـال کار در نیروهای دریایِی جهان اسـت. این کشـتی  SS on titution -3
ت متحده، به افتخار قانون  یس جمهور ایا ته شـد و جرج واشـنگتن، نخستین ر در سـال 1797 به آب اندا

اشت. ت به معنای قانون اساسی گ در ل اساسِی تازه نوشته شده ی آن کشور، نام آن را کانستیتوِشن 
4- o ton 5- Ale  ierro
6- alhala 7- inher i
8- din
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باز هم درد بکشم. هورا
» زمه پرسیدم: »حا این کار واقعا 

ِپرسی به طناب بندِی کشتی تکیه داد و باد در موهای سیاهش موج های 
ت.  کوچکی به راه اندا

ی، شلوار جین و کتانی های  شبیه پسرهای معمولی بود... تی شرت نارن
یابان می دیدید،  در  را  او  اگر  بود.  پوشیده  ریبوک1  و کهنه ی  چرمی سفید 
ودتان بگویید: وای، اون جا رو پسرِ نیمه ایزِد پوسایدون2 درود  محال بود با 

بر المپی ها 
او نه پولک دارد و نه انگشت های پرده دار؛ فق چشم هایش م دریا سبز 
یِب  ، صورت من هم همین رنگی بود. تنها نکته ی ع است. فکر کنم آن موق
3 به  الکوبِی روی ساعد او است: یک نیزه ی سه شا ظاهرِ ِپرسی جکسون، 
ِ SPQR 4 هم زیر آن حک شده.  ته که یک  و حرو تیرگِی چوِب سو

ِلی رمانی است که  ، نشانه ی سونو پازی کو ودش گفت که این حرو
ی می کرد یا نه.  یعنی اون رومی ها دیوونه ن. درست نمی دانم شو

به من گفت: »ببین، مگِنس قراره توی قلمرو دشمن پیش بری. یه  مشت 
» ب ی دریایی و ایزدان دریا و نمی دونم  چی چی، سعی می کنن تو رو بکشن.  هیو

»آره، گمونم.«
واهش می کنم ولم کن.  واهش می کنم یادم ننداز.  ورم این بود:  البته من
ره یه موقعیتی پیش می آد که از کشتی پرت می شی  ِپرسی گفت: »با
ین ارتفاعی بیفتی. باید بلد باشی از سقو جون به  بیرون و شاید از یه هم
در ببری، غر نشی و دوباره به س آب برگردی و برای مبارزه آماده بشی. 

یلی سخته؛ مخصوصا توی آب سرد.« این کار 
1- Ree ok

Po؛ ایزد دریاها، رودها، زمین لرزه و اسب ها در اساطیر یونان باستان. eidon -2
ح پوسایدون. ؛ س rident -3

لس ِسنا و مردم روم. Senatu، به معنای م  Po ulu que Romanu 4- برگرفته از حرو عبارت 
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تردایی ام، آناِبت1، گفته  با او است. طب چیزهایی که د می دانستم ح 
بود.  شده  رناک  ماجراجویی های  درگیر  من  از  بیشتر  حتی  ِپرسی  بود، 
بار می میرم.  تازه، من توی والها زندگی می کنم و دست  کم روزی یک 
حسابی قدرداِن او بودم که این همه راه را از نیویورک آمده بود تا ترفندهای 
وردن  بقای قهرمانانه توی دریا را به من بیاموزد، اما کم کم داشتم از شکست 

سته می شدم. 
ر من را جوید، یک ماهی مرکب  ِ ر  ِ دیروز یک کوسه ی سفید بزر 
وقتی  زدند.  نیشم  هم  عصبانی  دریایِی  عروس  هزار  و  فه ام کرد  غول آسا 
ش می کردم نفسم را حبس کنم، چندین گالن آب دریا را قورت دادم و  ت
متوجه شدم که مهارتم در نبرد تن به تن در عم ده متری زیر دریا هم درست 

شکی، ناچیز است.  به اندازه ی 
پایه ی  نکته های  و سعی کرد  آورد  آهنین2  پیرِ  به  مرا  ِپرسی  امروز صب 
ِکشتی رانی و جهت یابی را یادم بدهد. اما هنوز هم فر بین بادباِن پاشنه و 

عرشه ی پاشنه گاه را نمی دانم. 
حا هم این جا هستم و حتی نمی توانم درست از روی یک تیر پایین بیفتم. 
روی عرشه  از  فِیرو  الکس  و  آنابت  نگاه کردم؛ همان جایی که  را  پایین 

نگاهمان می کردند. 
» آنابت تشویقم کرد: »تو می تونی، مگنس

رم  الکس فِیرو دو انگشت شستش را رو به من با گرفت؛ دست  کم به ن
ن بود.  م رسید که این کار را کرد. راستش از این فاصله نمی شود م

وب با من کنار آمده بود. اما  ِپرسی نفس عمیقی کشید. تا این جای کار، 
یت می کند. هر بار به  ر هفته کم کم دارد او را هم ا معلوم بود که فشار این آ

من نگاه می کرد، پلک چپش می پرید. 

1- Anna eth
؛ لقِب یو. اِس. اِس. کانستیتوِشن. ld ron ide  -2
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قول داد: »عیبی نداره، داداش. دوباره نشونِت می دم، باشه اول با حالت 
سقو آزاد شروع کن، دست وپات رو باز کن، تا از سرعت سقوطت کم بشه. 
بعدش درست قب از این که به س آب برسی، بدنِت رو م عصا صا کن؛ 
ه های  ، پاشنه هات رو بده عقب، پشتت رو صا کن و ماهی سرِت رو بده با

یلی مهمه.« ری  نشیمنگاهت رو منقب کن. این قسمت آ
». ، نشیمنگاه منقب گفتم: »سقو آزاد، دست وپا باز، م عصا صا

ِپرسی گفت: »درسته. حا من رو نگاه کن.«
ودش را به   ، از روی بازوی دک پرید و با یک سقو آزاد بی عیب ونق
ه، تنش را صا کرد، پاشنه اش را پایین  رین لح ت. در آ  سوی بندرگاه اندا
ورد کرد و بدون این که موج زیادی به راه بیندازد، توی  داد، به س آب بر
ه ای بعد به س آب برگشت و دست هایش را طوری  آب ناپدید شد. لح

با آورد که انگار داشت می گفت: دیدی کاری نداره که. 
آنابت و الکس تشویقش کردند. 

» ه مرد باش ب، مگنس نوبت تو یلی  الکس رو به من فریاد زد: »
ودش  گمان کنم این حرفش قرار بود بامزه باشد. الکس بیشتر وقت ها 
من  ی وقت ها  بع بود.  پسر  عا  ق امروز  اما  درمی آورد،  ترها  د شک  به  را 
اشتباه می کردم و برای صدا زدنش از ضمیر اشتباه استفاده می کردم. او هم 

ب، دوستی همین است دیگر.  در عو بی رحمانه مسخره ام می کرد؛ 
» آنابت فریاد زد: »تو می تونی، پسرعمه

پایم  زیر  باشد،  تازه  شسته  شده  واف سازی1 که  م  آب،  سیاِه  س 
شید و آماده بود که مرا لِه ولورده کند.  می در

ب.  زیر لب گفتم: 
پریدم. 

ن بودم. باد زوزه کشان از کنار  م ودم م انیه، حسابی به  در کسری از 

ای صبحانه است که با آرد، شکر، تخم مر و روغن تهیه می شود. 1- واف نوعی غ
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شت. دست هایم را از هم باز کردم و موف شدم جی نکشم.  گوشم می گ
ب. از پِسش برمی آم.  یلی  فکر کردم: 

اما درست همین جا بود که شمشیرم، جک1، ناگهان تصمیم گرفت ظاهر 
شود و شروع کند به حر زدن. 

حک شده  باستانِی  نمادهای  و   » می کنی چی کارا  سینیور  مِلیکم،  »س
شید.  ه ی دولبه اش در روی تی

ورد، به حالت عمودی  ه ی بر ودم را برای لح دست وپا زدم، سعی کردم 
» ن وقتش نیست انم. »جک، ا ر ب

»اوا، فهمیدم داری می افتی می دونی، یه بار من و فرِیر2 داشتیم می افتادیم...«
ر برساند، به س  پیش از این که بتواند داستان شگفت انگیزش را به آ

آب کوبیده شدم. 
همان طور که ِپرسی هشدار داده بود، سردِی آب بدنم را شوکه کرد. به طور 
موقتی فل شده بودم. در آب فرو رفتم و هوا از ریه هایم بیرون کشیده شد. 
م پاهایم طوری ز  ز  می کرد که انگار پریده ام روی یک ترامپولیِن آجری. 

ولی دست  کم نمرده بودم. 
در بدنم دنبال جراحت های شدید گشتم. وقتی یک اینهریی هستید، در 
گوش کردن به دردهای بدنتان حسابی ماهر می شوید. ممکن است در یکی 
رین  آ بروید،  راه  وران  تلوتلو مرگبار،  می  ز با   ، والها نبرد  میدان های  از 
آهان، پس قفسه ی سینه ی  کنید:  فکر  آرامش  با  و  بکشید  را  نفس هایتان 

ین حسی داره. چه جالب لِه شده هم
ن بودم که م پای چپم شکسته؛ اما م پای راستم فق  م این بار م

ر به ر شده بود. 
ار کردم.  ترمیم کردنش آسان بود. نیروی فرِیر را اح

1- ack
2- rey
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گرمایی م آفتاب تابستان، از سینه ام راه افتاد و توی دست وپایم جاری 
م های  شد. دردم فروکش کرد. من در درمان جراحت های دیگران بیشتر از ز
ترمیم می شود؛  پاهایم کم کم  م  داشتم. احساس می کردم  مهارت  ودم 
با ِگ  را  زیدند، شکستگی ها  می  بدنم  توی  مهربان  زنبورِ  دسته  یک  انگار 

می پوشاندند و ربا ها را دوباره پیوند می زدند. 
ودم فکر کردم: آهان، بهتر  درحالی که میان تاریکی سردی شناور بودم، با 

ب، حا باید یه کار دیگه هم بکنم... آهان، آره. نفس کشیدن.  شد. 
ه اش ضربه ای به دستم  جک، م سگی که دنبال محبت است، با قب
زد. دسته ی چرمی اش را میان انگشت هایم گرفتم و او، مرا با کشید و م 
یک بانوی دریاچه1 که پیشرانه ی موشکی دارد، از بندرگاه بیرون آورد. لرزان و 

نفس زنان، کنار دوستانم روی عرشه ی پیر آهنین فرود آمدم. 
» وبه، مگنس ِپرسی قدمی عقب رفت. »وای. این بار فر می کرد. حالِت 

وبم.« ورده، گفتم: » سرفه کنان، با صدایی شبیه یک اردِک سرما
حم نگاه کرد. »شمشیره از  شان روی س ِپرسی به نمادهای باستانی در

» ا اومد ک
» م، من جکم جک گفت: »س

» فه کرد. »این داره حر می زنه آنابت فریادش را 
ار. بنده سوماربرانِدر2  انوم جون، یه کم احترام ب جک پرسید: »این  ای بابا 
حِ فرِیر من هزاران سال قدمت دارم تازه شم،  هستم شمشیر تابستان س

» آقا هستم
احیانا  داری،  یه شمشیر جادویی  وقتی گفتی  »مگنس،  م کرد.  ا آنابت 

» یادت نرفت به این موضوع که این... آقا حر هم می زنه، اشاره کنی
« واقعا یادم نمی آمد.  »یادم رفت

ای بریتانیا. ؛ ساحره ای در ادبیات قرون وس ady of the ake -1
2- Sumar rander
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ودش بود و همان کارهایی را  شته، جک سرگرم کارهای  در چند هفته ی گ
ام می دهند. من  می کرد که شمشیرهای جادویی و هوشمند در وقت آزادشان ان
و ِپرسی برای مبارزه هایمان از شمشیرهای تمرینی استاندارد هت والها استفاده 
می کردیم. اص به فکرم نرسیده بود که ممکن است ناگهان سر و کله ی جک پیدا 
ودش را معرفی کند. تازه، این حقیقت که جک حر می زد، کمتر از  شود و 
یب وغریب بود. چون او می توانست تمام آهن های  گی هایش ع بقیه ی وی

یب بود.  پسران ِجرزی1 را از حف بخواند... این ع
قیافه ی الکس فِیرو طوری بود که انگار دارد به زحمت سعی می کند جلوی 
نده اش را بگیرد. امروز هم طب معمول، لباس های سبز و صورتی پوشیده 
بود. اما این لباسش را قب ندیده بودم: چکمه های چرمی بنددار و شلوار جیِن 
ِ صورتی پوشیده بود. یک پیراهن مردانه ی رسمِی سبز تنش بود که آن  تن
انه ی نازک گره نخورده م  ته بود و یک کراواِت چهار را روی شلوارش اندا
یک گردنبند، دور گردنش بود. ظاهرش با عینِک ِری بن سیاه و موهای سبز و 
کوتاه، طوری بود که انگار یک راست از طرح روی جلد یک آلبوم موسیقِی موِج 

نو در سال 1979 بیرون آمده است. 
دب باش، مگنس. دوست هات رو به شمشیرت معرفی کن.« گفت: »م

گفتم: »آهان، آره. جک، این ها ِپرسی و آنابت هستن. نیمه ایزدن... از نوع 
یونانی ش.«

یر قرار گرفته باشد. »هممم. من یه  ر نمی رسید جک چندان تحت ت به ن
بار هرکول رو دیدم.«

» آنابت زیر لب گفت: »کی ندیده
وبیه. ولی گمون کنم اگه شما دوست های مگنس  جک گفت: »نکته ی 
باشین...« کام بی حرکت ماند. نمادهای باستانی اش محو شدند. سپس از 
تکان تکان  ه اش طوری  تی کرد،  پرواز  آنابت  به  سوی  و  بیرون جهید  دستم 

؛ نمایش موزیکالی که از سال 2005 به روی صحنه رفت. er ey oy  -1
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» ا قایم شدی است ک ورد که انگار دارد هوا را بو می کشد. »ک می 
ای شخصی  ان. به ف آنابت قدمی عقب رفت. »ای بابا یواش، شمشیر 

» ار آدم ها احترام ب
» دب باش. داری چی کار می کنی الکس گفت: »جک، م

جک مصرانه گفت: »یه جایی همین جاهاست.« به سمت ِپرسی پرواز کرد. 
» »آهان توی جیبت چی داری، پسرِ دریا

ِپرسی از شمشیری که در حوالی شکمش شناور مانده بود، کمی ترسیده 
» بود. »ببخشید

کاو شدم. توی جیبت  ب، من هم کن الکس عینکش را پایین آورد. »
واد بدونه.« کاومون می  چی داری، پرسی شمشیرِ کن

بیرون  از جیبش  ر می رسید،  ن به  معمولی  را که کام  ودکاری  ِپرسی 
» آورد. »این رو می گین

» جک گفت: »بفرما این زیبارو کی باشن
ودکاره.« گفتم: »جک، 

» »نخیرم، نیست. نشونم بده نشونم بده
ودکارش را باز کرد.  »اِم... باشه.« ِپرسی درِ 

ه ی برنزِی  ودکار، بی درن به یک شمشیر نود سانتی  تبدی شد که تی
ح در مقایسه با جک، حسابی ظری  شانی شبیِه بر داشت. این س در
ر می رسید و تقریبا ریزه میزه بود، اما ِپرسی چنان آن را توی  دستش  به ن
وبی با آن  ، به  گرفته بود که شک نداشتم می تواند در میدان های نبرد والها

ودش دفاع کند.  از 
رن  به  باستانی اش  نمادهای  و  برگرداند  من  طر  به  را  نوکش  جک، 
ِبِهت گفته بودم پنهان کردن شمشیر به  زرشکی درآمد: »می بینی، مگنس 

» ودکار احمقانه نیست شک 
ودت گفتی.« ین حرفی نزدم  اعترا کردم: »جک، من هی وقت هم
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» ِپرسی یک ابرویش را با داد. »شما دوتا چی دارین می گین
روشاِن معرو  ی. پس گمون کنم این همون موِج  به سرعت گفتم: »هی

باشه آنابت درباره ش برام گفته.«
انوم محترم.« ح کرد: »درباره ی این  جک حرفم را اص

» تره م کرد. »شمشیر ِپرسی د آنابت ا
ب!« ندید. »وا، معلومه  جک 

ربه  روشان نگاه کرد، اما می توانستم از روی ت ِپرسی با دقت به موج 
به او بگویم که امکان ندارد بشود با نگاه کردن به یک شمشیر، جنسیت آن 

را حدس زد. 
» نی...  م گفت: »نمی دونم. م

ار.« الکس گفت: »پرسی، به شمشیرت احترام ب
یبه که تا حا نمی دونستم.« ب، باشه. فق یه کم ع یلی  ِپرسی گفت: »

ودکاره  آنابت گفت: »البته تا همین پارسال این رو هم نمی دونستی که 
می نویسه.«

ترِ دانا.« وب نبود، د »حرِفت هی 
روشان حا  اینه که موِج  نکته ی مهم  ریم  »بگ برید.  را  جک حرفش 
این جاست، زیباست و با من هم آشنا شده شاید بد نباشه اجازه بدین ما 
» دوتا... می دونین که... یه کم درباره ی، اِممم... مسا شمشیری حر بزنیم

اریم شمشیرها  وره ب الکس نیشخندی زد و گفت: »فکر فو العاده ایه. چ
با هم آشنا بشن تا ما ناهار بخوریم مگنس، فکر می کنی بتونی بدون این که 

» ف بخوری فه بشی، ف
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دو

، ف ساندوی های ف
با دورچیِن راگناروک1

حات  از اص را باش که  من  وردیم.  را روی عرشه ی میانی  ناهارمان 
دریانوردی استفاده می کنم.

لیاقِت  می کردم حسابی  احساس  بودم که  زده  آن قدر دست وپا  از صب 
ردشده ی  یار  وردن نخودهای چر کرده و سر شده با نان پیتا، ماست، 
یلی تندم را دارم. آنابت ناهارِ پیک نیکمان را آماده کرده  نک و کباِب بره ی 

ت.  وب می شنا یلی  بود؛ او مرا 
شک شد. نسیِم گرم، روی صورتم حس  لباس هایم زیر نور آفتاب، زود 
و  می رفتند  آن سو  به  بندرگاه  این سوی  از  بادبانی  قای های  داشت.  وبی 
نیویورک،  به  لوگان2  فرودگاه  از  و  می کردند  پرواز  آبی  آسمان  در  هواپیماها 
انرژی  بی قرار  نیرویی  از  بوستون  شهر  تمام  می رفتند.  اروپا  یا  کالیفرنیا3، 
ر  منت س  ه های ک ب و  بود  و 59 دقیقه ی ظهر  انگار ساعت 2  می گرفت. 
ارج شوند و از  یلی بودند. همه آماده بودند تا برای تابستان از شهر  ِ تع زن

ت ببرند.  وب ل هوای 
واستم همین جا بمانم.  ولی من فق می 

1- Ragnarok
؛ فرودگاه شهر بوستون. ogan Air ort -2

3- alifornia
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یده شده ای  پی طناِب   ِ وس نزدیکی،  همان  در  جک  و  روشان  موج 
روشان،  ه هایشان را به نرده ی توپخانه تکیه داده بودند. موج  ایستاده و قب
طرفش  به  مدام  جک  ولی  می کرد،  رفتار  معمولی  بی جاِن  اجساِم  م 
شید.  ه ی او می در ِ برنزی تی ه اش م رن می رفت، پرچانگی می کرد و تی
ی  شو ببرد.  پیش  را  یک طرفه  مکالمات  داشت  عادت  جک  وشبختانه 
ید می کرد و م دیوانه ها اسم شخصیت های معرو  می کرد، تعری و تم

ور1 و اودین توی یه رستوران بودن...« را می آورد. »می دونی، یه  روز 
یر قرار گرفته بود، چندان بروز نمی داد.  روشان حتی اگر هم تحت ت موج 
نفس  آب  زیر  می توانست  نه تنها  او  اله کرد.  م را  فلش  ف ِپرسی کاغ 

ایش را هم به سرعِت نفس کشیدن می بلعید.  بکشد، بلکه غ
» ب، کی قراره راه بیفتین گفت: »

آره،  بگوید:  واست  می  انگار  داد.  با  من  به  رو  را  ابرویش  یک  الکس 
مگنس. کی قراره راه بیفتیم

ش می کردم در این باره با فِیرو بح نکنم، اما چندان  دو هفته بود که ت
موف نمی شدم. 

ا بریم، یا چه قدر طول می کشه  گفتم: »به زودی. درست نمی دونیم باید ک
تا برسیم...«

ِپرسی گفت: »زندگی من هم همینه.«
»... ولی اول باید کشتی گنده و نکبتِی مر لوکی2 رو تا قب از این که نیمه ی 
تابستون بشه و راه بیفته، پیدا کنیم. یه جایی توی مرز بین نیِف هایم3 و یوتون هایم4 

ته. برآورد می کنیم حدود دو هفته طول بکشه تا برسیم اون جا.« لنگر اندا
ر این هفته که  ن باید راه افتاده باشیم. تا آ الکس گفت: »و این یعنی ا

دیگه چه آماده باشیم و چه نباشیم، باید راه بیفتیم.«

1- hor 2- oki
3- iflheim 4- otunheim
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دیدم. هردو  عینکش  در شیشه های سیاه  را  ودم  نگراِن  تصویر چهره ی 
وب می دانستیم که بین ما و آماده بودن، از این جا تا نیِف هایم فاصله هست. 
آنابت پاهایش را زیرش جم کرد. موهای بور و بلندش را دم اسبی کرده 
روی  زرد،  رن  به  ی1  ِرک شگا  د ی   م ی  ر ش   د عبارت  بود. 

تی شرت آبی تیره اش دیده می شد. 
گفت: »قهرمان ها هی وقت فرصت نمی کنن آماده بشن، مگه نه ما فق 

ام می دیم.« هر کاری رو که از دستمون برمی آد ان
یید کرد. »آره. معمو هم جواب می ده. هنوز که نمردیم.« ِپرسی با حرکت سرش ت
ودت رو می کنی.« و ِپرسی  آنابت سقلمه ای به او زد. »البته تو که سعی 

در جوابش لبخند زد. 
د.  ود بپی این کارش، باع شد قلبم با حرکت دردناکی به 

وشحال بودم.  تردایی ام از زندگی اش راضی است،  از این که می دیدم د
ت که اگر نمی توانستم جلوی لوکی را بگیرم،  اما مرا به یاد چیزهایی می اندا

ر می افتادند.  به 
ر  مـن و الکـس قبـ مـرده بودیـم. مـا هرگـز پیـر نمی شـدیم. مـا تـا روز آ
مگر این کـه پیش از رسـیدن آن روز، بیرون  دنیـا در والهـا زندگـی می کردیم. 
از محـدوده ی هتـ کشـته می شـدیم. بهترین زندگـِی پیِش روی مـا، تمرین 
بـرای راگنـاروک بـود و این کـه آن نبـرِد ناگزیـر را تـا جایـی کـه ممکـن اسـت، 
ـارج  قرن هـا عقـب بیندازیـم؛ بعـد هـم روزی همـراه لشـکر اودیـن از والهـا 
ت و ما به مر هـای پرافتخاری  می شـدیم و نـه جهـان، در اطرافمـان می سـو

اب می مردیـم. چه جـ
موف  آن ها  داشتند.  را  معمولی  زندگی  یک  فرصت  ِپرسی  و  آنابت  ولی 
آنابت به من گفته بود  شده بودند دبیرستان را به پایان برسانند؛ دوره ای که 
آن ها  که می شد،  پاییز  است.  دوران  رناک ترین  یونانی،  نیمه ایزدان  برای 

1-   erkeley
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به دانشگاه هایشان در غرب کشور می رفتند. اگر از آن مرحله هم جان به در 
وبی برای زنده ماندن در دوران بزرگسالی داشتند. می توانستند  می بردند، بخت 
ها بهشان حمله کنند، در دنیای آدمیزادهای  بی آن که هر پن دقیقه یک بار هیو

میرا زندگی کنند. 
مگر این که من و دوستانم نمی توانستیم جلوی لوکی را بگیریم؛ که در این 
ر می رسیدند. ولی  آ به  ـ در عر چند هفته  صورت دنیا ـ همه ی دنیاها 

زم نیست هول کنیم.  ب... حا 
می تواند  اندازه ای  تا  هم  ف  ف حتی  اشتم.  گ را کنار  پیتایم  ساندوی 

روحیه ی آدم را تقویت کند. 
» پرسیدم: »شما چی امروز یه راست برمی گردین نیویورک

» و زده م یلی  ه داری کنم.  ِپرسی گفت: »آره. امشب باید ب
واهرِ نوزاِدت.« یادم افتاد: »آهان، 

ر می افته.  فکر کردم: این هم یه آدم مهم دیگه که زندگی ش به 
» ولی موف شدم لبخند بزنم. »مبارکه، پسر. اسمش چیه

ِ مادری م دیگه،  ب مسلما مادربزر 1. اسم مادربزرگم بوده. اِممم،  »اِسِت
نه مادرِ پوسایدون.«

ر من که قشنگه. اِسِت جکسون، قدیمی و برازنده ست.« الکس گفت: »به ن
اسم  بلوفیس2.  است  البته  ب،  « کرد:  ح  اص را  اشتباهش  ِپرسی 
ته  واهر کوچیکه م کاری از دستم سا 3 بلوفیسه. برای فامیلی  ونده م پ پدر
یره. دست و پاش هرکدوم پن تا انگشت داره.  یلی بی ن ودش  نیست، ولی 

دوتا چشم داره. همه ش تفش آویزونه.«
آنابت گفت: »درست م برادرش.«

ندید.  الکس 

1- telle 2- lofi
3- Paul
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واهر کوچولویش را  راحت می توانستم ِپرسی را در حالتی تصور کنم که 
واند. این  ب کرده و برایش ترانه  ی »زیرِ دریا« از کارتون پری دریایی را می 

تصور باع شد حتی بیشتر از قب احساس بدبختی کنم. 
بخرم  زمان  دهه  چند  است کوچولو  برای  که شده،  طور  هر  بودم  بور  م
از  پر  را که  لوکی  انی  باید کشتی شی زندگی کند.  بتواند درست وحسابی  تا 
و بود، پیدا می کردم و جلوی آن را می گرفتم؛ مبادا جن  زامبی های جنگ
به راه بیندازد و راگناروک را شروع کند. بعد هم باید دوباره لوکی را می گرفتم 
یا  و به بند می کشیدم، تا نتواند بیشتر از این، فتنه های جهان سوز به پا کند. 

، فتنه های جهان سوز به پا کند. دست کم نتواند به اندازه ی قب
ت. »ِهی. انقدر قیافه ی ماتم زده  الکس تکه ای از نانش را به طرفم اندا

ودت نگیر.« به 
ر برسم. البته این کار به اندازه ی  »ببخشید.« سعی کردم کمی شادتر به ن
هنی آسان نبود. »وقتی از ماجراجویی مون برگشتیم،  درمان م پایم با نیروی 
اومدین  ممنونم که  از شما  هم  یلی  ببینم.  رو  است  واد  می  دلم  یلی 

بوستون. جدی می گم.«
روشان  ول حر زدن با موج  نان مش ِپرسی به جک نگاه کرد که هم
بود. »ببخشید نتونستم بیشتر از این کمکت کنم. دریا یه جورایی...« شانه با 

ت. »... غیر قاب  پیش بینیه.« اندا
بهتر  یلی  دوم  دفعه ی  مگنس  »دست کم  کرد.  دراز  را  پاهایش  الکس 
راب بشه، من هم می تونم به یه دلفین تبدی بشم  یلی  افتاد. اگه اوضاع 

اتش بدم.« و ن
» گوشه ی دهان ِپرسی با رفت. »تو می تونی به دلفین تبدی بشی

» وای ببینی ه ی لوکی ام ها می  »من ب
»نه، حرفت رو باور می کنم. من هم یه  یره شد.  ِپرسی به دوردست ها 


