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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  .خراب مي شود ،من نجات عمليات .فصل اول
  

براي سفر شبانه ام  و  جمعه ي قبل از تعطيالت زمستاني، مادرم با  يك كيف آماده شده     
ما  ،در راه. آمد و من را همراه خود برد متعدادي اسلحه كشنده به مدرسه شبانه روزي جديد

  . سوار كرديمهم،  را  2و تاليا  1دوستانم آنابث

برف و بوران در بزرگراه غوغا . بود 3اين يك رانندگي هشت ساعته از نيويورك تا بارهاربرِ مين     
آن كوالك و  به آنابث، تاليا و من ماه ها بود كه همديگر را نديده بوديم، اما با توجه. مي كرد

زياد هم  انديشه آنچه كه ما قصد انجام آن را داشتيم، خيلي عصبي تر از آن بوديم كه بخواهيم با
ما باالخره به  قتي، و. مي كرد پرحرفي ،او وقتي كه عصبي بود. به جز مادرم.  صحبت كنيم

اين درحالي بود كه مادرم براي آنابث و تاليا . شدمي تاريك داشت هوا  رسيديم، 4عمارت وِست اُور
  .  داستاني در مورد يك كودك خجالتي مي گفت كه البته در مورد من بود

  . تاليا بخار روي شيشه ماشين را پاك كرد و به دقت بيرون را نگاه كرد
  ! ميشهآره، تفريح خوبي  -
هاي سياه ساخته شده بود و  از سنگ. عمارت وِست اُور شبيه قصر يك شواليه شيطاني بود     

ن بر باالي يك آ. شامل برج ها، پنجره هاي باريك و مجموعه اي بزرگ از دو درهاي چوبي بود
 زده ي بزرگي در يك طرف و اقيانوسي مواج در طرف ديگر جنگل يخبر صخره برفي ايستاده بود و 

  .  بودمشرف 

  :مادرم پرسيد
                                                            

1 -Annabeth  
2 Thalia ‐  
3 -Maine  ايالتي از نيوانگيلند در شمال شرقي امريكا 
4 -Westover  
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 شما مطمئنيد كه نمي خوايد من صبر كنم؟  -
 :من گفتم

 .همه چي روبه راه خواهد بود.  من نمي دونم كه چقدر طول مي كشه! ممنون مامان ،نه -

  .چطوري بر مي گرديد؟ من نگرانم پرسياما شما  -
همين قدر بد بود كه به مادرم وابسته بودم كه مرا به محل . اميدوارم بودم كه سرخ نشده باشم

  . مبارزاتم برساند
  .خانم جكسون ،همه چي روبه راهه -

 جمع) كاله كاموايي ( موهاي بلوندش را در يك كاله اسكي . آنابث براي قوت قلب به او لبخند زد
  . كرده بود و چشمان خاكستري اش همرنگ اقيانوس بود

  . مي داريم شما از خطر دور نگه -
او . معتقد بود آنابث عاقل ترين نيمه خدا كالس هشتمي استاو . خيال مادرم كمي آسوده شد

ولي اين معني اش  .او حق داشت. مي دهدمطمئن بود كه آنابث اغلب من را از كشته شدن نجات 
  :مادرم گفت. دوست داشته باشمآن وضعيت را من مجبور باشم اين نيست كه 

 ؟ ههتونراهم ه،هر چيزي كه نياز. بسيار خوب عزيزانم -
  :تاليا گفت

 .نديدممنون كه ما را رسو. ه خانم جكسونبل  -
ي طال براي اين كه هر وقت نياز 7داركمااينم يك . ي تو، پرسي6ياسو آمبرو 5اين نكتار - ....مامان - آيا شماره موبايل من را داريد؟! شيرينك هاي من -

 ...داشتيد با كمپ تماس بگيريد
  !ياال بچه ها. ما خوبيم! مامان لطفاً -
آن متاسف بودم؛ ولي آماده بودم كه از در مورد آن او يك كمي دلخور به نظر مي رسيد و من      

چقدر  ،گي در وان حمامي در مورد اينكه من در سه سالراگر مادرم داستان ديگ. ماشين پياده شوم
. ندم تا يخ بزنم و بميرمان جا مي مم و آدمن يك تونل توي برف مي كن گفت، مي ،جذاب بودم

                                                            
5 -Nectar    شراب لذيذ خدايان يونان  
6  - Ambrosia خوراک خدايان که طبق افسانه ها به آنها زندگی جاويدان می دهد. 
7 ‐ drachma واحد پول يونان، نقره يونان باستان  
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. بادي كه مستقيم داخل كتم شد مثل خنجرهاي يخي بود. آنابث و تاليا به دنبال من پياده شدند
  :تاليا گفت ،مادرم از ديدمان خارج شد نقتي ماشيو

   .رسيپمامانت خيلي باحاله   -
  :من تاييد كردم و گفتم     

 ؟در تماس بوديمادرت با تو هرگز  ؟تو چطور  .خوبه او واقعاً -
تاليا در گرفتن  .آرزو كردم كه اي كاش اين كار را نكرده بودم ،همان وقتي كه اين را پرسيدم     

شلوار چرم مشكي و  ،شده ارتشيپاره پاره كت  –انك پبا لباس هاي . قيافه شريرانه استاد بود
اما نگاهي كه حاال به . يرس خط چشم مشكي و چشمان آبي، كه هميشه مي پوشيد -زنجير طال 

  .   يك شيطان مسلم بودنگاه  ،من كرد واقعاً
 ... رسي پ اگر به تو ربطي داشته باشه -

  :نابث حرفش را قطع كرد و گفتآ
 .هنوحتماً منتظرم 8گراور. ه بريم توبهتر  -

  . تاليا به قصر نگاهي كرد و لرزيد       
   .هتماس بگيربراي كمك شده متعجبم او چه چيزي اينجا پيدا كرده كه مجبور . درسته -
 . هيچ خوب نيست  -  :ور خيره شدم و حدس زدمست اُمن به برج هاي  سياه عمارت وِ     
هر سه نفر داخل سرسراي  ،با ناله اي باز شدند و با چرخش برف به داخل يدرهاي چوب بلوط     

ديوارها . مكان بزرگي بود .كه توانستم بگويمبود همه ي آن چيزي اين .  "وووووا " .ورودي شديم
با پرچم هاي جنگ و اسلحه هاي نمايشي مثل تفنگ هاي قديمي، تبرهاي جنگي و وسايل ديگر 

 ؛نستم كه وِست اُور يك مدرسه نظامي بوده استامن مي داين است كه،  منظورم. آراسته شده بود
، ناگهان دستم به داخل جيبم رفت. به نظر مي رسيد نظاميفوق  -دقيقاً  – ولي دكوراسيونش

مي توانستم احساس كنم كه در اين مكان . بود 10پتايديرمهلكم  9سر توپيجايي كه خودكار 
را   -وسيله جادويي مورد عالقه اش  -تاليا دستبند نقره ايش. چيزي خطرناك. چيزي اشتباه بود

                                                            
8 - Grover  
9  - Ballpoint  توپ فلزی کوچک چرخنده در نوک آن نوعی خودکار با يک . 

10  - Riptide به معنای آب مواج.  
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آنابث شروع كرد به .  مبارزه اي در راه بود.  مي دانستم كه همگي به يك چيز فكر مي كنيم. ماليد
   :حرف زدن

  ...م كجابمن متعج -
 .حدس مي زنم كه يه مدتي اينجا هستيم!!! عاليه -  :ن كنان گفتمن ممن م. به  شدت به هم خوردند و بسته شدند ،سر مادرهاي پشت      
ما كوله . شبيه موسيقي رقص بود. مي توانستم انعكاس موسيقي را از انتهاي ديگر سرسرا بشنوم    

خيلي دور نرفته بوديم كه . رفتيمپشتي هايمان را پشت يك ستون پنهان كرديم و به پايين سرسرا 
هايي را روي كف سنگي شنيدم و يك مرد و يك زن از سايه بيرون آمدند تا جلوي  من صداي گام

  .را سد كنند ما

زن . ا تزيينات قرمز داشتندوتاه و يونيفورم هاي ارتشي مشكي بموهاي خاكستري ك ،آنها هر دو     
صالح كرده بود و به نظر مي رسيد كه از من دوري يك سبيل كم پشت داشت و آن مرد كامالً ا

گويا به جاي نخاع دسته جارويي در ستون  ندها هر دو چنان شق و رق راه مي رفت آن. مي كند
  . فقرات خود داشتند

 شماها اينجا چكار داريد؟! بخُ -  : فت گزن پرسشگرانه 
  .......ام م م  -
و فهميدن اينكه                  گراور آنقدر براي رسيدن به .  فهميدم كه براي اين برنامه ريزي نكرده ايم     

 وال برايش پيش بيايد، اين سكسي شايد  ،فكر نكرده بودمكه  ه بودم،دكرتمركز چه رخ داده است، 
مورد اينكه چگونه در ماشين در  ما اصالً. شوندمي سه در شب دزدكي وارد يك مدرسه بچه چرا 

  :من گفتم. داخل عمارت شويم صحبت نكرده بوديم
 ...خانم ما فقط  -

  :مرد ناگهاني  فرياد زد كه باعث شد من از جا بپرم
 .  اخته بشيدااااااااندشما بايد بيرون . به مالقات كننده ها  اجازه رقص  داده نشده! آها -
تلفظ مي كرد، او بلند قد بود با  Jacquesهايش را شبيه   Jاو . او لهجه داشت، شايد فرانسوي     

سخت كه سوراخ هاي بيني اش موقعي كه صحبت مي كرد باز مي شد . يك صورت شاهين مانند
 - اي يكي آبي يكي قهوه - بود به بيني اش خيره نشوي و چشمانش داراي دو رنگ متفاوت بود
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اما ناگهان تاليا  ،تن ما به داخل برف جدي استفهميدم كه بر بيرون انداخ. شبيه يك گربه خياباني
  .قدمي به جلو گذاشت و كار عجيبي را انجام داد

شايد اين فقط خياالت من بود اما . آن صدا تيز و بلند بود. وردآاو انگشتانش را به صدا در      
آن . گرفتتندبادي  از قطرات ريز را كه از دست او خارج مي شد احساس كردم كه سرتاسر اتاق را 

 :  تاليا گفت. وردچم هاي روي ديوار را به حركت در آما را خيس كرد و پر ،مه
 امن تاليا هستم و اين. ميياما اينجا مدرسه مي . نيستيم، قرباناما ما مالقات كننده ! آه -

  . هستيم يما كالس هشتم. آنابث و پرسي هستند
حاال . كرد نستم كه تاليا به چه فكر ميادمن نمي . معلم مرد چشمان دو رنگش را باريك كرد     

اما مرد دودل به . احتماالً ما اول به خاطر دروغگويي تنبيه و بعد به داخل برف ها پرت مي شديم
  .  نظر مي رسيد

  . او به همكارش نگاه كرد
 ي شناسيد؟، آيا اين دانش آموزان را م 11كخانم گاتزچا -

جلوي خنده ام را تا  ممجبور شدم زبانم را گاز بگير، علي رغم خطري كه ما را تهديد مي كرد
  .شوخي كرده بود او حتماً .  12يك معلم با نام گچ گرفته. بگيرم

  . زن پلك زد، شبيه كسي كه از بيهوشي بيدار شده بود
  . من مي شناسمشون قربان. بله... من  -

  .او به ما اخم كرد
  تاليا بيرون از ورزشگاه چكار مي كنيد؟ ،پرسي ،نابثآ -
قبل از اينكه ما بتوانيم پاسخ دهيم، صداي پاهايي را شنيدم و گراور دوان دوان و نفس نفس      

  . زنان رسيد
  ...شما. 13شماها اومديدآه،  -

  . مكث كوتاهي كرد ،وقتي كه معلم ها را ديداو 
  ...من، ا! دكتر تُرن. كآه، خانم گاتزچا -

  :مرد گفت
  ؟14آندروودآقاي چيه،  -

                                                            
11 -Gottschalk 
 . ک گچ گرفته می شودمعنی لغوی گاتزچا -  12
13  - You made it! در ادامه با معنی تخت الفظی اين جمله بازی شده است. اين جمله به صورت يک اصطالح به کار رفته است.  
14 -Underwood  



 

 

7   
 

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

  . از تُن صدايش واضح بود كه از گراور متنفر است
  . ندگي مي كنندزموزان اينجا آ؟ اين دانش ونها باالخره اومدندامنظورت چيه كه مي گي  -

  :گراور چرب زباني كرد و گفت
من فقط منظورم اين بود كه، من خيلي خوشحالم كه اونها . رنالبته دكتر تُ. بله، قربان -

  . ماده اش كرده اندآشراب عاليه و اونها .... شراب براي رقص را .... اند ماده اش كردهآ
يا  ؟اي قهوه. است مصنوعي من احساس كردم كه يكي از چشمانش. رن به ما خيره شددكتر تُ     

 اما خانم. يرون پرتاب كندآبي؟ به نظر مي رسيد كه او مي خواهد ما را از بلندترين برج قصر به ب
  :ك رويا گونه گفتگاتزچا
  .   ديگه نبايد ورزشگاه رو ترك كنيد. اما حاال همگي بدويد و برويد. بله، شراب عاليه -
و  "بله خانم "ما آنجا را با يك عالمه . ما منتظر نمانديم كه او حرف هايش را دوباره تكرار كند     

اين همان كاري است كه بايد  نظر مي رسيد كهبه و سالم نظامي ترك كرديم چون  "بله قربان"
  .انجام دهيم

نگاه معلمان را بر مي توانستم . به سمت موسيقي هل داد ،گراور ما را به سمت پايين سرسرا     
  :اما نزديك تاليا راه رفتم و با صداي آرامي پرسيدم ،منپشتم احساس ك

  چطوري اون كار را با صدا در آوردن انگشتات انجام دادي؟ -
نجام اهنوز بهت نشون نداده كه چه جوري اون را  16هستش؟ كايرون 15مه منظورت جادو -

 ؟يدب
كايرون سرمربي ما در كمپ بود، اما هيچ وقت به . بغض ناراحت كننده اي در گلويم  ايجاد شد     

؟ گراور به من ياد نداده بود ولي به تاليا ياد داده بود چرا او . من چيزي شبيه آن را نشان نداده بود
حتي با ناتواني من در . 17GYMبود  هعجله ما را به سمت دري برد كه روي شيشه اش نوشتبا 

 .  خواندن، مي توانستم بيشتر از اين بخوانم
  :گراور گفت

  !شما اينجاييدخدايان را شكر كه ! نزديك بودا -
ها  بعد از ماهخوب بود كه او را . من با او دست دادم. آنابث و تاليا هر دو گراور را بغل كردند     

وقتي  –، به غير از اين او مثل هميشه كمي ريش گذاشته بوداو كمي بلندتر شده بود و . مي ديدم

                                                            
15 -Mist  
16 ‐ Chiron 
 ورزشگاه -  17
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اي فرفري  يك كاله قرمز روي موهاي قهوه. به نظر مي رسيد -كه در ميان انسان ها ظاهر مي شد 
پاهاي هاي بزي اش، شلوار لي گشاد و كفش هاي ورزشي با  اش براي پنهان ساختن شاخ

او در حال پوشيدن يك تي شرت مشكي . مصنوعي براي پنهان ساختن پاهاي خزدار وسم دارش
. ست اُورسرباز پياده وِ: ن نوشته بودآروي . بخوانمروي آن را بود كه به من فرصتي داد تا بتوانم 
. چيزي شبيه رتبه گراور يا شايد فقط يك  شعار مدرسه. مطمئن نبودم كه چه معني داشت

  :  سيدمپر
 ؟خب چي شده -

  . كشيد يگراور نفس عميق
  .من دو تا پيدا كردم -

  :تاليا متحيرانه پرسيد
 دو دورگه؟ اينجا؟ -

ها  18امسال كايرون ساتير. پيدا كردن يك دو رگه به اندازه كافي سخت بود. گراور سري تكان داد
ن ها را به سرتاسر كشور فرستاده بود تا مدارس را عيت اضطراري قرار داده بود و همه ي آرا در وض

ما در حال . زمان سختي بود. از كالس چهارم تا دبيرستان براي تازه واردان احتمالي جستجو كنند
ما به تمامي جنگجويان جديدي كه پيدا مي كرديم، نياز . از دست دادن اعضاي كمپ بوديم

  . خدا در بيرون از كمپ وجود نداشتمسئله اين بود كه تعداد زيادي نيمه . داشتيم
من نسب اونها رو نمي دونم اما اونها . ندااونها ده ساله و دوازده ساله . يك خواهر و برادر -

 . من به كمك نياز دارم . به آخر خط رسيديمما اگر چه . قدرتمندند
  هيوالها؟ -

  . گراور عصبي بود 
. اين آخرين روز از ترمه ه؛ اماهنوز مطمئن باشفكر نمي كنم كه . او مظنون شد. يكي -

. ترك كننداينكه او بفهمه مدرسه را بدون محوطه نم كه او اجازه نمي ده كه اونها ئممط
هروقت كه من سعي مي كنم به اونها نزديك بشم او  !شايد اين آخرين شانس ما باشه

  !ر بايد بكنمانمي دونم چي ك. هميشه اونجاست و جلوي من رو مي گيره
طبق . سعي كردم كه به خاطر آن كار  احساس ناراحتي كنم. گراور نااميدانه به تاليا نگاه كرد     

نه فقط به خاطر اينكه . عادت گراور براي پاسخ سئوال ها به من نگاه مي كرد اما تاليا ارشد بود

                                                            
18  - Satyr نيمه انسان نيمه بز 
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نياي بلكه تاليا تجربه بيشتري نسبت به ما براي دفاع در مقابل هيوالها در د ،پدرش زئوس بود
  : او گفت .واقعي داشت

  رقص هم مي آن؟مجلس اين دو رگه ها به  -
  . گراور سري تكان داد     

 هيوال كيه؟. خب ما هم به مجلس رقص مي ريم -
  .  رندكتر تُ ،مدير خبيث. آه، شما او را همين حاال ديديد -

  .  عصبي نگاه كرد اطرافش را     
كه در آن خاصي  در مراسمبچه ها هميشه : يك چيز عجيب در مورد مدرسه هاي نظامي     

حدس مي زنم اين به خاطر اين است كه در برهه اي از . ديوانه مي شوندپوش نيستند يونيفورم 
احساس مي كنند كه بايد همه چيز را جبران كنند  ازمان همه چيز سختگيرانه اجرا مي شود و آنه

  .به اينيا چيزي شبيه 
ي سطح ورزشگاه وجود داشت و بچه ها با پا آنها را به  بادكنك هاي مشكي و قرمز در همه     

صورت همديگر مي زدند يا سعي مي كردند با نوارهاي پارچه اي كه روي ديوار بسته شده بود 
شلوارها و كفش هاي  ،دخترها با آرايش هاي غليظ و تاپ هاي بند باريك. همديگر را خفه كنند

رنگ روشن  دور اعضاي تيم فوتبال حركت مي كردند، كاري كه هميشه انجام مي دهند، و شبيه 
دور يك پسر بيچاره را شبيه دسته اي  ،آنها دقايقي ،هر دفعه.  وسايل شنكجه به نظر مي رسيدند

 ان را ادامه ميمي گرفتند، جيغ مي كشند و مي خنديدند و بعد راهش 19از ماهي هاي گوشتخوار
بعضي از  . نقاشي شده بود تصاوير روژلبيبا دادند و آن پسر الي موهايش روبان و روي صورتش 

هاي ورزشگاه حركت مي كردند و سعي داشتند  معذب بودند در كناره ،پسرهاي بزرگتر شبيه من
البته در  .كه ديده نشوند، مثل اينكه هر لحظه ممكن است مجبور شوند براي زندگي شان بجگند

 ...    درست بود  مورد من اين كامالً
  . آنجا هستند -
اشاره كرد كه در صندلي هاي ورزشگاه با  گراور با سر به سمت دسته اي از بچه هاي كوچكتر     

  . هم بحث مي كردند
  20ودي آنجل وبيانكا و نيك -

                                                            
19  - Piranha   
20 - Bianca and Nico di Angelo   
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پسر قاعدتاٌ . كنداينكه سعي مي كرد صورتش را پنهان مثل دختر يك كاله سبز نرم داشت،      
آنها هر دو موهاي مشكي ابريشمي و صورت هايي سبزه داشتند و هر دو عادت . برادر كوچك او بود
كارت در حل بر زدن تعدادي پسر . در موقع حرف زدن تكان دهند راهايشان  داشتند كه دست

به اطراف او نگاهي . خواهرش به نظر مي رسيد براي چيزي او را سرزنش مي كند. بود 21بازي
  : نابث گفتآ. ه احساس مي كرد چيزي اشتباه بودانداخت مثل اينك

  منظورم اينه كه آيا به اونها گفتي؟.... آيا اونها -
  . گراور سرش را به شدت تكان داد

اگه يكدفعه . اين باعث ميشه كه خطر بيشتري اونها رو تهديد كنه. تو مي دوني كه چطوريه -
  . شون قوي تر ميشهعطربفهمند كه كي هستند 

دورگه ها كه  عطر من هرگز نمي دانستم كه واقعاً. سر تكان دادممن او به من نگاه كرد و      
تيرها و هيوالها آن را حس مي كنند چه بويي است، اما مي دانستم كه بوي شما مي تواند باعث اس

ناهار يك هيوال را هر چه شما دورگه قوي تري بوديد، بيشتر بويي شبيه . كشته شدنتان شود
  :من گفتم. داشتيد

  .بريم اونها را بگيريم و از اينجا بيرون بريم -
رن، مدير خبيث، دكتر تُ. من قدمي به جلو برداشتم، اما تاليا دستش را بر روي شانه ام گذاشت     

او سري به  .نزديك صندلي ها قدم مي زد و نزديك آن خواهر و برادر ايستاده بود ،خارج يك در
  .  چشم آبي اش به نظر مي درخشيد. مت ما تكان دادس

او به اين . ، به وسيله حقه ي مه اي تاليا فريب نخورده استاصالً ،رناو، حدس زدم تُحالت بر طبق 
تاليا . نجا را بفهمدقط منتظر بود كه علت بودن ما در آاو ف. ه بودكه ما چه كسي هستيم شك كرد

  :دستور داد
. اريمبيمجبوريم منتظر بمونيم تا موقعيتي براي گرفتن اونها بدست . به بچه ها نگاه نكنيد -

  . او را از عطرشون دور كنيم. بايد وانمود كنيم كه به اونها عالقه اي نداريم
  چطوري؟ -
. ديپخش ش. وجود ما بايد او را گيج كنه. ما سه تا از قدرتمندترين دورگه ها هستيم -

  . اما يك چشمتون را روي اون بچه ها نگه داريد. كمي برقصيد. دطبيعي رفتار كني
  :آنابث پرسيد

                                                            
21  - Trading card  . وجود دارد و در پشت آنها به ) حقيقی يا خيالی(کارت های بازی، که بر روی آنها تصاويری از اشخاص و حيوانات يا اشيا

  ...مثل کارت يک بازيکن فوتبال و امتيازاتش از قبيل پست بازی، تعداد گل زده و. خصوصيات آن موجود امتيازاتی داده شده است
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  رقصيدن؟  -
  .او گوشش را براي شنيدن موسيقي تيز كرد و اخمي كرد. تاليا سري تكان داد

  را انتخاب كرده؟ 22اَه، كي جس مك كارتني -
  :گراور كه دلخور به نظر مي رسيد گفت

  .من -
يا چيز  23نمي تونستي يه چيزي شبيه گيرين دي. ضعيفه اون خيلي. اوه، خدايانم، گراور -

  ديگه اي رو بزاري؟
  گيرين چي ؟ -
  . بيا بريم برقصيم. اشكالي نداره -
  .اما من نمي تونم برقصم -
  .ياال پسر بزي. اگه من هدايتت كنم ،تو مي توني -
. آنابث لبخند زد. ناليد ،و او را به سمت صحنه رقص برد وقتي كه تاليا دستش را گرفتگراور      

  :من پرسيدم
  چيه؟ -
  . فقط خيلي خوبه كه تاليا همراهمونه. هيچي -
او . آنابث از تابستان گذشته بلندتر از من شده بود كه باعث مي شد من احساس راحتي نكنم     

اما حاال او  گردنبند مهره اي كمپ دو رگه ها بياندازد، عادت نداشت طال و جواهري به غير از
  .   به گوش داشت –نماد مادرش، آتنا  –اي كوچكي شبيه جغد  هاي نقرهشواره وگ

 كار آن. او كاله كاموايي اش را برداشت و موهاي بلند و بلوندش بر روي شانه هايش ريخت     
  . باعث شد كه بنا به داليلي او بزرگتر به نظر برسد

  ...خب -
وقتي شما . چيزي بود كه تاليا گفته بوداين . طبيعي رفتار كنيد. من سعي كردم كه چيزي بگويم

  يك دو رگه در يك موقعيت خطرناك هستيد، چه جهنمي طبيعي است؟
  ام، اخيراَ ساختمان خوبي طراحي كردي؟ -

  . چشمان آنابث درخشيد، مثل هميشه كه او در مورد معماري صحبت مي كرد

                                                            
22 -Jesse McCartney 
23 ‐ Green Day 
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خابي تك مسابقه انتو مدرسه جديدم من يك طراحي سه بعدي براي ي. آه، خدايانم، پرسي -
  ...ساختم و يك برنامه كامپيوتري عالي وجود داره

اي يادبود بزرگي را طراحي كرده كه مي خواست نچطور او ب او شروع كرد به توضيح دادن كه     
او در مورد پايه هاي ساختماني و نماي خارجي و مصالح . بسازد 25تنامانه 24آن را در گروند زيرو

مي دانستم كه او مي خواهد وقتي بزرگ شد يك . صحبت كرد و من سعي مي كردم كه گوش كنم
اما من به سختي يك كلمه از آنچه را . او عاشق رياضي و بناهاي تاريخي بود. معمار برجسته شود

ينقدر مدرسه جديدش را اا اميد شدم وقتي كه شنيدم او من ن حقيقت،در . مي گفت مي فهميدم
اميدوار بودم كه او را . اين اول باري بود كه او به مدرسه اي در نيويورك مي رفت. دوست دارد

بود و او و تاليا هر دو آنجا بودند،  26آن يك مدرسه شبانه روزي در بروكلين. بيشتر از قبل ببينم
نها در خطر هستند كمكشان آكه كايرون مي توانست وقتي كه آنقدر نزديك به كمپ دو رگه ها 

به ندرت خيلي  ،در مانهاتان رفتم 5427س م امن به ا و يك مدرسه دخترانه بودجا چون آن . كند
  :  من گفتم. ي ديدممآنها را 
  موني؟ آره؟ پس تو بقيه ي امسال را هم اونجا مي. آره، آره، خيلي عاليه -

  . صورتش كمي گرفته شد
  ....اگه من . شايد. خب -
  !!!هي -
او به آرامي با گراور مي رقصيد كه دائماً سكندري مي خورد وساق پاهاي . تاليا ما را صدا زد     

نه . بود مصنوعيحداقل پاهاي او . تاليا را لگد مي كرد و به نظر مي رسيد كه مي خواهد بميرد
  :تاليا دستور داد. مثل من، حداقل او دليلي براي دست پا چلفتي بودن داشت

  .شما مثل احمق هايي هستيد كه اونجا واستادند! برقصيد بچه ها -
نابث نگاه كردم و سپس به گروهي از دختران كه در ورزشگاه در حال آمن به طور عصبي به      

  :آنابث گفت. گشتن بودند
  خب؟ -
  از چه كسي بايد تقاضا كنم؟ نام، م -

  :او مشتي به شكم من زد و گفت
                                                            

24  - Ground Zero  
25  - Manhattan 
26  - Brooklyn 
27  - MS‐54 
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  !من، مغز جلبكي -
  .آه، آره، درسته -
بنابراين ما به صحنه رقص رفتيم و از نگاه كردن به اينكه تاليا و گراور چطوري مي رقصند      

ري آنابث گذاشتم و او دست ديگر را طو كنار رانمن يكي از دستانم را بر روي . صرف نظر كردم
  :او گفت. گرفت مثل اينكه مي خواست من را با جودو به زمين بزند

  آيا شماها توي مدرسه تون مجلس رقص نداريد؟، پرسي حقيقتاً .نمي خوام گازت بگيرم -
 حقيقت اين بود كه ما مجلس رقص داشتيم اما من هرگز با كسي نرقصيده. من جواب ندادم     
ما مدتي . دم كه در گوشه اي بسكتبال بازي مي كردندمن اغلب همراه با بچه هايي بو. بودم

سعي مي كردم كه روي چيزهاي كوچك ديگري مثل نوارهاي پارچه  نم. دورتادور مي چرخيديم
نم عرق ااز من بلندتر بود و دستآنابث هر چيزي به غير از اينكه . اي و كيسه بوكس متمركز شوم

  :من پرسيدم. انگشتان پاي او پا مي گذاشتم كرده و احتماالَ بي حس بودند و داشتم بر روي
  ؟...چي داشتي مي گفتي ؟ مشكلي در مدرسه داري يا چيز ديگه اي  قبالً -

  . او لبهايش را جمع كرد
  .به خاطر پدرمه. نه اين نيست -

  . دانستم آنابث رابطه پرفراز ونشيبي با پدرش داشت من مي
  بازهم به خاطر نامادريته؟. بهتر ميشه ه فكر مي كردم كه رابطتون دار -

  . آنابث آه كشيد
او تحقيق احمقانه جديدش  ،از وقتي كه من در نيويورك مستقر شدم. او تصميم داره بره -

 . 28سانفرانسيسكوتوي . براي يك كتاب در مورد جنگ جهاني اول را شروع كرد
ع شكنجه يا شورت هاي ورزشي مزار: او اينها را طوري گفت مثل اين كه ممكن بود بگويد     

  :من پرسيدم. 29هيديز
  حاال او مي خواد كه تو هم با او بري؟ -

  :او با بدبختي گفت
اين بايد يك دورگه نمي تونه توي سانفرانسيسكو زندگي كنه و او هم . به طرف ديگر كشور  -

  . دونهبرا 
  چي؟ چرا نه؟  -

                                                            
28  - San Francisco  
29  - Hades 
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  . شايد فكر مي كرد كه من در حال شوخي كردن هستم. آنابث چشمانش را چرخ داد     
  .اون دقيقاً اونجا ست! تو مي دوني -

  :من گفتم
  !آه -

هيچ نظري نداشتم كه او در مورد چه چيزي صحبت مي كند، اما نمي خواستم كه احمق به نظر 
  . برسم
  چي كار مي كني؟.. تو برمي گردي كمپ يا ... بنابراين -
  . من شايد بايد به تو بگم...من. ين خيلي مهمتر از اونه، پرسيا -

  . گهان او يخ زدان
  . ونها رفتندا -
  چي؟ -

نزديك  درِ. آنجا نبودند ر، ديگودو دورگه، بيانكا و نيك. خواهر و برادر. من نگاه او را دنبال كردم
  . رن هيچ جايي ديده نمي شددكتر تُ. صندلي ها كامالً باز بود

  . ما بايد به تاليا و گراور خبر بديم -
  . او ديوانه وار به اطراف نگاه كرد

  !صحنه رقص رو ترك كردند؟ ياالكجا اونها  -
من هم مي خواستم او را دنبال كنم كه انبوهي از دختران در سر . او به ميان جمعيت دويد     

ژلب فرار كنم و وقتي كه من آزاد به دور آنها مانور دادم تا از خطر روبان و رو. راهم قرار گرفتند
به . ، تاليا و گراور گشتممن يك دايره كامل را چرخيدم و به دنبال او. آنابث ناپديد شده بود ،شدم

  . ن چيزي ديدم كه خونم را منجمد كردجاي آ
بر سر  ودي آنجل گاه يك كاله سبز نرم شبيه آن كه بيانكاپنجاه فوت دورتر، بر روي سطح ورزش

 رنتُسپس من در يك نظر دكتر . بودپخش و پال  بازين تعدادي كارت آنزديك . تاده بودداشت، اف
ها را از  ونجلآدر انتهاي مقابل ورزشگاه بيرون مي رفت و دي  ،او با عجله داشت از يك در. را ديدم

 ،من هنوز نمي توانستم آنابث را ببينم. پس گردن شبيه بچه گربه ها گرفته بود و با خود مي برد
تقريباً مي خواستم به دنبال او . اما مي دانستم كه او در جهت ديگر به دنبال تاليا و گراور است

  . صبر كن. بدوم ولي ناگهان فكر كردم
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وردم كه تاليا در سرسراي ورودي چه چيزي به من گفته بود، با حالت گيجي به آمن به ياد      
كايرون بهت . من نگاه كرده بود وقتي كه من از حقه به صدا در آوردن انگشتان پرسيده بودم ؟ من به اين فكر كردم كه گراور چطور به يدنشون نداده كه چه جوري اين كار را انجام ب

او . نبودممن از تاليا متنفر  به خاطر اين ها. نكه او روز را نجات مي دهدسمت او برمي گردد مثل اي
به خود جلب مي اين تقصير او نبود كه پدرش زئوس بود و او همه توجه ها را . خوب بود واقعاً
از طرفي ديگر وقتي . ديدم كه دنبال او بدوم تا هر مسئله اي را حل كند هنوز، نيازي نمي... .كرد
آنها شايد خيلي دور مي شدند تا وقتي كه من دوستانم را پيدا . ها در خطر بودند وآنجلدي . نبود
من ريپتايد را . من مي توانستم به اين يكي خودم رسيدگي كنم. من هيوالها را مي شناختم. كنم

  . رن دويدماز جيبم در آوردم و دنبال دكتر تُ
را داي كشمش و بعد از آن ناله اي درد آلود من ص. در به داخل يك راهروي تاريك باز مي شد     

  .    من سر ريپتايد را برداشتم. شنيدم
خودكار در دستانم رشد كرد تا وقتي كه من يك شمشير برنزي يوناني را كه سه فوت بلندي و      

ي رديف خشيد و نوري طاليي را بر رورتيغه اش كمي د. يك دسته چرمي داشت،  در دست داشتم
ي به پايين راهرو دويدم اما وقتي به انتهاي آن رسيدم هيچ كسي من به آهستگ. ختكمدها اندا
من كامالً دور . را باز كردم و خودم را در پشت سرسراي ورودي اصلي يافتم يمن در. آنجا نبود

آنها . در انتهاي اتاق بودند ونجلآاما بچه هاي دي  ،رن را هيچ كجا نديدمدكتر تُ. مخود چرخيده بود
  . به من خيره شده بودند ترس يخ زده بودند و دقيقاًاز 

  . من آهسته به جلو رفتم، كمي نوك شمشيرم را پايين آوردم
  . من نمي خوام به شما صدمه اي بزنم. همه چي روبه راهه -
رن كجا بود؟ از چه چيزي مي ترسيدند؟ دكتر تُ. چشمانشان پر از ترس بود. آنها جوابي ندادند     

اسلحه هاي برنزي از هيوالها . ر ريپتايد را احساس كرده و عقب نشيني كرده بودشايد او حضو
  .خدايان متنفر بودند

  : من درحالي كه سعي مي كردم صدايم را آهسته كنم گفتم
  .مكاني امن ببرم به من مي خوام كه شما را از اينجا بيرون و. اسم من پرسيه -
او از . يستنگاه او چمعني خيلي دير فهميدم كه . مشتانش بسته شد. چشمان بيانكا گشاد شد     

  . او مي خواست كه به من هشدار دهد. من نترسيده بود
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نيرويي . درد در ميان شانه ام منفجر شد! شويشش. من چرخيدم و چيزي به سمت من آمد     
  . م به ديوار كوبيدشبيه به يك دست بزرگ  من را به عقب كشيد و محك

انعكاس خنده . اما چيزي براي ضربه زدن وجود نداشتضربه ي سريعي زدم من با شمشيرم      
  . سردي در ميان سرسرا پيچيد

  :رن گفتدكتر تُ
  . پرسيوس جكسون ،بله -

  . كردبد ادا در نام خانوادگي من را    Jلهجه اش 
  .من ميدونم تو كي هستي -
چيزي شبيه يك  ي به وسيله ،كت و پيراهنم به ديوار. ام را آزاد كنم من سعي كردم كه شانه     

هنگامي  ،آن. سنجاق شده بود -خنجر مانند مشكي به بلندي يك فوت  دارتيك  – گميخ بزر
چيزي . پوست شانه ام را خراشيده بود و زخمش مي سوختكه از ميان لباسهايم عبور كرده بود 

نبايد بيهوش مي . خودم را مجبور كردم تا تمركز كنم. سم. ه بودمشبيه به اين را قبالً احساس كرد
  .شدم

او هنوز شبيه به . رن به درون نور كم قدم گذاشتدكتر تُ. سايه اي سياه به سمت ما حركت كرد
قهوه  –داشت و چشمان آبي  ياو دندان هاي سفيد بزرگ. ولي صورتش غول مانند بود ،انسان بود

  :او گفت. اي او نور شمشيرم را منعكس مي كرد
  .من از رقص هاي سطح پايين مدرسه اي متنفرم. متشكرم كه از ورزشگاه بيرون اومدي -

  . من سعي كردم كه دوباره شمشيرم را تاب دهم ولي او دور از تيرسم بود
  !!!...ش ويشش
مثل . حركت كردن ظاهر نشد باچيز آن . سر دكتر ترن پرتاب شد تديگري از جايي پشدارت 

.  كنار من بيانكا جيغ زد. ها را پرتاب مي كرددارت اينكه شخصي نامرئي پشت سر او بود كه 
رن دكتر تُ. كه نيم اينچ از صورت او فاصله داشت در ديوار سنگي فرو برد را دومين تيغ خودش

  :گفت
ك در بياريد، اگه براي چياگه يك صداي كو. فرمانبردار. سريع. ديشما سه تا با من مياي -

نشونتون مي دم كه چقدر دقيق مي تونم پرتاب  ،كمك داد بزند يا سعي كنيد كه بجنگيد
  .  كنم
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شايد مي توانستم از خودم  .اما او سريع بود ،بود رن چه نوع هيواليينمي دانستم كه دكتر تُ      

ي آنچه كه بايد انجام مي دادم لمس ساعت  ههم. منسپرم را فعال كمي توانستم دفاع كنم اگر 
من به كمك نياز داشتم و تنها يك راه . نجلو ها موضوع ديگري بودآاما دفاع از دي . مچي ام بود

  .بستمچشمانم را . به فكرم رسيدوجود داشت كه 
  : و هيس هيس كنان گفت هرن آهستدكتر تُ
  !داري چيكار مي كني جكسون؟ راه بيا -

  . من چشمانم را باز كردم و به سمت جلو حركت كردم
  ...ام شانه -

  . ضعيف باشد كه البته سخت نبود مدروغ گفتم و سعي كردم كه صداي
   .شانه ام مي سوزه -
  !راه بيا .هتو را نمي كش. آه، سم هاي من باعث درد ميشه -
تصوير صورت گراور را در ذهنم . رن ما را به بيرون برد و من سعي مي كردم تمركز كنمتُ      

تابستان گذشته گراور يك پيوند ذهني . تصوير كردم و روي احساس ترس و خطرم تمركز كردم
دانم هاي من مي فرستاد كه باعث مي شد من ب خواب دراو تصوراتي را . مان درست كرده بود بين

ز هم با اين پيوند در وما هناين بود كه بيشترين چيزي كه مي دانستم . چه وقت او در خطر است
حتي نمي دانستم . اما من هرگز قبالً سعي نكرده بود كه با گراور ارتباط برقرار كنم ،ارتباط بوديم

  . كه آيا اين ارتباط وقتي گراور بيدار است كار مي كند يا نه
 .گراور! هي -

  :كر كردممن ف
  !كمك! او يك پرتاب كننده زهر آلود ديوانه داره! رن ما رو دزديدهتُ -
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كه توسط نور المپ هاي م ما به راه برفي تاريكي وارد شدي. رن ما را به داخل جنگل هل دادتُ      
د چنان سرد بود يبادي كه به ميان لباس هاي پاره ام وز. شانه ام درد گرفت. قديمي روشن مي شد

  :گفت نرتُ  .كردم1پرسي يخي احساس من كه
 .  ه براي شما صدا مي كنيمينقلما يك وسيله . يك سكوي انتقال وجود دارهاون جلو  -

  :بيانكا التماس كنان گفت
  كجا مي بري؟ما را  چه وسيله اي؟ -
 .دختره غير قابل تحمل! ساكت باش -

  : نيكو گفت
  . با خواهر من اين طوري صحبت نكن -
  .لرزيد اما من تحت تاثير قرار گرفتم كه او جرات گفتن چيزي را داردصدايش مي       
آن صدا باعث شد كه موهاي پشت . صدايي انساني نبود رن خرناسي كشيد كه مسلماًدكتر تُ      

ه زنداني وانمود كنم كاما خودم را مجبور كردم كه به راه رفتن ادامه بدهم و  ،گردنم سيخ بايستد
هر چيزي كه . در همين حال افكارم را شبيه ديوانه ها در سرم داد مي زدم. كوچولوي خوبي هستم
  . توجه گراور را جلب كند

بزي خزپوشت را بيار  اون پشت! قوطي هاي كنسرو! سيب ها! ورگرا - 
  !مون رو هم بيار و همراهت تعدادي از دوستان مسلح ،اينجا ،بيرون

  :رن گفتتُ
  . ايست  -
 حداقل من. ما به صخره اي مشرف به دريا رسيده بوديم. بوداز تراكم جنگل كم شده       

مي توانستم صداي چرخ خوردن . تر كه دريا آن پايين است، صدها فوت پايين احساس مي كردم
اما تمام چيزي كه مي توانستم ببينم مه و . كي سرد آن را حس كنممامواج را بشنوم و بوي كف ن

ن كنان ن مم. من لغزيدم ولي بيانكا من را گرفت. رن ما را به سمت لبه هل داددكتر تُ. ودتاريكي ب
  : گفتم
  . ممنون -

  :او پچ پچ كنان گفت
  اون چيه؟ چطوري مي تونيم با اون بجنگيم؟ -

                                                            
1  - Percysicle 
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  ....كار مي كنم شدارم رومن ... من  -
  : ن كنان گفتن مم ونيك

 . من مي ترسم -
  :رن گفتدكتر تُ. ور مي رفت  -بازي كوچك يك سرباز اسبابشبيه به چيزي  –او با چيزي 

  . كنيد نگاهبه من . صحبت كردن بسه -
زير كتش از او چيزي را . چشم هاي دو رنگ او با گرسنگي درخشيد. ما به سمت او چرخيديم     

او . اما  آن فقط يك تلفن بود. ابتدا من فكر كردم كه يك چاقوي ضامن دار است. بيرون كشيد
  :كمه پهلويي را فشار داد و گفتد

  .براي تحويل دادن آماده است .... بسته -
خيلي به نظر . است  2واكي تاكي در حالت رن پاسخ نا مفهومي شنيده شد و من فهميدم كه تُ      

  . تلفن همراهاز استفاده در حال يك هيوال  – مي رسيدمدرن و وحشتناك 

  . شدم بمتعجي كه در آن بوديم، سرم را نگاه كردم، و از ارتفاع من پشت
  .رن خنديددكتر تُ
  !خودت رو نجات بده ،ونجا درياستا، پسر پوسايدن، بپر مطمئناً -

  :بيانكا زير لب گفت
  اون از كجا تو را مي شناسه؟ -
  . بعداً توضيح ميدم -
  تو يه نقشه اي داري؟ درسته؟ -
  :فكر كردم با نا اميديمن 

  !بيا! گراور -
اگر ما از سقوط جان سالم به در . نجلو را بگيرم و در اقيانوس بپرمآشايد مي توانستم  دو دي       

. من قبالً اين كار را كرده بودم. مي برديم من مي توانستم از آب براي نجات خودمان استفاده كنم
گفترن دكتر تُ. شايد. دشايد مي توانست كمك كن ،د خوبي بود و گوش مي كرداگر پدرم در م:  

  .من مي تونم تو را بكشم حتي قبل از اين كه به آب برسي -
  . مثل اينكه توانسته بود كه افكار من را بخواند

  تو نفهميدي كه من كيم؟ مگه نه؟ -
                                                            

2  - Walkie‐talkie 
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يك صورتم رد دنزاز چنان  ،ديگري سوت كشان دارتحركت كوتاهي پشت سر او رخ داد و       
چيزي شبيه يك منجنيق  -شد رن ظاهرتُ دكترچيزي در پشت سر .  شد كه گوشم را شكاف داد

  . دم كخيلي شبيه به ي ... اما قابل انعطاف تر
  : فتگرن دكتر تُ
در غير اين صورت تا حاال مرده . متاسفانه، خواسته شده تو زنده بموني، اگه ممكن باشه -

 .بودي
  : بيانكا پرسيد 

اشتباه مي  ،خوبي گرفتيكي ما را مي خواد؟ چون اگه تو فكر مي كني كه گروگان هاي  -
  ...و من   ونيك. ما حتي خانواده هم نداريم. كني

   .صدايش كمي لرزيد
  . هيچكسي را به غير همديگه نداريم -

  :رن گفتدكتر تُ 
وقت  و اون مالقات مي كنيدرئيسم رو به زودي شما . نگران نباشيد بچه هاي لوس! يوووا -

 .شما يك خانواده كامالً جديد خواهيد داشت
  :من گفتم 

  .تو براي لوك كار مي كني! لوك -
را  -دوست سابقي كه چندين بار سعي كرده بود مرا بكشد -وقتي كه من اسم دشمن قديمي ام 

   .رن با بي رغبتي پيچي خورددهان دكتر تُ، گفتم
من اجازه مي دم كه ژنرال فكرت . پرسيوس جكسون ،تو نمي دوني چه اتفاقي داره مي افته -

  .مالقات با توهمنتظر او . تو امشب خدمت بزرگي به او خواهي كرد. هرا باز كن
  :من پرسيدم

  ژنرال؟ -
  . ميدم كه اين را با لهجه فرانسوي پرسيده امهبعد ف
  ژنرال كيه؟... منظورم اينه كه  -

  . رن به افق نگاه كردتُ
 . ه شمايوسيله نقل بفرماييد، اينم! آه -
آنگاه من صداي برش . يك نور افكن بر روي دريا. من چرخيدم و نوري را در فاصله دور ديدم     

  . هوا را به وسيله پره هاي هليكوپتر شنيدم كه بلندتر مي شد و نزديكتر
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  : پرسيد ونيك
  ما را كجا مي بري؟ -
! يتو اين شانس را خواهي داشت كه به يك ارتش بزرگ بپيوند. تو بايد افتخار كني پسرم -

  . چيزي شبيه به اون بازي احمقانه كه با كارت ها و عروسك ها مي كردي
 ... و تو مي توني ارتش بزرگت رو بگيري و  اند 3اون ها مجسمه. اونها عروسك نيستند -

  : دكتر ترن هشدار داد
عوض نكني، و اگه . پسرم ،كنيمي ت رو براي پيوستن به ما عوض متو تصمي! حاال! حاال -

ما هيوالهايي داريم كه بايد تغذيه . براي دو رگه ها هست اي  ه هاي ديگهاستفاد... خب
  .جنبش بزرگ در راهه. بشن

  بزرگ؟ چيِ -
مي خواستم او به صحبت كردن ادامه بدهد تا من سعي كنم روي يك نقشه . من پرسيدم     

  . تمركز كنم
  ! جنبش هيوالها -

  . رن شرورانه لبخند زددكتر تُ
هيوالهايي كه براي بيشتر از . حاال دارن بيدار مي شن ،قدرتمندترين اونها، اونها بدترين  -

اونها موجب مرگ و تباهي هايي مي شن كه انسانهاي فاني . هزاران ساله كه ديده نشده اند
اوني كه مي تونه ، و بزودي ما مهمترين هيوال را خواهيم داشت. تا حاال هرگز نديده اند

  !رو به زير بكشه 4سمپِياُل
  :بيانكا درگوشم پچ پچ كرد

  .ديوانه است اون واقعاً! بسيار خوب -
  : گفتم همن آهست

  !توي دريا -ما بايد از روي صخره بپريم -
   .ديوونه اي تو هم كامالً! ه، چه ايده عاليآ -

چون در همان لحظه يك ضربه محكم نامريي به  ،من شانس جر و بحث با او را هرگز پيدا نكردم
  . پشتم وارد شد

                                                            
3 -Figurine  
4  - Olympus اشاره به خدايان يونان دارد 
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او . او كاله نامرئي كننده اش را پوشيده بود. نگاه كرد و حركت آنابث عالي بود ممن به پشت       
رن براي كسري از ثانيه دكتر تُ. نجلو ها را به سختي به جلو راند و بر روي زمين انداختآمن و دي 

دسته اي از دارت هايش بدون هيچ صدمه از باالي سر ما  كيلغافل گير شد براي همين اولين ش
. اين باعث شد كه گراور و تاليا اين شانس را داشته باشند كه از پشت به او نزديك شوند. عبور كرد

  .برد مي را خوب به كار 5تاليا سپر جادويي اش آيجس
هرگز حقيقتاً  ، باشيدداخل يك جنگ مي دويد نديده  اگر شما هرگز تاليا را موقعي كه به      

در و تاشويش بيرون مي آمد  محفظه گرزكه از  -بزرگ خيلي يك نيزه از او . تاكنون نترسيده ايد
كپي  سپرش دقيقاً. اما اين قسمت ترسناكش نيست. استفاده مي كرد -شدجيبش حملش مي 

سپرش  - آتناهديه اي از  -بود  ،آيجس ناميده مي شد و استفاده مي كرد سپري كه پدرش زئوس
اگر چه نگاه به  ،مار موي را كه به وسيله برنز ساخته شده بود داشت و حتيي  6مدلي از سر مدوسا

ولي خيلي ترسناك بود و بيشتر افراد بعد از ديدن آن مي  ،آن شما را به سنگ تبديل نمي كرد
بانيت خرناسي لرزيد و از عص ،رن هم وقتي آن را ديدحتي دكتر تُ. ترسيدند و فرار مي كردند

  . كشيد
  .تاليا نيزه اش را به جلو حركت داد

   .7براي زئوس -
 را به نيزهاما او غريد و  ؛تاليا نيزه اش را به سر او زد. رن مردني استمن فكر كردم كه دكتر تُ      

كه به هنگام كشيده  ،گهايي بزرچنگال با ، دستش به پنجه اي نارنجي تبديل شد. كناري راند
يجس نبود تاليا شبيه يك قرص نان برش خورده آاگر به خاطر . شدن بر روي سپر تاليا جرقه زدند

روي زمين غلتيد و بر روي پاهايش بلند  ،به سمت عقب، له سپرشيتاليا به وسدر اين حال . بود
دكتر . نگاه كنمرا آن كه  مصداي هليكوپتر در پشت سر من بلندتر مي شد اما جرات نداشت. شد

ن دسته اي از دارت هايش را به سمت تاليا پرتاب كرد و حاال مي توانستم ببينم كه او چگونه رتُ
يك دم چرمي عقرب مانند كه انتهايش  توسط دارت ها  –او دم داشت . اين كار را انجام مي دهد

ولي نيروي آن ها باعث شد كه تاليا به  ،يجس منحرف مي شدندآدارت ها به وسيله . پر شده بود
 نواختناو فلوت هايش را بر روي لبش گذاشت و شروع به . گراور به جلو دويد. روي زمين بيفتد

. ي هم به رقص در آينديكه صدايش باعث مي شد حتي دزدان دريا ،يك آهنگ تند رقص. كرد

                                                            
5  - Aegis 
6  - Medusa 
7  - Zeus 
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رن پيچيد به دور پاهاي دكتر تُ ،بدر چند ثانيه، علف هايي به ضخامت طنا. برف را كنار زد ،چمن
  . و او را گرفتار كرد

او بزرگ شد تا جايي كه در شكل واقعي اش قرار . رن غريد و شروع كرد به تغيير كردندكتر تُ      
 ،دم چرمي. بدنش شبيه يك شير خيلي بزرگ بود. صورتش همچنان صورت يك انسان بود. گرفت
  :آنابث گفت. حركت مي كردتازيانه وار  ،ي جهاته در همبا خارهاي مرگبار  شزاندادارت 
  ! 8يك مانتيكور -

از  ،هنگامي كه ما را به سمت جلو انداخته بود ،جادويي اش نيويوركيِ كاله يانكيِ. او حاال مرئي بود
   .سرش افتاده بود

  : نجلو داد زدآبيانكا دي 
  چيه؟ اونهستيد و  كيشما ها  -
  :نفس نفس زنان گفت ونيك

  !  براي پرتاب هاي دقيقتا  پنج بعالوه مانتيكور؟  او سه هزار قدرت جنگندگي داره ويك  -
ن آاما وقتي براي نگراني در مورد  ،نمي دانستم كه او در مورد چه چيزي صحبت مي كند    

مانتيكور پنجه اي بر روي علف هاي جادويي گراور كشيد و آن ها را پاره كرد و سپس . نداشتم
  . ت ما چرخيدبه سمآشفته 

  !بخوابيد -
من به . دي آنجلو ها را به روي برف پرت كرد و من در آخرين لحظه سپرم را به ياد آوردم ،آنابث 

برنزي تبديل  ضخيم ساعت مچي ام ضربه اي زدم و مارپيچ فلز كاري شده خارج و به يك سپر
.  ي بر آن شدندگرو رفتخارها با چنان شدتي به سپر مي خوردند كه باعث ف. زودتريك ثانيه . شد

مطمئن نبودم كه بتواند دسته دوم از . طرف برادرم، خيلي بد آسيب ديد سپر زيبا، هديه اي از
  .دارت ها را متوقف كند
فريادي را شنيدم، و گراور كنار من با صداي خفه اي به زمين  بعد از آن، من صداي ضربه اي و

  . افتاد
  :هيوال غريد 

  !تسليم بشيد -
  : تاليا از سمت ديگر ميدان داد زد

  !هرگز -
                                                            

8  - Manticore 



 

 

9   
 

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

 .از ميدان به در خواهد كرد را فكر كردم او هيوال ،و براي يك ثانيه يورش بردهيوال سمت به او      
هليكوپتر از مه . مدآاما ناگهان صداي رعدآسايي به همراه شعله اي از نور از پشت سرمان به وجود 

ارتشي مشكي هليكوپتر مجهز آن يك . و كمي دور تر از صخره در هوا ثابت ايستاده بود هخارج شد
كه به نظر مي رسيد راكت هاي هدايت شونده ليزري  ،براق بود به همراه تجهيزاتي در دوطرف

هليكوپتر بايد توسط انسانهاي فاني هدايت مي شد، اما اينجا چه كار داشت؟ چطوري . باشند
ش او متاليا را كور كرد و مانتيكور با ضربه د افكننور نورِ هيوال همكاري مي كردند؟انسانها با يك 

  . پرتاب شد ديگر به سمتنيزه اش هم . سپرش پرواز كرد و در برفها افتاد. را دور كرد
  !نه -
را  ،نه اش فرو روديسه سفمن دارتي كه نزديك بود به ق. من بيرون دويدم تا به او كمك كنم     

  . من سپرم را بر روي هر دويمان كشيدم، اما مي دانستم كه اين كافي نيست. دفع كردم
  . رن خنديددكتر تُ
  !هاي كوچولو ر نوميد كننده ست؟ تسليم شيد، قهرمانقدحاال شما فهميديد كه چ -

هان من ناگ. ما شانسي نداشتيم. به تله افتاده بود ما بين يك هيوال و يك هليكوپتر ارتشي مجهز    
. مانتيكور يخ كرد. صداي يك شيپور شكار در ميان جنگل پيچيد. شنيدم نافذيصداي واضح و 

باد و چرخيدن تيغ هاي  فقط صداي چرخش برف و. كسي حركت نكرد براي يك لحظه هيچ
  :رن گفتدكتر ُت. هليكوپتر شنيده مي شد

  ...اون نمي تونه با! نه -
يك . ناتمام ماند ،ن شبيه رگه اي از نور ماه شليك شدم جمله اش وقتي چيزي از پشت سر      

  .  فرو رفتپيكان نقره اي درخشان در شانه دكتر ترن 
  :او فرياد زد. او ماتم گرفت و در رنج به عقب تلو تلو خورد     

  ! لعنت به تو -
جايي كه پيكان  ؛به داخل جنگل پرتاب كرد ، دوازده تا از آنها را يك دفعه،هايش را  او دارت      

بيشتر شبيه به . اما خيلي سريع پيكان هاي نقره اي در جواب آن شليك شدند. از آنجا آمده بود
دارت ها را در ميان هوا مي گيرند و آنها را دو نيم مي كنند، اما  ،اين بود كه پيكان هاي نقره اي

نمي توانستند با  ،ر كمپهيچ كس، حتي بچه هاي آپولو د. حتماً چشمانم داشتند مرا مي فريفتند
  . ي كنندزاين دقت تيراندا
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من . نفس هايش سنگين بود. از شانه اش بيرون كشيد ،با فريادي از درد مانتيكور پيكان را     
او . سعي كردم ضربه سريعي با شمشيرم به او بزنم اما او آن چنان زخمي نبود كه به نظر مي رسيد

  . ربه سختي به سپرم وارد كرد كه مرا به طرفي كوبيداز حمله من جا خالي داد و با دمش ض
تريشان  جوان. در حدود دوازده تا. آنها دختر بود. مدندآسپس كمان دارها از جنگل بيرون       

هاي اسكي نقره اي نيم تنه آنها  -مثل من -بزرگترين شان حدود چهارده ساله. شايد ده ساله بود
آنها با حالتي مصمم به سمت مانتيكور پيش . همگي كمان داشتند. با شلوار لي پوشيده بودند

  : آنابث فرياد زد. مدندآ
  ! 9ها يشكارچ -

  :كنار من تاليا زير لب گفت
  !آه، شگفت انگيزه -

  . كه از او بپرسم منظورش چيست ممن موقعيت اين را نداشت
او بلند قد و برازنده بود . بزرگتر در حالي كه كمانش را كشيده بود جلو آمد انِيكي از كمان دار    

حلقه نقره اي بافته شده اي در باالي موهاي تيره بلندش داشت كه . و پوستي به رنگ مس داشت
  . بنابراين او شبيه يكي از شاهدخت هاي پارسي به نظر مي رسيد. ندتنداش انديگر دختر

  بانوي من؟ ،اجازه مي دهيد كه بكشم -
داده  نمي دانستم او با چه كسي صحبت كرده است چون او چشمانش را به روي مانتيكور قرار      
   . بود

  .هيوال ناله كرد
  .اين مخالف قوانين باستانيه. دخالت مستقيم. منصفانه نيست -

  :دختر ديگري گفت
  .چنين نيست -
 شاه بلوطموهايي به رنگ . اين يكي از من كمي كوچكتر بود، شايد دوازده ساله يا سيزده ساله      

داشت كه به صورت دم اسبي پشتش جمع شده بود و چشمان عجيبي به رنگ زرد نقره اي شبيه 
خطرناك  اما بيانش عبوس و. كنم سنفسم را حب ،صورتش چنان زيبا بود كه باعث شد. ماه داشت

  . بود
  . يك چهارپاي وحشي هستي ،تو جانور نادان ر تمامي حيوانات وحشي در قلمروم، وشكا -

  . كرد او به دختر ديگر كه حلقه بر روي موهايش داشت نگاه
                                                            

9  - The Hunters 
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 . اجازه داده شد ،10زو -
 .مانتيكور خرناسي كشيد

  .اگه نمي تونم اونها را زنده داشته باشم، پس مي بايست بكشمشون -
آنابث . ما ضعيف و گيج هستيم ،تاليا خيز برداشت، با علم به اين كههيوال به سمت من و       

  :فرياد زد
  !نه -

   :گفت ،كه حلقه داشتبزرگتردختر . و به هيوال حمله كرد
  !از خط آتش دور شو! بگرد عقب، دورگه -
 دور. مانتيكور فرياد زد. اما آنابث بر روي پشت هيوال پريد و چاقويش را در يال او فرو برد       

. مبارزه مي كرد براي زندگي با ارزشش خودش مي چرخيد و دمش را به جايي مي كوبيد كه آنابث
  :ر دادوزو دست

  !آتش -
  :من جيغ زدم

  !نه  -
ديگري بر . تيكور نشستناولين پيكان روي گردن ما. پيكان هايشان را پرتاب كردند چي هاراما شكا

  .مانتيكور ناالن به عقب تلو تلو خورد. سينه اش
  !شما بهاشو مي پردازيد. ن آخر ماجرا نيست شكارچي هااي -
از ، هيوال با آنابث كه هنوز بر پشتش بود ،ند واكنشي نشان دهداو قبل از اين كه كسي بتو      

  :من فرياد زدم. روي صخره پريد و در تاريكي فرو رفت
  !آنابث -
صداي . مان راحت نشده بوديم از دست دشمنان مي خواستم كه به دنبال او بدوم اما ما كامالً     

  . صداي شليك تفنگ -ق از هليكوپتر آمدق تَق تَشبيه تَ
اكثر شكارچي ها متفرق شدند و سوراخ هاي كوچكي در برف به وسيله پاهايشان ايجاد شد، اما      

  : او اخطار كرد. دختر مو شاه بلوطي فقط با آرامش به هليكوپتر نگاه كرد
  . شما اجازه نداريد كه شاهد شكار من باشيد! فاني ينسان هاا -
فلزهاي . خاك نه، نه. تبديل به ذرات خاك شد او دستش را جلو برد و هليكوپتر منفجر شد و      

. كالغها، كالغهايي كه در شب پراكنده شدند. گان تبديل شددمشكي كه به دسته اي از پرن
                                                            

10 - Zoe  
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وقتي كه تاليا را ديد مكث  ،آن دختري كه اسمش زو بود. به سمت ما پيش آمدند ها شكارچي
  : او با تنفر گفت. كوتاهي كرد

  !تو -
  !11نايت شيد زو -

  . صداي تاليا از عصبانيت لرزيد
  !درست سروقت، مثل هميشه -

  :زو نگاهي به همه ي ما كرد و گفت
- ير بانوي منتچهار دورگه و يك س!  

  :دختر جوانتر گفت
  . تعدادي از اعضاي كمپ كايرون، فهميدم بله -

  :من فرياد زدم
  . شما بايد اجازه بديد ما او را نجات بديم! آنابث -

  . دختر مو شاه بلوطي به سمت من برگشت
  . من متاسفم پرسي جكسون، اما دوست تو خارج از كمك است -

دختر مو . نگاه داشتند دختران من را پايين ، اما گروهي ازمسعي كردم بر روي پاهايم بلند شو    
  :شاه بلوطي گفت

   .تو در شرايطي نيستي كه خودت رو از روي صخره به پايين پرت كني -
  :من تقاضا كردم

  تو فكر مي كني كي هستي؟! بزار من برم -
  . زو قدمي به جلو برداشت مثل اينكه مي خواست به من سيلي بزند     

  :دختر ديگر دستور داد
   .او نمي فهمه. زو، او فقط ناراحته! نيست منبه  اين بي احترامي! نه -

  :او گفت. دختر جوانتر به من نگاه كرد، چشمانش سردتر و درخشانتر  از ماه زمستان بود    
الهه ي شكار. هستم 12سيممن آرت .   

                                                            
11  - Nightshade 
12  - Artemis الهه ی ماه و شکار در افسانه های يونان  



  Pioneer :برگردان ريك ريوردن: نوشته  طلسم تيتان : جلد سوم  پرسي جكسون و خدايان يونان 



 

 

2   
 

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان   .انتخاب مي كند وانكا دي آنجليب  فصل سوم
  

به همراه آنابث ، شما  صخرهرن به يك هيوال و پايين پريدن او از بعد از ديدن تغيير دكتر تُ     
اما وقتي اين دختر دوازده . ديگري نمي تواند شما را شوكه كند فكر خواهيد كرد كه هيچ چيز

م "هوشمندانه اي شبيه  ميس است، من چيز واقعاًساله به من گفت الهه آرتاين . گفتم ".عاليه... ا
بعد با سرعت در برف زانو زد و  زد، واو نفس نفس مي  .را نمي توان با حالت گراور مقايسه كرد

  . شروع كرد به زاري كردن
- واي... شما خيلي ... شما خيلي ! ميسمتشكرم بانو آرت!  

  :تاليا با خشونت گفت
  !آنابث رفته. ما چيزهاي ديگري براي نگراني داريم! بلند شو، پسر بزي -

  :گفت ونجلآبيانكا دي 
  .، وايستيدصبر كنيد! هي -
مثل  ،كرداشاره به ما  ،او با انگشتش كه به طرف همه ما مي چرخيد. كرديمهمگي به او نگاه      

  . اينكه سعي مي كرد نقطه چين ها را به هم پيوند دهد
  شماها كي هستيد؟... شماها  -

  .ميس نرم شدتآر
كي هستي؟ والدين شما كي  توكه بپرسي ، شايد سئوال بهتر اين باشه دختر عزيز من -

  هستند؟
عصبي به برادرش كه هنوز با نگاه آميخته با ترس و احترام به آرتميس خيره بيانكا به طور      

  :وگفت. شده بود، نگاه كوتاهي كرد
  ...يك وديعه بانكي هست كه پول مدرسه مون را مي پردازه اما. ما يتيميم. والدين ما مردند -
د كه ما هايمان مي توانست بگوي حدس زدم كه او از روي حاالت صورت. او به لكنت افتاد     
  :ن كنان گفتن ماو م. هاي او را باور نداريم حرف
  .چيه؟ من دارم راست مي گم -
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  :گفت نايت شيدزو 
  . شما دو رگه هستيد -
مثل اينكه او در حال خواندن از  ،ي قديمي بودللهجه اش خي. دبولهجه اش سخت تشخيص      

  .قديمي بود روي يك كتاب واقعاً
  . بوده است 1لمپيديگري يك اُيكي از والدين شما انسان فاني و  -
  يك ورزشكار؟... لمپييك اُ -

  :زو گفت
  !يكي از خدايان! نه -
  : گفت ونيك

  !عاليه -
  !نه -

  .صداي بيانكا مي لرزيد
  !هيچم عالي نيست -
   .مثل اينكه دستشويي داشت ،مي رقصيد روي پاهايش ونيك

  ششصد درجه ويرانگري داره؟با زئوس آذرخش هاي واقعي  آيا واقعاً -
  !خفه شو ونيك  -

  .بيانكا صورتش را در ميان دستانش گرفت
  !اي جادويي تو نيست، درست؟ خدايان وجود ندارند اسطورهاين مثل اون بازي احمقانه  -
تمام چيزي كه مي خواستم اين بود كه به دنبال او  - نابث دلواپس بودمآبه خاطر اين كه براي      

به ياد مي آوردم چه حالي . ها داشته باشم ورد دي آنجلونمي توانستم احساس تاسفي در م -بگردم
  .وقتي كه براي اولين بار فهميدم يك نيمه خدا هستم ،بودم
زيرا عصبانيتي كه در چشمانش بود  ه،داشت، مي مناحساس بايد احساسي مشابه هم تاليا      

  . براي لحظه اي فرو نشست
بهم . اطراف هستند و اما خدايان هنوز همين دور. باور كنيكه  ،مي دونم سخته ،بيانكا -

و وقتي كه اونها بچه هايي از انسان داشته باشند، بچه هايي . اونها جاويدانند. اعتماد كن
  .زندگي مون در خطره... شبيه ما، 

  :فتگبيانكا 
                                                            

1  - Olympian  و ديگری ورزشکار المپيک است) اشاره به يکی از خدايان يونان دارد( دارای دو معنی است يکی ساکن المپ.  
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  .خطر، مثل اون دختري كه افتاد -
  :الهه گفت. ر مي رسيدظميس هم ناراحت به نحتي آرت. تاليا از او دور شد

اگر او بتونه پيدا بشه من او را پيدا مي . شجاعي بود وشيزهاو د. يوس نشيدبراي آنابث ما -
  . كنم
  :من پرسيدم

  پس چرا شما نمي ذاريد ما دنبال او بگرديم؟ -
من دقيقاً نمي . ن را احساس كني پسر پوسايدن؟ جادويي در كارهينمي توني ا! او رفته -

  .دونم چطوري يا چرا، اما دوست تو ناپديد شده
اما احساسم به من مي . هم مي خواستم كه از صخره پايين بپرم و به دنبال او بگردم من هنوز     

قادر بودم   ،ممي كنفكر  ،او آن پايين در دريا بود راگ. بودنابث رفته آ. تگفت حق با آرتميس اس
  . كه حضور او را احساس كنم

  :دستش را باال آورد ونيك
 ،هاتون به اون تيراندازي كرديد كه شما با پيكانرن چي؟ اون طوري در مورد دكتر تُ... اُاُ -

  اون مرده؟! محشر بود
  : آرتميس گفت

. اميدوارم او فعالً خراب شده باشه، اما هيوالها هرگز حقيقتاً نمي ميرند. او يك مانتيكور بود -
شكار  ،وقتي دوباره ظاهر شدنداون ها مي تونند دوباره و دوباره ترميم بشن و اونها بايد 

   .بشن
  :تاليا گفت

  .يا اونها ما را شكار مي كنن -
  . بيانكا لرزيد

دمايي كه مي خواستند توي آ، تو تابستون گذشته را يادت مياد اون ونيك... با اين توضيحات -
  ؟به ما حمله كنن 2اون كوچه در دي سي

  :گفت ونيك
  !اون واقعيه بهت گفتممن . شاخ هاي قوچ داشتكه و اون راننده اتوبوس، اوني  -
  :گفتم من

                                                            
2  - D.C  
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  .به خاطر همين بود كه گراور مراقب شما بود، تا اگه شما دورگه بوديد، از شما مراقبت كنه -
  :بيانكا به او خيره شد

  گراور؟ تو هم يك دو رگه اي؟ -
- تيرخب در حقيقت، يك س.  

  . الن است كه بيانكا بيهوش شودافكر كردم . ند و سم هاي بزي اش آشكار شداو كفش هايش را كَ
  :تاليا گفت

  .تو او را مي ترسوني. گراور كفشات رو بپوش -
  .سم هاي من تميزند ،هي -

  :من گفتم
الزمه كه ياد بگيريد چطوري  وتو و نيك. بيانكا، ما اين جا اومديم كه به شما كمك كنيم -

شما الزمه به . آخرين هيواليي نيست كه شما مالقات مي كنيد ،رندكتر تُ .زنده بمونيد
  . كمپ بيايد

  :يدسو پرا
  كمپ؟ -

  :من گفتم
. اونجا جايي كه دو رگه ها زنده موندن و كاري هايي رو ياد مي گيرند. كمپ دو رگه ها -

  . شما مي تونيد به ما بپونديد و همه ي سال را اگه دوست داشته باشيد اونجا بمونيد
  :گفت ونيك

  !عزيز، بيا بريم -
  :بيانكا سرش را تكاند

  ..من نمي! صبر كن -
  : زو گفت

  .دارههم وجود  ديگه ايراه  -
  :تاليا گفت

  !نه، وجود نداره -
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نمي دانستم كه در مورد چه چيزي صحبت مي كنند، اما . شدند تاليا و زو به همديگر خيره     
همديگر متنفر از جداً بنا به داليلي آنها . م بگويم گذشته بدي بين آنها وجود داشتستمي توان
  . بودند

  :آرتميس اخطار داد
ما چند ساعتي را اينجا  ،زو. را به اندازه كافي به اين بچه ها تحميل كرديمما خودمون  -

مان از مدرسه را ايمهمان ه. زخمها را درمان كنيد. چادر ها را بر پا كن. استراحت مي كنيم
  .بازيابي كنيد

  .بانوي من ،بله -
  . با تو صحبت كنممايلم  ،و بيانكا با من بيا -
  :پرسيد ونيك

  پس من چي؟ -
  . آرتميس به پسر بچه نگاه كرد

انجام بده،  بازي كارتي را كه دوست دارينشون بدي چطوري شايد تو بتوني به گراور  -
 . ، از تو يه مدتي پذيرايي كنهبه عنوان لطفي به من ،مطمئنم كه گراور خوشحال ميشه

  . گراور وقتي كه مي خواست بلند شود كمي تلو تلو خورد
  !وياال نيك! كنيدروي من حساب مي تونيد  -
و گراور به سمت جنگل رفتند، در حالي كه از امتيازات ضربتي و دسته بندي سالح ها و  ونيك     

بيانكاي گيج شده را در طول صخره  ،آرتميس. اي ديگر صحبت مي كردند تعدادي چيز حرفه
  . ه هايشان را باز كردند و كمپي ساختندلوك ،شكارچي ها. همراهي كرد

وقتي . نگاهي شيطاني ديگري كرد و سپس رفت تا به چيزهاي ديگر سركشي كندزو به تاليا      
  :تاليا پاهايش را با نا اميدي به زمين كوبيد ،كه او رفت

  !آي ي ي .... اونها خيلي  ،اونها فكر مي كنن! قدرت اين شكار چي ها -
  :من گفتم

  ...باور نمي كنممن . من با توام -
  . تاليا با عصبانيت به سمت مي چرخيد

داشتي به چي فكر مي كردي، پرسي؟ تو تنهايي مي اونجا توي ورزشگاه، تو با مني؟  ،اُه -
اگه ما با هم مي  !كه اون يه هيوالست مي دونستيرن را بگيري؟ تو خواستي دكتر تُ
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آنابث شايد االن . اون را بگيريم ،شكارچي ها درگير بشن كه مي تونستيم بدون اون ،مونديم
  اين طوري فكر نمي كني؟. اينجا بود

يزهاي تندي بگويم و شايد من هم همان چيز ها چفكر كردم من هم . فكم را محكم فشار دادم     
 ،دريايي را در برفنيروي متعلق به  رنگآبي  يشرا مي گفتم، اما ناگهان به زمين نگاه كردم و 

  .بثاآن نيويوركيِ يانكيِ بيسبالِ كاله. جلوي پايم ديدم
من را با و او اشكي را از گونه اش پاك كرد، چرخيد، و قدم رو دور شد، . تاليا حرف ديگري نزد     

  . كاله لگد شده در برف تنها گذاشت
هفت چادر بزرگ، همگي از ابريشم نقره . شكارچي ها در چند دقيقه كمپ شان را برپا كردند     
يكي از دخترها در سوتي براي صدا كردن . دور آتشي بزرگ برپا شده بودبه  به شكل هالل،اي، 

آنها شروع كردن به دور كمپ . سگ ها دميد، و يك جين گرگ سفيد خارج از جنگل ظاهر شد
ي ترس بين آنها قدم مي زدند و به شكارچي ها بدون ذره ا.  شبيه سگ هاي نگهبان ،چرخيدن

شاهين ها ما را از روي درخت . گرفتم كه نزديك چادر ها بمانم اما من تصميم. نها غذا مي دادندآ
آنها هم  ،احساس مي كردم. تش مي درخشيدآو چشمانشان در روشنايي . ها نگاه مي كردند

ي الهه كرنش كرده  حتي به نظر مي رسيد كه هوا هم در مقابل ارده. نگهبان هاي گماشته هستند
بنابراين نشستن در  ،گر نمي وزيد و بارش برف پايان يافتاما باد دي ،چنان سرد بودهم هوا. است
  . تش تقريباً خوشايند بودآكنار 
نمي توانستم باور كنم كه . به جز درد شانه ام  و گناهي كه بر من سنگيني مي كرد... تقريباً     

ر اين تقصي. و با اينكه از تاليا عصباني بودم، احساسم فرو نشست، او حق داشت. بودنابث رفته آ
  . من بود

او . چيزي خطرناك و جدييد ؟ وبه من بگ ،خواسته بوددر ورزشگاه نابث آچه چيزي      
براي نصف يك موسيقي با  ،رد اينكه ما چه طورومن در م. نمي فهميدم زشايد من هرگ. گفته بود

  . و قلبم احساس سنگيني بيشتري كردفكر كردم هم رقصيده بوديم، 
در ميان گرگ بدون هيچ ترسي بر روي برف مي خراميد و در كنار كمپ تاليا را نگاه كردم كه      

تاريك بود و از  كه حاال كامالً ،ور كردست اُبرگشت و نگاهي به عمارت وِ ،او ايستاد. ها قدم مي زد
  . بودم او به چه فكر مي كند بمتعج. نمايي مي كرد خودبر روي تپه  ،نگلجپشت 

او . شود شبه يك درخت كاج تبديل شد تا مانع مرگرش به وسيله پدهفت سال پيش ، تاليا      
زماني  ،آنابث و لوك ،ايستاده بود تا به دوستانشدر مقابل ارتشي از هيوالها بر روي تپه دو رگه ها 
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او آنجا ايستاده  ،بار ديگرحاال به شكل يك انسان برگشته بود و  ،چند ماه قبلاو . براي فرار بدهد
  . قدر بي حركت كه شما مي توانستيد فكر كنيد او هنوز هم يك درخت است اين ؛بود

شان  از قدم زدن وگراور و نيك. را برايم آورد مكوله پشتي ا ها خره يكي از شكارچيباال     
  .و گراور به من كمك كرد تا بازوي آسيب ديده ام را باند پيچي كنم .برگشتند

  :با شوق گفت ونيك
  .سبزه -

  :گراور به من گفت
 .يا بخور تا وقتي من اينو تميز مي كنمآمبروسنگهش دار، كمي اينجا  ،هنوز -
 ،آن. مبروسيا حسابي كمك كردآاما   ،از شدت درد لرزيدم ،وقتي كه او زخم را پوشاندمن       

مزه اي مثل بوراني خانگي داشت كه در دهانم حل مي شد و احساس گرمي را به سراسر بدنم مي 
دقايقي بهتر به نظر  عد ازي كه گراور استفاده كرد، شانه ام بجادوي آن و ضماد با استفاده از. رستادف

  . مي رسيد
ه من نمي دانستم آنها چاگر  -برايش جمع كرده بودند ها شكارچي كيفش را كه ظاهراً ونيك     

دسته اي از  ونيك. جستجو كرد -ور شدندست اُچگونه بدون اينكه ديده شوند دزدكي وارد عمارت وِ
توانستم  -رزمي از خدايان و قهرمانان كوچكي نسخه  –. مجسمه هاي كوچك را روي برف چيد

  . تشخيص دهم ،را با ارابه ي خورشيدش 4را به نيزه اش و آپولو 3آريز ،زئوس را با آذرخشش
  :من گفتم

  !مجموعه بزرگيه -
  .نيشش باز شد ونيك

خب، به جز يك تعداد ! به عالوه كارت هاي سه بعدي شان ،من تقريباً همه اونها را دارم -
  .كمياب هاش رو

  تو اين بازي را خيلي وقته انجام مي دي؟ -
  ....قبل از اون كه . فقط امسال -

  . او ابرو هايش را درهم كشيد
  :من پرسيدم

  چي؟ -
                                                            

3  - Ares  خدای جنگ در افسانه های يونان 
4  - Apollo  خدای خورشيد و شعر و موسيقی در افسانه های يونان 
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  .واقعاً عجيبه. يادم رفت -
  . او آشفته به نظر مي رسيد، اما اين زياد طول نكشيد

- ببينم؟ ،من مي تونم اون شمشيري را كه ازش استفاده مي كني ، يه  
از يك خودكار به  ،دادم كه چه طور با برداشتن سرش حمن ريپتايد را به او نشان دادم، و توضي     

  .يك شمشير تبديل مي شود
  آيا تا حاال جوهرش تموم شده؟! عاليه -
  .ام، خب من واقعاً با اون نمي نويسم -
  ايدني؟تو پسر پوس آيا واقعاً -
  .خب آره -
  ؟ آره؟تو واقعاً مي تواني موج سواري كنيپس  -

  . راور كه به سختي سعي مي كرد جلوي خنده اش را بگيرد، خيره شدمگمن به   
  . سعي نكردم ، من هرگز واقعاًو، نيك5هي -
( د با تاليا مي جنگيدم چون او دختر زئوس بود؟ اآيا من خيلي زي. او همچنان سئوال مي كرد     

از  يدنپربود، پس چرا   ،الهه ي هوش و درايت ،تناآاگر مادر آنابث .) من به اين يكي جواب ندادم
. ) سعي كردم كه نيكو را براي پرسيدن اين سئوال خفه نكنم( ؟ ياد نداشتاين صخره را بهتر از 

اين لحظه، آماده بودم اين بچه را در يك بسته گوشت در ( آيا آنابث دوست دختر من بود؟ 
  . )ها بياندازم خوشمزه بپيچم و او را جلوي گرگ

كه از من در مورد امتيازات ضربتي كه دارم سئوال بپرسد، و  فهميدم كه هر لحظه او قصد دارد     
  . به سمت ما آمدنايت شيد اما ناگهان زو . من كامالً صبرم را از دست داده بودم

  .ي جكسونپرس -
با حلقه نقره اي اش و لحن . سرباال داشت اي تيره و يك بيني تقريباًً او چشماني به رنگ قهوه     

او خيلي به اعضاي يك خانواده سلطنتي شباهت داشت و من مجبور بودم به سختي  اش،  متكبرانه
مورد بررسي قرار او با تنفر مرا . مقاومت كنم» بله خانم « در مقابل سريع جلو او زانو زدن و گفتن 

.  برگرداندداد، مثل اينكه من يك كيسه از لباس هاي چرك بودم كه او فرستاده شده بود تا آنها را 
  :او گفت

  . صحبت كنند 6ووميس مي خواهند كه با تبانو آرت. با من بيا -
                                                            

  . تعجب استاستفاده شده است که صوتی برای بيان حالت   jeezدر متن از کلمه  -  5
ده شده افبرای تمايز در ترجمه از توو به جای ضمير تو است. تلفظ می کند  thyيا گاهی اوقات  Theeرا   youبه خاطر لهجه قذيمی زو، او  -  6

  .  است
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 .چ تفاوتي با ديگر چادر ها نداشت برد و مرا به داخل هل داديزو من را به آخرين چادر كه ه     
ميس مي بيانكا دي آنجلو در كنار دختر مو شاه بلوطي نشسته بود كه من هنوز به سختي او را آرت

  . ناميدم
در . زيرانداز ها و بالشت هاي ابريشمي سطح چادر را پوشانده بود. داخل چادر گرم و راحت بود     
در پشت سر الهه بر روي . مي سوخت ،بدون هيچ سوخت و دودي ،يك منقل طاليي آتش ،مركز

ن شبيه به شاخ هاي يار بزرگ او قرار داشت، و انحناي آكمان نقره اي بس ،بلوطي نمايشيِ يك آويزِِ
ببر و چندين حيوان ديگر كه من  ،خرس سياه ،پوست هاي حيوانات ،بر ديوار ها. غزال بود

ر حقوق حيوانات با ديدن چنين فهميدم كه يك طرفدا. نتوانستم تشخيص دهم آويخته شده بود
اما شايد چون آرتميس الهه ي شكار بود، . پوست هاي كميابي مي توانست دچار حمله قلبي شود

فكر مي كردم پوست ديگري در . او مي توانست هر چيزي را كه شكار مي كرد دوباره احيا كند
يك آهو نر با خز  –نده است و ناگهان فهميدم كه او يك حيوان ز. كنار او بر روي زمين قرار دارد

ه هال. ميس استراحت مي كردرتكه  سرش با رضايت بر روي دامن آ -و شاخ هاي نقره اي درخشان
  :گفت
  .بيا پيش ما، پرسي جكسون -
چه او . شد مكه باعث معذب شدنبررسي كرد مرا  ،الهه. من مقابل او بر روي كف چادر نشستم     

  :او پرسيد. براي يك دختر جوان داشت يچشمان پير
  از سن من شوكه شدي؟ -
  .يك كمي... ام  -
ي كه بخوام ه ايك آتش درخشان و يا هر چيز ديگ ،من مي تونم به شكل يك زن كامل -

همه ي . ميانگين سن شكارچيان من هستش ،اين سن. اما اين را ترجيح مي دم. ظاهر بشم
  .ا بودم قبل از اين كه گمراه بشندوشيزه گان جواني كه من ولي نعمت اونه

  :من پرسيدم
  گمراه بشن؟ -
خودشان . احمق شدن، شيفته و بي اعتبار شدن. ندبه وسيله پسرها ذليل ش. بزرگ شدن -

  . فراموش كردنرا 
  .آه -
او چنان به من خيره شد مثل اينكه همه ي آن چيزهايي . زو در سمت راست آرتميس نشست     

كرده باشم ارائهمثل اين كه من ايده توليد مرد را . بودميس گفته بود تقصير من كه آرت  .  
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  :ميس گفتتآر
خيلي كم پيش مياد . اگه اونها با تو خوش رفتاري نكردن ،تو بايد شكارچيان من را ببخشي -

من  هاي پسر ها معموالً از هرگونه تماسي با شكارچي. كه ما در كمپ پسر داشته باشيم
  ...آخرين پسري را كه در كمپ ديدم . منع شدن
  . او به زو نگاه كرد

  كدوم يكي بود؟ -
  :زو گفت

 .تبديل كرديد 8لوپ ايك جك به ، شما او را 7اون پسره از كلورادور -
 ميس رضايتمندانه سري تكان دادآرت.  

تا شايد تو  يپرسي از تو خواستم كه اينجا بيا .مي برم لذت جكالوپساختن آه بله من از  -
كه  نگران كنندهچيزي هاي   ،ام ام ام... بيانكا بعضي از  .در مورد مانتيكور بيشتر بهم بگي

دوست دارم اونها را از تو . اما او ممكنه اونها را نفهميده باشه ،گزارش داده ، راهيوال گفت
  . بشنوم

  .و من به او گفتم     
  .تان نقره اي اش گذاشمك مام شد، آرتميس متفكرانه دستش را برتوقتي كه      

  .مي ترسم اين يك جواب باشه -
  . زو به سمت جلو نشست

  رايحه بانوي من؟ -
  .بله -

  :من پرسيدم
  چه رايحه اي؟ -

آرتميس من كنان گفتن م:  
 شكاري.  كه من براي ميليون ها سال شكار نكرده ام ،چيز هايي دارند تكان مي خورن -

 . كه من تقريباً فراموشش كرده بودم ،خيلي پير

                                                            
7  - Colorado 

8  - Jackalope  با شاخ های گوزن با جثه ای بزرگترو يک حيوان شبيه خرگوش                   
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  . او مشتاقانه به من خيره شد
اما او تنها چيزي نبود كه من . به اينجا اومديمبه خاطر احساس كردن مانتيكور ما امشب  -

  .رن گفتدوباره به من بگو چه چيزي دكتر تُ. پيگيري كردم
- او از رقص هاي سطح پايين مدرسه اي بيزار بود ،ما .  
  .د از اونبع! نه نه -
  .را توضيح بده ييقصد داره براي من چيزها ناميده ميشه،ه ژنرال ككسي  تاو گف -
اما . ويدگبچيزي به او مي خواست ميس برگشت و او به سمت آرت. رنگ از صورت زو پريد     

  :الهه گفت. آرتميس دستش را باال آورد
  .ادامه بده پرسي -
  ؟ كردصحبت بزرگ   يدندر مورد جنبرن خب بعدش دكتر تُ -

  :بيانكا حرفم را اصالح كرد
  .جنبش -
مينه ي سقوط زاوني كه مي توني  شت،داخواهيم ترين هيوال را مما مه« آره و او گفت  -

  . »خدايان يونان را فراهم كنه
  . الهه چنان ساكت بود كه مي توانست يك تمثال باشد

  :من گفتم
  .شايد او دروغ  مي گفته -

  . آرتميس سرش را تكان داد
  . من بايد اين هيوال را شكار كنم. او خيلي كنده كه بتونه عالئم را ببينه. نه نبوده -

  . اما سري تكان داد ،د نترسديزو مثل كسي بود كه خيلي سخت مي كوش
  .درنگ مي ريم بي ام -
 .من بايد اين كار را تنهايي انجام بدم ،نه زو -
  ---اما آرتميس   -
كجا بايد من  د،شما مي دوني. ها ارچيحتي براي شك ،اين وظيفه خيلي خطرناكه -

  . به اونجا، تو نمي توني با من بياي. جستجويم را شروع كنم
  .بانوي من. شما بخوايد... هر جور  -

  :آرتميس عهد كرد
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او . برخواهم گرداند سبه المپدر انقالب زمستاني او را . من اين موجود را پيدا خواهم كرد -
كنم چقدر در خطر مي متقاعد را با آن شوراي خدايان . اثباتي خواهد بود كه من نياز دارم

  . هستيم
  :من گفتم

  هيوال چه چيزي ست؟اون شما مي دونيد  -
ش را برداشتنميس كماآرت.  

  . بيا دعا كنيم كه من اشتباه كنم -
  :من پرسيدم

  يك الهه مي تونه دعا كنه؟  -
يك لبخند كوچك بر روي لب هاي آرتميس . چون من هرگز واقعاً در موردش فكر نكرده بودم     

  . باز شد
  . يك وظيفه كوچك براي تو دارم ،قبل از اينكه من برم -
  هم ميشه؟ كالوپج من بهآيا اين شامل تبديل  -
اونها . نيرا به كمپ دو رگه ها اسكورت كن مها شكارچيشما متاسفانه نه، من مي خوام كه  -

  . ن خواهند بود تا وقتي كه من بر مي گردماامدر ونجا ا
  :زو كلماتش را به بيرون انداخت

- آخرين باري كه ما اونجا مونديم. مكان متنفريم نما از او ،ميسچي؟ اما آرت...  
  :آرتميس گفت

سوتفاهم نخواهد  ، اه،كينه اي براي يك كمي 9وسيسوناما من مطمئنم كه دي. بله مي دونم -
به عالوه . از كابين هشت استفاده كنيد ،هر چه قدر نياز داريدكه  شماستاين حق . داشت
  .سوزونديد، بازسازي كردندكامالً اونها را  شمايدم كه اونها كابين ها را بعد از اينكه من شن

     زو من كنان چيزي در مورد كمپر هاي احمق گفتن م .  
  . و حاال آخرين چيزي كه بايد تصميم گيري بشه -

  :او به سمت بيانكا برگشت
  آيا تو فكرات را كردي دخترم؟ -

  . بيانكا مردد بود
 .موردش فكر مي كنم م درراد -

                                                            
9  - Dionysus خدای شراب زراعت در افسانه های يونان  
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  : من گفتم
  در مورد چي فكر مي كني؟! صبر كن -
  . بپيوندم ها اونها از من دعوت كردند كه به شكارچي -
. موزش مي دهآتو بايد به كمپ دو رگه ها بياي و بعد كايرون به تو ! چي اما تو نمي توني -

  .كه تو ياد مي گيري چطوري زنده بموني هاين تنها راهي
  :زو گفت 

  .اين تنها راه براي يك دختر نيست -
  . نمي توانستم باور كنم كه اين را مي شنوم

 .ي براي شمشير بازيييك اصطبل اسب هاي بالدار داره و محل ها. بيانكا كمپ جاي عاليه -
  بدست مي آري؟چي  منظورم اينه تو با پيوستن به شكارچي ها 

  :زو گفت
  .جاودانگي... با اين شروع مي شه،  -

ميسمن به او خيره شدم وبعد به آرت.  
  درسته؟. او داره شوخي مي كنه  -
ميس گفتآرت:  

مرا در ماجراجويي هايم دنبال  ،مها شكارچي. زو به سختي در مورد چيزي شوخي مي كنه -
يكبار آنها با وفاداري براي من . م هستندندوستانم و خواهرا ،تكارانمماونها خد. مي كنن

مگر اينكه در يك جنگ وارد بشن يا اينكه  ،در واقع اونها جاودانه اند .قسم مي خورند
  . سوگندشان را بشكنند

  :من گفتم
  چه سوگندي؟ -
تا ابد يك  ،هرگز ازدواج نكردن ،هرگز رشد نكردن. براي ابددوري از عشق هاي رمانتيك  -

  . دوشيزه ماندن
  مثل تو؟ -
  . الهه سري تكان داد     
چرخيدن با دختران . جاويدان شدن. من سعي كردم چيزهايي را كه او مي گفت تصور كنم     
  . نمي توانستم آن را در افكارم مجسم كنم. ابد اتان ونوج

  –رگه ها را استخدام مي كني پس تو در كشور مي چرخي و دو -
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  : زو بريده بريده گفت
همه ي كساني كه به . رتميس به خاطر تولد تبعيض قائل نمي شنآبانو . نه فقط دو رگه ها -

   ...انسانها ،پري ها ،دو رگه ها. مي تونن به ما بپوندند ،الهه افتخار كنن
  تو از كدوم دسته اي؟ -

  .عصبانيت در چشمان زو درخشيد
اين انتخاب . وندهياگه بخواد مي تونه به ما بپ ،مهم اينه كه بيانكا. ربطي نداره پسر اين به تو -

  .اونه
  :من گفتم

  !برادرت چي؟ نيكو نمي تونه يك شكارچي بشه. ستبيانكا، اين احمقانه  -
كرد دتايي سميآرت .  

بدبختانه اين بهترين چيزيه كه پسرها مي تونن انجام . او به كمپ خواهد رفت. مطمئناً نه -
  . بدن

  .من اعتراض كردم
  ! هي ي ي  -
  . ببينياو را  تو مي توني گاه گاه -
ميس بيانكا را خاطر جمع كردآرت .  

ت او مشاوران كمپ را خواهد داشت كه از او مواظب. اما تو از مسئوليت او راحت مي شي -
  .ما. و تو خانواده ي جديدي خواهي داشت. مي كنن

  .يك خانواده جديد -
  .بيانكا روياگونه اين را گفت

  .آزاد از بند مسئوليت -
  :من گفتم

  !ديوانگيهاون  بيانكا تو نمي توني اين كار را انجام بدي؟ -
  .او به زو نگاه كرد

  ؟مي ارزه -
  . زو سري تكان داد

  .مي ارزه -
  چي كاري بايد انجام بدم؟ -
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  :زو به او گفت
  ميس متعهد ميشم من به بانو آرت. اينو بگو -
  . ميس متعهد ميشمبه بانو آرت من... من -
  . مي پيوندم ها مي پذيرم كه تا ابد دوشيزه بمانم و به شكارچي .كنماز گروه مردان دوري  -

  .نها را تكرار كردآكا نبيا
  همش همين؟  -

  . زو سري تكان داد
  . هور مي شآبپذيره، اونوقت الزام رتميس اون را آاگه بانو  -

  :آرتميس گفت
  .من مي پذيرم -
بيانكا هيچ تغييري . شعله هاي در منقل درخشيدند، شبيه به برافروختگي نقره اي بر روي ماه     
  . اما اون يك نفس عميق كشيد و چشمانش گشاد شد. نكرد
  . قوي ترم... من حس مي كنم  -

  :زو گفت
  .خواهر. مديخوش او -
گفتميس آرت:  

  .اين االن زندگي توه. تعهدت رو به خاطر داشته باش -
. شبيه يك خالف كار داشتم و يك شكست خورده كامل احساسي .نمي توانستم صحبت كنم     

تا بيانكا را به  ،تحمل كرده بود اين همه را مده بودم وآنمي توانستم باور كنم كه همه ي اين راه را 
  :ميس گفتآرت.  دهمدست از دختران ابدي  كلوب خاطر يك

را نشون بدي و اگه نيكو  تتو هنوز بايد به دي آنجلو ها كمپ. پرسي جكسون. نااميد نشو -
  .مي تونه اونجا بمونه ،نتخاب كنهااونجا را 

  :من در حالي كه سعي مي كردم مطمئن به نظر نرسم گفتم
  م؟ياما ما چه جوري به اونجا بر! عاليه -
ميس چشمانش را بستآرت .  

شما بايد به سرعت و با ايمني از النگ آيلند . زو كمپ رو جمع كن. رفتن فرا رسيدهوقت  -
  . من يك وسيله از برادرم درخواست مي كنم. دبري
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اما سري تكان داد و به بيانكا گفت كه دنبال . زو به خاطر اين نظر خوشحال به نظر نمي رسيد     
  . بيانكا كنار من توقفي كرد ،وقتي او رفت. او برود
  . واقعاً مي خواستم ،من واقعاً. اما من اين را مي خواستم . تاسفم پرسيم -

  . تنها گذاشت ،با الهه دوازده سالهبعد او رفته بود و من را 
  :من غمگينانه گفتم

  تون بگيريم؟ آره؟رخب، ما قصد داريم كه يك وسيله از براد -
  . كمي درخشيد شچشمان نقره اي

. نجلو تنها كسي نيست كه يك برادر رنجش آور دارهي آتو مي فهمي بيانكا د حاال .پسر ،آره -
.ببيني ار ،آپولو ،وي غير مسئول من لوقتشه كه تو دوق    
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان   .تاليا نيو اينگلند را به آتش مي كشد  فصل چهارم
 
 

هوا . اما نمي تواني مرا بفريبي. نزديك است سپيده دمآرتميس ما را خاطر جمع كرد كه      
ور كامالً ست اُبر باالي تپه پنجره هاي عمارت وِ. تاريك تر و برفي تر از هر زمان ديگري بود ،سردتر
رن نجلوها و دكتر تُمعلم ها متوجه غيبت دي آ ،ر تا حاالشدم اگمي من متعجب . بودند بي نور

ه من با شانسي ك. آن اطراف باشم ،را مي فهميدند وقتي اين موضوعنمي خواستم . شده باشند
ورد و آنگاه من را به ياد مي آ» پرسي جكسون « ه مي شد ك ناميدداشتم معلمي كه خانم گاتزچا

  .دوباره.. .ان بودمسراسري جنايتكار تعقيبِ  موضوعِ
من ايستاده در . ن را جمع كردندآ ،رعتي كه كمپ را بر پا كرده بودندبا همان س شكارچي ها،     

و .) كه به نظر نمي رسيد هرگز ناراحت و معذب شوند ها نه مثل شكارچي(  ،برف مي لرزيدم
بيانكا در كناري نشسته بود و در .  آرتميس به  شرق خيره شد مثل اينكه انتظار چيزي را داشت

حال  مي توانستم بگويم او در واز صورت غمگين نيك. حال صحبت كردن با برادرش نيكو بود
نم، اين فكر كنمي توانستم در مورد . بود تصميمش در مورد پيوستن به شكارچي هاتوضيح دادن 

  .گونه ترك مي كرد كه برادرش را اين بودغرور مچقدر  كه
آشفته از شنيدن آنچه كه در مالقات رسمي من  ،تاليا و گراور آمدند و در كنار من قرار گرفتند     

  . با الهه رخ داده بود
  .نها گفتم رنگ از رخ گراور پريدوقتي موضوع را به آ     

  . خيلي خوب نبود ،در كمپ بودند آخرين باري كه شكارچي ها -
ظاهر  » هيچ جا« منظورم اينه كه اونها از نجا حاضر شدند؟ اي چطوري اونها. من متعجبم -

  . شدند
  :تاليا با تنفر گفت

  ... نيست خوب ،دزديده شداون . تقصير زو ست. پيوست و بيانكا به اونها -
  : گراور گفت

  با آرتميس؟ ابديت كي مي تونه او را سرزنش كنه؟ -
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

  .كشيد ياو آه بزرگ
  .تاليا چشمانش را چرخ داد

-  ؟او هرگز به عشق تو جوابي نمي دهنمي فهمي كه . هستي ستو عاشق آرتمي ،تيرتو س  
  .مهربونه... اما او خيلي  -

  .گراور هيجان زده شد
  :تاليا گفت

  .تو ديوانه اي -
  : گراور رويا گونه گفت

  .آره ،نقل و نبات -
  :گفت زمزمه كنانآرتميس . باالخره آسمان شروع كرد به روشن شدن     

  . هتنبلي يييييخيلاو در زمستان ها . در همين حدود -
   :من پرسيدم

  ؟منتظر طلوع آفتابي ...ام ...تو -
  . بله. براي برادرم -
 - منظورم اين است كه من افسانه ها را در مورد آپولو مي دانستم. باشمنمي خواستم بي ادب      

اما من . در ميان آسمان مي راندرا رگ خورشيد زب ي كسي كه يك  ارابه -1يا گاهي هيليوس
. استمايل دور تر از زمين  2در حدود زيليونيك ستاره  واقعاً همچنين مي دانستم كه خورشيد

نمي ... من عادت كرده بودم كه بعضي از افسانه هاي يونان باستان درست از آب در آيد اما هنوز 
  . فهميدم كه آپولو چطور خورشيد را مي راند

  : آرتميس مثل اينكه ذهن من را خوانده باشد گفت
  .اون دقيقاً مثل چيزي كه تصورش مي كني نيست -
  . ، خوبهآه -

  . من آسوده خاطر شدم
  ... د در يك مياپس، اون مثل اين نيست كه او باال  -

  . يك جريان گرمايي. در افق روي داد ينور انفجارناگهان 
  :آرتميس نصيحت كرد

                                                            
1  - Helios  خدای خورشيد، که هر روز ارابه خورشيدش را در آسمان می راند  
2  - Zillion  بيشتر از ميليون و تريليون  
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

  . نه تا هنگامي كه پارك كنه. نگاه نكن -
  ؟پارك كنه -
و  رنو. من چشمانم را برگرداندم و ديدم كه ديگر بچه ها هم در حال انجام همان كار هستند     

و سپس  ،بر تن من ذوب مي شود ام كت زمستانياحساس كردم كه گرما شديد شد تا جايي 
  . ناگهان نور خاموش شد

مي بهر حال ماشيني كه  ،خب. بود منآن ماشين . و نمي توانستم باور كنم. نگاه كردم    
به نظر مي خشيد خيلي  عالي روقتي مي د. قرمز رنگ بدون سقف 3اسپايدر ماسراتييك . خواستم
ره كامل يبرف دور ماسراتي در يك دا. است شبه خاطر فلز داغ ش آن بعد فهميدم درخش. رسيد

براي اين كه چرا آنجا بر روي چمن سبز ايستاده بودم و كفشهايم بود آب شده بود كه توضيحي 
ي ثانيه اي و برا. او هفده يا هيجده ساله به نظر مي رسيد. پياده شدبا لبخند راننده . نمدار بود

قيافه ي خوب  واين مرد همان موهاي شني . احساس بدي داشتم كه او لوك دشمن قديمي ام بود
اين مرد بلندتر بود و هيچ جاي زخمي مثل زخم لوك بر روي . اما او لوك نبود .را داشت 4پرنشاط

اخم تر از شلوك اين روزها چيزي بي. ( لبخندش درخشانتر و بازيگوش تر بود. صورتش نداشت
كفش چرمي و يك تي شرت مردانه  ،جين ،راننده ماسراتي. ) كردن و مسخره كردن انجام نمي داد

  :تاليا زير لبي گفت. پوشيده بود
  !5آپولو خيلي جذابه -

  : من گفتم
   .او خداي خورشيده -
  . اين منظورم نبود -

  :آپولو صدا زد
 !خواهر كوچولو -

  . هايش سفيدتر از اين بود مي توانست ما را بدون ماشين خورشيد كور كند اگر دندان 
  . من نگران شدم. نمي نوشتينامه تو هرگز . تماس نمي گرفتي زچه خبر شده؟ تو هرگ -

  . ه كشيدآآرتميس 
                                                            

3  - Maserati Spyder 
4  - Outdoorsy کمی دخل و تصرف آن را بانشاط ترجمه با . به معنای شخصيت عالقه مند به فعاليت هايی است که در فضای باز انجام می شود

 . کردم
5  - Apollo is hot! در ادامه نويسنده با معنی تحت لفظی آن بازی کرده . اين عبارت به صورت استعاره برای جذاب بودن اپولو به کار رفته است

  . است
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

  . ي تو نيستم كوچولوو خواهر  ، آپولو ،من خوبم -
- من اول متولد شدم ،يه .  
  ....ما بايد بحثچند ميليون بار . ما دوقلويم -

  . آپولو حرفش را قطع كرد
شما همگي نياز به چند ترفند براي . خب چه خبر شده؟ دختر هايي با تو هستن، فهميدم -

  زي داريد؟اتيراند
  . آرتميس دندانهايش را بر روي هم ساييد

من نياز دارم كه تو . به تنهاييمن بايد شكار هايي را انجام بدم، . لطفي در حق من بكن -
  .را به كمپ دو رگه ها ببري مكمپاعضاي 

  ! مطمئناً خواهر -
  . هر چيزي را از حركت باز داردناگهان او دستش را بلند كرد به حالتي كه 

  .به من الهام ميشه 6كنم يك هايكو يمن احساس م -
  . ظاهراً آنها آپولو را قبالً مالقات كرده بودند. همگي ناليدند ها شكارچي

  .و يك دستش را به صورت رويا گونه اي بلند كرد او صدايش را صاف كرد
  .چمن سبز از برف سر بر مي آورد

  .آرتميس البه كنان كمك من را مي خواهد
   !هستم من خيلي جذاب

  . منتظر تجميد و تشويق بود. او به ما نگاه كرد
  :آرتميس گفت

  . بود خشيبخط آخر فقط چهار  -
  :آپولو اخم كرد

  بود؟ -
  :چطور بگي. بله -

   .ما كله گندهخيلي  من
  ....م م ما ،هبخشينه نه اين شش  -

                                                            
6  - haiku   اپنیژيکی از انواع شعری  
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  . او زير لبي شروع كرد به حرف زدن
  . زو به سمت ما برگشت

اين به بدي وقتي . مداز نوع شعري هايكو خوشش او ،ديدن مي كردژاپن  ازآپولو وقتي  دلر -
شعر بيشتر اگه من مجبور بودم يك . نيست كه او شعر غير مسجع پنج بندي را ديده بود

   ...»...يك بار الهه اي از اسپارتا بود « كه با اين بيت شروع ميشه 
  . من پيداش كردم  -

  : آپولو اعالن كرد
  . من خيلي با حالم - 
  ! اين پنج بخشيه -

  .او تعظيم كرد، از خودش راضي به نظر مي رسيد
كه  آماده بودممن . ت؟ وقت خوبيهها حمل ونقل براي شكارچيگفتي . و حاال خواهر -

  .حركت كنم
  :آرتميس در حالي كه به ما اشاره مي كرد گفت

  . كايرونند اعضاي كمپاين نيمه خدا ها هم به يك وسيله نياز دارند، تعدادي از  -
  .مشكلي نيست -

  .آپولو ما را به دقت نگاه كرد
  . ام تاليا، درسته؟ من همه چي رو در مورد تو شنيده... ببين  -

  .تاليا سرخ شد
  .آپولوسالم لرد  -
عادت داشتي يك درخت . دختر زئوس؟ درسته؟ اين باعث ميشه تو خواهر ناتني من باشي -

وقتي كه دختراي زيبا به درخت تبديل متنفرم من . باشي، درسته؟ خوشحالم كه برگشتي
  ...اوه مرد، من زماني را به ياد ميارم. ميشن
  :آرتميس گفت

  . تو بايد حركت كني برادر، -
  . آره درسته -

  . بعد او به من نگاه كرد، چشمانش باريك شد
  پرسي جكسون؟ -
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

  .بله قربان... آره، منظورم اينه  -
اما من ياد گرفته ام كه در . نوجوان را قربان خطاب كنيد يكخيلي عجيب به نظر مي رسيد كه     

يز را چه ناگهان هم بعد . باشندآنها گرايش دارند به آساني بي تفاوت . مقابل ناميراها مراقب باشم
  . كنندمي منفجر 

  . كه من فهميدم كمي غير عادي است. اما چيزي نگفت آپولو من را بررسي كرد
  .خب -

  :او در نهايت گفت
اون و اگر شما . غرب -ه ديگه وسايل رو جمع كنيم؟ وسيله ام فقط يك راه را مي رو هبهتر -

  .داز دستش دادي ،از دست بديدرا 
  . اما ما حدود بيست نفري بوديم. كه حداكثر براي دو نفر جا داشت. من به ماسراتي نگاه كردم

  :گفت ونيك
  !ماشينت عاليه -

  : آپولو گفت
  .ممنون بچه -
  شيم؟ اما چطوري همه ي ما جا مي -
  !آه -

  . له شده استئبه نظر مي رسيد آپولو براي اولين بار متوجه اين مس
  ...اما گمان كنم  ،ماشين هاي اسپرت رو تغيير بدمخب، آره، من متنفرم كه حالت  -
براي يك لحظه  !چيرپ !چيرپ. ژير خطر را فشردآاو كليد هاي ماشين را بيرون آورد و دكمه       

وقتي درخشش تمام شد، ماسراتي با يكي از آن اتوبوس هاي . ماشين دوباره كمي روشن تر شد
مثل آنهايي كه ما براي بازي هاي بسكتبال مدرسه از آن استفاده مي  ،شاتل پشت الك پشتي

  . ، تبديل شدكرديم
  :او گفت

  .خب همه سوار شيد -
  :آپولو گفت. او كوله ي اردوي خودش را برداشت .دستور داد كه سوار شوند زو به شكارچي ها

  . بزار من اون رو بردارم. اينجا دلبر -
  . مي درخشيد چشمانش قاتالنه. زو او را پس زد 

  :كرد رآرتميس غرغ
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با  ،صحبت نمي كني ،كني نمي هبه اونها نگا. كمك نمي كني ها، برادر، تو به شكارچي -
  . صدا نمي كني دلبرو تو اونها را  ،الس نمي زنيمن  هاي  شكارچي

  . آپولو دستانش را از هم باز كرد
  بهر حال خواهر تو كجا مي ري؟  ،يه. فراموش كردم. متاسفم -

  :آرتميس گفت
  . شكار و به تو هم ربطي نداره -
  . من همه چي رو مي بينم و همه چي رو مي دونم. خره مي فهممباال -

  . آرتميس غريد
  .در بين راه هم  وقت تلف نكن و. فقط اونها را از اينجا دور كن -
  .من هرگز در بين راه وقت تلف نمي كنم! نه، نه -

  .كرد آرتميس چشمانش را چرخ داد و به ما نگاه
خوب . خواهي بودها  زو تو مسئول شكارچي. ني مي بينماانقالب زمست من شما را در  -

  . همون طوري كه من انجامش مي دم. انجامش بده
  . زو راست شد

  . بله بانوي من -
وقتي بلند شد . آرتميس زانو زد و زمين را لمس كرد مثل اين كه براي دويدن آماده مي شد     

  . سيدپريشان به نظر مي ر
  .پا بايد پيدا بشهراهاون چ ،ناكهخطر بسيار -
خيد و نيشش را باز رآپولو چ. او به ميان جنگل دويد و در ميان برف و سايه ها ناپديد شد      
  :او گفت. كليد هاي ماشين را با سروصدا در دستانش مي چرخاند. كرد

  خب كي مي خواد رانندگي كنه؟ -
قب چپانده بودند براي آنها به سرعت خود را در ع. در ون بهم چسبيده بودند ها شكارچي      

بيانكا در كنار آنها . خيلي آلوده دور بودند مردانِ ي نها به قدر ممكن از آپولو و ما دستهاينكه آنجا آ
 ،بود يخيلي سردرفتار  من  به نظركه . درو بردار كوچكش را جلو در ميان ما رها ك نشسته بود

   :گفت ونيك .ولي نيكو انگار اهميتي نمي داد
  !عاليه اين واقعاً -

  . باال پريد و روي صندلي راننده نشست



 

 

9   
 

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

. لن خداي خورشيد و ماه بودندليوس و سيخورشيده؟ من فكر مي كردم ه اين واقعاً -
  و آرتميس؟ چطوريه كه بعضي وقتها اونهان و بعضي وقتها شما

  :آپولو گفت
اونها استطاعت اون همه معبد . ها اين داستان را شروع كردني روم. سايز هاي كوچك شده -

شرح  رنها را داولن پايان دادند و وظايف ليوس و سيبنابراين به كار ه. قرباني را نداشتند
اولش خيلي رنجش آور . ماه را گرفت و من خورشيد را گرفتم مخواهر. وظايف ما چپاندند

 .رو گرفتماما من حداقل اين ماشين عالي  ،بود
  :نيكو پرسيد 

خيلي پر از گاز ِ  من فكر كردم كه خورشيد يك توپ آتشيِ اما اين چطوري كار مي كنه؟ -
  . هبزرگ

  . را بهم ريخت وبا دهان بسته خنديد و موهاي نيك ولوآپ
تشي بزرگ آاون شايعه شايد از وقتي شروع شد كه آرتميس عادت داشت من را يك توپ  -

بستگي داره كه آيا تو در مورد نجوم صحبت مي كني اين به  ، جداً بچه. هپر از گاز صدا كن
ه ، چه لذتي داره؟ مي خواي در يا فلسفه؟ تو مي خواي در مورد نجوم صحبت كني ؟ ب

مورد اينكه انسانها در مورد خورشيد چه طوري فكر مي كنن صحبت كني؟ آه حاال اين 
. نظريه پردازي مي كننراين ببناار،  ...اندخيلي به خورشيد وابسته  اونها. كمي جالبتره

و  از اونه هاي موتورها قدرت ،ن ميشهوباعث رشد محصوالتش ،خورشيد اونها را گرم مي كنه
ارابه از روياهاي انسانها در مورد خورشيد . و واضح تر تر روشن خُب، ،باعث ديدن ميشه

طول آسمان از شرق  در هر روز اون. اون به اندازه تمدن غرب قدمت داره. بچه ،ساخته شده
ارابه ابزاري از . روشن مي كنه اهمه اون موجودات فاني كوچولو ر ،رونده ميشهبه غرب 

  فهميدي؟. قدرت خورشيده، راهي كه فاني ها اون رو درك مي كنن
  :سرس را تكان داد ونيك

  !نه -
   .خطرناك و قدرتمنده واقعاًخورشيدي ِ ماشين  خب پس فقط فكر كن اون يك -
  مي تونم اون رو برونم؟ -
  .خيلي جووني ،نه -
- هآه، ا. 

  . گراور دستش را بلند كرد 
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  .وييلنه خيلي پشما ،ام -
  . نگاهش از من گذشت و بر روي تاليا متمركز شد

  :او گفت
  .عاليه. لرد آسمان! دختر زئوس -
   !نه ،آه -

  . تاليا سرش را تكان داد
  .ممنون ،نه -

  :آپولو گفت
  چند سالته؟! ياال -

  : تاليا زير لبي گفت
  . من نمي دونم -
اما . دوازده ساله بود ،وقتي او به يك درخت تبديل شد. ت داشتخيلي غم انگيز بود اما حقيق     

اما او . او بايد نوزده ساله باشد ،اگر سالها را بشماريمبنابراين . هفت سال قبل بوده است ،آن زمان
او چيزي بين اين  ،نگاه مي كردي و اگر به او. هنوز احساسي شبيه به وقتي دوازده ساله بود داشت

بهترين چيزي كه كايرون توانست حدس بزند اين بود كه وقتي او به يك درخت . حدود قرار داشت
  . اما خيلي آهسته تر ،رشد كرد ،تبديل شد

  :آپولو آهسته با انگشتش ضرباتي بر لبش زد و گفت
  .اي تو پانزده ساله، حداكثر شانزده ساله -
  چطوري اين رو مي دوني؟ -
- تو در حدود يك هفته ديگه شونزده . دونم من اينو مي. من خداي پيشگويي هم هستم ،يه

  . ساله ميشي
  .بيست و دوم دسامبر! اون تولدمه -
 ،اندازه كافي بزرگ هستي كه با يك مجوز در حال يادگيري به اين معني اش اينه كه تو -

  رانندگي كني؟
  .جابه جا شدپاهايش  روي با حالتي عصبيتاليا 
-  ما---   
خورشيد را ي  تو استحقاق افتخاري مثل رانندگي ارابه. مي خواي چي بگي مي دونم -

  .نداري
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  .اين چيزي نبود كه مي خواستم بگم -
رد اونچه كه براي وو در م. يك مسافرت واقعاً كوتاهه ،آيلندين تا النگ م. سخت نگير  -

او قصد نداره . تو دختر زئوسي. نگران نباش ،آخرين بچه اي كه من آموزش مي دادم افتاد
  . تو را بيرون از آسمان بكشه

  . بقيه ما به او نپوستيم. آپولو خنديد     
او يك دكمه را . بگيرد» نه « قصد نداشت جواب كرد كه مقاومت كند اما آپولو واقعاً  تاليا سعي     

ن آمن داشتم . و يك عالمت ناگهان بر باالي شيشه جلو ماشين ظاهر شد ،بر روي داشبورد فشرد
مشكل تر از خواندن  ،كه با توجه به ناتواني من در خواندن. ( را به صورت معكوس مي خواندم

راننده  !توجه: بوداين ن نوشته آ  ،من بودئمن كامالً مطم) كلمات به صورت معمول نبود   .در حال تعليم
  : آپولو گفت

  . اين تو ذات توه. دست بردار -
پاره اي . نمي توانستم صبر كنم تا رانندگي را شروع كنم. اقرار مي كنم كه حسادت مي كردم      

مي برد و  ،وقتي جاده ساحلي خلوت بود،  7مادرم من را به بيرون مانتوك ،ن پاييزها در آ از وقت
ژاپني  يك ماشين  ،آن ماشين منظورم اين است كه. اجازه مي داد من با مزدايش تمرين كنم

  اما چه تفاوتي داشت؟ . جمع و جور بود و اين ارابه خورشيد بود
  :حت كرديآپولو نص

پس به آرامي شروع كن و مطمئن شو كه به اندازه كافي ارتفاع گرفتي . سرعت گرماست -
  .سرعت بگيري واقعاً قبل از اين كه

به نظر مي رسيد كه دارد . تاليا فرمان را آنقدر محكم گرفت كه بند انگشتانش سفيد شد      
  . مريض مي شود

  :من پرسيدم
  چي شده؟ -

  : او لرزان گفت
  .نشده هيچيهيچي،  -

                                                            
7  - Montauk 
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سريع كه من به عقب و بر  آنقدر ،كج شد و به سمت باال چرخيداتوبوس . را چرخاند او فرمان     
  :گراور گفت. روي چيز نرمي افتادم

- يا...  
  .متاسفم -

  :آپولو گفت 
   .آهسته تر -

  :تاليا گفت
  . من اونو تحت كنترل دارم ،متاسفم -
 حالدر درختان  ازحلقه اي . به بيرون پنجره نگاه كردم . سعي كردم بر روي پاهايم بلند شوم     

  .ديدم ،آن بلند شده بوديم سطحي كه ما ازدر  را دود كردن
  :من گفتم

  .دهنتاليا پدال گاز را فشار  -
  .كردم پرسينمن اين كار  -
پدال را كامالً به كف اما . هايش را بر روي هم مي ساييد گفت در حالي كه دندان اين را     

  :من به او گفتم. ماشين چسبانده بود
  .م باشوآر -

  :تاليا گفت
 . ممومن آر -

  :آپولو گفت. او چنان سخت و سفت بود مثل اينكه از تخته سه اليي ساخته شده است
  .به چپ بپيچ. براي رفتن به النگ آيلند بايد به جنوب تغيير جهت بديم -
  . كه جيغ كشيد ،تاليا فرمان را به سرعت چرخاند و دوباره مرا بر روي گراور پرت كرد     

   :آپولو پشنهاد كرد
  .دوباره چپ -
ما االن در ارتفاع يك خط هوايي . دوباره از پنجره به بيرون نگاه كردم. من اشتباهي كردم       
  . آنقدر باال كه آسمان شروع كرد به تاريك شدن. بوديم

  :آپولو گفت
   !آه -

  . و من احساس كردم او خودش را مجبور مي كند كه صدايش را آرام نگه دارد
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  !هاين باال يخ مي زن 8كيپ كاد. يك كمي پايين تر عسلم -
صورتش به سفيدي گچ بود و پيشاني اش با دانه هاي عرق تسبيحي . تاليا فرمان را كج كرد      

  . من هرگز او را به اين صورت نديده بودم. باه بودتچيزي مطمئناً اش. بودشكل پوشانده شده 
ي اقيانوس حاال ما به سو. خودم بودم يدشا. د كشيداتوبوس به سمت پايين چرخيد و كسي دا     

نيو اينگلند در خط ساحلي به سمت .  هزار مايل در ساعت حركت مي كرديم سرعتآتالنتا در 
  . و داخل اتوبوس شروع كرد به گرم شدن. سمت راستمان

آپولو به جايي در عقب اتوبوس پرت شده بود اما او شروع كرد به جلو آمدن در رديف صندلي      
  . ها

  :گراور از او التماس كرد
  .فرمان رو بگير -

  :آپولو گفت
  . جاي نگراني نيست -

  . كامالً نگران به نظر مي رسيد ماا
   !يستاوا... او فقط داره ياد مي گيره -
يك شهر كوچك برف پوش نيو  ،پايين در زير ما. ديدم ،مي ديدداشت من چيزي را كه او      

در حالي كه من نگاه مي كردم برف بر روي درخت ها و . دبالً برف پوش بوقحداقل . اينگلند بود
رد . برج سفيد بر روي كليسا قهوه اي شد و شروع كرد به دود كردن. سقف ها و چمن ها آب شد

درخت ها و باالي . شبيه شمع هاي تولد از همه ي شهر شروع كرد به باال آمدن ،دود هاي كوچك
  . سقف ها آتش گرفتند

  :من فرياد زدم
  !باال برو -
خودم را اين  ،او فرمان را چرخ سريعي داد و من. نوري وحشي در چشمان تاليا مي درخشيد     

وقتي ما باال مي رفتيم من توانستم از ميان پنجره عقب ببينم كه آتش هاي در . نگه داشتمدفعه 
  . كردبه خاموش شدن شروع با ورزش سرما شهر 

  :آپولو گفت
  . است كلمهبايست فقط يك  ، آهسته عزيزمالبته  ،يم بايستمستق ه،آنجا النگ آيلند -

                                                            
8  - Cape Cod   
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جنگل و  ،دره: نجا بودآكمپ دو رگه ها . تاليا رعد آسا به خط ساحلي شمال النگ آيلند راند      
  . مفي تئاتر را ببينمبين ها و آكا ،غذاخوريكاله فرنگي مي توانستم عمارت . ساحل
تاليا من كنان گفتن م:  
  دارم من كنترلش رو -
  من كنترلش رو دارم -

  . ما حاال كمي از صديارد دور بوديم
  :آپولو گفت

  !ترمز كن -
  .من مي تونم اين كار را بكنم -
  !ترمز كن -
چرخيد و به به جلو درجه  45ي  و اتوبوس در يك زاويه. تاليا پايش را بر روي ترمز فشار داد     

   !بزرگ فلشششششش يكرگه فرو رفت با  وشدت به داخل درياچه قايق راني كمپ د
حصيري  تقال كنان با سبد هاي نيمه بافته شده ) پري آب (  چندين نيادموج بخار بلند شد و      

  .فرستاد دست و پازنان از آب به خارج
  . آمدگون به سطح ژمراه نيمي از قايق هاي نيمه سوخته واهبه باال و پايين كنان، اتوبوس 

  :آپولو با يك لبخند قوي گفت
ببينيم تو كس  مبياد بري !عزيزم تو همه چي رو تحت كنترل داشتي. تو حق داشتيخب  -

  نه؟ مهمي رو بخار كردي يا
  
  
  



  Pioneer :برگردان ريك ريوردن: نوشته  طلسم تيتان: جلد سوم  پرسي جكسون و خدايان يونان 
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ببينيد، . مرا شوكه كرد برف  حاال و ،بودممن قبالً هرگز كمپ دو رگه ها را در زمستان نديده      

 ،هيچ چيز اجازه ورود به مرزهاي كمپ را ندارد. است كنترل آب وهوابراي جادويي داراي كمپ 
گرم و  كمپمن فكر مي كردم . بخواهد كه آن وارد شود 1آقاي دي ،جز اين كه سرپرست كمپ

ميدان ارابه  ،برف ريز. به صورت سبك بباردبرف  ،اجازه داده شده بود آن،  اما به جاي، آفتابي باشد
مثل چراغ هاي  ،كوچك زنِ سوسوكابين ها با چراغ هاي . راني و مزارع توت فرنگي را پوشانده بود

گوي هاي واقعي از آتش  ،المپ ها به جز اينكه به نظر مي رسيد آن ،ين شده بودئتز ،كريسمس
از پنجره زير آتشي  ،يب تر از همه اينكهچراغ هاي بيشتري در جنگل مي درخشيد و عج. باشند

موميايي قديمي  يك بدنحالي كه در در -جايي كه پيشگو ،مي زد سوسو خانه بزرگ شيروانيِ
است  2كنجكاو بودم كه آيا روح دلفي آنجا در حال سرخ كردن مارش مالو. ساكن بود -زنداني بود

  .يا چيز ديگر
   :گفت ،هنگامي كه از اتوبوس پياده مي شد ونيك 

  ديوارنوردي است؟براي  اون ديوار،  !واي -
  :من گفتم

  .رهآ -
  از اون پايين مي آيد؟ ،ازه آتش فشاندچرا گ -
  ...آيا تو تا حاال مالقات ،زو. بايد تو رو به كايرون معرفي كنم ،ياال! كمي رقابت بيشتر -

  :زو خيلي خشك گفت
به دنبال  ها شكارچي. بود به او بگو ما در كابين هشت خواهيم. من كايرون رو مي شناسم -

  .من
  :گراور پيشنهاد كرد

  .من راه رو نشونتون مي دم -
                                                            

1  - Mr. D 
2  - Marshmallow  نوعي شيريني خمير مانند.  
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  . ما راه رو بلديم -
  ...ه شما نگم شدن در اين جا واقعاً آسونه، اگ. واقعاً مشكلي نيست ،هآ -

  :و بلند شد درحالي كه هنوز صحبت  مي كرد او بر روي يك قايق سكندري خورد
  !ياال !داشت بگه بزي پيرم عادت مثل اوني كه پدر -
. اما حدس زدم كه او فهميد هيچ خالصي از دست گراور وجود ندارد. زو چشمانش را چرخ داد     

يك راست به سمت كابين ها حركت و را بر شانه انداختند هايشان  و كمانكوله ها  ها، شكارچي
داشت مي رفت، خم شد و در گوش برادرش چيزي پچ پچ  ودي آنجل هنگامي كه بيانكا. د كردن
  .فقط اخم كرد و از او دور شد واما نيك ،خ به او نگاه كردسبراي پا بيانكا .كرد

  :آپولو پشت سر شكارچيان داد زد 
  !، دلبرامراقب خودتون باشين -

  . او به من چشمك زد
  .بزودي مي بينمت. مراقب اون پيشگويي ها باش پرسي -
  چيه؟منظورت  -

  :اوگفت. به جاي جواب دادن او داخل اتوبوس پريد
  .مواظب باش ،و اه. بعداً مي بينمت، تاليا -
بعد او درها . مثل اينكه چيزي مي دانست كه او نمي داند. و لبخند ضعيفي به او تحويل دادآپول     

من به كناري  ،ند شدهنگامي كه ارابه خورشيد در موجي از گرما بل. را بست و دور موتور را باال برد
يتي قرمز بر روي جنگل اسرايك م. وقتي به عقب نگاه كردم درياچه درحال بخار شدن بود. رفتم

انتر مي درخشيد و باالتر مي رفت تا وقتي كه در شعاعي از نور خورشيد ناپديد شدرخ. اوج گرفت
  . شد
خواهرش چه چيزي  بدانم كنجكاو بودم كه. بدخلق به نظر مي رسيد و همچنان تروشرو ونيك     

  . به او گفته بود
  :او پرسيد

  .؟ من مجسمه اش رو ندارمهكايرون كي -
  . رئيس فعاليت هاي ما -

  :من گفتم
  .خوبه، خواهي ديد... او  -

  :نيكو غرغر كنان گفت
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  . بزن بريم. دختر او رو دوست ندارن ، همين براي من كافيه هاي اگر اون شكارچي -
كه مي  است م اينورمنظ. مورد كمپ مرا شوكه كرد خالي بودن آن بوددومين چيزي كه در      

فقط كساني كه تمام سال را آنجا بودند . دانستم دورگه ها فقط در طول تابستان آموزش مي بينند
نهايي بودند كه خانه اي براي رفتن نداشتند يا خيلي توسط هيوالها مورد حمله قرار مي گرفتند آ

نها هم ديده نمي آاما به نظر مي رسيد كه حتي تعداد زيادي از . ك كنندكه بخواهند كمپ را تر
  . شدند
      ال آتش ريختن در حبيرون اسلحه خانه كمپ در  4از كابين هيفاستوس 3ندورفچارلز بيك

به قصد دزدي با قفل مغازه كمپ ور  6از كابين هرمس ،رتراويس و كان،  5تولسبرادارن ا.  كوره بود
در لبه جنگل در حال برف  7با پري هاي جنگل ،داد كمي از بچه هاي كابين آريزعت .ندمي رفت

آن  ،كالريس ،حتي رقيب قديمي من از كابين آريز. حتي شوك ديگري وجود داشت. بازي بودند
كه ايوان را گرم مي  ،هاي آتشي گوي خانه بزرگ با رشته هاي زرد و قرمزِ. اطراف ديده نمي شد

شعله  ،داخل. اما به نظر نمي رسيد كه باعث به آتش كشيدن چيزي شود. بودتزئين شده  ،كرد
قاي دي آ مسئول كمپ، ،. هوا بويي شبيه شكالت داغ داشت. هاي داخل اجاق ترق ترق مي كردند

  . ورق بودندبا و كايرون در اتاق پذيرايي درحال بازي ساكتي 
او . بلندتر شده بودكمي  مجعدشموهاي . تر بودپرموريش قهوه اي كايرون به خاطر زمستان      

او يك پلوور . بنابراين من حدس زدم او مي تواند غير جدي باشد ،امسال در موضع يك معلم نبود
خته بود كه تقريباً اپتو اند كو بر روي پاهايش ي ،پوشيده بودبا طرح يك سم بر روي آن كركي 

  . پنهان مي كردبه طور كامل  ش راصندلي چرخ دار
   .وقتي ما را ديد لبخند زد او

  ...آه اين بايد ! تاليا !پرسي -
  :من گفتم

  .او و خواهرش دو رگه هستند .ونيكو دي آنجل -
  .كايرون از سر آسودگي آهي كشيد

                                                            
3  - Charles Beckendorf 
4  - Hephaestus خداي آتش فلزكاري و صنايع دستي در افسانه هاي يونان.   
5  - Stoll 
6  - Hermes خداي دزدان مسافران در راه، سخن و سخن وري، پيغامبر خدايان در افسانه هاي يونان باستان .  
7  - Nymph 
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  . موفق شديدپس   -
  ...خب -

  . لبخندش از بين رفت
  ؟ و آنابث كجاست؟هچه اتفاقي افتاد -

  :آقاي دي با صداي خسته اي گفت
  . يكي ديگه هم از دست رفت ،نه .آه، عزيزم -

 پلنگيِ گرمكن  پوست اما خيلي سخت بود كه ،سعي مي كردم كه به آقاي دي توجهي نكنم    
يك روز حتي آقاي دي . (نئون مانندش و كفش هاي دوندگي ارغواني اش را ناديده گرفت نارنجيِ

و بر روي موهاي فرفري طاليي از يك س 8يك تاج گل بو. ) از زندگي جاودانه اش را ندويده بود
  .  مشكي اش كج شده بود كه معني اش بايد اين مي بود كه او دست آخر كارت بازي را برده است

  :تاليا پرسيد
  كسي ديگه اي گم شده؟ همنظورتون چيه؟ چ -
يكي از چشمانش . ودبشبيه ديوانه ها نيشش باز  .همان موقع گراور به داخل اتاق يورتمه رفت     

   .كه شبيه رد يك سيلي بودوجود داشت سياه و خطوط قرمزي بر روي صورتش 
  .همگي مستقر شدنها  شكارچي -

  :كايرون اخم كرد
  .مورد صحبت كنيم نتر در ايشه؟ مي بينم كه ما بايد بيها، آ شكارچي -

  . كرد ياو به نيكو نگاه كوتاه
كمينگاه ببري و به او فيلم آشنا سازي را نشان  مان را به گراور شايد تو بايد دوست جوان -

  دهي؟
   .بله قربان. درسته ،هاُ... اما  -

  نيكو پرسيد
    ...يك كمي سخت گير چون بيانكا ؟  PGيا  يه  Gفيلم آشناسازي؟ درجه اش  -

  :گراور گفت
   !است   PG-13درجه اش -
  .عاليه -

                                                            
8  - laurel برگ درخت بو كه سمبل پيروزي و افتخار بوده است .  
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  . نيكو با خوشحالي به دنبال او از اتاق خارج شد
   :من و تاليا گفت كايرون به

   .تمام داستان را تعريف كنيد ،ما رايبشينيد و ب بهتره شما دو تاشايد   ،حاال -
   .قاي دي برگشتآ كايرون به سمت ،وقتي اين كار را انجام داديم

  .ما بايد سريعاً يك جستجو براي آنابث شروع كنيم -
  .من مي رم -

  .هر دو در يك زمان اين را گفتيم ،من و تاليا
  . آقاي دي فين فيني كرد

  .خير ،مطمئناً -
او همان . اما آقاي دي با دستش مانع شد ،تاليا و من هر دو شروع كرديم به توضيح دادن     

خفه  اگر ما ،كه عصبانيت ارغواني رنگ را در چشمانش داشت كه معموالً معني اش اين بود
  .مي افتداتفاق  9يبد خيلي خيلي چيز ،نشوييم

  :آقاي دي گفت
ت سشكحتي همين حاال هم  ماجراجوييدر اين از چيزهايي كه شما به من گفتيد ما  -

  . متاسفانه آني بل را از دست داده ايم ،هآ ، ما.  ايمخورده 
  :من داد زدم

  .آنابث -
ي مبه كمپ مي آمد و هنوز آقاي دي به طور ساختگي نام او را ناز وقتي كه هفت ساله بود او      

  .دانست
  :او گفت

بنابراين من . ايد به جاي او بدست آورده ،ور كوچكآو شما يك پسر رنجش  ،بله ،بله -
احتمال قوي اين . نجات مسخره نمي بينماين مزيتي براي ريسك بيشتر دورگه ها براي 

  . آني مرده ه،دختر
براي اين انصاف نبود كه زئوس او را اينجا فرستاده بود تا . مي خواستم آقاي دي را خفه كنم     

به اما آخرش  ،بود سمپيبراي رفتار بد آقاي دي در ال ي اين تنبيه .صد سال مسئول كمپ باشد
  :كايرون گفت .شده بودتبديل براي همگي ما  يتنبيه

                                                            
9  - Godly اين كلمه به . نويسنده در متن از اين كلمه استفاده كرده است كه معني تحت الفظي آن مي شود خدايي يا خداگونه

  . معني اتفاق بسيار بد به كار رفته است
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  .آنابث شايد زنده باشه -
باً در همه آن سالها ياو تقر. ذره اي خوش بيني نبودبا همراه صدايش  اما مي توانم بگويم كه     

براي شانس دوباره  ،قبل از اينكه او ، كمپ بودتمام وقت عضو او يك  . را آموزش داده بودآنابث 
  . ندگي كندزش يبا پدر و نامادراي،  
براي مدتي نقش بازي  مي كنه سعي  ،دشمنان ما او را دارند هاگ ...هاگ...  هاو خيلي باهوش -

   .وانمود كنه كه با اونها همدست ميشه هممكنحتي او . هكن
  :تاليا گفت

  .او رو زنده مي خواد ،لوك. درسته -
  :آقاي دي گفت

  .ش فرار كنهددر اين صورت مطمئنم او مجبوره به اندازه كافي باهوش باشه تا بتونه خو -
  . من بر روي ميز بلند شدم

  !پرسي -
مي دانستم آقاي دي كسي نبود كه اين را  ،در پشت ذهنم. صداي كايرون پر از هشدار بود     

مانند من بوديد هيچ ارفاقي به شما نمي  10بيش فعاليحتي اگر شما بچه بي پروا ي . بگيرد ناديده
      . اما من عصباني بودم و برايم اهميتي نداشت .كرد

  :من گفتم
تو خوشحالي كه يه عضو كمپ ديگه هم از دست رفته؟ اگه همه ي ما غيب بشيم تو  -

  ! خوشحال مي شي
   .فرونشاندآقاي دي خميازه اش را 

  ري داري؟ظن -
  !آره -

  .من غريدم
دليل نمي شه كه مجبور باشي  ،فقط به خاطر اينكه به عنوان تنبيه به اينجا فرستاده شدي -

اين جامعه تو هم هست، شايد بتوني سعي كني  يك كمي كمك ! يه بيكاره احمق باشي
  ! كني

                                                            
10  - ADHD  بچه هاي داراي رفتار هاي پرتنش و بيش فعال  
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شمان آقاي چنوري كه در . براي لحظه اي به جز صداي ترق و تروق آتش صداي ديگري نبود     
او دهانش را باز كرد تا چيزي . يك شيطان شرير مي داداي شبيه دي منعكس مي شد به او قيافه 

همان وقت نيكو سر زده به همراه  -تكه هاي ريز تبديل كندبه شايد طلسمي كه من را  -بگويد
  . گراور وارد اتاق شد

  :نيكو داد زد
  !خيلي عاليه -

  .ايرون گرفتدستانش را به سمت ك
  !شما يه سناتور هستي... شما -

  .كايرون يك لبخند عصبي تحويل داد
اگر چه من ترجيح مي دم در شكل انساني  .اگه خوشحالت مي كنه ،بله آقاي دي آنجلو -

  . روي اين ويلچر، اه،  براي اولين برخورد ،خودم بمونم
  . دنيكو به آقاي دي نگاه كر

  !امكان نداره؟ نه 11شرابي عشقتو  !ه ه ه و آه -
  . آقاي دي چشمانش را از من برگرفت و نگاهي از روي تنفر به نيكو كرد

  شراب؟ عشق -
  . ات رو دارم من مجسمه ،واي ،درسته؟ آه. وسينسيود -
  .ام مجسمه -
و اگر چه ! تمام رنگي هم دارم كارت يهو   .جادويي ام افسانه اي ام، بازي كارتي  توي بازي  -

ها  اري و همه فكر مي كنن كه تو ضعيف ترين خداي كارتدامتياز ضربتي  500فقط 
  !هستي، من كامالً فكر مي كنم كه قدرت هات بي نظيرن

  !آه -
  . ي كامالً مبهوت به نظر مي رسيد، كه ممكن بود زندگي من را نجات بدهددآقاي 
  .باعث خوشنوديه... خب اين -

  :كايرون به سرعت گفت
بازي بگيد كه ما فردا غروب  اعضاي كمپ به همه ي  .پرسي ، تو و تاليا به كابين ها بريد -

  .خواهيم كردتسخير پرچم را برگزار 

                                                            
11  - Wine dude 
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  :من پرسيدم
  ....اما ما وقت كافي نداريم خير پرچم؟ست -

  : كايرون گفت
  .وقتي كه شكارچيان به مالقاتمون مي آيند ، يك مسابقه دوستانه ،اين يه رسمه -

  :تاليا زير لب گفت
  .واقعاً دوستانه باشهبله، شرط مي بندم  -
وقتي كه  ،هنوز اخم كرده بودآقاي دي  . به سمت آقاي دي تكان داد را كايرون سريع دستش     

كه امتيازات دفاعي همه ي خدايان در بازي اش چند  صحبت مي كرداين  در موردداشت نيكو 
  :كايرون به ما گفت .است
  .همين حاال بريد -

  :يا گفتلتا
  . درسته، ياال پرسي ،آه -
خاطر آورد كه مي خواسته ه نسيوس بتواند بديواو مرا به خارج خانه بزرگ برد قبل از اينكه      

  :به من يادآوري كرد ،تاليا هنگامي كه آهسته به سوي كابين ها قدم مي زديم. مرا بكشد
  دشمن جاويدان ديگه مي خواي؟ يه .به عنوان دشمنت داريرا تو همين حاال هم آريز  -
مبارزه اي با آريز داشتم و حاال او و همه ي  ،اولين تابستان اقامت من در كمپ. او حق داشت     

  . نسيوس را هم ديوانه كنميودمن نياز نبود كه . بچه هايش مي خواستند مرا بكشند
  :من گفتم

  . خيلي غير منصفانه است ،اون. نتونستم تحمل كنم. متاسفم -
  .ه ي دورگه هاپبه سمت باالي ت. ره نگاهي انداختداو در كنار اسلحه خانه توقف كرد و به 

جادوي . پشم زرين در پايين ترين شاخه هاي آن مي درخشيد .رخت كاجش هنوز آنجا بودد     
در بر روح تاليا را نه با آن قدرت قبل وقتي كه اما  ،دت مي كرظدرخت هنوز از مرزهاي كمپ محاف

  . اشتد
  :تاليا زير لب گفت

  ....بعضي وقت ها آرزو مي كنم .سته پرسي همه چيز غير عادالن -
با . غمگين بود كه برايش احساس تاسف كردم آنقدراما تن صدايش  ،او حرفش را تمام نكرد     

 ،ده بوديوشپو لباس هاي مشكي پانكش و اوركت پشمي كهنه اي كه  ي اشموهاي ناهموار مشك
  :من قول دادم. ر يك منظره سفيدد، كامالً خارج از جايگاهش ،بود شده شبيه نوعي كالغ بزرگ
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  .ونم چطوريدنمي هنوز من فقط .  ما آنابث رو بر مي گردونيم -
  :او گفت

  ...نابثآاول فهميدم كه لوك از دست رفته، حاال  -
  .اونطوري فكر نكن -

  . او راست شد
  . ما راهي پيدا مي كنيم. حق داري -
يكي از آنها در حال . آزاد بودند يدر حال پرتاب ها ها در زمين بسكتبال تعدادي از شكارچي     

بچه آريز دستش را بر روي شمشيرش گذاشت و دختر . بحث كردن با پسري از كابين آريز بود
كمان عوض تير و بسكتبالش را با يك توپ ه قصد دارد كه ظشكارچي به نظر مي رسيد هر لح

  :يا گفتتال. كند
خير پرچم فردا ستو توي كابين ها بگرد و به همه در مورد مسابقه ت. اشون مي كنمدمن ج -

   .بگو
  . خيلي خب، تو بايد كاپيتان تيم باشي -

  :او گفت
  . تو كاپيتان باش ،تو بيشتر در كمپ بودي. نه نه، -
  ...با هم كاپيتان باشيم يا... ها.. ما مي تونيم -
ما به عالمت توافق ا ، راحت برخورد كرد،اندازه كه من احساس كردمبه همان  اين موضوعاو با 
  . تكان دادي سر

  :من گفتم ،وقتي كه او به سمت زمين بسكتبال رو كرد
- تاليا ،يه.  
  چيه؟ -
من بايد براي شماها صبر مي . رت مي خوامذمع ،ور اتفاق افتادست اُنچه توي وِآبه خاطر  -

  . كردم
  . رسي، منهم احتماالً همون كار را مي كردمپخيلي خب،  -

  . آيا به صحبت ادامه بدهد يا نه دتصميم بگير مي خواستمثل اينكه  ،او اين پا آن پا شد
من برگشتم تا بعد ... فقط. مي دوني، تو از مادرم پرسيدي و اونجوري كه من سرت داد زدم -

خيلي مي نوشيد و ... م او، ا. كنم و فهميدم در لس آنجلس مرده شاز هفت سال پيدا
  ...ه و آخر شب در حال رانندگي بوده و دظاهراً بيرون بو
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  .تاليا به سختي پلك زد
  من متاسفم -
من وقتي كه ده ساله بودم فرار .  اون مثل اين نيست كه ما نزديك بوديم... اون . آره، خب -

. ر حال فرار بوديمدزندگي ام وقتي بود كه با آنابث و لوك  ايدو سال از بهترين ساله .كردم
  ....اما هنوز

  . كه با اون ون خورشيد مشكل داشتي دبه خاطر همين بو -
  . او با تعجب به من نگاه كرد

  منظورت چيه؟ -
مي خواستي ناون طوري كه تو مخالفت مي كردي، تو حتماً به مادرت فكر مي كردي و  -

  .ن قرار بگيريات فرمشپ
حالت تاليا به طور خطرناكي مثل حالت زئوس بود، آن زماني . يزي گفتمچپشيمان شدم كه      

 بمثل اينكه  هر  دقيقه چشمانش يك ميليون ولت پرتا –. كه من او را در حال عصبانيت ديدم
  . درمي ك

  :او زير لبي گفت
  .آره، آره، حتماً اون بوده -
ند آريزي و شكارچي سعي مي كردبچه ي  رفت، جايي كهاو به سمت زمين بسكتبال پايين      

  . همديگر را با يك شمشير و توپ بسكتبال بكشند
كابين . مرموز ترين  ساختمان هايي بود كه شما تا حاال ديده بوديد كابين ها مجموعه اي از     

كه در  ،دن هاي سفيد بودنوبا ستبزرگ ي يها ساختمان ،رائوس و هزكابين هاي   ،هاي يك و دو
پنج كابين الهه هاي ديگر در و ر سمت چپ دايان ديگر دبا پنج كابين خ ،ميان قرار گرفته بودند

  . ساخته بودند مركزي و اجاق كباب پزي چمنبنابراين يك شكل يو مانند دور . سمت راست
بچه هاي آريز را از  زا يكيمن  . من دورتا دور گشتم و به همه در مورد تسخير پرچم گفتم     

  : چرت وسط روزش بيدار كردم و او با فرياد به من گفت
 . و گمشورب -

  :وقتي كه من پرسيدم كه كالريس كجاست، او گفت
  !يك جستجو براي كايرون رفته، فوق سريه -
  او حالش خوبه؟ -
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همون بال سر تو مياد اگر از . هدمبارزه گم شيك او در . يك ماهه كه خبري ازش نيست -
  !!!اينجا بيرون نري

  . م كه بخوابدهدتصميم گرفتم به او اجازه ب    
يك ساختمان خاكستري روشن  آن . به كابين سه ، كابين پوسايدن وارد شدم ،در نهايت     

. بود تراشيده شده از صخره هاي دريا ، صدفها و فسيل هاي مرجاني منقوش براي روي صخره
بر باالي بالشت من بر  مينياتوراخ شيك . ختخواب منتجز داخل آن مثل هميشه خالي بود، به 

من كاله بيس بال آنابث را از كوله پشتي ام در آوردم و بر روي ميز كنار . روي ديوار آويزان بود
  . و من او را پيدا مي كردم. آن را به او پس مي دادم ،وقتي كه او را پيدا كردم. اشتمذتختخوابم گ

. بلندي كرد غژغژصداي  وقتي مارپيچشش خارج شد. ساعت مچي ام را باز و سپر را فعال كردم    
تصاوير . تا آخر باز شد، مثل يك پيتزا به نظر مي رسيد كه دو تكه اش از دست رفته استوقتي 

در تصويري كه من و آنابث با . بود هست ساخته بوده كامالً از بين رفتدرم با ادفلزي زيبا كه بر
. را مبارزه مي كرديم مثل اين بود كه شهاب سنگي بر روي سر من حفره اي ايجاد كرده بوددهي

. خيلي دردآور بودحاال كه به آن نگاه كنم اما  .آويزان كردمكنار شاخ مينياتور آن را بر روي قالبش 
او بهترين اسلحه ساز . كندورف از كابين هفستاتوس مي توانست آن را براي من درست كنديشايد ب

  . ر وقت شام مي پرسيدمدبايد از او . در كمپ بود
چيز  متوجه شدمو . شرشر آب -به گوشم رسيدبه سپر خيره شده بودم كه صداي عجيبي      

ز صخره دريايي خاكستري با لوله اي آبگير بزرگي ا ،در پشت كابين. جديدي در اتاق وجود دارد
خارج از دهانش رگباري از بخار . قرار داشت شبيه سر ماهي كه بر روي صخره تراشيده شده بود

چون مه اي شبيه  آب بايد داغ مي بود. مي ريختبه توي استخر كه آب شور  چشمه، يك بود آب
تازه با . رم و تابستاني كرده بوداتاق را گ ،چشمهآن . درست كرده بودسونا در هواي سرد زمستان 

  . بوي دريا
فقط مي تواند  ،هيچ يادداشتي به همراهش نبود، اما مي دانستم آن. من به داخل استخر رفتم     

  . يك هديه از طرف پوسايدن باشد
  : من به داخل آب نگاه كردم  و گفتم

  .ممنون بابا -
راكماي ديك جين يا بيشتر  -درخشيد مي ييدر كف استخر، سكه ها. سطح موج دار شد     

  . كه تماسم را با خانواده ام حفظ كنم ،يك يادآور. فهميدم اين فواره براي چيست. طاليي
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بعد . من نزديكترين پنجره را باز كردم و نور خورشيد زمستاني يك رنگين كمان در مه ساخت      
  :گفتم. يك سكه از آب داغ بيرون آوردم

  .نگين كمان تقاضايم را بپذير، اي الهه ي ر12آريس -
م كه نمي دانم با چه كسي اول تماس دبعد فهمي. سكه را داخل مه انداختم و آن ناپديد شد     

  . بگيرم
 در مورد منهنوز اما او . انجام مي داد»  پسر خوب « يك حتماً چيزي بود كه كار م؟ آن درما    

  . ناپديد شوم)  يك مدتي( او عادت داشت كه من براي روزها يا هفته ها . نگران نمي شد
مي  از زماني كه من واقعاً با پدرم صحبت كرده بودم ،تقريباً دو سال ،پدرم؟ زماني طوالني     

. اما مي توانيد شما براي يك خدا پيام رنگين كماني بفرستيد؟ من هرگز سعي نكرده بودم. گذشت
  .مثل صورت حساب هاي تلفني يا چيزي شبيه آن ،خشمگين كند اايد آنها رش

  :من تقاضا كردم. و ناگهان تصميمم را گرفتم. مردد بودم    
  .در كوره آهنگري سيكالپس ها ،تايسون را به من نشان بده -
دچار شايد  ؛او با آتش محاصره شده بود. و تصوير برادر ناتني ام ظاهر شد. مه سو سو زد     

درحال چكش كاري و او بر روي يك سندان خم شده بود . اگر يك سيكالپس نبود مي شدمشكل 
جرقه ها پرواز مي كردند و شعله ها در كنار بدن او مي . سرخ بود يك شمشير داغِي  تيغه

  .  چرخيدند
كف  –آبي تيره باز مي شد  به رنگ وي آبِسيك پنجره با قاب مرمرنما پشت او بود و به      

  . اقيانوس
  :فرياد زدم

  !تايسون -
  !تايسون -   . صداي من را نشنيدچكش كاري و خروش شعله ها  ربه خاطاو در ابتدا 

  . باز شد ، كج درخشانِ صورتش با يك نيشخند. گشاد شد شاو برگشت و چشم بسيار بزرگ
  !پرسي -

تصوير محو شد و . سعي مي كرد مرا بغل كند ؛او تيغه شمشير را انداخت و به سمت من دويد   
  . ناخودآگاه خود را عقب كشيدم
                                                            

12  - Iris 
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  . من واقعاً اينجا نيستم. تايسون اين يك پيام رنگين كماني است -
  .آه -

  . برآشفته به نظر مي رسيد .برگشت او به عقب در ديد
  . بله. آه من مي دونستم -

  :پرسيدم
  بارت چطوره؟ و طوري؟ كارچ  -

  . چشمش درخشيد
  ! ببين! عاشق كارمم -
  .ي داغ شمشير را با دست برهنه اش برداشت هاو تيغ
  . من اين را ساختم -
  .واقعاً عاليه -
  .من اسمم رو روي اون نوشتم، درست اونجا -
   ؟تو خيلي با بابا صحبت مي كني ،گوش كن. تسمعركه  -

  . لبخندش محو شد
  .انهراو در مورد جنگ نگ. خيلي نه، بابا سرش شلوغه -
  چيه؟منظورت  -
او تيغه شمشير را به بيرون از پنجره فرو برد جايي كه ابري از حبابهاي . تايسون آه كشيد     

  .فلز سرد بود ،را به داخل كشيد آنوقتي كه تايسون . ختاجوشان س
  .اونها،  14اوشنيوس ،13آيجايوس. قديمي مشكل ايجاد كردند يارواح دريا  -
يي بود كه ها جاويدانور او ظمن. چيزي صحبت مي كندمي دانستم در مورد چه  نسبتاًٌ      

. قبل از اينكه اولمپي ها مسلط بشوند. ن داشتنداتحت فرمدر روزگار تيتان ها اقيانوس ها را 
برگشته بودند خوب  ،حاال با لرد كرونوس تيتان و هم پيمانان قدرت گرفته اشحقيقت اين كه آنها 

  . نبود
  :پرسيدم

  انجام بدم؟ كاري هست كه من بتونم -
  . دادنانه تكان يتايسون سرش را غمگ

                                                            
13  - Aigaios 
14  - Oceanus وس در دوره تيتانهاخداي دريا و اقيان  
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اونها بيشتر از هزارتا شمشير براي فردا . ريايي هستيمدما در حال مسلح كردن حوري هاي  -
 .نياز دارند

  . او به تيغه شمشيرش نگاه كرد و آه كشيد 
  .ت مي كنندظيمي از قايق بد محافدارواح ق -

  :من گفتم
  ؟ قايق لوك؟15پرنسس آندروميدا -
در . هاي بابا محافظت مي كنند اون رو از طوفان. را مشكل كردند شاونها پيدا كردن. بله -

  . غير اين صورت بابا خردش كرده بود
  .خرد كردنش خوبه -

  . تايسون سرش را باال آورد مثل اينكه او فكر ديگري در سر داشت
  او اونجاست؟! آنابث -
  ...آه، خب  -

 استتايسون فكر مي كرد آنابث عالي ترين چيز . داشتشبيه يك توپ بولينگ  احساسي قلبم    
قلب اين را نداشتم كه به او   .)و او جداً عاشق كره بادام زميني بود( م زميني اكره باد ازقبل  حتي
او آنچنان بد گريه مي كرد كه احتماالً آتش هايش را خاموش مي . از دست رفته است آنابث بگويم
  . كرد

  .اينجا نيستاو حاال ... خب، نه،  -
  .او نيشش باز شد

  !سالم به آنابث! سالم بهش برسون -
  .باشه -
  . در گلويم را به عقب راندم بغضِ
  . انجامش مي دم -
  . دور مي شه هاو دار. و پرسي در مورد قايق بد نگران نباش -
  منظورت چيه؟  -
  .خيلي دور! كانال پاناما -

                                                            
15  - Princess Andromeda  
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به آنجا برده  ،مهاجم شيطاني اش را اين همه راه پايين يچرا لوك كشتي گشت زن. خم كردما     
بود؟ آخرين باري كه ما او را ديديم، او در امتداد ساحل شرقي در حال گشت زني بود، دورگه ها را 

   .ش مي دادزآموش را يي اارتش هيوالاستخدام مي كرد و 
  :گفتمبدون هيچ حس آرامشي من 

 . س مي زنمدح. خوبه... خيلي خوب، اون  -
. ورمبيامعني آن چيزي سر در  زي فرياد زد كه نتوانستم ازچي ،در كوره ها يك صداي عميق     

  . تايسون به خودش پيچيد
  !موفق باشي، برادر. اني ميشهبيس عصئر. بايد به سر كارم برگردم -
  ...باشه، به بابا بگو -
دوباره در كابينم تنها بودم . قبل از اينكه بتوانم حرفم را تمام كنم تصوير سو سو زد و محو شد     

  . و از قبل احساس تنهايي بيشتري مي كردم
  . آن شب  در وقت شام كامالً بدبخت بودم من     
 و جام پيتزا ،با كباب يمشكل دشما نمي تواني. منظورم اين است كه غذا مثل هميشه عالي بود     

مشعل ها و منقل هاي آتش بيرون از عمارت . هاي سودا كه هرگز خالي نمي شوند داشته باشيد
اما ما همگي مجبور بوديم كه با هم كابيني هايمان بنيشينيم كه  .كاله فرنگي را گرم مي كرد

ته ر پشت ميز زئوس نشسدتاليا تنها . معني اش اين بود كه من در پشت ميز پوسايدن تنها بودم
آريز و  ،هفستاسوسكابين هاي حداقل . قوانين كمپ. بود اما ما نمي توانستم با هم بنشينيم

عضاي جديد ابرادرهاي استول نشسته بود، چون  يننيكو ب. تشهرمس تعداد كمي جمعيت دا
برادران . به كابين هرمس فرستاده مي شدندهميشه  ،اگر والدين المپي آنها ناشناخته بودند ،كمپ
بازي بهتري از بازي اسطوره اي  ،كه سعي دارند نيكو را قانع كنند كه پوكر دبه نظر مي رسي استول

  . نداشته باشد دادنم كه نيكو پولي براي از دست داميدوار بو. جادويي اوست
 ،مي خوردند ها شكارچي. ارند ميز آرتميس بودداوقات خوشي  دتنها ميزي كه به نظر مي رسي     

ميز نشسته بود مثل اينكه او  سرزو بر . شبيه يك خانواده شاد بزرگ .مي نوشيدند و مي خنديد
نقره اي اش بر  جانشينينوار . مي زد داما گاه گاهي لبخن. او به اندازه بقيه نمي خنديد. مامان بود

كه  وقتي دبه نظر مي رسي زيباترفكر كنم او خيلي . مشكي اش مي درخشيدبافته روي موهاي 
با  هاز دختر بزرگي كاو سعي مي كرد . بيانكا به نظر مي رسيد كه اوقات عالي دارد. لبخند مي زد

هر دختر بزرگتر . د بگيرداي گرفتن با دستان رابچه آريز در زمين بسكتبال مبارزه كرده بود كشتي 
خوردن را تمام وقتي . رسيد كه اهميتي نمي دهد اما بيانكا به نظر مي ،زدمي ضربه به او دفعه 
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مرسوم را انجام داد و رسماً به شكارچيان آرتميس خوش  كرديم، كايرون خوردن به افتخار خدايانِ
 مسابقه تسخير پرچم فردا شب »  خبر افتخار آميز« او  دبع. تشويق كامالً بي عالقه بود. آمد گفت

  . تشپذيرش بهتري در بردارا اعالن كرد،  كه 
من كامالً . زمستانيهنگام يك خاموشي زود  .ت كابين هايمان برگشتيمآن ما به سم زبعد ا    

. خوب آن بود كه قسمت. تهي از نيرو بودم كه معني اش اين بود كه به آساني به خواب رفتم
 بدتر اشتم كه حتي از استاندارد هاي من همداين بود كه من يك كابوس شبانه  ،قسمت بد آن

  . بود
ين به رتقريباً شبيه دنياي زي. قرار داشت ،كه در مه فرو رفته بود ،يك تپهآنابث بر روي دامنه     

چون من سريعاً احساس ترس از فضاي بسته كردم و نمي تونستم آسمان را در  ،نظر مي رسيد
  . فقط يك تاريكي سنگين و نزديك مثل اينكه من در يك غار بودم –. باالي سرم ببينم

از مرمر سياه در اطراف  ،قديمي يستون هاي شكسته يونان. باال رفتآنابث تقال كنان از تپه       
. ه بوددمثل اينكه چيزي يك ساختمان خيلي بزرگ را به تكه هاي ريز خراب كر. پراكنده بود

  :آنابث فرياد زد
   ؟ورديچرا من رو اين جا آ ؟كجايي! رنتُ -

  . رسيدجلو رفت و بر باالي قله تپه رد شد، ار شكسته واو به زحمت از يك دي
  . اشت درد مي كشيددو . لوك آنجا بود .او نفس نفس مي زد

تاريكي در اطراف او به . اله شده بود و سعي مي كرد بلند شودچاو بر روي زمين صخره اي م     
لباس هايش پاره پاره و صورتش خراشيده و با . نظر ضخيم تر بود و مه با گرسنگي مي چرخيد

  . عرقش خيس بود
  :او داد زد

  !لطفاً! كمكم كن! آنابث -
  بهش اعتماد نكن . نهئاو خا -   . سعي كردم  جيغ بزنم. او به جلو دويد

  .  اما صدايم در خواب كار نمي كرد
. او پايين رفت مثل اينكه مي خواست صورت لوك را لمس كند. اشك در چشمان آنابث آمد     

  . اما در آخرين لحظه ترديد كرد
  :او پرسيد
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  چه اتفاقي افتاده؟ -
  :لوك ناليد

  .اين داره من رو مي كشه ،لطفاً. اينجا ترك كردند رو اونها من -
به نظر مي رسيد كه در برابر تعدادي طلسم نامرئي تقال . مشكل او چه بودنمي تواستم ببينم      

  . مي كرد مثل اينكه مه او را مي فشرد تا بميرد
  :آنابث پرسيد

  هت اعتماد كنم؟ چرا بايد ب -
  . صدايش پر از رنجش بود

  :لوك گفت
  . مي ميرم ياما اگه تو به من كمك نكن. من نسبت به تو بدي كردم! تو نبايد -

  .بزار بميره -  :مي خواستم داد بزنم
طرف از  كمكيهيچ  لياقتاو . سعي كرده بود ما را بي رحمانه بكشددفعات بي شماري لوك      

مثل فروريختن سقف در  ،روع به خرد شدن كردشناگهان تاريكي باالي سر لوك  . نداشترا آنابث 
  . زلزله
به وقتي يك شكاف ايجاد شد آنابث . تكه هاي خيلي بزرگي از صخره شروع به افتادن كرد      

او آن . ن صخره راتُُهزاران او يك جوري آن را نگه داشت، . داخل آن پريد و تمام سقف فرو ريخت
او نبايد . غير ممكن بود. فقط با نيروي خودش ؛نگه داشتاز فرو ريختن بر روي خودش و لوك را 

  . قادر به انجام آن كار باشد
  : او گفت. غلتيد و آزاد شدنفس نفس زنان لوك 
  .ممنون -

  :آنابث ناليد
  .اون را نگه دارم ،كمك كن -
 وعاو شر. صعودش متزلزل بود. بودصورتش پوشيده از دوده و عرق . لوك نفسش را نگه داشت     

  .  كرد به دور شدن از تاريكي لرزنده كه مي خواست آنابث را له كند
  :آنبث البه كنان گفت

   .كمكم كن -
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  : لوك گفت
تا اون وقت سعي كن زنده . اين قسمتي از نقشه است .نگران نباش كمك تو راهه ،اوه -

  . بموني
  . و آنابث را بر روي زمين هل دادسقف تاريكي دوباره شروع به فروريختن كرد 

شمه چصدايي به جز شرشر . بيدارشدم ،چنگ زنان به مالفه ها ،روي تختخوابم برمن ناگهان     
فقط يك . نشان مي دادچيزي بين نيمه شب را  ،ساعت روي ميز خوابم. آب شور در كابينم نبود

   .بودآن ي بود و لوك مسئول دآنابث در يك خطر ج: رويا، اما من از دو چيز مطمئن بودم 



 Pioneer :برگردان ريك ريوردن: نوشته  طلسم تيتان: جلد سوم  پرسي جكسون و خدايان يونان 
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او در چمنزار نشسته بود و در حال . گفتمصبح فردا بعد از صبحانه در مورد رويايم به گراور      
پري ها قول داده . كه در ميان برف پري هاي جنگل را دنبال مي كردند يمبودتير ها تماشاي س
ببوسند ،تيرهايي كه آنها را بگيرندبودند كه س .تيرها به سختي مي توانستند آنها را بگيرنداما س .

آنها نزديك شود و بعد آنها به يك درخت پوشيده از برف تير به معموالً پري ها اجازه مي دادند س
با سر به آن برخورد مي كرد و بعد كپه اي برف بر روي او اول  ،تير بي چارهتبديل مي شدند و س

  . مي ريخت
رهم دكابوس شبانه ام را گفتم، او انگشتانش را بر روي خز در مورد  ،وقتي من به گراور     

  :پرسيداو . رخاندچپاهايش 
  سقف يك غار بر روي او فرو ريخت؟ -
  داره؟ همعنيچه اون يعني چه؟ آره،  -

  . گراور سرش را تكان داد
  ...اما بعد از چيزي كه زو توي خواب ديد. نمي دونم -
  يده؟دو يك خواب مثل اون زمنظورت چيه؟ ! وايستا -
با كايرون او به خانه بزرگ اومد و خواست  ،حدود سه صبح. من دقيقاً نمي دونم... من -

  . او واقعاً وحشت زده به نظر مي رسيد. صحبت كند
  صبركن، تو چطوري اين رو مي دوني؟ -

  . گراور سرخ شد
  . تاً بيرون كابين آرتميس مستقر شده بودمبمن نس -
  براي چي؟ -
  . فقط براي اينكه، تو مي دوني، نزديك اونها باشم -
  .سم داري مزاحمتو يك  -
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پشت يك بوته قايم شدم و همه چيز  ،كردم شمن تا خانه بزرگ دنبال ،بهرحال! نه، نيستم -
هاي يكي از اون صحنه . او واقعاً آشفته شد ،اجازه ورود نداد شبهوقتي آرگوس . و ديدمر

  . خطرناك بود
درشت فيق بلوند ريك  –آرگوس رئيس بخش امنيتي كمپ بود . سعي كردم آن را تصور كنم     

مگر اينكه چيزي  ،او خيلي كم خودش را نشان مي داد. در همه ي جاي بدنش يبا چشمان هيكل
  .نمي خواستم بر روي مبارزه بين او و زو نايت شيد شرطي ببندم. جدي در حال رخ دادن بود

  :پرسيدم
  زو چي گفت؟ -

  . گراور شكلكي در آورد
يك كمي  ،خب ،وقتي اون عصبانيه .او با لهجه خيلي قديمي شروع به صحبت كرد ،خب -

و به شكارچي ها  هاما چيزي در مورد اينكه آرتميس در خطر. هگسخته كه بفهمي چي مي 
كنم چيز خيلي  فكر مي... س يك بي شعور مغز جوشيده ست وبعد گفت آرگ. . نياز داره

  ...وس گفت او گبدي باشد و بعد آر
  چطوري آرتميس مي تونه در خطر باشه؟. وايستا، صبركن -
 ددر دستگاه فرزني بود بيرون اومكه امه و دم اسبي اش ژايت كايرون با پيخب در نه... من  -

  ...و 
  ؟دمش رو فر مي زنه او  -

  :من گفتم. گراور دهانش را پوشاند
  .ادامه بده. متاسفم -
او . تناع كردما نكايرو. اجازه نياز داره ،ترك كنهفوراً براي اينكه كمپ رو خب، زو گفت  -

و و ز. تا دستوراتي از آرتميس برسه بايد اينجا بمونند يادآوري كرد كه زو و شكارچي ها 
  ... گفت 

  .گراور آب دهانش را فرو داد
  » باشه ؟ 1ما چطوري از آرتميس دستور بگيريم اگه آرتميس گمشده« او گفت  -
نياز ) ن راهبراي پيدا كرد( منظورت چيه كه ميگي گم شده؟ مثل اين كه به راهنمايي  -

  داره؟

                                                            
1  - Lost ن كه در متن با اين دو معني متفاوت اين كلمه بازي شده استتبه معني گمشدن و دستگير شدن  يا از دست رف .  



 

 

4   
 

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

  . گرفته شده، دستگير شده .نه من فكر مي كنم منظورش اين بود كه او رفته است -
  ؟ دستگير شده -

  . را تصور كنم آنسعي كردم 
  چطوري مي توني يك الهه ناميرا را دستگيره كني ؟ اين ممكنه؟ -
 .اتفاق افتاده 2يمنظورم اينه كه اين براي پرسيفون. خب، آره -
  . بود گل هااما او شبيه، الهه ي  -

  . گراور رنجيده به نظر مي رسيد
  .فصل بهار -
  ستگير كرده؟ و چرا؟دكي او را . آرتميس خيلي از او قدرتمندتره. حاال هرچي -

  . گراور با بدبختي سرش را تكان داد
  كرونوس؟. نمي دونم -
  مي تونه؟ ،او نمي تونه حاال اين قدر قدرتمند باشه -
ما واقعاً او را ... خب . چك بودوره هاي كذمقياس ي كه ما كرونوس را ديديم او در آخرين بار     

خدايان او را با داسش به تكه  ،خدايانو  تيتان بزرگجنگ هزاران سال قبل بعد از . نديده بوديم
يان براي داخ جهنمِ آشغالِ هاي كوچك بردند و باقي مانده ها را در تارتاروس كه به نظر سطلِ

گودال آن برد ي دو تابستان قبل، كرونوس ما را با فريب به لبه . دور ريختند -دشمنان شان است
 يلوك ما، ما تابوت شيطانيِ تفريحيِ تابستان قبل، بر روي كشتيِ ،بعد. و تقريباً ما را به داخل كشيد

ان از عميق ترين جاهاست ره ذره لرد تيتذطاليي ديديم كه لوك ادعا كرد كه او در حال فراخواني 
تحت تاثير  يشانكرونوس مي توانست مردم را با روياها. هر زماني كه كسي به جنبش شان بپيوندد

اما نمي فهميدم او چه طوري به طور فيزيكي بر آرتميس غلبه كرده اگر . ا را بفريبدهار دهد و آنرق
  . ودشيطان پوست كنده بيك او هنوز شبيه توده اي پوشال مانند از 

  :گراور گفت
ايان دخ. متوجه مي شدكسي اگر كرونوس باز سازي مي شد فكر مي كنم . نمي دونم -

اين  ،تو يك كابوس داشتي در همون شبي كه زو داشته. اما هنوز عجيبه. عصبي تر بودند
  ....تقريباً مثل

                                                            
2  - Persephone  هيديز با كلك او ). ملكه ي دنياي مردگان در افسانه هاي يونان باستان( دختر زئوس و ديميتر و همسر هيديز

شش ماه از سال را او در بيرون از دنياي زيرين مي گذارند كه باعث به وجود آمدن فصل هاي بهار و . را به ازدواج خود در آورد
  . دگان است كه مقارن با فصل پاييز و زمستان استشش ماه ديگر، او در دنياي مر. تابستان است
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  :من گفتم
  .ونها به ربط دارنا -
     بر روي سم هايش  ،دنبال يك پري موقرمز بودوقتي كه به تير بر روي علفزار يخ زده يك س
ه يك كاج او ب! پوپ. آغوشش را باز كرد ،وقتي كه او به سمتش دويدپري خنديد و . لغزيد

تير تنه اش را با باالترين سرعت بوسيداسكاتلندي تبديل شد و س .  
  :گراور رويا گونه گفت

  .آه، عشق -
  :من گفتم. بعد از من ديده بودمن در مورد كابوس زو فكر كردم كه او چند ساعت 

  . من بايد زو را ببينم -
- از اين كار  لم، قبا ...  
  . شبيه يك جزوه مسافرتي بود هيالسه  جزوهيك . گراور چيزي را از جيب كتش بيرون آورد     

عمارت يكدفعه در  ها در مورد اينكه چقدر عجيب بود شكارچي -يادت مي آد چي گفتي -
  . اشتنددما را زير نظر  ه اونهامن فكر مي كنم ممكنور ظاهر شدند؟ ست اُوِ

  ما رو زير نظر داشتند؟ منظورت چيه؟ -
: نوشته شده بود آن روييصفحه بر . در مورد شكارچيان آرتميس بود. او جزوه را به من داد       بود يزگان جوانيوشدداخل آن تصاويري از  !يك انتخاب عاقالنه براي آينده تان

چيزهايي كه براي شما به جاويدانگي و : مزيت هاي تندرستي   :عنواني شبيه . ندبودتيراندازي با كمان ، و شكار هيوالها ، در حال انجام شكار     !همراه دارد
  ي بدون پسران يفردا  و 

  .در آن وجود داشت
  :گراور گفت

  . من اون رو در كوله آنابث پيدا كردم -
  .من به او خيره شدم

  .فهممنمي  -
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  . پيوستن به آنها بوده ايشايد آنابث در حال فكر كردن بر... خب فكر ميكنم  -
  . من بايد مي گفتم اين اخبار خيلي خوبه

مي خواستم در آن زمان يك دوشيزه ابدي از شكارچيان آرتميس را خفه  هحقيقت اين بود ك     
به . اما خيلي در مورد آنابث نگران بودم ،ا سعي كردم كه خودم را مشغول كنمربقيه روز . كنم

و نيزه را به سمت  هاما اعضاي كمپ آريز بعد از اين كه من ديوانگي كرد ،كالس پرتاب نيزه رفتم
من براي . مرا به بيرون پرت كردند د،هدف پرتاب كردم بدون اينكه او از سر راهش خارج شده باش

  . ي خواست مرا بسته بندي كندسوراخ در شلوارش معذرت خواستم ولي او هنوز م
 با يكي از شكارچي 4از كابين آفروديت 3گارديار رفتم اما سيلنا بيوردبل اسب هاي بالطاصبه من     
  . در حال جر و بحث بود و من تصميم گرفتم خودم را داخل نكنم ها

ي زتيرانداپايين در ميدان . بعد از اون من در جايگاه خالي يك ارابه نشستم و اخم كردم     
مي دانستم كه او بهترين شخص براي صحبت كردن . كايرون در حال تمرين دادن تيراندازي بود

من احساس . قب نگه مي داشتعشايد مي توانست كمي مرا راهنمايي كند اما چيزي مرا  .است
. مي كردم كايرون سعي مي كند كه از من محافظت كند مثل هميشه كه اين كار را مي كرد

آقاي دي و . من به سمت ديگري نگاه كردم. ود هر چيزي را كه مي دانست به من نگويدممكن ب
كه از پشم زرين مراقبت مي كرد دها ژدر حال غذا دادن به يك بچه ابر روي باالي تپه آرگوس 

   .بودند
 هك چيز ديگري... كسي ديگه اي بود. كسي در خانه بزرگ نبود: هنم خطور كردذناگهان به      
  . نستم از آن كمك بخواهمامي تومن 
من قبالً . م و از پله ها باال رفتمدوقتي كه به داخل اتاق دوي ،وز مي كرد زم وهايدر گوش مخون     

را زير شيرواني  يچهمن در. يك بار ديگر اين راه را رفته بودم اما هنوز در مورد آن كابوس مي ديدم
  . باز كردم و به داخل شيرواني رفتم

مثل آن وقتي كه به ياد مي . تاريك و خاك آلود و با كهنه ها و آشغال ها در هم برهم بود اتاق     
سپرهايي با جاي گاز هيوالها بر آن و شمشيرهاي خم شده در شكل هايي به صورت . آوردم

دهاي ژشده و يك ا پر 5مثل يك هارپي ،و تعدادي پوست پر شده حيوانات. سرهاي اهريمنان
  . نارنجي روشن

                                                            
3  - Silena Beauregard 
4  - Aphrodite الهه ي عشق و زيبايي در افسانه هاي يونان باستان   
5 -Harpy شبيه يك پرنده  يموجودي با سر يك زن و بدن  
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كنار پنجره ، بر روي يك صندلي سه پايه يك موميايي خشك شده از يك بانوي پير در يك      
  .پيشگو. رنگ شده نشسته بود 6لباس هيپي

. منتظر بودم كه مه سبز از دهان موميايي بيرون بيايد. خودم را مجبور كردم به سمت او بروم     
  . اما چيزي رخ نداد .مثل دفعه قبل

  :من گفتم
  ؟اچه خبر ،ها .سالم -
هيچ چيزي نمي . يدآكه چه قدر احمقانه به نظر مي  خودم را عقب كشيدم، به خودم لرزيدم     
  . وقتي شما مرده ايد و در يك شيرواني گرفتار شديد دهد، »رخ «  تواند

در اتاق مي توانستم يك حضور سرد را . ر جايي همان جا بودداما مي دانستم كه روح پيشگو    
  . خوابي مثل يك مار چنبره زده  ،كنماحساس 

  :من كمي بلندتر گفتم
  چطوري مي تونم او را نجات بدم؟. من بايد در مورد آنابث بدونم .من يه سوال دارم -

نور خورشيد از ميان پنجره كثيف شيرواني به درون مي آمد و ذرات رقصان . بودندر كار  يجواب    
  . روشن مي كرد رادر هوا گرد و خاك 

  . بيشتر منتظر شدم
به بازي گرفته شده بودم، آن هم يك بازي تدافعي توسط يك مرده  ،من .ي شدمنناگهان عصبا
  . بدون امتياز
  :من گفتم

  . من خودم راهش رو پيدا مي كنم. خيلي خوب، باشه -
آن ميز درهم برهم تر از . به يك ميز بزرگ پر از يادگاري برخورد كردم يكدفعهمن برگشتم و       

م ئغنا: انباشته بودندهمه جور وسيله اي را در شيرواني قهرمانان . نجا بودمآزمان قبلي بود كه من 
يا وسايلي كه خاطره . جستجوهايي كه بيشتر از آن نمي خواستند در كابين هايشان نگهداري كنند

 –. دها جايي اين باال قايم كرده بودژمي دانستم لوك يك پنجه ا. ه همراه داشتهاي دردناكي ب
  . ي كه صورتش را خراشيده بودهمان

  .1999. كشته شد 7روياين شكست و ل: يك شمشير شكسته برچسب داشت ي دسته   

                                                            
6 -Hippie 
7 -Leroy  
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من برچسب را باال . بعد من متوجه يك روسري صورتي ابريشمي با يك برچسب بر آن شدم     
  . آوردم و سعي كردم آن را بخوانم
  روسري الهه آفروديت

  8دنور  )سرزمين آبي(  بازيافته شده در واترلند
   به وسيله آنابث چيس و پرسي جكسون

آنابث اين روسري را از  دو سال قبل،.بودم من كامالً آن را فراموش كرده. به روسري خيره شدم     
  دستان من بيرون كشيد و چيزي شبيه به 

  ! 9از جادوي عشق دور بمون ، نه،هاُ -
آنابث تمام اين مدت آن را نگه . و هنوز اينجا بود. فكر مي كردم او آن را دور انداخته است     

  داشته بود؟ و چرا او آن را در زير شيرواني پنهان كرده بود؟
او حركت نكرده بود، اما سايه هاي روي صورتش شبيه اين بود كه . به سمت موميايي برگشتم     

 يمن روسري را انداختم و سعي كردم به سمت خروج. به طور ترسناكي در حال لبخند زدن است
  . ندوم
. بشومها پيروز  يبر شكارچدر مبارزه تسخير پرچم آن شب بعد از شام جداً آماده بودم كه      

و در حدود  ،ل مي شدمشكارچي كه بيانكا دي آنجلو هم را شا 13فقط . مسابقه ي كوچكي بود
  . همان تعداد از اعضاي كمپ

او نگاه كوتاه و بي ميلي به كايرون كرد مثل اينكه . كامالً آشفته به نظر مي رسيد دزو نايت شي     
ديگر شكارچي ها هم خيلي . نمي توانست باور كند كايرون او را وادار به انجام اين كار كرده است

آنها . ر حال خنديدن و جوك گفتن نبودنددآنها  ،برعكس شب گذشته. شاد به نظر نمي رسيدند
وقتي كه بند زره هايشان را . جمع شده بودند غذاخوريهمديگر در عمارت كاله فرنگي فقط با 

به نظر مي رسيد حتي بعضي از آنها . در گوش همديگر عصبي پچ پچ مي كردند ،محكم مي كردند
  . حدس زدم كه زو در مورد كابوسش به آنها گفته بود. نده اكه گريه كرد

اگر چه ( ديگر از كابين هفستاوس، تعداد كمي از كابين آريز  در تيم ما بيكندورف و دو پسر     
برادارن استول و نيكو از كابين هرمس .) هنوز عجيب به نظر مي رسيد كه كالريس آن اطراف نبود

كابين آفروديت مي خواستند كه در  از عجيب بود كه. و تعدادي از بچه هاي آفروديت بودند
                                                            

8 -Waterland Denver 
  داستان كتاب اول پرسي جكسون و خدايان يونان دارداز ) 15فصل ( اشاره به قسمتي  -  9
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صحبت مي كردند و انعكاس  ،وط كنار ميدان بازي مي نشستندمعموالً آنها در خط. مسابقه باشند
نها شنيدند كه ما در حال مبارزه با شكارچي ها آاما وقتي  .شان را بر روي رودخانه نگاه مي كردند

   :گفتوقتي بند زره اش را مي بست ارد غرغركنان يگسيلنا بيور. مشتاقانه مي آمدند ،هستيم
  !من خردشون مي كنم. ن مي دمرا  نشو» عشق بي ارزشه« بهشون  -

  . من و تاليا را ترك كرد دبع
  :تاليا دستور داد

  .من حمله را انجام مي دم، تو هم دفاع رو -
   .آه -

  . من ترديد كردم چون من هم مي خواستم دقيقاً همان چيز را فقط برعكس بگويم
  فكر نمي كني با سپرت و بقيه چيزا تو بهتره دفاع كني؟ -
از دور او پخش  نحاال آيجس را بر روي بازويش داشت و حتي هم تيمي هايماتاليا همين      

 .  سر مدوسا خم نشوند سشده بودند و سعي مي كردند از تر
  :تاليا گفت

به عالوه تو تمرين بيشتري در  ؛اون بهتر در حمله كاربرد داره ،خب، من فكر مي كردم -
  . دفاع داشتي

در مسابقه  ،تجربه هاي كامالً بدي در دفاع نم. آيا او در حال آزمايش من بود .مطمئن نبودم     
با نيزه ها تقريباً  اولين سال، آنابث مرا را به صورت يك طعمه قرار داد و من. تسخير پرچم داشتم
  . كشته شدم يسگ دوزخيك به وسيله  سوراخ سوراخ شدم 

  :من دروغ گفتم
  . آره، اشكالي نداره -
ون آن دديت كمك كند كه در بستن زره هايشان بوتاليا برگشت تا به تعدادي از بچه هاي آفر      

خنده كه در حالي ويد دباال به سوي من نيكو دي آنجلو . مشكل داشتند ،كه ناخن هايشان بشكنند
  . را پوشانده بودبزرگي صورتش 

  !پرسي اين عاليه -
يز بزرگتر ااده بود و زره سينه اش در حدود  شش سكاله برنزي پردار آبي بر روي چشمانش افت     
اولين بار آنجا  كه براي وقتي مي رسيد، مسخره به  نظربه همان اندازه متعجبم آيا من هم . بود

  . احتماالً بودم ،متاسفانه. بودم
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  . نيكو شمشيرش را با تقال باال آورد
  آيا ما كسي از تيم مقابل رو هم مي كشيم؟ -
  .نه... خب  -
  مگه نه؟ ،شكارچي ها ناميرانداما  -
   ...به عالوه . اگر فقط در جنگي داخل نشن ،ناميراند -
 ،دوباره زنده مي شديم ،به همون سرعت كه كشته مي شديم ،عالي مي شد اگه ما فقط -

   ...يم ودخب ما مي تونستيم مبارزه را ادامه ب
  .اينها مي تونن زخمي كنن !شمشيرهاي حقيقي !اين جديه ،نيكو -
عالمت . صبركن. ام و فهميدم كه شبيه مادرم شده. او به من خيره شد، با كمي نا اميدي      

   .خوبي نيست
   .من شانه نيكو را نوازش كردم

  .اوقات خوبي در پيش داريم .خارج از راه زو بمون. فقط تيم را دنبال كن. هي اين عاليه -
  . دا كردسم هاي كايرون بر روي كف عمارت كاله فرنگي رعدآسا ص

  :او فرياد زد
بايد جنگل هاي  -كمپ دو رگه ها –تيم آبي . هنهر خط مرزي! قهرمانان قوانين رو مي دونيد -

من . جنگل هاي شرقي رو بايد بگيرن -تيم قرمز –آرتميس  هاي شكارچي. غربي رو بگيرن
همه  .بدون هيچ جراحت دائمي ،لطفاً. به عنوان داور و پزشك ميدان نبرد خدمت مي كنم

  !به جاي خودتون. ي وسائل جادويي مي تونه استفاده بشه
  : زير لبي گفت ،كنار من ،نيكو
  عاليه چه جور وسايل جادويي؟ آيا من يكي مي گيرم؟ -

  :وقتي كه تاليا گفت د،كه او ندار داشتم به او مي گفتمتقريباً 
  .ديتيم آبي دنبالم بياي -
من مجبور بودم بدوم تا عقب نمانم و بر روي . كردند آنها با خوشي فرياد زدن و او را دنبال     

بيشتر شبيه يك .  اپيتان به نظر نمي رسيدمك-بنابراين اصالً شبيه يك هم .سپر كسي لغزيدم
  . احمق بودم

جنگل  طر وسدكه دسته اي از سنگ . وس برافراشته بوديمئما پرچم مان را بر باالي مشت ز    
شبيه يك مشت بزرگ كه از دل زمين  ،راست به آن نگاه كنيد اگر شما از سمت ؛هاي غربي بود

كنيد شبيه كپه بزرگي از  هو اگر شما از طرف ديگر به آن نگا. مده است به نظر مي رسدآبيرون 
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 .ا كنيمدص » كپه ي گوز« اما كايرون اجازه نمي داد ما آن مكان را . سرگين آهو به نظر مي آيد
كسي كه اصالً جنبه كمي شوخي را . وس نامگذاري شدئبه افتخار زمخصوصاً بعد از اين كه آن جا 

  . نداشت
 وبيست فوت بلندي داشت  ،باالي تخته سنگ. بهرحال، مكان خوبي براي برافراشتن پرچم بود     

مثل آنچه كه قوانين مي  ،بنابراين پرچم كامالً ديده مي شد. آن باال رفت زواقعاً سخت مي شد ا
. دنبايستاز آن  ييارد 10 در حدود كه نداشتندو اصالً اهميتي نداشت كه نگهبانان اجازه  ،گفت

اطمينان داشتم او . ان استول قرار دادمرمن نيكو را در ماموريت نگهباني به همراه بينكدورف و براد
  :تاليا به بقيه تيم گفت. خارج از مسير در امان خواهد بود

  .لنا تو اون را هدايت مي كنييس .ستيمما طعمه اي به سمت چپ مي فر -
  !  انجامش مي دم -
به دور شكارچي ها  يكمان عريض. اونها دونده هاي خوبي هستند .لورل و جسن را ببر -

من قسمت اصلي حمله را به سمت راست . جذب كنيد ،كه مي تونيدرو هر چند تا  .بسازيد
  . نها را سوپرايز مي كنماومي برم و 

به نظر خوب مي رسيد و تاليا آن را با چنان اطميناني . كردند دتكان دادن تاييهمه با سر      
  . كه نمي توانستيد باور كنيد كه آن نقشه كار نكند ،گفت

  :تاليا به من نگاه كرد
  چيزي مي خواي اضافه كني پرسي؟ -
- هنگ داريم .توي دفاع تند و تيز باشيد ،آره ،ماĤاي يك بر. ما چهار تا نگهبان و دو تا پيش

  . من مي چرخم و اگه به كمك نياز داشتم داد مي زنم. جنگل بزرگ كافي نيست
  :تاليا گفت

  .و پست تون رو ترك نكنيد -
  :من اضافه كردم

  .موقعيتي طاليي بدست آورديد وقتي كهمگه  -
  :تاليا اخم كرد

  .رو ترك نكنيد ونت فقط پست -
  ...درسته، مگر  -
  !پرسي -
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منظورم اين است كه هر كسي مي تواند كمي شوك  .مرا گرفتاو بازويم را گرفت و برق      
حدس . ي وقتي تاليا اين كار را كرد، اين كار آسيب رساندلو ؛الكتريسته ساكن در زمستان وارد كند

كافي  آدمها،او براي سوزاندن ابروي . است) رعد و برق ( اي آذرخش دكه خ ،زدم به خاطر پدرش
  . بود

  : تاليا گفت
   .متاسفم -

   .ر چه او به نظر متاسف نمي رسيداگ
  حاال، همگي حاضريد؟ -
شيپور صدا كرد و مسابقه شروع . ما به گروه هاي كوچكتر تقسيم شديم. همه سر تكان دادند     
سرعت  هگروه تاليا چند لحظه صبر كرد و بعد ب. گروه سيلنا در سمت چپ جنگل ناپديد شد .شد

  . به سمت راست رفت
وس رفتم و يك ديد خوب بر روي ئباالي مشت ز. ه اتفاقي بيفتد صبر كردممن براي اين ك     

بيرون از  ،وقتي كه با مانتيكور مبارزه مي كردند ها شكارچيچطور به ياد آوردم كه . جنگل داشتم
يك وظيفه بزرگ كه مي  ؛و من براي چيزي شبيه به آن آماده شده بودم. جنگل يورش آوردند

  . ست پاچه كند اما هيچ اتفاقي نيافتاددتوانست ما را 
آنها در يك مكان مسطح مي دويدند و توسط پنج . من نگاهي به سيلنا و دو همراهش انداختم     

 دنقشه به نظر مي رسي. آنها را به عمق جنگل و به دور از تاليا مي بردند. نبال مي شدنددشكارچي 
 .در سمت راست ديدم ،هاي آماده نبا كمارا  بزرگي از شكارچيان يسته دبعد . كه كار مي كند

  . آنها حتماً موقعيت تاليا را فهميده بودند
  :پرسيد ،كنار من ، بهدينيكو در حالي كه سعي مي كرد باال بيا

  چي شده؟ -
اما شكارچيان تقسيم . نمي توانست از ميان آنها بگذردتاليا هرگز . م به سرعت كار مي كردزمغ

اگر من سريع حركت مي . مركز شان به طور وسيعي باز بود .اشتنددديگري نشده بودند و جناح 
  ....كردم

  . من به بيكندورف نگاه كردم
  شماها مي تونيد سنگر رو حفظ كنيد؟ -

  :بيكندورف غريد
  .البته -
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  .من مي رم -
  . هورا كشيدند ،دويدمي خط مرزسمت برادران استول و نيكو وقتي من به 

به داخل محدوده ي  ،من از روي جوي. دويدم و احساس عالي داشتم من با سرعت زيادي مي     
فقط يك نگهبان كه حتي . مي توانستم پرچم نقره اي شان را روبرويم آن باال ببينم .دشمن پريدم

جايي در . صداي جنگ را در سمت راست و چپ خودم مي شنيدم .به سمت من نگاه نمي كرد
وقتي من به . او بيانكا دي آنجلو بود. ه برگشتظر آخرين لحنگهبان د. باالخره رسيدم. ميان جنگل

  .چشمانش گشاد شد و او به داخل برفها افتاد ،او ضربه سختي زدم
  :فرياد زدم

  .متاسفم -
  . ره اي را از درخت پايين آوردم و آن را جمع كردمقمن پرچم ابريشمي ن  

من فكر كردم . روع به داد زدن براي كمك كردشياردي بيانكا دي آنجلو بودم كه او  10من در      
يك سيم فنري . ه شديك سيم نقره اي دور قوزك پاهايم پيچيد و به درخت مقابلم بست !زيپ       . در خانه آزاد هستم

به سختي  ،قبل از اينكه بتوانم حتي در مورد متوقف شدن فكر كنم. كه از يك كمان شليك شد
  . پايين رفتم و در برفها افتادم

  : تاليا در سمت چپ من فرياد زد
  ؟داري چكار مي كني! پرسي -
يك پيكان در كنار پاهايش منفجر شد و ابر زردرنگي دور  ،قبل از اينكه او بتواند به من برسد      

مي توانستم بوي گاز را از جنگل . دآنها شروع كردن به سرفه و دهانشان را بستن. تيمش موج زد
  .بوي مهيب سولفور –احساس كنم 

  :تاليا نفس نفس رنان گفت
  . عادالنه نيست، پيكانهاي گاز دار خالف قوانين ورزشي اند -
. فقط چند يارد تا نهر و من مسابقه را مي بردم. من بلند شدم و دوباره شروع به دويدن كردم     

يك شكارچي از ناكجا بيرون آمد و با . شتذاز كنار گوشم گ نكناش ش فهاي بيشتري ف پيكان
  . يك چاقو مرا زخمي كرد اما من حمله اش را دفع كردم و به دويدن ادامه دادم

بيكندورف و نيكو به سمت من  .شنيدم ،نهر اي فرياد هايي را از سمت خودمان، آن طرفصد     
ديدم كسي  اما ناگهان،. مد بگويندĤد كه به من خوشارند مي آيندفكر مي كردم آنها  . .مي دويدند
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بدون هيچ اشتباهي از . به سمت من مي دويدمثل يك يوزپلنگ زو نايت شيد  –نبال مي كنند درا 
  . داد و پرچم ما را در دستانش داشت اعضاي كمپ جا خالي مي

  :من فرياد زدم
  !نه -

  . و به سرعتم اضافه كردم
 ،با مقياس خوبي ،وقتي زو به سمت خودشان پريد و ضربه اي به منمن در دو فوتي آب بودم      

 ،كايرون از جنگل بيرون آمد. مدندآدر هر دو طرف هورا كشان به سمت نهر  ها شكارچي. وارد كرد
او برادران استول را بر پشتش داشت كه به نظر مي رسيد هر دوي آنها . و عبوس به نظر مي رسيد

شبيه  ،دو پيكان گير كردهدر كالهش  ،ر استولكان. ضربات سنگيني به سرشان وارد شده است
  . داشت ،آنتن

  : كايرون بدون عالقه اي اعالن كرد
  . شكارچي ها پيروز شدند -

  :به زير لب گفت
   . پشت سر همي ي پنجاه و ششمين دفعه برا -

  :تاليا در حالي كه خشمگين به سمت من مي آمد فرياد زد
  ! پرسيوس جكسون -
داد و چنان خشمگين بود كه جرقه هاي آبي بر روي زره  او بويي شبيه تخم مرغ گنديده مي     

را جمع كردم تا از تمام اراده ام . همه برگشتند و به خاطر آيجس به عقب رفتند. اش مي درخشيد
  :او جيغ زد. ترس دوال نشوم

  ؟به چي فكر مي كرديبگو  ،به اسم خدايان قسم -
من نيازي به اين يكي . داشتم بياريبه اندازه كافي براي يك روز بد . .من مشت هايم را بستم     

  . نداشتم
  !، تاليامن پرچم رو گرفتم -

   .آن را توي صورت او تكان دادم
  .و اون را گرفتم ديدميه موقعيت من  -

  :تاليا فرياد زد
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 خودت رو داخل نمي كردي،اگه تو  .اما پرچم اونجا نبود. قه شون بودمطمن در من -
 . ما مي برديم

  !تو خيلي به خودت مطمئني -
  ؟هخب اين تقصير من ،اوه -
  .من اين رو نگفتم -
  !آي ي ي ي -
به پشت  ،به داخل آب ،فوتتاليا مرا هل داد و يك شوك در ميان بدنم رفت كه مرا ده      

خنده شان را ها  بعضي از شكارچي. بعضي از اعضاي كمپ نفس شان را حبس كردند. برگرداند
  . خفه كردند

  .متاسفم -
   .پريد شر حالي كه رنگدتاليا اين را گفت 

  ....منظورم اين نبود -
سمت صورت و به برخاست از نهر  يموج. عصبانيت در ميان گوش هايم هوهوي مبهمي كرد     

  . و او را از صورت تا نوك پا خيس كرد ،تاليا هجوم برد
  :خرناس كشان گفتم. بلند شدم

  .آره، منم منظوري نداشتم -
  . تاليا سنگين نفس مي كشيد

  :كايرون دستور داد
  .كافيه -

   .اما تاليا نيزه اش را بيرون كشيد
  جلبكي؟ زتو درسي الزم داري، مغ -

اما . حداقل من به آن عادت داشتم ؛آنابث مرا آن طوري صدا بزندبه نوعي اشكالي نداشت كه     
  . شنيدن آن از تاليا اصالً خوب نبود

  ! ادامه بده، صورت ميوه كاجي -
من ريپتايد را بيرون كشيدم اما قبل از اينكه حتي بتوانم از خودم دفاع كنم تاليا فرياد زد و      

بيه يك ميله را شبه نيزه اش برخورد كرد و آن  ،هجومي از رعد و برق از آسمان پايين آمد
  . فرو بردآن را به سينه ام  .دكررخش ذآ
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   .لباس هايم بودآن از حس كردم . به همراه بوي سوختگي سختي نشستم،به 
  :كايرون گفت

  !كافيه !تاليا -
صدها گالن آب در يك  .من بر روي پاهايم بلند شدم و بنا به اراده ام آب داخل نهر باال رفت    

   .چرخ مي زدتوده يخي قيفي شكل بزرگ 
  :كايرون البه كنان گفت

  !پرسي -
من عصبانيت و تمركزم . ي در جنگل ديدمزداشتم آن را به سمت تاليا پرت مي كردم كه چي     

 .تاليا خيلي شوكه بود. كنان به بستر نهر برگشت پآب چلپ چلو. دفعه از دست دادم را يك
  . ببيند ،آنچه را من ديدمبرگشت تا 

اما وقتي . پوشيده شده بود اي در مه سبز رنگ تيره. داشت نزديك مي شدچيزي ... كسي     
  :كايرون گفت. نفس شان را حبس كردند ها، اعضاي كمپ و شكارچي ،جلوتر آمد

  اين غير ممكنه -
  . هرگز صداي او را آنچنان عصبي نشنيده بودم

  . هرگز. او هرگز شيرواني را ترك نكرده.... اون  -
و هنوز موميايي چروكيده كه پيشگو را در بر داشت به سمت جلو سكندري مي خورد تا اينكه     

تبديل  بدرنگي برف را به شكل سبز رنگ .مه سبز به دور پاهاي ما پيچيد. در مركز گروه ايستاد
. گاه صدايش درون سرم هيس هيس كنان پيچيدآن. هيچ كدام از ما جرات حركت نداشت. كرد

  . هايشان را چنگ زدند نست آن را بشنود چون چند نفر با دستانشان گوشامي تو ظاهراً هركسي
  :صداگفت

قاتل  ،10، خداي خورشيدسخنگوي پيشگويي هاي آپولو ،من روح دلفي هستم -
  .نيرومند 11افعي

   .چرخيد دبعد مشخصاً به سمت زو نايت شي ؛ش به من نگاه كردديشگو با چشمان مرده و سرپ  
  .نزديك شو و بپرسجستجوگر  -

  . زو آب دهانش را فرو داد
                                                            

10 -Phoebus  خورشيد، آپولو  
11  - Python 
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  چه كاري براي كمك به الهه ام بايد انجام بدم؟ -
من تصوير مبهمي از كوهستان ديدم و دختري كه . و مه سبز بيرون آمد. دهان پيشگو باز شد     

ه بود و به صخره غل و داما او به زنجير بسته ش .آرتميس بود .زرعي ايستاده بوديبر باالي قله لم 
يك مهاجم دفاع مي در مقابل ستانش باال رفته بود مثل اينكه دو  ،زانو زده بود. زنجير شده بود

  :پيشگو صحبت كرد .و به نظر درد داشت ،كرد
  براي الهه ي به زنجير كشيده  ،پنج نفر به غرب مي روند

   .ين بدون باران گم خواهد شديكي از آنها در سرزم
   .المپي ها راه را نشان مي دهدقاتل ُ

   .اعضاي كمپ و شكارچي ها تواماً پيروز مي شوند
   ،ت كندمبايد يكي مقاو ،طلسم تيتان

   .هالك خواهد شد والدينش دست يكي از به  ،و يكي
بعد همچنان كه ما در حال نگاه كردن بوديم مه سبز چرخيد و مثل يك مار سبز بزرگ  به     

در شيرواني شد كه پيشگو بر روي صخره نشست و مثل وقتي . عقب در دهان موميايي برگشت
    .ال بنشيندساين نهر براي صدها در كنار مثل اينكه او ممكن بود  ،بود
    



  Pioneer :برگردان ريك ريوردن: نوشته  طلسم تيتان: جلد سوم  پرسي جكسون و خدايان يونان 
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اما به جاي آن، . حداقل پيش گو مي توانست خودش با برگشتن به شيرواني كارش را تكميل كند
گراور . اين قدر طرفدار داشتيمما يدم چرا نفهم. من و گراور انتخاب شديم كه او را حمل كنيم

  :هشدار داد ،رفتيم مي وقتي كه از پله ها باال
  . مواظب سرش باش -

  . به قاب دريچه كوبيدم و گرد و خاك بلند شدمحكم صورت موميايي اش را  !بنگ  . اما خيلي دير بود
- ردآه، م.  

  . او را پايين گذاشتم تا ميزان خسارت را برآورد كنم
  زي رو شكوندم؟آيا چي -

  :ردك اقرارگروار 
  .نمي دونم -

در حالي كه كه هر دويمان عصباني  ،بر روي صندلي سه پايه اش قرار داديم و او را بلند كرديم    
  كي مي داند كه وزن يك موميايي چه قدر است؟. بوديم و عرق مي ريختيم

 ،تسلي خودم بودمدرحال . و حق داشتم دبا من صحبت نمي كن پيشگوكه مي دانستم      
  . هنگامي كه در نهايت از آنجا خارج شديم و در شيرواني را محكم بستيم

  : گراور گفت
  . خب، خيلي سنگين بود -
واقعاً  ،اما من. مي دانستم به خاطر من سعي مي كند كه چيزها را بي اهميت جلوه دهد     

 ،زه به شكارچي هابه خاطر باختن مبار ،تمام كمپ از دست من. احساس شكست مي كردم
مثل اين بود كه روح . عصباني بودند و بعد ناگهان يك پيشگويي جديد توسط پيشگو انجام شد

راه مايل ه گرفت و نيم دا ناديراو سوال م. خارج شده بود تا سد راه من شود ،شعادات دلفي از مسير
  . آنابث نكرد و او هيچ چيزي نگفت، حتي يك راهنمايي در مورد. تا با زو صحبت كندآمد 

  :از گراور پرسيدم
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  حاال كايرون چي كار مي كنه؟ -
  .اي كاش مي دونستم -

   .او با دقت از پنجره طبقه دوم به تپه هاي مسطح كه با برف پوشيده شده بود، نگاه كرد
  .من هم مي خوام اونجا باشم -
  ؟براي جستجوي آنابث -

   .بعد سرخ شد. او به سختي متوجه من شد
  .البته. آره ،ونمبراي ا. آه، درسته -

  :من پرسيدم
  چرا؟ داري به چي فكر مي كني؟ -

   .او ناراحت بر روي سم هايش جابه جا شد
...  كنجكاومگفت، نمي دونم اما در مورد جنبش بزرگ فقط به خاطر چيزي كه مانتيكور  -

  .تندسشايد همه اونها بد ني...  شايد اگه همه ي قدرت هاي باستاني دارن بيدار مي شن
   .هستش1نپ ورتظمن -

زندگي گراور را فراموش كرده  چون كامالً آرزوي بزرگ ،كمي احساس خودخواهي مي كردم    
تير ها اما س ؛شايع شده بود كه او مرده است. هزار سال قبل گم شده بود وخداي طبيعت د. بودم
بيهوده اي در و در حال جستجوي  آنها مصمم شدند تا او را پيدا كنند. را باور نكردند شايعه آن

امسال با . گراور اطمينان داشت كه او كسي خواهد بود كه موفق مي شود. طول قرنها بودند
گراور نتوانسته بود به جستجويش  ،ير ها در وضعيت اضطراري براي يافتن دو رگه هاتاشتن سذگ

  : او گفت. ن مي بايست او را ديوانه كرده باشداي. ادامه دهد
مثل اينكه در حال از دست دادن چيز مهمي  ،من بيقرارم. گذاشتم من جستجويم را ناتمام -

  .مي تونم احساسش كنم  ،او جايي اون بيرون هستش. باشم
خوش بيني . مي خواستم او را تشويق كنم اما نمي دانستم چگونه. نمي دانستم چه بايد بگويم     

 زبقه تسخير پرچم اااميدهاي مس در طي ،ها داخل برف ،در ميان جنگل ،آن بيرون ،ام كامالً آنجا
، با من صحبت او حاال رسماً. تاليا از پله ها باال آمد ،قبل از اينكه بتوانم جواب بدهم. دست رفته بود

  :به گراور كرد و گفترو اما . نمي كرد
   .پايين بياد ،به پرسي بگو -

  : من پرسيدم
                                                            

1  - Pan ه های يونان باستان خدای طبيعت، نگهبان چوپان ها و گله هايشان در افسان  
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  چرا؟ -
  : تاليا از گراور پرسيد

  ؟او چيزي گفت -
-  چرا؟ ،او پرسيد ،ما  
. كنند ثسته هاي كابين ها را فراخونده تا در مورد پيشگويي بحدشوراي سر ،نسيوسيود -

  . بدبختانه اين شامل پرسي هم ميشه
  . برگزار مي شد 2در يك اتاق بازي دور يك ميز پينگ پونگ  ،شورا
بطري  و چندين 4ترد ،3چيز ويز: وس دستش را تكان داد و خوردني هايي را ظاهر كردينسيود    

  ناگهان كايرون به او يادآوري كرد كه شراب خالف محدوديت هاي اوست و اكثر ما  . شراب قرمز
  . زير سن قانوني هستيم

هيچ كس حتي آن را . يمي تبديل كردژبا بشكني شراب را به نوشابه ر. آقاي دي آهي كشيد    
زو و بيانكا دي . ميز نشسته بودنديكي از انتهاي  در) روي ويلچربر  (آقاي دي و كايرون . هم نخورد

تاليا و گراور و من در . انتهاي ديگر بودند در) كه به نوعي دستيار شخصي زو شده بود( آنجلو 
گارد و برادران استول در سمت چپ يبيور اسيلن ،سمت راست و ديگر سر مشاوران بيكندورف

اما همه ي آنها  .اي بفرستند بچه هاي آريز هم نماينده ،در نظر گرفته شده بود. نشسته بودند
قه تسخير پرچم ببه خاطر مهرباني شكارچي ها در طي مسا) به طور تصادفي( اعضاي شكسته اي 
  . آنها در استراحت مطلق در بيمارستان بودند. نصيبشان شده بود

  : زو جلسه را با يك جمله مثبت شروع كرد
  .اين جلسه بيهوده است -

  :گراور نفس نفس زنان گفت
  !ويز چيز -

در حالي كه آنها را بر باالي هم قرار و توپ هاي پينگ پونگ را جمع كرد و سكوئيت هاي ترد يباو 
  . مي داد

  :زو ادامه داد
                                                            

2  - rec room  قي كه براي هدف خاصي بخصوص بازي، بيليارد يا مهماني هاي خاص ساخته مي شود و اغلب در بخش زير اات
  . زمين يك ساختمان قرار مي گيرد

3 -Cheez Whiz 
4  - Cracker 
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ي هشكارچي ها بايد فوراً را .به ما نياز داره ،الهه ي ما ،فرصتي براي صحبت كردن نيست  -
  . بشن

  :كايرون پرسيد
  و كجا برن؟ -

  :بيانكا گفت
  ! غرب -
 .چقدر متفاوت به نظر مي رسد ،به خاطر چند روز بودن با شكارچي ها ،حير بودم كه اومت     

بنابراين حاال مي توانستم واقعاً صورتش را  ؛شبيه موهاي زو بافته شده بودحاال موهاي مشكي اش 
ور مبهمي مرا به ياد يني اش داشت و چشمان تيره اش به طاو لكه هاي كك مك بر روي ب. ببينم

در حال سخت به نظر مي رسيد او . اما نمي توانستم به ياد آورم كي ،مي انداخت يشهورشخص م
 مثل اينكه او با نورِ ،مثل ديگر شكارچي ها ؛بودشده و پوستش كمي روشن  ،كردن استتمرين 

حمام كرده بود ،مايع ماه .  
   :شما پيشگويي را شنيديد -

  . به زنجير كشيدهبراي الهه ي  ،پنج نفر به غرب مي روند        
  . ما مي تونيم پنج تا شكارچي برداريم و بريم         

  :زو تاييد كرد
  . بله آرتميس گروگان گرفته شده ما بايد او را پيدا و آزاد كنيم -

  : تاليا گفت
   .چيزي رو فراموش كرديدطبق معمول شما  -

   دنوپيروز مي ش تواماًاعضاي كمپ و شكارچي ها         
  .بايد اينكار را با هم انجام بديم ه نظر مي رسه، ب          
  :زو گفت

  .شكارچي ها كمك شوما را الزم ندارند! نه -
  :تاليا غر غركنان گفت

   !به روز شو ،زو ،ي نمي گه شوماسهيچ كاز سيصد سال پيش  !شما -
  .مثل اينكه او داشت سعي مي كرد كلمه را درست ادا كند. زو ترديد كرد

  .ووووما رو الزم نداريمشووووما، ما كمك ش -



 

 

6   
 

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

   .تاليا چشمانش را چرخ داد
 .فراموشش كن -

  :كايرون گفت 
اعضاي كمپ و شكارچي ها بايد با . الزم داريد وپيشگويي مي گه شما كمك ما ر ،نگرانم -

  .   هم همكاري كنن
آقاي دي متفكرانه، در حالي كه نوشابه رژيمي اش را در زير بيني اش شبيه به يك دسته گل     

  :گفت خوشبو مي چرخاند
  يا اونها انجامش بدن؟ -

  يكي از آنها گم مي شود       
  كشته مي شوديكي از آنها        

سعي  به خاطر اينكهچه اتفاقي مي افته اگه شكست بخوريد ر مياد مگه نه؟ ظخيلي خطرناك به ن
  ؟با هم همكاري مي كنيد كرديد

  :كايرون آه كشيد
  شما كدوم طرفي هستيد؟همه احترامات،  اب. آقاي دي -

  .يوس ابروهايش را باال برديونسد
  . فقط سعي كردم كمك كنم ،متاسفم سناتور عزيز -

  : تاليا سرسختانه گفت
. شناسيمي رو ولي تو پيشگويي ها  خوشم نمياد،اين از منم  ،زو. ما بايد با هم كار كنيم -

  مي خواي بر ضد يكي از اونها عمل كني؟ 
  . از كسب كرديتوانستم بگويم كه تاليا يك امت اما مي. زو ادا درآورد

  :كايرون هشدار داد
روز انقالب  ،جمعه آينده بيست و يكم دسامبر. امروز يكشنبه ست .ما نبايد تاخير كنيم -

  . زمستاني است
  :دنيسيوس زير لب گفت

   !احمقانهي نه از اون مالقات هاي سااليكي ديگه  !مسرت بخشچقدر آه،   -
  :زو گفت
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بحث شورا براي ، او يكي از مهمترين سخنرانان در انقالب حاضر بشهزمان بايد در آرتميس  -
. خدايان هيچ تصميمي نمي گيرن ،اگه او غايب باشه ،مقابله با نوكرهاي كرونوسهدر مورد 

  . جنگ از دست مي ديم يما يك سال ديگر را براي آماده ساز
   :نسيوس پرسيديود

  ؟ كار كردن با هم، مشكل دارنر دي كه خدايان داري پيشنهاد مي كن ،بانوي جوان -
   .نسيوسيولرد د ،بله -

  . آقاي دي سري تكان داد
  . ادامه بده ،البته ،حق با توه. بايد بررسي بشه -

  :كايرون گفت
ما فقط يه هفته . هحضور آرتميس در شوراي زمستاني ضروري .زو موافقمبگم با من بايد  -

حتماالً از اون مهمتر اينه كه مكان هيواليي كه او و ا. فرصت داريم كه او را نجات بديم
حاال بايد تصميم بگيريم چه كسايي بايد به اين جستجو . پيدا كنيمرو داشت شكار مي كرد 

   .برن
  :گفتم
   .سه تا و دو تا -

  . تاليا فراموش كرد كه من را ناديده بگيرد. همه به من نگاه كردند 
  :با خجالت گفتم

   .اين عادالنه تره ،سه تا شكارچي و دو تا از كمپ دو رگه ها. ما بايد پنج تا باشيم -
  . تاليا و زو نگاهي رد و بدل كردند

  :تاليا گفت
  .خب، معني داره -

  . ناليدزو 
  . نياز داريم وما قدرت اعضامون ر .شكارچي باشن همگيترجيح مي دم كه  -

  :كايرون به او يادآوري كرد
بي شك آرتميس رايحه ي اون  .سريع حركت كنيد. شما بايد مسير الهه را رديابي كنيد -

شما بايد همون  .هر چه  كه هست او به سمت غرب رفته  ،هيوالي ناياب رو رد گيري كرده
   .پيشگويي واضحه ،كار رو انجام بديد
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  لمپي ها راه را نشان مي دهدقاتل اُ      
گروه كوچك  يك» بين مي بره زتعداد زياد شكارچي ها رايحه رو ا« بانوت بهت چي گفت؟ 

  . بهترينه
مثل اينكه او داشت تصميم مي  خيره شد،آن را به برداشت و را زو يك راكت پينگ پونگ      

  . گرفت چه كسي را اول كتك بزند
سالهاي زيادي رو شكار كرده ام هنوز  ،من در كنار بانو آرتميس .ي هاپلمقاتل اُ....اين هيوال -

  . كه اين جانور چي ممكنه باشه نمي دونم
ر بود و ضنم به خاطر اينكه او تنها خداي حازحدس مي  .نسيوس نگاه كردنديوهمه به د      

اما هنگامي  .شده بود ،يك مجله مربوط به شراب خواندن غرقاو . خدايان بايد اين چيزها را بدانند
   .را باال آورد سرشكه همگي ساكت شدند او 

اون هيوالهاي چيز ادتونه؟ من همه من يك خدا جوان هستم، ي ،خب به من نگاه نكنيد -
 ي اونها به درد گفتگوهاي مهماني ها. هاي خاك گرفته رو نمي دونم باستاني و تيتان

  . ترسناك مي خورن
  :من گفتم

  تو در مورد اين هيوال نظري نداري؟ ،كايرون -
  كايرون لب هايش را جمع كرد 

براي ،  5تيفون. نايي ندارنستند و هيچ كدوم معيمن چندتا نظر دارم و هيچ كدوم خوب ن -
بود يا  ي هاالمپ ناو حقيقتاً يكي از قاتلي .مي تونه براي اين موضوع مناسب باشه مثال

اونها . اما اگر هركدام از اينها بيدار مي شدند ما بايد مي فهميديم. 6توهيوالي دريا ك
ايد تا حاال ب ،پوسايدن ،پدرت .خراش در سايز هاي يك آسمان ،هيوالهاي اقيانوس هستن

شايد حتي قوي تر . اين هيوال ممكنه سخت گير بيفته .مي ترسم. متوجهشون مي شد
  . باشه

ر استول گفتكان:  
به نظر مي . ) خوشم آمد »ما«نه  »شما«، آن طور كه او گفت( شما با خطر بزرگي مواجه هستيد

  .رسه حداقل دو تا از اين پنج نفر مي ميرند
  : بيكندورف گفت 

                                                            
5  - Typhon 
6  - Keto 
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  . خواهد شد اونها در سرزمين بدون باران گميكي از      
  . از بيابان دوري مي كردم ،اگه جاي شما بودم     

  . پچ پچي براي تاييد حرف او به وجود آمد
  :سيلنا گفت

  . طلسم تيتان، يكي بايد مقاومت كنه       
  اما اين چه معني مي ده؟  -
در مورد آن فكر  ي را كهاما هر چيز .ديدم كه زو و كايرون يك نگاه عصبي رد و بدل كردند     

  . بروز ندادند ،مي كردند
  :يز ويز و توپهاي پينگ پونگ گفتچگراور بين ذرات 

  . هالك خواهد شدبه وسيله يكي از والدينش  ،نهاآيكي از       
  چطوري اين ممكنه؟ كدوم پدر يا مادري مي خواد كه اونها را بكشه؟  -

  . سكوت سنگيني دور ميز به وجود آمد
كر ف ،مرديزي كه من فكر مي كچبه همان داشت به تاليا نگاه كردم و متعجب شدم كه او من      

وس، ئز –هاي سه خداي بزرگ  هسالها قبل كايرون يك پيشگويي در مورد يكي از بچ. مي كرد
مي  هكه آن بچ به نظر مي رسيد،. اشتد ،سالگي مي رسيد 16كه به سن  –پوسايدن و هيديز 

 پيشگويي، به خاطر آن. كه خدايان را براي ابد محفوظ نگه دارد يا از بين برد تواند تصميمي بگيرد
اما به هر . كه ديگر بچه اي نداشته باشند دسه خداي بزرگ بعد از جنگ جهاني دوم عهد بستن

  . مي شديم كحال من و تاليا به دنيا آمديم و حاال هر دوي ما به سن شانزده سالگي نزدي
   :مده بودپرسياز او . شته با آنابث داشتم به ياد آوردمذن سال گگفتگويي را كه م    

اگه من خطر بالقوه بزرگي به حساب مي آيم چرا ديگر خدايان تا حاال من را  -
  ؟ه اندتنكش

  . ند كه تو را بكشند اما از رنجش پوسايدن مي ترسندهبعضي از اونها مي خوا -
تتر نيست كه بذارند اونها حدو رگه اش بد شود؟ آيا را لمپي مي تواند با بچهيك پدر يا مادر اُآيا     

. تاليا و من بوديم دورگه،  آن ،در اين مورد نگران باشد داشتبميرند؟  اگه دو رگه اي بود كه نياز 
احتماالً بعد از همه ي اينها، بايد براي پوسايدن، يك كراوت با طرح صدف هاي حلزوني، براي روز 

  . پدر مي فرستادم
  :گفتكايرون 
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  .بيشتر از اونچه كه ما مي دونيم. هاي زيادي در راهه مرگ  -
  :نسيوس گفتودي

  !آه، چه شيرين -
بي گناهانه نگاهي كرد و  »خبرنامه شراب«ي او از باالي صفحات مجله . همه به او نگاه كردند

  : گفت
  . به من توجه نكنيد. درست مي كنه يك برگرداننده 7پينات نُيراه،  -

  :د گفتسيلنا بيوريگار
  . دو نفر از كمپ بايد برن. حق با پرسيه -

  :زو طعنه آميز گفت
  ؟اُه، مي فهم و تو دوست داري داوطلب بشي -

  . سيلنا سرخ شد
  !به من نگاه نكن. من هيچ جايي با شكارچي ها نمي رم -

  :زو مسخره كنان گفت
  مامانت چي مي گه؟ ،يكي از دختران آفروديت آرزو مي كنه نگاش نكنن -

  . اما برادران استول او را عقب كشيدند ،خواست از روي صندلي اش بلند شودسيلنا مي 
  :بيكندورف گفت

  . تمومش كنيد -
اما وقتي  ،او خيلي زياد صحبت نمي كرد. ي درشت تر بودياو پسر درشت هيكلي با يك صدا   

  . صحبت مي كرد همه به او گوش مي كردند
  ر از شما مي ره؟كدوم سه نف. بزاريد با شكارچي ها شروع كنيم -

  . زو ايستاد
  . ماست گيراو بهترين رد  .را هم با خودم مي برم 8من مي رم، البته، و فوبه -

  : تراويس با احتياط پرسيد
  ت هيكلي كه دوست داره با سرش مردم رو بزنه؟شهمون دختر در -

  . سرش را تكان دادبه موافقت زو 
  : كانر اضافه كرد

                                                            
7  - Pinot noir ه می شودنوعی انگور که در ساخت شراب قرمز استفاد .  
8  - Phoebe 
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  من فرو كرد؟ تيرها رو در كالهاون هموني كه  -
  :زو فرياد زد

  چرا؟. بله -
  . يك تي شرت از مغازه كمپ داريم شبرا ،اُه، هيچي، فقط اينكه -

هاي بين  با يك ليست از پارك ،2002آرتميس الهه ماه، تور پاييزي شكارچي ها    :را بلند كرد كه رويش نوشته بود ياو يك تي شرت بزرگ نقره اي
  .المللي و چيزهاي ديگر در زير آن

  تو مي خواي اين رو به او بدي؟ ،ن خوشش ميادياز ا. يادگاريهين يه ا  -
اما حدس زدم . آنها هميشه نقشه اي داشتند. مي دانستم كه برادارن استول نقشه اي داشتند    

   .او فقط آهي كشيد و تي شرت را بر داشت. كه زو آنها را به خوبي من نمي شناسد
  .البته مي خوام كه بيانكا هم بيادرا مي برم و  همونطور كه داشتم مي گفتم، من فوبه -

  .به نظر مي رسيد گيجبيانكا 
  . ستميمن خوب ن. من عضو جديدم... من؟ اما -

  :زو اصرار كرد
  . راه بهتري براي اثبات خودت نداري ،تو از عهده اش بر مي آي -

قتي كه دوازده جستجويم را و ناولي. براي او احساس تاسف مي كردم. بيانكا دهانش را بست    
مقدار  ،يك كمي افتخار مي كردم. آماده نيستم ،كامالً احساس مي كردم. ساله بودم به ياد آوردم

در سر  ،همين حاال ،مي دانستم كه همان چيزها. زيادي بي ميل بودم و يك عالمه مي ترسيدم
  . بيانكا مي چرخد
  :كايرون پرسيد

  و از اعضاي كمپ؟ -
  . نمي توانستم بگويم به چه چيزي فكر مي كندچشمانش به من خيره شد اما 

  !من -
 او ذرات تردها و توپ. چنان به سرعت كه ميز پينگ پونگ را تكان شديدي داد ،گراور بلند شد    

  . پينگ پونگ را از لبه لباسش بيرون ريختهاي 
  !همه چي براي كمك به آرتميس -

  . زو بيني اش را چين داد



 

 

12   
 

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

  . يك دو رگه نيستيستير تو حتي  .من فكر نمي كنم -
  :تاليا گفت

مي هنوز آيا  ،گراور .اما او يكي از اعضاي كمپه و او حواس ستيرها را داره و جادوي جنگل -
  ؟بزني يتوني يه آهنگ ردگير

  !مطمئناً -
  . اما ظاهراً زو فكر مي كرد چيز خوبي است ،چيست ينمي دانستم آهنگ ردگير. زو مردد شد     

  اعضاي كمپ؟خيلي خب، و دومين نفر از  -
  . من ميام -
حاال، بسيار . آيا كسي جرات دارد از او سوال كند ،به اطراف نگاه كردطوري تاليا ايستاد و      

اما ناگهان فهميدم كه ما به شماره پنج رسيده  ،خوب، شايد مهارت من در رياضي بهترين نباشد
  :من گفتم. ايم و من در گروه نبودم

  .ي خوام برمم ممن .يه لحظه صبر كنيد! وايستيد -
  . رون همچنان مرا نگاه مي كرد، چشمانش ناراحت بوديكا. تاليا چيزي نگفت

  :گراور گفت
  !آه -

  . مشكل شدمتوجه ناگهان 
. من مي مونم... منظورم اين نيست. پرسي مجبوره بره. آره، من فراموش كردم! صبركن -

 .پرسي بايد به جاي من بره
  :زو گفت

  .ننكنمي  فرسچي ها با يك پسر شكار. او نمي تونه، او يه پسره -
  :ه او يادآوري كردمب

  .شما با من به اينجا اومديد -
عيت يك م درمن . الهه دستور داده شدخود اون يك سفر كوتاه و ضروري بود و توسط  -

  . روبرو نمي شمپسر به دور كشور نمي رم و با خطرهاي زيادي 
  :من زير لبي گفتم

  ؟در مورد گراور چي -
  . ان دادزو سرش را تك

  .او از لحاظ فني يك پسر نيست. تيرهاو يه س. او به حساب نمياد -
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  :گراور اعتراض كرد
  !هي -
  :گفتم
  . من بايد در اين جستجو باشم. من مجبورم كه بيام -

  : زو پرسيد
  چرا؟ به خاطر دوستت آنابث؟ -

  . متنفر بودم كه كسي آن طوري به من خيره شود. احساس كردم دارم سرخ مي شوم
  . فقط احساس مي كنم كه بايد بيام ،منظورم اينه، يه قسمتيش آره، من! هن -

آقاي دي به نظر بي ميل مي رسيد و هنوز داشت مجله اش . كسي اهميتي به دفاعيه من نداد    
بيانكا نگاهي از ترحم به . برادران استول و بيكندورف به ميز خيره شده بودند ،سيلنا .را مي خواند

  . من كرد
  :زو بي پرده گفت

اما يه قهرمان  ،تير را انتخاب مي كنميه ساگه مجبور باشم . نه، من با اين مخالفت مي كنم -
  . نه ومذكر ر

  . كايرون آهي كشيد
  . ن موافقتشان را اعالم كنناوشكارچي ها بايد براي اعضاي . جستجو براي آرتميسه -

مي دانستم گراور و بقيه آنها دارند غمخوارانه . نددگوشهايم داشتند زنگ مي ز، وقتي كه نشستم   
فقط آنجا نشستم تا وقتي كه . اما نمي توانستم به چشمانشان نگاه كنم. نگاه مي كنندبه من 

  :او گفت. كايرون شورا را به پايان رساند
شما بايد با روشن . بيانكا و فوبه را همراهي مي كنن ،زو ،خوب، اين ميشه، تاليا و گراور -

خدايان حاضر  -نسيوس كرديواو نگاه كوتاهي به د - و شايد خدايان. ا حركت كنيدشدن هو
  . اميدواريم با شما باشن ،را هم شامل ميشه

  . چون كايرون و گراور به دنبال من آمدند ؛دمن براي شام آن شب حاضر نشدم كه يك اشتباه بو   
  :گفت ،گراوردر حالي كه كنار من در تختخواب مي نشست

  ! باور كن.. تو ... نمي دونستم اونها ! خيلي متاسفم ،پرسي -
كه اگر او را خوشحال نكنم او يا شروع مي كند  مي دانستمكرد و من به عطسه كردن او شروع     

دوست داشت چيزهاي هر وقت كه ناراحت بود، او . به گريه كردن يا اين كه تشك مرا مي جود
   .خانگي بخورد
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  :دروغ گفتمه ب
  . واقعاً خوبممن خوبم،  -

  :گراور لرزيد يلب پايين
اما قول مي دم . اونقدر به كمك به آرتميس تمركز كرده بودم... من حتي فكر نمي كردم -

  . اگه بتونم اون را پيدا كنم او را پيداش مي كنم. همه جا رو براي يافتن آنابث مي گردم
  . ناديده بگيرم ،هان باز مي كردمن سري تكان دادم و سعي  كردم حفره اي را كه در سينه ام د    

  :كايرون گفت
  كنم؟ تگراور ممكنه اجازه بدي كه من با پرسي صحب -
  .سه كردطاو ع

  .البته -
  . كايرون منتظر شد

  :گراور گفت
  . البته كايرون. اُه، منظورت اينه كه تنهايي -

   .او غمگينانه به من نگاه كرد
  .به يه بز نيازي نداره مي بيني؟ هيچ كس -

  . كنان از در خارج شد در حالي كه آب بيني اش را با آستينش پاك مي كرد او يورتمه
  . كايرون آهي كشيد و بر روي پاهاي اسبي اش زانو زد

  . پرسي من وانمود نمي كنم كه پيشگويي ها را مي فهمم -
  : من گفتم

  . شايد به خاطر اينه كه اونها هيچ معني ندارن ،خب ،آره -
  . در كنار اتاق خيره شد ،نكايرون به چشمه آب شور جوشا

بدون فكر . او خيلي بي پرواست .تاليا اولين انتخاب من براي رفتن به اين جستجو نبود -
   .نهئخودش مطم بهخيلي . عمل مي كنه

 آيا من رو انتخاب مي كردي؟ -
  . تو و تاليا خيلي به هم شبيه هستيد. نه ،صادقانه -
   .خيلي متشكرم -

  . او لبخند زد
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اما يه . اين مي تونه خوب يا بد باشه .به خودت مطمئنياز تاليا ه تو كمتر تفاوتتون اينه ك -
  . چيز كه مي تونم بگم اينه كه هر دوي شما با هم مي تونه چيز خطرناكي باشه

  . ما مي تونيم درستش كنيم -
  درستش كردي؟ ،توي نهرامشب با همين روشي كه  -

  . او به من سيخونك زد .جواب ندادم
اگه بهت  .پيش مادرت ،بري خونهبراي تعطيالت  تو مي توني . ين كار باشهشايد اين بهتر -

  . خبرت مي كنيم ،نياز داشتيم
  :گفتم
  . آره، شايد -

به نظر نمي رسيد . ريپتايد را از جيبم بيرون آوردم و آن را روي ميز كنار تختخوابم قرار دادم    
  . داشته باشد هاي كريسمس به غير از نوشتن كارت ديگري استفاده ايكه 

  . شكلكي در آورد ،وقتي كايرون خودكار را ديد
را  خاصنه تا وقتي كه تو اين اسلحه .  نمي خوادرو بيش از اين زو تو چرا بدونم  به نظرم -

  . همراهت داري
ه بود را به ياد تگفبه من ناگهان چيزي كه خيلي وقت پيش . نمي فهميدم منظورش چيست     

   .شير جادويي را براي اولين بار  به من دادوقتي كه او شم ؛آوردم
  . بپردازيم شو غمگيني داره كه نيازي نيست  به طوالني داستانن او -

كيف روي زينش بيرون از اما او ناگهان يك دراكماي طاليي  ،مي خواستم در مورد آن از او بپرسم 
  . كشيد و به سوي من انداخت

و آه، اگه ميسر . كه تو صبح به خونه بر مي گردي بذار او بدونه. با مادرت تماس بگير پرسي -
اگه خط آخر  مي رفتممن . من براي اين جستجو خودم تقريباً داوطلب شدم... مي شد

  .نبود
  .آره .يكي از آنها، به وسيله يكي از والدينش هالك خواهد شد -

. يطاني تيتان بودلرد ش ،كرونوس مي دانستم كه پدر كايرون خود. نيازي نبود كه سوالي بكنم    
كرونوس براي هيچ . آن خط از پيشگويي معني كاملي داشت ،اگر كايرون به اين جستجو مي رفت

  . شامل بچه هايش هم مي شداين كسي اهميتي قائل نبود كه 
  :گفتم
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  نه؟  ، مگهكايرون تو مي دوني كه طلسم تيتان چيه -
يك نماد  ؛را به سمت بيرون كشيداو پنجه اي بر روي قلبش كشيد و آن . صورتش تيره شد    

  .شيطاناز كردن  يباستاني براي دور
حاال شب بخير . بذار اميدوار باشيم كه پيشگويي اون معني رو كه من فكر مي كنم نمي ده  -

  .  نيازي به عجله نيست. من مطمئنم. هم خواهد رسيد زمان توو . پرسي
. باشد مرگ تورا مي گويند كه منظورشان  كه مردم اينبود مثل وقتي  ،»زمان تو « او گفت     

  . ميدپرسننمي دانستم آيا منظور كايرون آن بود يا نه، اما نگاه توي چشمانش چنان مرا ترساند كه 
سكه كايرون را در دستم ماليدم و سعي كردم به اين فكر كنم  ،كنار چشمه آب شور ايستادم    

بودم كه يك بزرگسال ديگر به من بگويد كه هيچ چيز ي نطواقعاً در شراي. كه به مادرم چه بگويم
ر يك ااما فهميدم كه مادرم سزاو. انجام ندادن بهترين چيزي است كه من مي توانم انجام دهم

  . تجديد نظر است
   .سرانجام يك نفس عميق كشيدم و سكه را پرتاب كردم

  . اي الهه درخواست مرا بپذير -
  :من گفتم. رنگين كمان ضعيف كافي بودنور حمام براي ايجاد يك . مه لرزيد

  . ناتانهام. 9آپر ايست سايد ،سالي جكسون را نشون بده -
ميز آشپزخانه مان نشسته كنار  مادرم در. و در مه صحنه اي ايجاد شد كه انتظارش را نداشتم    

مرد . توده اي از كتاب هاي درسي بين آنها وجود داشت. بي وقفه مي خنديدند. مرد... بود با يك 
بر روي كه اي  و يك كت قهوه، با موهاي بلند فلفل نمكي. سي و چند ساله بود -مطمئن نيستم –

مامور شبيه مردي كه به عنوان . بود راو شبيه به يك بازيگ. تي شرت مشكي پوشيده بوديك 
آنقدر گيج بودم كه چيزي بگويم و خوشبختانه . در يك سريال تلويزيوني بازي مي كندمخفي 

  . نشدند ام رم و آن مرد آنقدر سرگرم خنديدن بودند كه متوجه پيام رنگين كمانيماد
  : مرد گفت

  يك كم ديگه شراب مي خواي؟ . سالي تو خيلي باحالي -
  . مي توني بخورياگه مي خواي تو . آه، نمي خوام -
  ؟ممي تون. ويي ات استفاده كنمشدر حقيقت، فكر كنم بهتره از دست -
  . پايين هال -

                                                            
9  - Upper East Side 
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  . سعي كرد نخندد گفت و راين ا
  . فتررفيق بازيگر لبخند زد و بلند شد و 

  :من گفتم
  !مامان -

  .عاقبت او روي من متمركز شد. از روي ميز ريختاو چنان از جا پريد كه تقريباً جزوه هايش     
  همه چي رو به راهه؟. ه، عزيزماُ! پرسي -

  :من طلبكارانه پرسيدم
  چي كار داري مي كني؟ -

  . او چشمك زد
  ! اليفتك -

  .ه نظر با نگاه به صورت من فهميدناگهان او ب
  . او همكار سمينار منه. 10ام، آقاي بلوفيس -او فقط پل هستش. ه، عزيزماُ -
  ؟11آقاي ماهي بادكن -
  . بهم بگو چي شده. او يه دقيقه ديگه بر مي گرده، پرسي. بلوفيس -
اما . چنين بقيه ماجرا هم. نابث گفتممن به او در مورد آ. او هيشه مي فهميد اتفاقي افتاده است     

  . بيشتر شامل آنابث مي شد
جلوي به خاطر من مي توانم بگويم او به سختي تالش مي كرد كه . چشم هاي مادرم اشكي شد    

  . گريه اش را بگيرد
  ...رسيپاُه  -
  . هفكر كنم بيام خون. خب اونها به من گفتند اونجا چيزي نيست كه من بتونم انجام بدم. آره -

  . او مدادش را در ميان انگشتانش چرخاند
 ... پرسي بيشتر از اون كه بخوام بياي خونه -

  .  او آهي كشيد، مثل اينكه از دست خودش عصباني بود
تو . اينه كه مي خوام چيزي رو درك كني ،پرسي بيشتر از اونچه كه بخوام در امان باشي -

   .كه انجام بدي ، الزمهاونچه رو كه فكر مي كني بايد انجام بدي
  .به او خيره شدم

                                                            
10  - Blofis 
11 ‐ Blowfish  ماهی به نام ماهی بادکناردک نوعی 
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  منظورت چيه؟ -
منظورم اينه كه آيا تو واقعاً در درونت اعتقاد داري كه بايد به نجات او كمك كني؟ آيا فكر  -

كه بايد انجام بدي؟ چون من يه چيزي رو در مورد تو مي دونم  همي كني اين كار درستي
  . كنبه اون گوش . قلب تو هميشه جاي درست قرار داره. پرسي

  تو داري ميگي كه من برم؟ ... تو داري -
  . مادرم لب هايش را جمع كرد

دارم بهت مي . از اوني كه من بهت بگم چي كار بايد بكني رتو بزرگت... دارم بهت مي گم كه -
نمي . حتي اگه اونچه كه مي خواي انجام بدي خطرناك باشه. گم كه من حمايتت مي كنم

  . رو مي گمدارم اين تونم باور كنم كه 
  ...مامان -

  . سيفون دستشويي در هال آپارتمان ما كشيده شد
  :مادرم گفت

تو  مي دونممن دوست دارم و  ،هر چيزي كه تو تصميم بگيري .پرسي ،وقتي زيادي ندارم -
  . ههمون كاري رو مي كني كه بهترين براي آنابث

  چطوري مي توني مطمئن باشي؟ -
  . چون او هم همون رو براي تو مي كرد -

با يك تصوير  رامن او و . قطع شد طو با اين جمله مادرم دستش را در مه تكان داد و ارتبا    
  . ردكترك  -در حالي كه به او لبخند مي زد  -نهايي از دوست جديدش آقاي ماهي بادكن

  . اما رويايم را به ياد دارم ،به خواب رفتم ينمي دانم ك
آنابث در برابر وزن توده . برگشتم ،كوتاهش بر باالي سرممن به غار لم يزرع با سقف سنگين و     

حتي  ،او خيلي خسته بود. تاريك زانو زده بود كه به نظر توده اي تخته سنگ به نظر مي رسيد
سقف غار  ،هر لحظه كه او طاقتش را از دست دهدمي دانستم . پاهايش مي لرزيد. براي جيغ زدن

  . فرو مي ريزد شبر روي
  :ي غريدصداي مردانه ا

  مون چه طوره؟ حال مهمان فاني -
مثل يك چاقو كه بر روي سنگ  ،نگ دار بودزو  شصداي كرونوس گوش خرا. او كرونوس نبود    

. شنيده بودم ،صدايش را خيلي وقت پيش در روياهايم كه مرا سرزنش مي كرد. كشيده مي شود
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باعث شد كه زمين  ،صداآن . مثل صداي يك گيتار باس ،عميق تر و آهسته تر بود اين صدااما 
  . بلرزد

سمت مردي كه  هاو به سمت آنابث دويد و كنار او زانو زد و بعد ب. لوك از سايه ها پديدار شد    
  . تشبرگ ،ديده نمي شد

  . ما بايد عجله كنيم. او داره ناپديد ميشه -
  . مثل اينكه براي او اهميت داشت چه به سر آنابث مي آيد. رياكار

. در لبه ي رويايم ،متعلق به كسي بود كه در ميان سايه ها بودصدا آن . عميق خنديدصداي     
دستان و پاهايش با  -آرتميس –. ناگهان يك دست گوشتالو كسي را به درون روشنايي هل داد

  . زنجيرهاي برنزي خدايان بسته شده بود
و بازوهايش در چندين جا اره پاره شده بود و صورت هن نقره اي اش پاپير. نفس نفس زدم     

   .از زخم هايش بيرون مي زد  -خون طاليي خدايان -12آچربريده شده بود و 
  :مرد درون سايه ها گفت

  !تصميم بگير. شنيدي اون پسر چي گفت -
 امي دانم چرا او تا حاال زنجير ها را پاره نكرده بود ين .چشمان آرتميس با عصبانيت درخشيد    

شايد زنجير ها مانع او . اما به نظر مي رسيد قادر به انجام آن نيست ،د نمي كردچرا خودش را ناپدي
  . مي شد يا جادويي در آن مكان تاريك و وحشتناك بود

   .كردر يتغيو عصبانيت  دلواپسيالهه به آنابث نگاه كرد و حالتش به     
  چطور جرات مي كني يه دوشيزه را اين طوري شكنجه بدي؟ -

  :لوك گفت
  . تو مي توني او را نجات بدي. زودي مي ميره او به -

مي . وارد شد گره خوردن،شبيه فشاري قلبم به . آنابث صداي ضعيفي براي مخالفت در آورد   
  . اما نمي توانستم حركت كنم. خواستم به سمت او بدوم

  :آرتميس گفت
 .كن دستانم را باز -

                                                            
12  - ichor  افسانه های يونان باستان( مايعی طاليی که در رگ های خدايان جريان دارد(  
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آرتميس . رانه دستبند الهه را شكستبا يك حركت ماه. را كشيد 13بيتر كب ،لوك شمشيرش     
آنابث بر روي زمين افتاد و آنجا لرزان دراز . به سمت آنابث دويد و بار را از شانه هاي او برداشت

  . سعي كرد كه وزن صخره هاي سياه را تحمل كند ،آرتميس تلو تلو خورد. كشيد
  .مرد درون سايه ها خنديد

  . آرتميس، ل پيش بيني هستيقاب  ،آساني كه حمله مي كنيهمون به تو  -
  :گفت الهه در حالي كه زير بار زور مي زد

  . ي افتهماين دوباره اتفاق ن ،متعجبم كرديتو  -
  :مرد گفت

مي دونستم تو نمي توني  !دور هستي ،حاال تو براي خوب بودن. حقيقتاً اتفاق نمي افته -
 ،خصوصيت توه ،ن هابعد از همه ي اي ،اون. براي كمك به يه دوشيزه جوان مقاومت كني

  .عزيزم
  :آرتميس غريد

  . توي خوك ،تو هيچي در مورد شفقت نمي دوني -
  :مرد گفت

   !حاال ،لوك مي توني اون دختر را بكشي. وافق كنيمتروي اون مي تونيم  -
  :آرتميس فرياد زد

  !نه -
  . لوك ترديد كرد

  . طعمه اي براي بعد... او ممكنه هنوز فايده اي داشته باشه قربان... او -
  تو واقعاً به اون اعتقاد داري؟! به -
  .مطمئنم. اونها براي او ميان. نرالژبله  -

  . مرد فكر كرد
تو مي  ،فرض كنيم او بر اثر زخم هايش نميره. مواظبش باشهاينجا مي تونه  14دراكانا خب، -

كه  همون طوري ،بعد از اون اگه قرباني ما بياد. توني او را تا انقالب زمستاني زنده نگه داري
  .فاني ها بي معني خواهد بود همه يزندگي . زندگي اش بي معنيه ،ما برنامه ريزي كرديم

                                                            
13  - Backbiter 
14 -the dracaenae 
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  . لوك بدن بي ميل آنابث را بلند كرد و او را از الهه دور كرد
  :آرتميس گفت

  .نقشه ات شكست مي خوره. تو هيواليي را كه پيگيري مي كني پيدا نمي كني -
  . چه قدر كم مي دوني الهه جوان من -

  : رد درون سايه ها گفتم
در مستقيماً اونها . جستجويشان را براي يافتن تو شروع كردند ،تا حاال سرپرست عزيز تو -

بايد به . ما مسافرت طوالني در پيش داريم ،حاال اگه من رو ببخشي. دستان من هستن
  . مبارزه خوبي بشه... شكارچي هات خوش آمد بگيم و مطمئن بشيم كه جستجويشان 

نده مرد در تاريكي انعكاس كرد در حالي كه زمين مي لرزيد تا وقتي كه به نظر مي رسيد كه خ    
  . سقف غارمانند فرو خواهد ريخت

به اطراف كابينم نگاه . ن بودم كه صداي بوم بلندي شنيدمئمطم. با يك هشدار بيدار شدم     
يگري به جز هو هوي يك صداي د. همچنان مي جوشيدآب شور چشمه . بيرون تاريك بود. كردم

در نور ماه بر . به گوش نمي رسيد ،در ساحل ،صداي موج آب در دورست و جغد در ميان جنگل
من براي لحظه اي به آن خيره . روي ميز كنار تختخوابم كاله يانكي نيويويكي آنابث قرار داشت

   بنگ بنگ: شدم و ناگهان
. يپتايد را برداشتم و از تختخواب بيرون آمدممن ر. كسي يا چيزي بر روي در كابينم مي كوبيد    

  :فريادزدم
  تامپ تامپ  -   ؟ هكي -

سب اسر تيغه را برداشتم و در را به سرعت باز كردم و خودم را با يك . به سمت در خزيدم    
  . بالدار سياه رو برو ديدم

  .15صبركن رئيس -
  . كرد يردوتيغه شمشيرم  اسب لنگان ازوقتي كه  ،صدا در سرم صحبت مي كردآن 

   !ب اسب بشماانمي خوام كبا -
   .هاي سياهش با احساس خطر باز شد و باد يك قدم مرا به عقب راند بال

  :با شرمندگي و كمي عصبانيت گفتم
                                                            

کتاب اصلی برای اين جمالت از حالت ايتاليک در . می شود در واقع در ذهن پرسی شنيده می شود د و بدلرجمالتی که بين پرسی و اسب ها  -  15
 . استفاده شده است
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  !نصفه شبه 16بلك جك -
  .بلك جك رنجيد

  براي چي تا حاال خوابيدي؟. و ساعت پنج صبحه نه خير رئيس -
  چند دفعه بايد بگم؟ من رو رئيس صدا نكن؟ -
  . دم شماره يك منيتو آ. رديتو م. هرچي تو بگي رئيس -
اين . آلودم را ماليدم و سعي كردم نگذارم كه اسب بالدار افكارم را بخواند چشمان خواب     

ف دريا به وجود آورد مي توانستم اكثر چون او اسب ها را از كَ :مشكلي است كه پسر پوسايدن دارد
گاهي مثل مورد بلك جك آنها  ،مي توانستند مرا بفهمند مهاما آنها  ،حيوانات اسب مانند را بفهم
  . به نوعي مرا قبول مي كردند

تا وقتي كه ما كمي  روي عرشه كشتي لوك اسير شده بودبلك جك تابستان گذشته بر  ،خب
من واقعاً كار خيلي كوچكي براي فرار . فرار كندبتواند او  باعث شدحواس پرتي به وجود آورديم كه 

  :من گفتم. به من بدهكار است شاما بلك جك اعتقاد داشت كه براي نجات .مطمئناً ،م دادماو انجا
  . بلك جك تو بايد در اصطبل باشيبه نظرم،  -
  ايرون توي اصطبل باشه؟ كتو ديدي كه  ،بلطآه، اص -
  .نه... خب  -
  . و گوش كن دوست كوچولوي دريايي ديگه اي هست كه به كمك ما نياز داره درسته -
 ؟ دوباره -
  .تم ميام دنبال توفها گ 17من به هيپي كامپي  ،آره -

مشكالتشان رفع براي ها از من  پيمهيپي كا ،هرجايي نزديك ساحل بودم ،هروقت. ناليدم    
ماهي هاي  ،نهنگ هاي به گل نشسته -درخواست كمك مي كردند و آنها مشكالت زيادي داشتند

مرا براي كمك به زير و  - با ناخن هاي زخمي حوري هاي دريايي ،گرفتار شده در تور ماهي گيري
  . دريا صدا مي كردند

  :گفتم
  . ميامدارم . خيلي خب -
  .يسئتو بهتريني ر -

                                                            
16  - Black jack 
17  - hippocampi 
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  !و منو رئيس صدا نكن -
  . شايد خنده بود. بلك جك شيهه ي نرمي كشيد

بل تو رفته و غير قا ،سپر برنزي من هنوز بر روي ديوار آويزان بود. من به تختخوابم نگاه كردم     
لحظه اي  يبا احساس. و بر روي ميز كنار تختخوابم كاله جادويي يانكي آنابث قرار داشت ،استفاده

به كابينم  ،حس مي كردم بعد از آن براي مدت بسيار بسيار طوالني .اشتمذمن كاله را در جيبم گ
   .    بر نخواهم گشت



  Pioneer :برگردان ريك ريوردن: نوشته  طلسم تيتان: جلد سوم  پرسي جكسون و خدايان يونان 
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سوار بر . بودواقعاً عالي كه و بايد اعتراف كنم . تا پايين ساحل داد يبلك جك به من يك سوار     

موج باد در موهايم و بوي  ، تماس با موج ها با سرعت صدها مايل در ساعت ،روي يك اسب پرنده
  .را مي گيرد اسكي بر روي آب جاي يك روزي ، اين،هي –دريا در صورتم 

  اينجا -
  . چرخيد وار دايره بلك جك آهسته پرواز كرد و

  . اين پاييندرست  -
  . متشكرم -

  . شتش پايين پريدم و در درياي يخي فرو رفتمپاز 
اگر مي خواستم به زير آب . شته انجام داده بودمذبه همان راحتي بود كه قبالً در سالهاي گ     
هاي اقيانوس در اطرافم تغيير  جريان ،فقط با اراده كردن ؛نستم به راحتي حركت كنمامي تو ،روم

تا  زو لباسهايم هرگ ،مشكلي نبود ،توانستم زير آب تنفس كنممي . مي كرد و مرا به جلو مي راند
   .نمي شدوقتي كه آنها را مي خواستم خيس 

  . من به درون تاريكي فرو رفتم
 –كه آن را هل دهم  ه بودمهرگز سعي نكرد. فشار آب اذيت نمي كرد. بيست، سي، چهل فوت     

مي دانستم اكثر انسانهاي  .جود داردشيرجه رفتنم وعمق اين كه بفهمم آيا حدي براي راي ب
. سنددويست فوتي بر حتي بهنمي توانند  ،لومينيوميآبدون مچاله شدن مثل يك قوطي  ،معمولي

 گرما ،از شكل هاي زندگياما مي توانستم  ،بايد نابينا مي بودم ،آب در شبهمچنين در اين عمق 
مثل يك ديدن . خيلي سخت است كه آن را توصيف كنم. ببينم را هاي آبي و سرماي جريان را

  .اما مي توانم بگويم هر چيزي كجا بود ،نبودمعمولي 
 ،اسب هاي دم ماهي .پي ديدممكا وسه هيپ ،به كف اقيانوس نزديك مي شدموقتي كه داشتم      

دم ماهي  .پي ها خيلي زيبا بودندمكا وهيپ. نددگون چرخ مي زژوي يك قايق واردر يك دايره بر 
يال هايشان . با رنگ هاي رنگين كمان سوسو مي زد و با نور فسفري مي درخشيد ،شكل آنها
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اسب هاي ترسان در ميان كاري كه مثل  ،سفيد بود و درحال چهارنعل رفتن در ميان آب بودند
  . چيزي آنها را مضطرب كرده بود. انجام مي دهند گردباد

يك زير  بدنش نصف - شبيه يك حيوان –يك شكل تيره . يكتر شدم و مشكل را فهميدمدنز     
كه در  يكي از آن تورهاي بزرگ. گرفتار شده بودو در ميان يك تور ماهي گيري قايق گير افتاده 

از اين تورها . كشندهر چيزي را در وهله اول به تور قايق هاي ماهي گيري استفاده مي شود تا 
اما آنها  ؛همين قدر بد بود كه آنها خوك هاي دريايي و دلفين ها را غرق مي كردند. ودممتنفر ب

 ،وقتي كه تورها گير مي كنند. گرفتار مي كردندهمين طور به ندرت حيوانات افسانه اي را هم 
  . بعضي از ماهي گيرهاي تنبل آنها را مي برند و اجازه مي دهند كه حيوان به دام افتاده بميرد

بوده و به طريقي  1يلندآظاهراً اين موجود بيچاره در حال سرگين كردن در كف سوند النگ      
 بيشتر را نجات دهد و شسعي كرده بود خود. گون گرفتار كرده استژخودش را در تور اين قايق وا

حاال . بودكرده را در اين جريانات جابه جا و قايق در وضيعت نااميد كننده اي قرار داده  خودش را
شبيه يك االكنگ تلو تلو مي خورد و خطر آن  ،الشه قايق كه بر روي يك صخره بزرگ قرار داشت

مي خواستند  ،پي ها ديوانه وار شنا مي كردندمكا وهيپ. كه بر روي جانور گرفتار فرو افتد مي رفت
  . اما نمي دانستند چطور ،كمك كنند

پي ها وسيله اي براي بريدن طناب مكا واما دندان هيپ ،يكي از آنها مي خواست تور را بجود     
. هوشمند نيستند) هيس( نها دست ندارند و آنها آپي ها واقعاً قوي هستند اما مكا وهيپ .ستين

  :گفت ،پي ها وقتي من را ديدمكا ويكي از هيپ
  !لرد ،آزادش كن -

  . چيز را خواستند نبقيه هم به او پيوستند و هما
پي جوان مكا ودر ابتدا فكر كردم او يك هيپ. از نزديك جانور گرفتار را نگاه كنمشنا كردم تا      
چيزي كه به دنياي  ،اما ناگهان صداي عجيبي شنيدم. قبالً چند تا از آنها را نجات داده بودم .است

  : زير آب تعلق نداشت
- ووووووووووم!  

                                                            
1  - Long Island Sound 
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در مورد گاو هاي من ... ين است ورم اظمن. چيز نزديكتر شدم و ديدم يك گاو استآن من به     
شنيده بودم اما اين يكي واقعاً يك گاو بود كه به يك  هم گروه هاي شان،و  2مثل ماناتيزدريايي 

  . مار ختم مي شد
چشمان قهوه اي بزرگ و نگران و  ،با خز سياهگوساله  يك –نيمه ي جلويي يك گوساله بود    

مثل يك كه  ،هايي الهباي با  مارمانند سياه قهوهو نيمه عقبي او يك دم  – يك پوزه سفيد
  . به باال و پايين حركت مي كرد بزرگ مارماهي

  :گفتم
  از كجا مياي؟ ،صبركن كوچولو -

  . به من خيره شدغمگينانه جانور 
  !ووووم -

  .با اسب ها صحبت مي كردممي توانستم من فقط . اما نتوانستم افكارش را بفهمم
  :پي ها گفتمكا ويكي از هيپ 

   .ن مي جنبنرچيزهاي عجيبي دا .لرد ،ما نمي دونيم اون چيه -
  :زير لب گفتم

  . شنيدمقبالً اين رو  ،آره -
تيغه برنزي اش  .ازه واقعي اش رشد كرددو شمشير در دستان من به ان. ريپتايد را برداشتمسر      

  . در تاريكي درخشيد
ترس در حالي كه چشمانش پر از . گاو مار وحشي شد و در تور ماهي گيري شروع به تقال كرد    
  :من گفتم. بود

  . فقط بذار تور رو ببرم. نمي خوام بهت صدمه اي بزنم. صبركن -
به تلو تلو قايق شروع . دش را گرفتارتر كردواما گاو مار خودش را به اطراف مي كوبيد و حتي خ    

پي مكا وهيپ. مي رفت ربر روي گاو ما ايققگوني ژاز كف دريا لجن بلند شد و خطر وا. كردخوردن 
  . كه كمكي نمي كرد واج كردند،مز ترس شيهه كشيدند و آب را ها ا

  :گفتم
   !بسيارخب، بسيارخب -

                                                            
2  - manatee 
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پي ها و گاو مار مكا وهيپتا توانستم شروع به صحبت كردم با آرامش شمشير را كنار گذاشتم و      
 ،نمي دانستم آيا در زير آب اسب ها رم مي كنند. را تمام كنندوحشت و اضطراب راضي كنم كه را 

  . اين را بفهمم اما حقيقتاً نمي خواستم
 ،گاوهاي ماماني ،جلبك دريايي. روم باشيدآ! مي بيني؟ بدون شمشير! ون شمشيربد! عاليه  -

   ...گياه خواري
ن صدايم اما اين فقط به خاطر تُ ،شك داشتم كه گاو مار آنچه را كه داشتم مي گفتم بفهمد     

. خيلي سريع تمام كردند امن ر اما چرخيدن به دور ،بودند موشچپي ها هنوز مكا وهيپ .الزم بود
  :آنها البه كنان گفتند

  !آزادش كن لرد -
  : گفتم
  . دارم روش فكر مي كنم. گرفتم. آره -
تصميم گرفتم كه (  3ن گاو مادهآوقتي  ،اما چطوري مي توانستم يك گاو مار را آزاد كنم     

بود كه او قبالً شمشيرها را مثل اين  ؟از ديدن يك تيغه مي ترسد) است او يك گاو ماده ماالًتحا
  :پي ها گفتممكا ومن به هيپ. ندهست ديده بود و مي دانست كه چه قدر خطرناك

 .هل بديدبه اون جهتي كه من مي گم اين رو ، ها دقيقاًبسيارخوب، الزمه شما -
را به كناري رانديم و قايق اما با قدرت سه اسب ما الشه  ،آسان نبود .با قايق شروع كرديم اول      

بر روي تور كار  ،بعد من. بر روي گاو مار كوچولو وجود نداشتقايق ر خطر افتادن خب حاال ديگ
وزنه ها و قالب هاي ماهي گيري را باز مي  .كردم و گره ها را يكي بعد از ديگري باز مي كردم

منظورم اين  .به اندازه ابديت طول كشيد. گره ها را از سم هاي گاو مار بيرون مي آوردم ، وكردم
بازي هاي ويديويي ي كه من مجبور بودم همه ي سيم هاي كنترل كننده بود ي دتر از زمانباست 

و زاري مي وقتي كه او ماما  . در حال صحبت كردن بودم رتمام مدت من با گاو ما .ام را باز كنم
  . »همه چيز روبه راهه«به او مي گفتم  ، كرد

  :گفتم
  ! 4چي درست ميشه بسي همه -
فقط به نظر مي رسيد كه اسم مناسبي براي يك گاو . سيد چرا او را بسي صدا كردماز من نپر     
  . باشد

                                                            
  . مونث به كار مي رودمفرد وم شخص سفاده كرده است كه در انگليسي براي ضمير است  sheنويسنده در اينجا از ضمير  -  3
4  - Bessie 
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  . گاو خوب، گاو مهربون -
از با سرعت در ميان آب فرو رفت و شيرجه ي سرانجام تورماهي گيري باز شد و گاو مار      

  . زدخوشحالي 
   .پي ها با شادي شيهه كشيدندمكا وهيپ

  !ممنون لرد -
  !ووووم -
  . ه من نگاه كردباي اش  همن كشيد و با چشمان درشت قهو هپوزه اش را ب ،گاو مار     
  :گفتم
  . از خطر ها دوري كن... خب . گاو خوب. آره، همه چي رو به راهه -

يد به كابينم برمي با .يك ساعت حداقل  ، چه مدت؟در زير آب بودممن  يادآوري كرد نمبه كه    
  . رپي ها متوجه شوند كه من مقررات خروج را نقض كرده امگشتم قبل از اين كه آرگوس يا ها

بلك جك به سمت پايين شيرجه  ،فوراً. و بيرون از آب آمدم به سمت سطح آب شيرجه رفتم    
  .به سمت ساحل برگردانداو مرا به هوا برد و . رفت و گذاشت كه گردنش را بگيرم

  موفقيت آميز بود رئيس؟ -
. تا ابد طول كشيد... نجات داديم ور هيا چيزي ديگ ناوچيزي شبيه به .. .توله آره، ما يك  -

  . تقريباً رم كرده بود
  مرده ي من رو هم نجات دادي مگه نه؟ژتو يال پ. كارهاي خوب هميشه خطرناكن رئيس -

. آنابث مچاله شده و به نظر مرده در دستان لوك هب. نمي توانستم در مورد رويايم فكر نكنم    
  . دادم اما نمي توانستم دوستم را نجات دهممي يك توله هيوال را نجات داشتم اينجا 

 ي پيكر .ه كردماغذاخوري نگبه عمارت  اتفاقي ،وقتي كه بلك جك به سمت كابينم پرواز كرد    
خودش را از  عي داشتسمثل اينكه . يك پسر كه پشت يك ستون يوناني قوز كرده بود –ديدم 

  . كندكسي پنهان 
  او آنجا چي كار داشت؟ . وقت صبحانه حتي نزديك نبود. اما هنوز سپيده نزده بود .نيكو بود   
در مورد  مبرايبود كه با نيكو  بيشترني ارذگآخرين چيزي كه مي خواستم وقت . مردد شدم    

مي توانستم بگويم حتماً او قوز . اما چيزي عجيب بود .دنك صحبتبازي افسانه اي جادويي اش 
  . كرده است

  :مگفت
  . مي توني؟ پشت اون ستون ،بلك جك من رو اونجا پايين بذار -
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  . زمزمه كردماين را ، تقريباً
او پشت يك ستون بود در حالي كه . را نديداو اصالً م. چند گام باال رفتم و پشت نيكو رسيدم     

من پنج فوت از او فاصله . اخوري بودذبه فضاي غ شهمه ي حواس. دزدكي گوشه را نگاه مي كرد
هنم ذكه ناگهان به  داري چكار مي كني؟با صداي بلند مي پرسيدم كه داشتم داشتم و تقريباً 

او داشت يواشكي . ي را كه گراور انجام داده بود را انجام مي دادمان كارهشت اداو كه د رخطور ك
  .  هاي شكارچي ها گوش مي كرد به حرف

در اين  .دو دختر داشتند در كنار يك ميز غذاخوري صحبت مي كردند. صداهايي وجود داشت    
   .مگر اينكه شما الهه ي سپيده دم باشيد ،از صبح؟ خب 5ساعت گناهكارانه

  . من كاله جادويي آنابث را از جيبم در آوردم و آن را بر سر گذاشتم     
من نامرئي . هيچ احساس متفاوتي به من دست نداد اما وقتي دستانم را باال آوردم آنها را نديدم     
  . بودم
دخترها را  ،تاريكي آن درنمي توانستم  .كنار نيكو خزيدم و اطراف او دزدكي حركت كردم     

بحث مي  تندشبه نظر مي رسيد كه دا. زو و بيانكا :صداهايشان شناختماما  ،ببينمخيلي خوب 
  . ددنرك

    .خوب نمي شه به اين زودي ،هم با هر سرعتي ،نه .نمي شهاو خوب  -
  :بيانكا پرسيد

  اما چه طوري اين اتفاق افتاد؟ -
  :زو غرغركنان گفت

. ونهخون سناتور مثل اسيد مي م. اون برادران استول از كابين هرمس ،يه شوخي احمقانه -
  . ن اسپري كردنداوآرتميس را با  شكارِ اونها داخل تي شرت تورِ. هر كسي اين رو مي دونه

  !ناكچه وحشت -
  :زو گفت

راهي  .هاي وحشتناك بستري خواهد بودو كهيراما براي چند هفته با تب . او زنده مي مونه -
   .تووه... اين بر عهده ي من و . وجود نداره كه او بتونه بياد

  : بيانكا گفت
  . ما بايد يك نفر ديگه را انتخاب كنيم. اگه فوبه نتونه بياد ما فقط چهار نفريم ،يشگويياما پ -

                                                            
5  - Ungodly ترجمه روان تر از كلمه گناهكارانه استفاده كردمبراي . بي دين، خدانشناس .  
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  : زو گفت
 ياز طرف .اين امر ضروريه. با اولين اشعه خورشيد حركت كنيم ديما با. ديگه وقتي نيست -

  . دست مي ديم پيشگويي مي گه ما يك نفر را از
  :بيانكا گفت

  . اما اون نمي تونه اينجا باشه ،در سرزمين بدون باران -
  :گفت ،زو گرچه مطمئن به نظر نمي رسيد

 .هيچ چيز حتي هوا بدون اجازه وارد نمي شه ه،هاي جادوييمرزكمپ داراي . ممكنه باشه -
 .سرزمين بدون باران باشه مي تونه

  ...اما  -
  :گفت ،كردمي صدايش را صاف در حالي كه زو 

كس  نبايداحساسي دارم كه ما من نمي تونم توضيح بدم اما ... من . بيانكا به من گوش كن -
 داشت، فوبهاونچه تري از آنها با پايان بد. اين خيلي خطرناكه. ديگه اي رو انتخاب كنيم

از اعضاي كمپ را به عنوان نفر پنجم گروه  هنمي خوام كايرون يكي ديگ .برخورد مي كنن
  . را در گير كنمه ي خوام يك شكارچي ديگنم... و . انتخاب كنه
  . بيانكا سكوت كرد

  . تو بايد به تاليا در مورد رويات بگي -
  .اين كمكي نمي كنه ،نه -
   ...نرالژ در مورد ،اما اگه ظن تو درست باشه -

  : زو گفت
  .نبايد در مورد اون صحبت كني ،من به توو گفتم -

  . به نظر مضطرب مي رسيد
  . سپيده داره مي زنه. حاال بيا .ما به زودي زود مي فهميم -

  . او سريع تر از من بود. نيكو به سرعت از سر راهشان كنار رفت
او . زو تقريباً با من برخورد كرد ،خترها به حالت دو از پله ها پايين مي آمدنددهنگامي كه      
  : كا گفتاما ناگهان بيان .دستش به سمت كمانش رفت ، وچشمانش تنگ شد زد، شكشخ

  !عجله كن ،هچراغ هاي خانه بزرگ روشن -
   .فتربيرون  از عمارت كاله فرنگي او دنبالبه و زو 
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ست ااو نفس عميقي كشيد و مي خو. فكر مي كرد چيزي به چهداشت توانستم بگويم نيكو  مي     
  :به دنبال خواهرش بدود كه من كاله نامرئي كننده را برداشتم و گفتم

  !صبر كن -
  . تا مرا ببيندچرخيد مي در حالي كه  له هاي يخي لغزيدتقريباً بر روي پاو 

  از كجا داري مياي؟ -
  .نامرئي ،تمام مدت ،من همينجا بودم -

   .لب ولوچه اش آويزان شد را شنيد نامرئي وقتي كلمه
  . واو، عاليه -
  چه طوري فهميدي كه زو و خواهرت اينجا هستند؟ -

  . او سرخ شد
خيلي خوب در كمپ نمي تونم من .. .من . شتندذگ نها از كابين هرمسواشنيدم كه  -

  . و خب يه جورايي تعقيب شون كردم . شنيدمپچ پچ شان را و صداي پاها بنابراين . خوابمب
  :من حدس زدم

  ن تعقيب كني؟وو حاال داري فكر مي كني كه اونها را در طي جستجويش -
  چطوري اين رو مي دوني؟ -
  . اما تو نمي توني. منم احتماالً به همين چيز فكر مي كردم ،اگه خواهر من بودچون  -

  :گفت بارزه طلبانهماو 
  ؟چون خيلي كوچولويم -
آره به خاطر ... و . اونها تو را مي گيرند و به اينجا بر مي گردونند .چون اونها اجازه نمي دن -

خيلي  .د دارهاون وجو مثلي بيشترتعداد مانتيكور رو يادت مياد؟ اونجا . اين كه سنت كمه
  . بعضي از قهرمانان مي ميرند. خطرناك تر

  . او اين پا آن پا شد. شانه هايش فرو افتاد
  . مي توني به جاي من بري تواما  ... اما. شايد حق با تو باشه -
  چي گفتي؟ -
  !تو مي توني بري. تو مي توني نامرئي بشي -

  :به او يادآوري كردم
  ...ونها بفهمناگه ا .شكارچي ها از پسرها خوشش نمي آد -
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. تو بايد بري! يه چشمت را روي خواهر من نگه دار. كن شوننامرئي دنبالو  نذار اونها بفهمن -
  لطفاً؟

  ..نيكو -
  مگه نه؟  ،بهر حال تو داشتي نقشه مي ريختي كه بري -

به نحوي نمي توانستم به او دروغ  اما او در چشمان من نگاه كرد و. »نه«مي خواستم به او بگويم 
  :گفتم. بگويم

     .  حتي اگه اونها من را نخواهند ،من بايد كمك كنم. آره، من بايد آنابث را پيدا كنم    - 
  :او گفت

  .اما تو بايد بهم قول بدي كه مواظب خواهرم باشي. در مورد تو چيزي نمي گم -
از طرفي  .نيكو ،اين چيز بزرگيه كه بخوام در موردش قول بدمتوي سفري مشابه اين، ... من -

  ...تاليا را داره گراور و ،زو ،او
  :او اصرار كرد

  .قول بده -
  . اين رو قول مي دم. مدمن بهترين چيز ممكن رو انجام مي  -

  :او گفت
   !باشيوفق م !خب پس برو ديگه -
شمشير و لباس هاي تنم همراه  ،چيزي به جز كاله. وسايلم را جمع نكرده بودم. ديوانگي بود     

  . ن بر مي گردماض بر اين بود كه امروز صبح به خانه ام در مانهاتفر. نداشتم
  ..رون بگويبه كا -

  . نيكو لبخند كجي بر لب داشت
  !برو .من اين كار رو خوب بلدم. از خودم چيزي در مي آرم -

 .ي بودمئنامر ،وقتي كه خورشيد باال آمد. اشتمذدر حالي كه كاله آنابث را بر سرم مي گ ،دويدم    
. مزرعه ببينم ي پايين جادهرا تا ناپديد شدن ون كمپ  ،ي تپه دو رگه ها رسيدمبر باالبه موقع 

  . و بعد از آن بقيه اش بر عهده ي خودشان بود احتماالً آرگوس گروه جستجو را به شهر مي برد
وري مي خواستم آنها را دنبال كنم؟ طچ .ناه و همچنين حماقت را احساس مي كردمگمن سوزش 
  با دويدن؟

 ناگهان. بلك جك كنار من به زمين نشست. هاي بزرگي را شنيدم ن صداي بهم خوردن بالناگها
  . كه از برف بيرون آمده بوددسته اي از علف ها  بو كردنبه او شروع كرد 
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  عالقه اي داري؟. بايد بگم تو به يك اسب براي فرار نياز داري ،داشتم فكر مي كردم رئيس -
: اما خودم را كنترل كردم و گفتم ،دگلويم باال آم اري درزپاسگساز غضي ب  

 .بيا پرواز كنيم ،آره -



  Pioneer :برگردان ريك ريوردن: نوشته  طلسم تيتان: جلد سوم  پرسي جكسون و خدايان يونان 
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان اگر شما مراقب نباشيد مي توانيد باعث يك ، در مورد پرواز با اسب هاي بالدار در هنگام روز         .ياد مي گيرم چگونه زامبي پرورش دهم  :فصل نهم
مجبور بودم بلك جك را بر باالي ابرها نگه . تصادف وحشتناك در خطوط هوايي النگ آيلند شويد
ما به سرعت حركت مي كرديم در حالي كه . دارم كه آنجا خوشبختانه در زمستان كامالً خلوت بود
هوا  ،آن باال ،سرد بودهوا اگر روي زمين  و. سعي مي كرديم ون كمپ دورگه ها در ديدمان باشد

كمپ دو رگه ها را  نارنجيِ گرماييِ اي كاش تعدادي از لباس هاي زيرِ ،داشتم آرزو مي كردم       . پوستم را مي سوزاند يخي كهبا باران  ،اً سرد بوددج
تي شرت آغشته فوبه و داستان از  دبا خود آورده بودم اما بع ،كه آنها در مغازه كمپ مي فروختند

من . نيمي از صبح گذشته بود كه آنها داخل شهر شدند .بود سنگينت ترافيك به خاطر تعطيال        .د آنها را دوباره بگيريمربنابراين خيلي مشكل نبود كه  ؛ن مي رونداتانهاما دو بار ون را گم كرديم اما حس كامالً درستي داشتم كه آنها اول به م       . ، مطمئن نبودم كه بتوانم بعد از اين به آن محصوالت اعتماد كنمبه خون سناتور
نشاندم و ون سفيد كمپ را نگاه كردم در حالي كه فكر  1ريسلربلك جك را بر باالي ساختمان ك

   .ش ادامه دادراهبه اما ون همچنان  ؛مي كردم آنها در ايستگاه اتوبوس توقف كنند
  كجا مي بره؟ وآرگوس اونها ر -  :زمزمه كنان گفتم

 چيزي براي توي راه يه مي تونيم ،يك مغازه دونات فورشي! نگاه كن ،يه. آره همون -  زو؟ -  . شهادختر شكارچي با اون چيز نقره اي تاج مانند باالي مو -  كدوم دختر؟  -  . اون دختر رانندگي مي كنه. آه، آرگوس رانندگي نمي كنه، رئيس -  :بلك جك به من گفت
  ؟بگيريم

                                                            
1 -Chrysler building 
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان كردم به بلك جك توضيح بدهم كه بردن يك اسب پرنده به مغازه دونات فروشي باعث سعي      
در . آن را فهميده باشد ،اما به نظر نمي رسيد. مي شود هر كسي در آنجا دچار حمله قلبي شود ورم اين است كه او شانزده ساله ظمن. نندگي كندهنم خطور نمي كرد كه زو بتواند راذهرگز به       . مي رفت 2مارپيچ وار به سمت تونل لينكلن ،حال ونهمين 

 ييكركنجكاو بودم آيا او يك گواهي نامه رانندگي نيويو. اگرچه او جاويدان بود. ر نمي رسيدظبه ن
  . و اگر داشت تاريخ تولدش در آن چه بود تداش

وقتي كه بلك جك از روي هشدار شيهه  ،يمر بودما در حال پريدن از باالي ساختمان كريسل       . ن بريموخب، بيا دنبالش -  :گفتم
به دنبال  .داشت به دور پاهاي من مي پيچيدمثل مار چيزي . اي كشيد و تقريباً مرا پرت كرد

درخت تاك، تاك هاي انگور . نگاه كردم هيچ ماري در كار نبودبه پايين اما وقتي  ،شمشيرم گشتم
آنها در حال پيچيدن به دور پاهاي بلك  .از ترك هاي بين سنگ هاي ساختمان جوانه زده بودند

بنابراين ما نمي توانستيم مي خوردند،  مپايين قوزك هايبه ر حالي كه شالق خوران د ،جك بودند
  . حركت كنيم

پوست پلنگي و  گرمكنِ كت ،از پشت به ساختمان تكيه داده بود ،با پاهايي شناور در هوااو        رفتي؟ جايي مي -  :آقاي دي پرسيد
  . حركت مي كرد د تازيانه وارموهاي مشكي اش در ميان با

  . شرابه عشقاون  !خداي گوش به زنگ -  : بلك جك فرياد زد
در بطري زندگي اش  ،در نهايت ،اب كنهطشراب خ عشقكه مرا  بعدي، يا اسب ،بعدي نفر -   .آقاي دي با غضب آه كشيد

صدايم  ،كه تاك هاي انگور به پيچيدن به دور پاهاي من ادامه مي دادند در حاليسعي كردم        . خواهد رسيدپايان به   3مرالت
  چي مي خواي؟  ،آقاي دي -   .را آرام نگه دارم

                                                            
2 -Lincoln 
3 -Merlot نوعي شراب كه از انگور سياه به دست مي آيد .  
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان كمپ متوجه  جاويدانِ ي همه كاره سرپرست كرديفكر  ،شايد ،چي مي خوام ؟ تو منه، اُ -
و ببينم چطور  ،الدارببدون اسب  ،بايد تو را از اين ساختمان به پايين پرت كنم ،من -  .شايد.. خب  -  نمي شه كه كمپ رو بدون اجازه ترك كردي؟ اما آقاي دي مي  ،بايد دهانم را بسته نگه دارمكه تم سمي دان. مشت هايم را جمع كردم        . فرياد مي زنيدر راه پايين رفتن قهرمانانه 

را تحمل از اينها انستم هيچ كدام شرمندگي به كمپ برگرداند و نمي تو اب اخواست مرا بكشد ي   از من متنفري؟ من چي كار با تو داشتم؟ اين قدر چرا  -  . كنم 
  !اين چيزيه كه شايد تو نفهمي. من بايد به دوستانم كمك كنم! من بايد به اين جستجو برم -  . دليلي ديگه اي الزم ندارم. سرپ ،تو يك قهرماني -  . شعله هاي ارغواني در چشمانش شعله كشيد

پيچيده  ،نهصد فوت در هوا ،در تاك هاي انگور اين طوريبا توجه به اين كه ما  ،رئيس ،ما -  :بلك جك عصبي گفت
و  ون سفيد داشت دورتر  ،مازير پاهاي  .دور من محكم شدند وار تاك هاي انگور سيم پيچ      . بهتر صحبت كني بخواي ،شايد ،تو ، شده ايم
  . از ديد ما خارج مي شد آن ون،به زودي . دورتر مي شد
؟ او هم 5يباي جزيره كرتزگفتم؟ پرنسس جوان و به تو  4آيا تا حاال در مورد آريادنه -  :آقاي دي گفت

 6در حقيقت او به يك قهرمان جوان به نام تسيوس .هدوست داشت به دوستانش كمك كن
ا آن جادويي داد كه بنخ از گلوله اي ،او به تسيوس. كه او هم پسر پوسايدن بود ،كمك كرد

وري جواب محبت طو آيا مي دوني او چه . پيدا كندرو   7رنتياز الب شراه خروج توانست   آريادنه رو داد؟ 
                                                            

4  - Ariadne  
5  - Crete  جزيره اي از يونان در درياي مديترانه.  
6  - Theseus 
7  - Labyrinth  تن وارد آمده است، تلفظ آن را در م) به معني اسم خاص( به معني هزار تو، كه چون در متن با حرف بزرگ

 . كردم
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان را آقاي دي  نمي خواستماما  . »!برايم اهميتي نداره« جوابي كه مي خواستم بدهم اين بود كه    . پايان رساندبا سرعت به داستانش را وادار كنم كه 
  . پايان. اونها ازدواج كردند و خوشبخت تا ابد زندگي كردند -  :گفتم

او آريادنه را بر روي عرشه ي كشتي  .خواهد كردبا آريادنه ازدواج  گفت تسيوس .نه كامالً -  :آقاي دي پوزخند زد
در نيمه ي راه برگشت در يك جزيره كوچك كه . اش برد و به سوي آتن حركت كرد

... شما فاني ها براي اون به كار مي بريد؟امروزه چه كلمه اي ... او ،ناميده مي شد 8ناكوس
، در حالي شكسته دل . تنها ،تو مي دوني. پيدا كردم اونجامن آريادنه را . را پس زد آريادنه

و كه مي شناخت چيزي ر ره .او از هر چيزي دست كشيده بود .كه داشت گريه مي كرد
مثل يك كفش پاره كسي كه او را كنه، كمك  بي باك جوانِ يك قهرمانِتا به  ،ترك كرد

  . ور انداختد
  همه ي اينها به من چه ربطي داره؟ .اما اون هزاران سال قبل بوده. هاشتباه بود كار اون -  :گفتم

به او را  ،ردو وقتي او م. من قلب شكسته ي او را شفا دادم .من عاشق آريادنه شدم ،پسر -   .آقاي دي به سردي به من نگريست وقتي . هندواو تا حاال براي من منتظر م .لمپ انتخاب كردمهمسر جاويدان خودم در اُعنوان 
   .، پيش او برمي گردمدر كمپ مسخره شما انجام دادم وكه يك قرن تنبيه جهنمي ام ر

چار د به خاطر تعقيب كردن يك پري جنگلتو  ،كردمفكر  ،تو ازدواج كردي؟ اما من...  تو -  . به او خيره شدم
به بيهودگي  وشما ما خدايان ر. ير نمي كنيدياينه كه شما قهرمان ها هرگز تغ نظر من -  ...مشكل شدي

 ،آنچه را كه مي خواهيد به دست مي آوريد. شما بايد به خودتون نگاه كنيد. متهم مي كنيد
از هر چي استفاده مي كنيد و بعد به هر كسي در اطرافتون خيانت تي كه مجبور بشيد قو

اونها  .پس بايد منو ببخشي كه هيچ احساس محبتي نسبت به قهرمانها ندارم. كنيد مي
                                                            

8  - Naxos 
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براي اينكه مطمئن بشي از  ،9ديايا م. از آريادنه بپرس. خودخواه و به مقدار زيادي ناسپاسند
   ؟منظورت چيه كه ميگي از زو بپرس -  . زو نايت شيد بپرس

   .دوستان احمقت رو دنبال كن ،برو -   .او با بي عالقگي دستش را تكان داد
تو يكي از اونها  شانس بيارم وشايد . پيشگويي مي گه كه حداقل دو تا از شماها مي ميره -  تو اجازه مي دي كه من برم؟ براي خداحافظي اومده بودي؟... تو  -  . پلك زدم يبا بي اعتقاد .باز شد مساقه هاي تاك از دور پاهاي

تو خيلي بهتر از ديگر  ،زنده يا مرده ، پسر پوسايدن،اما حرفهايم را به ياد داشته باش. باشي
از بين ي ذتصوير او شبيه يك نمايش كاغ .با گفتن آن، ديونسيوس با انگشتش بشكني زد       . قهرمان ها نخواهي بود

ي ضعيفي از انگور كه توسط باد پخش مي در حالي كه بو ،مد و او رفته بودآصداي پوپي . رفت
  . ه بوداشتذرا جا گ ،شد

اگر آقاي دي مرا به  مي شدمكمتر نگران  ،تقريباً ،اگر چه .به عالمت موافقت سر تكان دادم       !خيلي نزديك بودا -  :بلك جك گفت
كه او  بوداين اش معني  ،حقيقت اينكه او به من اجازه داده بود كه بروم در .كمپ برمي گرداند

  . داشتيمفرصت بسيار خوبي براي خرد شدن و از بين رفتن در اين جستجو  ،واقعاً معتقد بود كه ما
زو مثل يك فرد ديوانه به . نخريدمبراي بلك جك در نيو جرسي دونات  من  .كامالً برعكس شد     .بخرميد برات تعدادي دونات در نيو جرسي من با ،بلك جك !ياال -  :گفتم ،در حالي كه سعي مي كردم خوش بين باشم

توقف  استراحتگاه بين راهي بوديم قبل از اينكه او در يك  10سمت جنوب راند و ما در ماري لند
نفس نفس  و او خيلي خسته بود. بلك جك از آسمان به بيرون پرت شود ،تقريباً نزديك بود. كرد

  .مگيربنفس بايد فقط ... فقط  ،من خوب مي شم رئيس -  .مي زد
  :به او گفتم

                                                            
9  - Medea زن جادوگري كه به قهرماني به نام جيسن كمك كرد . 
10  - Maryland 
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان سخت بود كه . حركت كردمي بين راهي ي كننده را پوشيدم و به سمت مغازه ئكاله نامر       .مي تونم انجام بدماين رو   ،مي تونم رو به راه كنم اين رو ،»همين جا بمون« -  . من مي رم ديده باني ،همين جا بمون -
 هم اين. مجبور بودم به خودم يادآوري كنم كه كسي نمي تواند مرا ببيند .دزدكي حركت نكنم

چون آنها نبايد با  ؛راه مردم كنار برومسر از كه اشته باشم خاطر دچون مجبور بودم به  .سخت بود
شايد يك فنجان شكالت داغ يا  ،فكر كردم كه به داخل بروم و گرم شوم.  من برخورد مي كردند

بايد با مشكل  اداشتم فكر مي كردم كه آيا كاله كه مرا نامرئي كرده است را از سرم بردارم ي      .  بگذارم دخلمي توانستم آن را در . مقداري پول خرد در جيبم داشتم.  چيز ديگري بگيرم
بيانكا  ،زو ،كه تمام نقشه هايم نقش بر آب شد وقتي كه تاليا ،شكالت داغ پرنده سركار داشته باشم   . همگي از مغازه بيرون آمدندو گراور 

  .هشتاد و پنج درصد ،بخيلي خُ .صدنود ونه در. كامالً مطمئنم... خب -  گراور تو مطمئني؟ -  :تاليا داشت مي گفت
  و تو اون را با بلوط ها انجام دادي؟  -   :پرسيد ،بيانكا مثل اينكه نمي توانست آن را باور كند

منظورم اينه كه من كامالً مطمئنم كه درست . اون يك ورد خيلي قديمي مقدس ردگيريه -  . گراور دلخور به نظر مي رسيد
  . انجامش دادم

  ... نيكو و من . حدود شصت مايل از اين جا فاصله داره ،دي سي -  :بيانكا گفت
  . فراموش كرده بودم من. اون خيلي عجيبه ...اون .جا زندگي مي كرديماونما قديم  -   .او اخم كرد

   .پيشگويي ميگه غرب. ما بايد مستقيم به غرب بريم. ز اين خوشم نمي آدا -  :زو گفت
  اُه، مثل اينكه مهارت ردگيري تو بهتره؟ -  :گفت و غر كردتاليا غر

  . زو به سمت او رفت
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان در مورد شكارچي شدن نمي  هيچيپادو؟ تو  توِ ،تو مهارت هاي مرا به مبارزه مطلبي -
  !دوباره نه .ياال ،شما دو تا ،وايستيد -  : گراور عصبي گفت   ؟ پادو ديگه چه جهنميه؟مي كني صداتو مرا يه پادو  ،پادواُه،  -  !دوني
  . بياد بريم ،خيلي خب -  . اما بي عالقه سري تكان داد نشده بود،قانع ر ظبه نزو   . بهترين ريسك ماست ،دي سي .حق با گراوره -  :بيانكا گفت

  . ر ميامظشانزده ساله به ن ،راننده؟ من بيشتر از تو ،كنن تو قصد داري كه ما رو توقيف -  :تاليا ناله كنان گفت
داشتم فكر مي  ،به سمت جنوب حركت مي كرديم ،به دنبال ون ،وقتي كه من و بلك جك       .بياد بريم  .رانندگي مي كردم ،ماني كه اتومبيل اختراع شدزاز اما من  .شايد -  : زو فرياد زد اما  ،نددنمي دانم دقيقاً چه زماني ماشين ها اختراع ش. كردهمي شوخي حتماً داشته  كردم كه زو 

كه مردم تلويزيون سياه و سفيد مي ديدند زماني  ه،شبيه ماقبل تاريخ بود ،مي دانستم كه آن زمان
چه  او ؟زو چند ساله بود؟ و آقاي دي در مورد چي صحبت مي كرد .و دايناسور شكار مي كردند  بلك جك شروع به آهسته پايين رفتن و سقوط از بلندي ،وقتي كه به واشنگتن نزديك شديم      شت؟ با قهرمان ها داتجربه ي بدي 

بدون هيچ  ،داشتم يك اسب بالدار را براي نيمي از روز چون ،و ناگهان احساس گناه كردم        . ييابه نظر خوب نم -  .خدمت كنمارتش  هيتوي  من مي تونم... من مي تونم ،خوبم رئيس -  حالت خوبه؟ ،تو -  :از او پرسيدم. او به سختي نفس مي كشيد .كرد
حتي براي يك . در حالي كه سعي مي كرد باالي ترافيك هوايي پرواز كند ،مي راندم ،استراحتي

  .من خيلي مقاومم ! نگران نباش رئيس -  . اسب بالدار هم اين بايد سخت باشد
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان با  ،قبل از اين كه شكايتي كندكه او  ،اما همچنين مي دانستم .مي دانستم كه حق با او بود     
به واشگتن مركزي  11رودخانه پتامكروي از  ،ون آن .خوشبختانه ون حركتش را آهسته كرد        . استموزمين برخورد مي كند و من اين را نمي خ

 ،و ديگر وسايل حفاظتي مثل اينهوايي  يو موشك ها شروع كردم در مورد گشت ها. وارد شد
مطمئن حتي كار مي كردند و  دفاعي دانستم دقيقاً چطور همه ي اين وسايلنمي . فكر كردن

اما نمي خواستم اين . ارتشي پديدار مي شوند معمولي نبودم آيا اسب هاي بالدار بر روي رادار هاي
يادبود واشنگتن سقوط كرد و من را در  او بر روي .او شكايتي نكرد ،بلك جك خيلي خسته بود       . اونجا به اندازه كافي نزديكه ،مرا اونجا پايين بذار -  :به بلك جك گفتم. را با گرفتار شليك هوايي شدن بفهمم    . گذاشتروي چمن 

  س؟يرئ ،تو مطمئني -  .ا خم كردربلك جك پرسشگرانه سرش   . من خوبم .رچب .يه كمي استراحت كن .بگردي مي خوام كه به كمپ -   .به بلك جك نگاه كردم. زو در لبه پياده رو پارك كرده بود .ون فقط چند بلوك دورتر بود
  . ن متشكرممن خوب خواهم بود و يه تُ .هم كارت رو خوب انجام دادي تا همينجا -  :گفتم

دو  ،قبل از اين كه در ابرها ناپديد شود ،و بلك جك بلند شد. به او قول دادم كه مراقب هستم        .اينجا نيومدنبراي يك چيز دوستانه و خوش تيپ مثل من، احساسم به من ميگه اونها  .اما مراقب باش رئيس ،خيلي خب .به نظر خوب مي رسه .شايد ،ونجه خشكييه تن  -  :بلك جك متفكرانه گفت گراور به سمت يكي از آن ساختمان هاي . از آن پياده شدندهمه . به ون سفيد نگاه كردم        . چرخ زد ،يادبود يبنابر باالي بار  تكان داد و هر چهار تاي آنها در باد  براي تاييد سريتاليا . اشاره كردبزرگ در رديف مركز خريد 
يك مرد با موهاي خاكستري با . يك خودروي سواري سياه باز شددر  ،يك بلوك آن طرفتر       . زد خشكماما ناگهان . مكرددنبال كردن آنها به من شروع . ندسرد به آهستگي قدم زد

حاال . او عينك دودي تيره و يك اوركت سياه پوشيده بود. موهاي بسيار كوتاه ارتشي پياده شد
كه  متوجه شدماما . گتن شما انتظار داريد كه افرادي شبيه او را در همه جا ببينيدنشايد در واش

                                                            
11  - Potomac 



 

 

10  

      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

داشت ون را ماشين آن . بزرگراه در حال آمدن به جنوب ديده بودم اين ماشين را چندين مرتبه در
مثل اينكه مي  ،ناگهان او به اطراف نگاه كرد. آورد و چيزي در آن گفت درآن مرد موبايلش را        . تعقيب مي كرد به  مركز خريد،و شروع كرد به قدم زدن به سمت  خلوت است،خواست مطمئن شود كه ساحل  مانتيكور از  رنِدكتر تُ ،او .صورت او را شناختم ،وقتي به سمت من چرخيد :بدتر از آن اين بود       .دوستانم رفتندهمان سمتي كه 

از  اواگر  .قلبم به شدت مي كوبيد. له دنبال كردمصرن را با فاكاله نامرئي كننده را پوشيدم و تُ       . ور بودست اُوِ
او . روياهاي من درست بود. پس آنابث هم بايد نجات يافته باشد ،از صخره نجات يافته بود سقوط

و  موزه ملي هواسرانجام گراور در مقابل يك ساختمان بزرگ ايستاد كه رويش نوشته بود        . مراقب بود كه ديده نشود ؛خوب خودش را از دوستانم دور نگه مي داشت ،رنتُ       . زنده بود و زنداني شده بود
از قبل چيز بزرگ تر مه اما ه ،اينجا بودمبا مادرم ميليون سال پيش يك  !12ت سانياناسمي ،فضا

خيلي سرد بود و هوا . داخل نبودندآن باز بود اما مردم خيلي زيادي  ،ا چك كردرتاليا در         .به نظر مي رسيد
مركز خريد عبور او برگشت و از  .د موزه نشدرااما او و ،بودم چرانمطمئن . رن مردد بوددكتر تُ       . خزيدندآنها به درون  .مدارس تعطيل بودند

بعد فهميدم كه  .»بسته استدزدي  علتبه  «: آن نوشته استروي اول فكر كردم  .عالمت بزرگي بر روي در بود .موزه تاريخ طبيعي باال رفتاز پله هاي رن از خيابان گذشت و تُ       . يك تصميم آني گرفتم و او را دنبال كردم . كرد
صداي  .دنبال كردماسكلت هاي دايناسور و ها  15رن را در ميان يك تاالر پر از ماستادندكتر تُ        .باشد 14خصوصيبايد  13دزدي

آنها  .دو نگهبان بيرون ايستاده بودند .شنيده مي شدمجموعه در بسته  كياز پشت  ،هايي در جلو
                                                            

12  - The Smithsonian  در واشنگتن دي سي با هزينه ي  1846مربوط به موسسه آموزشي ملي اسميت سانيان كه در سال
 . جيمز اسميت سان ساخته شد

13 -Pirate  
14 ‐ Private 
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

 ،قبل از اين كه آنها دوباره در را ببنددرن باز كردند و من مجبور بودم بدوم تا بتوانم در را براي تُ
كه احتماالً باعث  ،در داخل به خاطر چيز وحشتناكي كه ديدم تقريباً بلند بلند نفس نفس زدم       .داخل شوم

حداقل يك جين  .با يك بالكن گرد در طبقه دوم ،خيلي بزرگ بودم لدر يك اتاق دايره شك       . كشته شدن من مي شد
آنجا  كسي كه . اين بدتر بوداز اما  .مي ناميد ادراكان 16آنابث آنها را سيتيان .نها را ديده بودمآقبالً  .شاخه ي ماري به جاي پادو زنهاي خزنده با  ،گهبان فاني در بالكن ايستاده بود به عالوه دو هيوالن

     - مي توانستم قسم بخورم او داشت مستقيماً به من نگاه مي كرد –ه بوددايستاهاي ماري  بين زن
پوستش به سفيدي گچ بود و موهاي  .او وحشتناك به نظر مي رسيد .دشمن قديمي ام لوك بود

ده سال بزرگتر شده  ،اين چند ماه طيدر مثل اينكه  ،بلوندش تقريباً خاكستري به نظر مي رسيد
نيز همان  ،زخم بر روي صورتشجاي  ،در چشمانش بود و خب ،همان جا هنوزنور عصبانيت . بود

مثل اينكه  داشت،اما زخم حاال قرمز بدرنگي . دها يك بار بر او چنگ زده بودژجايي كه ا ،جا بود
كه من مي همه ي آنچه  .وشاندپسايه ها او را مي و نشسته بود  كه ،او يك مرد ديگر بودكنار       . اخيراً سر باز كرده بود   . بودتخت وارش توانستم ببينم بند انگشتانش بر روي دسته هاي زر اندود صندلي 

نه مور مور كننده مثل صداي . بود كه من در رويا هايم شنيده بودم صدايي صدايش مثل آن       ؟بخُ -  :بر روي صندلي پرسيد مرد
آن صدا تمام . مثل اينكه زمين خودش در حال صحبت كردن بود ،اما عميق تر و قوي تر ،كرونوس  .با هيجان درخشيد شا چشمان دو رنگ قهوه اي و آبي .رن عينك دودي اش را برداشتدكتر تُ      . نمي زدفضاي اتاق را پر كرد حتي با اين كه او فرياد 

  .نرالژ ،اونها اينجان -  :عجيبش گفترانسوي فبا لهجه  دبع .او تعظيم كاملي كرد
   .در موزه راكت ها -  اما كجا؟ ،اين رو مي دونم احمق -  :مرد منفجر شد

                                                                                                                                                                                                
15 -Mastodon در زمان دايناسورها مي زيسته است كه پستانداري شبيه فيل .  
16  - Scythian 
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان

   .و فضا موزه هوا -  :يح كردحعصباني حرف او را تص ،لوك
را با  اوكه هر چه زودتر  شتدوست دا ،را قربان صدا كرد لوكوقتي كه  ،رناحساس كردم تُ      .قربان ،هموني كه شما ميگيد -   .رن به لوك خيره شددكتر تُ

  . يكي از دارت هايش به چهار ميخ كشد
  ؟نچندتا -  :لوك پرسيد

  .  تسرن وانمود كرد كه نشنيده اتُ
  چندتان؟ -  :نرال پرسيدژ
چطوري شما مي  –ستير، گراور آندروود و دختره با موهاي مشكي سيخ و . الرنژ ،چهار تا -  :رن گفتتُ

   .و سپر ترسناكش پانكلباساي  -گيد
  .يكي از اونها يه حلقه نقره اي داره .و دو دختر شكارچي -  .تاليا -  :لوك گفت

   .كه مي شناسمش هموني -  .ال غريدرنژ
  ... بيشتر از اندازه كافيما  ،اجازه بديد من اونها را بگيرم -  :ال گفترنژلوك به    .همه در اتاق با ناراحتي اين پا آن پا شدند

مي فرستم كه اونها را مشغول  كوچولو من يك همبازي .اومدند اونها با دست پر. بردباري -  :نرال گفتژ
   .پسرم ،ما نمي تونيم ريسك كنيم -  ... اما -   ...كنه

  :رن با يك لبخند كج گفتدكتر تُ
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان    .م كنمورا تم اونهااجازه بده من كار  .زيادي شكننده هستين ردخطر ك برايتو  .پسربله،  -
 .بود ،برگشته ي نرمِ به عقببا پوستي به رنگ قهوه اي روشن و موي تيره  ،او بلند و عضالني       .نه -   .او را ديدم راولين بانرال از روي صندلي اش بلند شد و من براي ژ

وال كت و شلواري كه آدمهاي خيابان  مثل ،كت و شلوار قهوه اي ابريشمي گراني پوشيده بود
او  .اما شما هرگز اين فرد شيك پوش را با يك دالل اشتباه نمي گرفتيد ،مي پوشند 17استريت

شانه هاي بسيار بزرگ و دستاني كه مي توانست يك تير پرچم را از  ،صورت بي رحمي داشت
مثل اينكه من داشتم به يك مجسمه زنده مي  .چشمانش شبيه سنگ بود. به دو نيم كند طوس
   .رنتُ ،كردي داما تو من رو نا امي -  .ي مي تواند حركت كندكه او حت شگفت انگيز بود .ستمينگر

در وقتي كه براي اولين بار او را  ،رن ترسناك استم تُه بودفكر كرد .رن به خود پيچيدتُ       ! هيچ بهانه اي قابل قبول نيست -   ...نرالژاما  -  :او گفت يك رن به نظر تُ ،نرالژمقابل  ايستادن دربا اما حاال  .مه بودديديونيفورم مشكي در آكادمي نظامي 
زاده  18فرماندهاو يك  .او يونيفورم نياز نداشت .نرال فرد درست بودژ. سرباز مبدل احمق مي رسيد

  . شده بود
تو را . به توي يكي از سوراخ هاي تارتاروس بفرستم ،بي كفايتي هات به خاطربايد تو را  -  :نرال گفتژ

دختر الغر استخواني از يه برام بگيري و تو برام  فرستادم كه يه بچه از سه خداي بزرگ رو
  . آتنا رو آوردي

   !يه حمله با فرماندهي خودم .اما شما قول داديد كه انتفام من رو بگيريد -   .رن اعتراض كردتُ
  :ال گفترنژ

                                                            
17  - Wall Street 
18  - Commander 
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان را انتخاب خواهم كرد كه  ه ايفرمانده ارشد لرد كرونوس هستم و من فرماند من -
حاال از  .فقط از لوك تشكر كن كه همه ي نقشه ما را نجات داد! دستورات من رو مي گيره

چه مي  فكر كردم او قصد دارد كه دهانش را باز كند و هر .ت ارغواني شديرن از عصبانصورت تُ       . پست نوكري براي تو پيدا كنم يهتا وقتي كه من  ،رنجلوي چشمم دور شو تُ
هيواليي  .از گروههتالياي دو رگه  جدا كردناولين چيزي كه ما بايد انجام بديم  ،حاال پسرم -   .نرال به سمت لوك برگشتژ       . اما او به زشتي تعظيم و اتاق را ترك كرد. ا پرتاب كندردارت هايش  يا خواهد بگويد و

  . كه ما دنبالشيم به سوي او مياد
   !رو به زبان نيار شاسم -   ...زو نايت شيد ،كار رو سخت مي كننشكارچي ها  -  :لوك گفت

  ...  من فقط ،نرالژسفم اامتا -  .لوك آب دهانش را قورت داد
  . طوري شكارچي ها رو به زير مي كشيمچبه تو نشون بدم كه پسرم، ار ذب -   .نرال با حركت دستش او را ساكت كردژ

  دندون رو آوردي؟اون  -   .او به نگهباني در طبقه همكف اشاره كرد
  !نرالژبله  -  . آن فرد با يك ظرف سفالي به جلو سكندري خورد

براي نمايش يك بوده كه كه حدس زدم جايي  ،در مركز اتاق دايره بزرگي از خاك بود       .اونها را بكار -  :او گفت
زي نگهبان از ظرف سفالي دندان سفيد تي وقتي  ،كردم تماشاعصبي . دايناسور بكار مي رفته است

سطح ، نگهبان نرال به سردي مي خنديدژهنگامي كه . را بيرون آورد و آن را در خاك هل داد    .و ما اجازه مي ديم كه بوي شكارشون رو استشمام كنن ،شون بدين بآ! عاليه -   !نرالژآماده ست  -  .نگهبان از روي خاك به عقب برگشت و دستانش را تكاند .را صاف كرد دندانروي خاك 
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان كه به نحوي  ،برداشت ،با نقاشي هاي گل مرواريد بر آنپاش كوچك حلبي  نگهبان يك آب     
مايعي به رنگ قرمز تيره بود و . ودبزيرا چيزي كه از آن بيرون آمد آب ن ،عجيب به نظر مي رسيد

  . احساسم به من مي گفت اين شراب هاوايي نيست
  . ل كردل قُخاك شروع به قُ

تشكيل  را ارتش تو از اون قايق كوچككه  يسربازان ،تو نشان مي دهم لوكبه زودي به  -  : نرال گفتژ
  .بي ارزشند  ،مي دن

 ه،به كوهستان برس ندروميداآپرنسس وقتي ! نيروهايم را آموزش دادم ،من يك سال تمام -   .لوك مشت هايش را گره كرد
  ....اونها بهترين خواهند بود

گارد خوب و تشريفاتي براي لرد كرونوس هستن و تو  ،توكنم كه سپاهيان  انكار نمي !ها -  :نرال گفتژ
متوقف نمي  اما تحت فرماندهي من نيروهاي لرد كرونوس به صدها برابر افزايش مي يابد ما -   .آرام تر شد ،نرال گفتهژفكر كردم كه لوك با آنچه كه   ...البته نقش مهمي را به عهده خواهي داشت

   .ببين ماشين هاي كشتار ابدي من رو .شيم
   .به طور عصبي يك گام به عقب رفتم ،خاك جوانه زد

پديدار  بعد بقيه .كوچك با ردهايي شبيه يك ببر ي مادهي يك بچه گربه  .يك بچه گربه بود       ميو؟ -  :اولين اونها گفت. از هر نقطه اي كه دندان كاشته شده بود يك جانور تقال كنان از خاك خارج شد
  ن ها رو پيدا كردي؟واب؟ تو كجا اون دندذاين چيه؟ گربه هاي نرم ج -   :غريد او. دخيره شدن نرالژبه همه با بي اعتقادي    .خاك بود بااطراف غلت مي زد و در حال بازي آن تا وقتي كه يك جين از آنها  ،شد

اون چهارپاهاي پشمالوي شيطان .. .اونها رو جمع كن ! 19من گفتم ترانازاروس !حمقانه  -  ...ببر تيز دندان  ،مثل هموني كه شما گفتيد! قربان ،از نمايشگاه -   .نگهباني كه دندان را آورده بود از ترس دو ال شد
   .دوباره صورت تو رو ببينمنذار ا رو بيرون ببر و هرگز هو اون ،صفت رو

                                                            
19  - Tyrannosaurus يك دايناسور گوشت خوار كه بر روي دو پا راه مي رفته است .  
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان مع كرد و به سمت خارج از اتاق او گربه ها را ج .را به زمين انداخت شآب پا ،نگهبان ترسيده     
  . تاخت

  ! حاال ،رو بيار ان درستددنتو برام  -  :نرال به نگهبان ديگري اشاره كردژ
   .نگهبان جديد دويد تا دستورات رو انجام دهد

  .كودن ها -  :نرال زير لب گفتژ
    .اونها غير قابل اعتمادند ،به همين خاطره كه من از فاني ها استفاده نمي كنم -  :لوك گفت

درحالي كه دستانش پر از دندان هاي تيز بزرگ  ،يك دقيقه بعد نگهبان با شتاب وارد اتاق شد        .عاشق اونهام ،قدرت مي كشنبا به راحتي و  ،به آساني اجير مي شن ،اونها سبك مغزند -  : نرال گفتژ
   .بود
   .من خشكگردن  هلعنت ب -   .به عقب برگشت شانه هايش را ماليدحالي كه در  ،او ايستاد .وقتي كه روي زمين فرود آمد كف مرمري زير كفش هاي چرمي اش ترك برداشت        .به پايين پريد يبيست فوتاز او بر باالي نرده بالكان رفت و    .عاليه -  :نرال گفتژ

   .ذرهگ مي !نه -  ؟20تايلنول؟ مقدار بيشتري يك بالشتك گرم ديگه قربان -   :يك نگهبان پرسيد
   .خودم اين يكي رو انجام مي دم -   .بعد دندان ها را گرفت ،و شلوار ابريشمي اش را در آورد نرال كتژ

   .ها را بيرون كشيد و لبخند زد او يكي از دندان
                                                            

20  - Tylenol يك نام تجاري براي داروهاي ضد درد ساخت آمريكا.  
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان اختيار دها در ژاون فاني هاي احمق حتي مي دونن چه وقت دندان ا! هها... دندان دايناسور -
 عالياونها كارشون رو  !باستاني مي آن 21اينها از سايبرايس .دهاييژدندان ا هرنه  دارن،

او خاك را با مايع  .در خاك كاشت و بعد آب پاش را برداشت ،هر دوازده تاي آنها را ،او آنها را        .انجام مي دن
  !برخيز  -  .پرت كرد و دستانش را گشود يارنآب پاش را به ك ،قرمز رنگ آبياري كرد

   .در حالي كه به هوا چنگ مي زد ،از زمين بيرون آمد ييك دست اسكلت .خاك لرزيد
   ؟رو داريد بوي شكارشما  .سريع -    .نرال به بالكن نگاه كردژ

  .بللللله لرد -  :هاي ماري گفت يكي از زن
   .مثل هماني كه شكارچي ها مي پوشيدند ،اي پارچه اي را بيرون كشيد او تكه اي از كمربند نقره

اونها را با بي رحمي تعقيب مي  ن،من اين بو را حس كنجنگجوهاي يك بار كه  .عاليه -  :نرال گفتژ
هيچ اسلحه اي كه دو رگه ها و شكارچي  ،را متوقف كنه نهايزي نمي توانه اوچهيچ . نكن

رو اين پارچه اون  .شكارچي ها و هم پيمانان اونها را تكه تكه مي كنن ،اونها .ها بشناسند
ه ب ،يكي .دوازده تا از آنها بودند .دنداسكلت ها از زمين جوانه ز ،او اين ها را مي گفتوقتي كه        !جا پرت كن

نها كه آيا نوعي از  ندآنها شبيه اسكلت هاي شب هالووين نبود .نرال كاشته بودژكه  يهر دندان ازاي
اما  ،آنها در حال پروراندن گوشت و تبديل شدن به مرد بودند .قشنگ مي بينيد يشما در فيلم ها

هاي عضالني  يراهنپ ،چشمان زرد و لباس هاي امروزي ،ت خاكستري كدرسپو امرداني ب
اگر شما آنها را از خيلي نزديك نگاه نمي . شلوارهاي كماندويي و چكمه هاي سربازي ،خاكستري

اما گوشت هاي شان شفاف بود و  .ا انسان هستندنهآتقريباً باور كنيد كه  يدكرديد مي توانست
يكي از آنها مستقيماً به من نگاه كرد در حالي كه مرا به سردي بررسي مي كرد و من فهميدم        . گيرند يهايشان از زير آن مي درخشيد مثل عكس هايي كه با اشعه ايكس م استخوان

  . دكه هيچ كاله نامرئي كننده اي نمي تواند او را بفريب
                                                            

21  - Sybaris  يكي از شهرهاي واقع در ايتاليا در يونان باستان.   
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      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان آن  ،به زودي او. نرال رفتژبال زنان به سمت دستان  پارچه، زن ماري روسري را رها كرد و آن       .رندبزو و ديگران را دنبال مي كنند تا وقتي كه آنها را از بين ب ،آنها .هايش مي دادجنگجورا به 
به سمت جنگجوها  ،يي ام دويدم و پريدمابا همه ي قدرت و توان .وقتي براي فكر كردن نداشتم

   .خيز برداشتم و روسري را در هوا ربودم
 اين چيه؟ -  :نرال نعره كشيدژ

   .كه هيس هيس كرد ممن بر روي پاهاي يكي از جنجگويان فرود آمد
   .درها را ببنديد ،يكي در تاريكي پنهان شده ،يه مزاحم -   .نرال غريدژ

شنيدم و فهميدم كه جنگجوي اسكلتي تكه ي  ياما صداي پاره شدن ،به سمت خروجي دويدم        .بايد اون باشه !اون پرسي جكسونه -  :لوك فرياد زد
او پارچه را به سمت  ،كنمكوتاهي به او وقتي كه برگشتم تا نگاه  .بزرگي از آستينم را گرفته است

مي  .را به سمت ديگر دوستانش چرخاند بعد آن تكه از آستين ،بيني اش برده بود و بو مي كشيد
وقتي كه  رد شدم،در ميان از فشرده شده  به صورتمن  .م كه جيغ بزنم اما نمي توانستمخواست

  .ها را بستندنگهبانان درست پشت سر من در
  .و من دويدم
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به سرعت  . دويدم ،كنمدر حالي كه جرات نداشتم پشت سرم را نگاه مركز خريد، از ميان       

   .ي كننده را از سرم برداشتمئكاله نامر ،يرش بودمذقسمت پدر وقتي و فضا شدم و  وارد موزه هوا
ها و هواپيماهايي كه از سقف آويزان  با موشك ،بود گموزه يك اتاق خيلي بزر اصليقسمت      

يد نمايشگاه را از تتوانس ين شما ميابنابر ،مي پيچيد اتاق دورتا دور ،سه طبقه بالكن .شده بود
فقط تعداد كمي خانواده و چند تا گروه تور از  ،آن مكان شلوغ نبود .ارتفاع هاي متفاوت ببينيد

مي خواستم فرياد  .احتماالً يكي از آن سفرهاي مدرسه اي تعطيالت را انجام مي دادند ،بچه ها
بايد  .بازداشت خودم مي شود اما فهميدم كه اين فقط باعث ،بزنم كه همگي آنجا را ترك كنند

خوش تيپ هاي اسكلتي  ، ممكن بود آنهر دقيقه .گراور و شكارچي ها را پيدا مي كردم ،تاليا
  .گردش علمي، آرام بماننديك  به خاطرنها آ مموزه حمله كنند و فكر نمي كنبه گيرند كه بتصميم 

 ،كن طبقه باال مي دويدملبه سمت باعت زيادي ردر حالي كه با س -تقريباً -به سوي تاليا دويدم    
   .به او برخورد كردم و او را به كپسول فضايي آپولو كوبيدم

  .تعجب برآورداز گراور فريادي      
و  دهايشان را كشيدن پيكان ،زو و بيانكا ،قبل از اين كه من بتوانم تعادلم را به دست آورم      

   .يچ جا ظاهر شدهايشان از ه كمان .سينه ام را هدف قرار دادند
   .باشدبه نظر نمي رسيد دلواپس پايين بردن كمانش  ،كي هستم ،وقتي كه زو فهميد كه     

  چطور جرات مي كني خودت رو اينجا نشون بدي؟! تو -
  :گراور گفت

   .شكر ورخدا ! پرسي -
   .زو به او نگاه كرد و او سرخ شد

  ! يتو نبايد اينجا باش .خدايا ،ما ،منظورم اينه -
  :گفتم ،حالي كه سعي مي كردم نفس بگيرم در

   .او اينجاست !لوك -
   .او دستش را بر دستبند نقره ايش گذاشت .عصبانيت در چشمان تاليا ذوب شدناگهان 
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  كجا؟ -
   .نرال گفتمژلوك و  ،رندكتر تُ ،تاريخ طبيعيي من به آنها در مورد موزه 
  .زو گيج به نظر مي رسيد

  .تو دروغ مي گي !؟ اين غير ممكنهاينجاستنرال ژ -
   ...جنگجويان اسكلتي .وقت نداريم ،را بايد دروغ بگم؟ ببينچ -
  :گفت من من كنانتاليا 
  چي؟ چندتا؟ -
  :گفتم
براي گيج  همبازييه  ،يزيچيه  ،او گفت ،نرالژ ،ردهاون م. همه اش اين نيستو  ،دوازده تا -

  .يه هيوال ،كردن شما به اين جا مي فرسته
   .رد و بدل كردندتاليا و گراور نگاهي 

  :گراور گفت
 .ن بودم كه به اين جا ختم ميشهئكامالً مطم .ما داشتيم رد آرتميس را دنبال مي كرديم -

اينجا توقف كرده اسرار آميز  يبراي اون هيوالاو بايد ... تا هيوالي قدرتمند  رايحه ي چند
  . اما ما هنوز هيچي پيدا نكرديم ،باشه

  : بيانكا به طور عصبي گقت
  ...نرالهژ اوناگه  ،زو -

  : زو فرياد زد
   .پرسي بايد يه پيام رنگين كماني يا اوهام ديگه اي ديده باشه .باشه نمي تونهاون  -

  :من به او گفتم
   .وهم و خيال نمي تونه سقف مرمري رو ترك بده -
نمي دانستم چرا او با . در حالي كه سعي مي كرد خودش را آرام كند ،كشيد يزو نفس عميق     

اما مي  ،نرال مي دانستژرد اين مرد وچقدر او در م ،اين قضيه اين قدر شخصي برخورد مي كند يا
   .دانستم االن زمان مناسبي براي پرسيدن نيست

  :او گفت
براي بحث كردن نداريم ما وقتي  ،اگه پرسي در مورد جنگجويان اسكلتي راست گفته باشه -

   .ما بايد همين حاال اينجا رو ترك كنيم... اونها ترسناك ترين بدترين 
  :من گفتم
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  .نظر خوبيه -
  :زو گفت

   .جستجو نيستياين تو قسمتي از  .پسر ،نمي شه واين شامل تو -
- من سعي كردم شما رو نجات بدم ،يه!   

  :تاليا ترسناكانه گفت
   .سمت ون بريمبه  ايدب ،ياال ،اما حاال اينجايي .پرسي ،تو نبايد مي اومدي -

  :زو فرياد زد
   !نيست واين تصميم گيري به عهده تو -

   .تاليا به او اخم كرد
 لوسِ ي تو هنوز يه بچه !برام اهميتي نداره كه چند ساله اي .زو ،تو اينجا رئيس نيستي -

  !كوچولوي مغروري
   .زو غريد

از دستشون نمي توني  هرگز ،همراه مي شيپسرها با وقتي  هرگز اونقدر عقل نداري كه تو  -
  . راحت بشي

صداي غرش  .خشكمان زدناگهان همگي  .را بزندزو مي خواهد تاليا به نظر مي رسيد كه       
  . ها روشن شده است  موشكيكي از موتور چنان بلندي شنيدم كه فكر كردم 

   :كوچك با خوشي فرياد زديك بچه  .نددجيغ مي ز ها در پايين تعدادي از بزرگسال
  !پيشي -
اندازه يك وانت نيسان بود با پنجه هاي نقره اي  .ايين سرازير شدپچيز خيلي بزرگي به سمت      

از يك قطار ديده  ،يك نظر ،او را ،دو سال قبل .قبالً اين هيوال را ديده بودم. و پشم درخشان طاليي
   .او حتي بزرگتر به نظر مي رسيد ،حاال اين قدر نزديك و حضوري .بودم

  :تاليا گفت
  !حركت نكن ،1شير نمين -

   .هايش مثل فوالد ضدزنگ مي درخشيد دندان .شير چنان بلند غريد كه موهايم را درهم ريخت
  :زو گفت

  . سعي كنيد او رو گيج كنيد ،با عالمت من پخش شيد -
  :گراور گفت

                                                            
1  - Nemean 
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  تا كي؟  -
  ! بريد ،كنم تا وقتي كه من راهي براي كشتن او پيدا -
شت و ذپيكان ها سوت كشان از من گ .سر ريپتايد را برداشتم و به سمت چپ غلت خوردم     

برگشتم و ديدم كه زو و بيانكا از كپسول آپولو  .را با فلوتش نواخت توييت-توييت ريتمِگراور يك 
بدون اينكه  ،ها همگي پيكان ،شليك مي كردند ييكي بعد از ديگر ندآنها داشت .باال مي روند

شير به كپسول ضربه اي وارد كرد كه باعث  .مي شكستند ،آسيبي به پشم فلزي شير وارد كنند
گراور يك آهنگ  .در حالي كه شكارچي ها از پشت آن پرت شدند ،يك وري شود كپسول، شد آن

جس را يدر حالي كه سپرش آتاليا  ، امانواخت و شير به سمت او چرخيد ديوانه كنندهوحشتناك 
   .و شير عقب نشستراه او را سد كرد  ،داشته بودنگه 

  !خررررررر -
  :تاليا گفت

 !ببرو عق ! آره -
ور  شعله يآتش ،اما او طوري رفتار مي كرد مثل اينكه سپر ،غريد و در هوا پنجه كشيدشير      
 . بود

ماهيچه هاي  ،ناگهان ديدم شير قوز كرد .براي يك لحظه فكر كردم كه تاليا كنترل او را دارد      
ديده  ،در نيويورك ،اينقدر جنگ گربه ها را در كوچه هاي اطراف آپارتمانم .پايش داشت مي لرزيد

  . مي دانستم شير قصد دارد حمله كندكه بودم 
  :من فرياد زدم

- يه ! 
فقط مي خواستم او را از  .به جانور حمله كردماما  ،مي دانم به چه چيزي فكر مي كردمن     

كه بايد اين هيوال را به  ،ضربه ي خوبيك  ،پهلوي او را چاك دادمبا ريپتايد  .دوستانم دور كنم
جيرنگ  ،اما تيغه فقط بر روي خز او  با جرقه هاي پست سرهم ،ميو ميكس تبديل مي كرد

  .جيرنگ كرد
من با غلت . از كتم را پاره كرد حال تكه اي بزرگهمين در مرا شخم زد، شير با پنجه اش      

اما چرخيدم و  ،هزار پوند هيوال و من انتخابي نداشتم ،پريد ناو به سمت م .زدن به عقب برگشتم
   .پريدم
داشتم تقريباً  دانگي صدا كرد و  بر روي بال يك هواپيماي نقره اي مدل قديمي فرود آمدم كه     

  . ترن اييسه طبقه پ ،مي شدمپرت كف موزه بر روي 
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شير بر روي سفينه فضايي پريد و سيم هايي  .شتذگسوت كشان يك پيكان از پشت سر من      
شي شير ضربه سختي به من زد و مرا به . كردبه ناليدن شروع  ،كه هواپيما را نگه مي داشت

من  .كه داراي پره هايي شبيه هليكوپتر بود يسفينه فضايي عجيب غريب ،پرت كرد كناري نمايشي
   .و گلويش اش زبان صورتي ،داخل معده اش ،به باال نگاه كردم و غرش شير را ديدم

ربه ضاما اگر مي توانستم به داخل دهانش  ،خزش كامالً آسيب ناپذير بود. دهانشكردم، فكر      
ميان پنجه ها و دندانهايش نمي  .تنها مشكل اين بود كه هيوال به سرعت حركت مي كرد... بزنم 

   .نزديك شوم ، به اوبدون برش خوردن به تكه هاي كوچكتوانستم 
  :فرياد زدم

  !دهانش رو هدف قرار بده !زو -
كامالً به هدف نخورد و مرا از كشتي  ،شتذيك پيكان با سرعت از او گ ،هيوال خيز برداشت     

بر روي روسيه  .يك مدل خيلي بزرگ از زمين ،پرت كردشي نمايشي در روي كف موزه فضايي به 
   .استوا پرت شدم طخاز سر خوردم و 

يكي  .اما وزنش خيلي زياد بود .شير نمين غريد و خودش را بر روي سفينه فضايي ساكن كرد     
شير بر روي  ،هنگامي كه سفينه شبيه يك پاندول به سمت پايين حركت كرد .از سيم ها پاره شد

   .قطب شمال مدل زمين پريد
  :فرياد زدم

  !منطقه رو خالي كن !رگراو -
هنگامي كه  .مي دويدنداطراف آن در  ،در حالي كه جيغ مي كشيدندگروهي از بچه ها       

گراور سعي كرد  ،برخورد كردي به كف موزه نمايشسفينه آخرين سيم از سفينه فضايي پاره شد و 
كنار كره زمين  ،ديگر من در طرفتاليا از روي نرده طبقه دوم سر خورد و  .دور كندهيوال آنها را از 
   .پايين آمد

زو و . شير به هر دوي ما نگريست، در حال تصميم گيري بود كه كدام يك از ما را اول بكشد     
اما آنها به اطراف حركت مي كردند تا زاويه ي  ،كمان هايشان آماده بود .بيانكا بر باالي سر ما بودند
  . خوبي براي شليك بيابند

  :زو فرياد زد
  !مجبورش كنين كه دهانش رو بيشتر باز كنه! اصالً ديد خوبي براي شليك نداره -

  . زمين غرولند كرد شير از باالي كره
  ...من نياز داشتم .ديگري بودم يبه دنبال انتخاب ها. راف نگاه كردمطبه دور و ا
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بچه كوچك بودم  كوقتي كه ي ،به اينجاخاطره مبهمي از سفرم . فروشي وغاتسيك مغازه      
اگر آنها هنوز از  .بعد پشيمان شده بودمبخرد و  برايمآن را چيزي كه مادرم را مجبور كردم  .داشتم

  ...آنها مي فروختند
  :گفتم
  !اون رو مشغول كن ،تاليا -

  .او مهيبانه سري به توافق  تكان داد
  !آي ي ي -
شليك شد و  ،الكتريسته آبي رنگشكلي از  يكمان ياو نيزه اش را به جلو كشيد و تار عنكبوت     

   .ناگهان به دم شير برخورد كرد
- رررررررررخ.  

باالي سرش تاليا از راه او با چرخيدن دور شد در حالي كه آيجس را . شير چرخيد و حمله كرد    
  . دويدم وغات فروشيسنگه داشته بود تا هيوال را سرگرم نگه دارد و من به سمت مغازه 

  :زو فرياد زد
  !پسر ،قت خريدن سوغات نيستحاال و -
بر روي ميز  .برخورد كردمتي شرت با رديف هاي با سرعت زيادي وارد مغازه شدم در حالي كه      

. اعتراضي نكرد هخانم فروشند. اي تاريك و روشن و لجن هاي فضايي مي پريدمههاي پر از سياره 
  . شده بود از ترس پشت ماشين دخلش دوال ،او سرش خيلي شلوغ بود

نوعي كه  از هر .چندين قفسه از آنها .اكت هاي نقره اي درخشانپ -بر روي ديوار روبرو! آنجا    
  . از مغازه به بيرون دويدم ،قاپيدم و با آغوشي پر ،توانستم پيدا كنم

به نظر . اما هيچ خوب نبود ،هايشان بر سر هيوال دوش گرفته بودند زو و بيانكا همچنان با پيكان   
و با پنجه  غريدبه سمت تاليا  شير .ي رسيد شير مي دانست كه نبايد دهانش را بيشتر باز كندم

  . او حتي چشمانش را به اندازه درز هاي خيلي كوچك تنگ كرده بود .هايش به او ضربه مي زد
   .شير او را فشار داد. تاليا به شير ضربه اي زد و دفاع كرد

  :او فرياد زد
 ...ي خواستي بكنيهر كاري كه م! پرسي -
پرواز  ،در حالي كه او را. زد ي سختي ضربه ،گربهبازي  اسبابيك مثل  ،شير غريد و به او     
به فلز برخورد كرد و او بر روي كف نمايشگاه  تاليا سر. پرتاب كردتيتان موشك به يك طرف  كنان

  . سر خورد
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  :من به سمت شير فرياد زدم
- يه !  
 .پرتاب كردم ،ريپتايد را مثل يك چاقوي پرتابه .اما ريسك كردم ،خيلي دور بودم تا حمله كنم     

به . ب كنمذاما همين قدر كافي بود تا توجه هيوال را ج .به يك طرف شير برخورد كرد شمشير
  . سمت من برگشت و غريد

من حمله كردم و در همين هنگام شير پريد . تنها يك راه براي نزديك شدن به او وجود داشت     
 –. پرتاب كردم شيرغذايي فضايي را به درون دهان ي تكه بزرگي از كيسه  .ا تكه پاره كندتا مر

فشرده شده سليفوني يك بسته بزرگ از دسر توت فرنگي يخ زده و خشك.   
دهانش  ،موي خيلي بزرگ در شكمشي مثل گربه اي با يك دسته چشمان شير گشاد شد و      

سعي كردم كه در بچگي وقتي  اشتمد را احساسهمين . نمي توانستم او را سرزنش كنم .را باز كرد
  . كامالً نامطبوع بود .بخورماي فضايي ذغ

  :فرياد زدم
  !زو آماده ست -

هنگ هاي آگراور داشت يكي ديگر از آن  .يغ مردم را بشنومجمي توانستم صداي  مپشت سر    
او سعي داشت بسته غذاي . از سر راه هيوال كنار رفتمبه زحمت . زد وحشتناكش را با ني مي

  :فرياد زدم. فضايي را فرو دهد و با نفرت خالص به من نگاه مي كرد
  !ست زمان عصرونه -
. او اشتباهي كرد و به سمت من غريد و من يك ساندويچ بستني در گلويش پرتاب كردم     

  . يس بال بازي مورد عالقه ام نبوداگر چه ب ؛خوشبختانه من هميشه پرتاب كننده خوبي بودم
من دو بستني با طعم هاي متفاوت و يك اسپاگتي  ،قبل از اينكه شير بتواند دهانش را ببندد     

  . خشك شده را در دهانش پرت كردمي يخ زده 
باز كرد و بر روي پنجه هايش بلند  به شدتدهانش را  شير .چشمان شير از خشم شعله ور شد     
  .ندسعي مي كرد از من دوري كحالي كه د در ش

  :فرياد زدم
  !حاال -

  شش تا  ،تا رچها ،تا ود. معده گربه را سوراخ كرد ،ها فوراً پيكان
  . بعد او ساكت شدو . رخيد و عقب گرد كردچ ،شير وحشيانه حمله كرد
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نگهبانان امنيتي با  .مردم به سمت خروجي ها هجوم مي بردند .آژيرها در موزه ناله مي كردند     
    .وحشت آن اطراف مي چرخيدند در حالي كه نمي دانستند چه چيزي در حال رخ دادن است

فقط كمي گيج مي  ،به نظر خوب مي رسيد. او بلند شود اتگراور كنار تاليا زانو زد و كمك كرد      
  . زد
   .ا احتياط به من نگاه كردزو ب .و و بيانكا از بالكن پايين پريدند و كنار من فرود آمدندز

  .بود بامزهيه استراتژي ... اون -
- ي اون كار كرده.  

  . او بحث نكرد
يكي از راه هايي كه هيوال هاي مرده انجام مي  - ر مي رسيد كه دارد ذوب مي شودظشير به ن    

نماند و حتي به نظر مي كت خزي درخشانش باقي  زبه ج از او تا جايي كه هيچ چيزي - دهند
   .يدآبه اندازه پوست يك شير معمولي در مي  آن پوست دارد رسيد

  :زو به من گفت
  .برش دار -

   .به او خيره شدم
  چي، خز يه شير؟ اين مثل نقض حقوق حيوانات نيست؟ -

  :او به من گفت
  .االن متعلق به تووه. اون يه غنيمت جنگيه -
  :گفتم
  .تو اون رو كشتي -

  . او سرش را با ته لبخندي تكان داد
 .پرسي جكسون ،عدالته ،عدالت .من فكر مي كنم ساندويچ هاي بستني توو اين كار رو كرد -

   .خز رو بردار
اصالً به نظر نمي رسيد كه بتواند يك . صاف و نرم بود زخ. آن را برداشتم و به شدت سبك بود    

يك  –ر كرد و به يك كت يپوست تغي ،در حالي كه آن را نگاه مي كردم. تيغه را متوقف كند
  . تبديل شد –روپوش قهوه اي طاليي بلند 

  :زير لبي گفتم
- من نيست دلخواه ددقيقاً م.   

  :گراور گفت
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   .نهاي امنيتي براي مدت طوالني گيج نمي مون نگهبان .ما بايد از اين جا خارج بشيم -
 قدر عجيب است كه نگهبانان براي دستگيري ما حمله نكردهچبراي اولين بار توجه كردم كه     
مثل اينكه آنها ديوانه وار  ،تقالكنان حركت مي كردند ،ما طرفبه جز  ،آنها در همه ي جهات. اند

  . از آنها به داخل ديوار يا به سمت هم مي دويدندكمي تعدادي . به دنبال چيزي هستند
  :از گراور پرسيدم

  كار توه؟ -
  .رسيداو به موافقت سري تكان داد در حالي كه كمي خجالت زده به نظر مي 

هميشه كار . را زدم 2هنگ هاي بري مانيلوآمن تعدادي از  .گيج كننده ييه آهنگ كوچولو -
   .وندهاما فقط چند ثانيه ديگه م ،مي كنه

  :زو گفت
  .نگاه كنيد ،هاي امنيتي بزرگترين نگراني ما نيستند نگهبان -
ببينم كه از ميان چمن از ميان ديوار هاي شيشه اي موزه مي توانستم گروهي از مردان را      

خيلي دور از . تار كننده ي خاكستري شانتمردان خاكستري در يونيفورم هاي اس. عبور مي كردند
اما مي توانستم احساس كنم نگاه شان مستقيماً به  ،ما بودند كه بتوانيم چشمانشان را ببينيم

  . سمت من خيره شده بود
  :گفتم
  . اونها را گيج مي كنمن م .اونها مي خوان من رو شكار كنن .بريد -

  :زو گفت
 .ما با هم مي ريم ،نه -

  . به او خيره شدم
   ...اما تو گفتي -

  :زو با بي ميلي گفت
اين رو دوست ندارم اما نمي توان سرنوشت رو تغيير  .جستجويياين عضويي از  ،حاال ،تو -

   .اريمذپنجمين عضو هستي و ما هيچ كسي رو پشت سرمان نمي  تو . داد
  

                                                            
2  - Barry Manilow 
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        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  7  جايي كه آرتميس  ،اونجا .ن فرانسيسكوااما تو مي دوني ما داريم كجا مي ريم، مگه نه؟ س -  . او سرش را با ترشرويي تكان داد ن اچطور پدرش داشت به س: چيزي را كه آنابث در زمان رقص گفته بود به خاطر آوردم      . در سر داشت دو رگه ها نمي توانند آنجا زندگي . رودفرانسيسكو مي رفت و او به هيچ طريقي نمي توانست ب اونچه  –جادوي تيتان . خيلي نزديكه 1چون به كوهستان نااميدي ،واقعاً اونجا ضخيمه ،مه -  ن فرانسيسكو وجود داره؟اچرا؟ چه چيز بدي در مورد س -  :پرسيدم  . كنند يه مي شوند  ذبجبه اون منطقه هيوالها . خيلي آروم در حركتههنوز  –كه باقي مونده  كردم تاليا بيشتر از من  ياز اينكه احساس م. نظر برسم به ،اما همين طور نمي خواستم يك احمق ،مي خواستم بپرسم در مورد چه چيزي صحبت مي كند. او به شيشه جلوي ماشين خيره شد       .او متخصصه. تو واقعاً نمي دوني؟ از زوي احمق بپرس -  . از ابروهايش را باال برد يتاليا يك  كوهستان نااميدي چيه؟  -  . نمي توني باور نكنيطوري كه،  در حالي كه سايه اي  ،واگن باري مي تابيدي كناره  مشبكخورشيد عصرگاهي از ميان فوالد        . مبنابراين دهانم را بست ،مي داند متنفر بودم زو چقدر رسمي . ردمفكر ك ،در مورد اينكه او و زو چقدر متفاوتند. بر روي صورت تاليا انداخته بود اما بين آنها چيز . تاليا با لباس هاي موش وار و رفتار سركشش ،مثل يك پرنسس ،و كناره گير بود در سايه ها كه با حالت افسرده اي همين حاال   .سخت گيريهمان . هم وجود داشت يمشترك                                                               :حدس زدم  چي؟ -  . تاليا اخم كرد  به خاطر همينه كه با زو كنار نمي آي؟  -  :ناگهان به ذهنم خطور كردبعد   .يكي از شكارچي ها بودشبيه  يخيلي زياد، تاليا به مقدار نشسته بود 1 - Mountain of Despair 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  8  فكر كردم او قصد دارد كه مرا از مرسدس به بيرون . چشمان او به طور خطرناكي مي درخشيد       .شكارچي ها سعي كرده اند تو رو جذب كنن - من و آنابث يك مرتبه با اونها برخورد كرديم و زو سعي  ،لوك .تقريباً به اونها پيوستم ،من -  :داو تاييد كر. اما او فقط آهي كشيد ،پرت كند ن ااو گفت از انتخابم پشيم. من گفت دارم ديوونگي مي كنماو به . زو و من با هم جنگيديم -  .هاُ -  . من مجبور بودم كه لوك رو ترك كنم -  . انگشتان تاليا دور فرمان گره خورد  اما؟ -  ...تقريباً اين كار رو كرده بود اما .كرد كه من رو متقاعد كنه به نظر مي رسيد كه هر لحظه به . كرد كناره مشبك فوالدي، خورشيد را تماشاميان از او        .  هارگذاو گفت لوك يه روزي من رو كنار مي . مومي ش   .پرسي -  :او گفت ،وقتي كه داشتم او را ترك مي كردم  . بحث نكردم .احساس خيلي بدي براي او مي كردم  . از ماشين من برو بيرون ،يه لطفي به من مي كني -  :او گفت  او را بكشي؟بايد حتي اگه اين معنيش اين باشه كه  -  . انجام مي دم ،من هر كاري رو كه مجبور باشم انجام بدم -  ...اما ،مي دونم سخته كه باور كني .تو اخيراً او رو نديده اي -  :هشدار دادم  . تاليا جواب نداد  . هيچ راه ديگه اي وجود نداره. مجبوريم با او مبارزه كنيم -  :گفتم  . هرگز ،من رو كنار نگذاشتههرگز لوك ! نبودهحق با او  -  .سخته كه قبول كني حق با زو بوده. ناگوارهخيلي  -  :مگفت  . ندپرپر مي زدسايه ها مثل يك پرژكتور فيلم قديمي . سرعت مان افزوده مي شود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  9  او سرانجام از . گراور در پشت خوابيده بود. ني گراور نشستميصندلي راننده در لمبرگبر روي       . بر روي من بستآن ها را قبل از اينكه من بتونم جواب دهم او پنجره ها را روشن كرد و       .بهتره در مورد علتش فكر كنيشايد . آنابث هم مي خواست به شكارچي ها بپيونده -   .اما نمي توانم بگويم از عصبانيت بود يا از غم ،وقتي به عقب نگاه كردم چشمانش قرمز بود بعد از اينكه او  ،سعي براي تحت تاثير قرار دادن زو و بيانكا با ني موسيقي اش دست برداشت س آنها سيورا نواخته و باعث شده بود كه اين پيچك ها از تهويه ي هواي لك 1پيچك سميآهنگ  در . مي ترسيدم بخوابم. در مورد آنابث فكر كردم را تماشا مي كردم،خورشيد فرو رفتن وقتي       . جوانه زد نشسته در صندلي  ،ا آنجااز اينكه مرد بي خانمان در محوطه راه آهن ر ،به نحوي. نگاه كردم       . از روياها نترس ،اُه -  :صدايي در سمت راست من گفت  .  نگران بودم ممكن بود ببينم، مورد اين كه چه رويايي  شلوار لي اش چنان ساييده شده بود كه تقريباً سفيد به نظر . پيدا كردم شوكه نشدم ،كمك راننده تدي به نظر مي رسيد  سشبيه يك خر. كه از بين رفته بود شتزييناتو كتش پاره شده . مي رسيد اونها . نمي دونستم ،روياها نبود نصف چيزهايي رو كه در مورد آينده مي دونماگه به خاطر  -  :او گفت  . بودكه توسط يك كاميون زير گرفته شده                                                                . او انگشتش را بر لبش گذاشت  . چون كس ديگري را نمي شناختم كه آن قدر بد هايكو بسرايد  آپولو؟ -  :حدس زدم  . اونها به من چيزهاي جالبي مي گن  هاي تو دانلود مي شود  حقيقت در گوش   درويا ها مثل آهنگ هاي قابل دانلود هستن  . او صدايش را صاف كرد و بعد دستانش را به حالتي روياگونه گشود  . روزنامه هاي مصور المپ بهترننيمه از  1 - Poison Ivy  



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  10  اما . تقريباً غروب آفتابه. داريم زمان رو از دست مي ديم ،بدبختانه. به اندازه كافي سريع -  . آپولو با دهان بسته خنديد  با چه سرعتي داريم حركت مي كنيم؟. قطار -  بيرون رو نمي بيني؟. همين حاال هم دارم كمك مي كنم. هيسس -  پس تو مي توني به ما كمك كني؟ -   .هيچ كس .كنهنمي خواهر كوچولوي من مشكل ايجاد  ياراما هيچ كسي ب. حتي وقتي چيز خيلي مهمي اشتباهه. »در جريانه جستجوي انساني  وقتي يه ،دور باشيد« . زئوس بر روي قانون هاي معين پافشاري مي كنه... خب ،اه -  يه خدا به اسم فرد؟ -  . منو فرد صدا بزن. من ناشناسم - از من ... او . اين رو حتي نمي دونماما . خيلي چيزا مي دونم و خيلي چيزا رو مي بينم ،من -  . صورتش تيره شد  اما آرتميس كجاست؟ -  . تكه بزرگي از امريكا عبور خواهيم كردحداقل از  ،تصور مي كنم مي دانستم خدايان زمان سختي دارند كه به فاني ها حتي دو رگه . سعي كردم عصباني نشوم       . نمي دونم .م م م اُه، منظورت همون دختريه كه گم شد؟ ام -  :او اخم كرد  و آنابث؟ -  . خوشم نمي آداين رو  ، ازپوشونده شده پيدا رو هيوال هنوز شما ن فرانسيسكو رسيديد اوقتي كه به ساگه . اما يكي ممكنه بدونه. نه -  :آپولو گفت  در مورد هيواليي كه آرتميس ردگيري مي كرد چي؟ مي دوني اون چيه؟ -  :پرسيدم  . نبوديم نكوتاه عمر بوديم كه قابل قياس با خداياما چنان . ها بپردازند او . او حافظه قوي و چشمان تيزي داره .پيرمرد دريا ،بگرديد 1روسدنبال ن يد،نكرده بود                                                               . دريافت نميشهپيشگوي من  توسطكه گاهي داره از دانش موهبتي  1  - Nereus  حوري هاي دريايي( گايا و پانتوس، پدر نرييدها خداي دريا در يونان باستان، پسر( 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  11  رو توضيح بده يا بخواي ممكنه از يه هنرمند بخواهي كه هنرش به همين صورت هم  ،هاو -  . آپولو آه كشيد   ؟نمي توني به ما بگي پيشگويي چه معني داره ،هتواما اين پيشگوي  -  :من اعتراض كردم معني فقط با جستجو . هدف ها را مغلوب مي كنه كار اون .يه شاعر شعرش رو توضيح بده و وقتي كه شما برگشتيد ! كمي بخواب! اونچه را كه گفتم به خاطر داشته باش اما. پرسي ،شك دارم بتونم روي كمك دوباره به شما ريسك كنم. من بايد برم! به زمان نگاه كن ،آه -   .آپولو ساعتش را چك كرد  . تو نمي دوني ،ديگه عبارتبه  -  . واضح مي شه شبيه يك تونيك مدافتاده يوناني پوشيده بودم كه يك كمي . در رويايم، كسي ديگري بودم       . بود بسته شدن چشمانم ،آپولو بشكني زد و چيز بعدي كه مي دانم اما ،و هرگز در زندگي ام يك هايكو نسروده ام خسته نيستممي خواستم اعتراض كنم كه من       !دارم تونمن انتظار يه هايكو خوب در مورد مسافرت  ت شير نمين هنوز سپو. و صندل چرمي بندار پوشيده بودمبود طبقه پايين  لباس هاي زنانه ي دنبال يك دختر  ،و داشتم به سمت جايي مي دوم. مثل يك شنل بر روي دوشم قرار داشت اما مي توانستم ترس موجود . براي اين كه بتواند صورت او را واضح ببينم ،خيلي تاريك بودهوا        !عجله كن -  :او گفت  . شدم كه خيلي محكم به دستم چنگ زده بود يكشيده م داشتيم در ميان چمن هاي . يك ميليون ستاره بر باالي سر ما مي درخشيد. شب هنگام بود        !او ما رو پيدا مي كنه -  . در صدايش را بشنوم باغ بسيار زيبايي . هوا را بسيار خوشبو كرده بود ،بلند مي دويديم و رايحه ي هزاران گل متفاوت   :يد،گفتشاو در حالي كه مرا مي ك  . من نمي ترسم -  .سعي كردم با او صحبت كنم   .معرض خطر مرگ بوديم ، درمثل اينكه ،بود و دختر هنوز داشت مرا از ميان آن رد مي كرد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  12  رداي نقره ايش در زير نور . موهاي بلند مشكي بافته شده اي داشت كه بر پشتش افتاده بود       !تو بايد بترسي - هر دو . او مرا به پشت يك بوته ي خار كشيد و هر دوي ما افتاديم. ما به باالي تپه اي دويديم      . ور ضعيفي مي درخشيدن استاره ها ب باغ به نظر خيلي آرام مي . نمي دانستم چرا دختر مي ترسد. خيلي سنگين نفس مي كشيديم اين تنها  . پدرم ، پيشباالي كوه ،ما بايد به اون سمت بريم. خيلي قويه 1الدن. نه اين يكي -  :دختر گفت  . شكست داده اماون هم دست خالي   را،هيوال تا من هزار -  . ن تر به نظر مي رسيدئصدايم عميق تر و خيلي مطم   .نيازي نيست فرار كنيم -  :به او گفتم  . قوي تر از هر زمان ديگري. و من احساس قدرت مي كردم. رسيد كه او بود  مثل اين ،دلواپس به نظر مي رسيداو واقعاً . رنجش موجود در صدايش مرا شوكه كرد      . راه ممكنه اما تو نمي توني جايزه رو مستقيماً بدست . ياو رو بفريبمجبوري تو . داشته باشي منبايد -  :دختر موافق كرد  . به پدرت اعتماد ندارم -  :گفتم  . به من عالقه داشت اونها مرا عاق ... خواهرهايم، اگه اونها بفهمن . الدن مرا متوقف مي كنه. مسمن مي تر... من  -  خوشگله؟ ،خب چرا تو به من كمك نمي كني -  :با دهان بسته خنديدم  . تو مي ميري. بياري                                                               :دختر گفت  .مثل اينكه راه ديگه اي جود نداره ،خب -  . ايستادم در حالي كه دستانم را به هم مي ماليدم  .مي كنن 1 - Ladon   



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  13  باال آمد و  ،تانش لرزيدشبعد انگ. يك تصميم دردناك گير كرده است سر بر دبه نظر مي رسي       .وايستا - او دختر اقيانوس  .اين رو به من داد ،1ونمادرم پلي. اين رو بگير ،اگه مجبور شدي بجنگي -  . سنجاق سر سفيدي از روي موهايش برداشت مثل يك صدف  ها،هبا نور ستار. سوسو ضعيفي زد سنجاق نفس كشيد ودختر بر روي سنجاق        . قدرت جاويدانگي ام .با اينه اقيانوسو قدرت . بود پافشاري  تاما تمام چيزيه كه من مي تونم انجام بدم اگه تو بر روي لجاجت. ممكنه نتونه -  :او تاييد كرد  خوشگله؟ ،وري اين الدن رو مي كشهطيه سنجاق سر؟ چ -  :خنديدم  . از اون يه اسلحه بساز. بگيرش -  :او به من گفت. براق درخشيد اين تيغه را بايد . ده كنماگر چه من معموالً ترجيح مي دم از دستان خالي ام استفا .سبكه -  :گفتم  . تا وقتي كه يك شمشير برنزي آشنا را در دست داشتم ،بلندتر و سنگين تر شددر دستانم  سنجاق ،و وقتي آن را انجام دادم. و سنجاق سر را گرفتم نشستممن . صداي دختر قلبم را آرام كرد        . كني از اين كه درباره  لقب. در يك زمان غير منتظره جان گرفتكه  جريان آبي .2آناكالسموس -  :دختر غمگينانه گفت  چه بنامم؟ يك هيس  .قبل از اينكه بتوانم از او تشكر كنم صداي لرزاني در ميان چمن به گوش رسيد         . از دريا به بيرون رانده شده اي ،اش بدوني                                                               :او گفت  . گراور بازويم را تكان مي داد. ني نشستميكامالً راست بر روي صندلي راننده لمبرگ  !اينجاست ناو! خيلي ديره -  :و دختر گفت ،هيس مثل خالي شدن باد الستيك يك ماشين 1  - Pleione  2  - Anaklusmos 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  14  فلزي جمع  كناره يزو و بيانكا كامالً كنار  ،تاليا. لودگي ام را بپرانمآ سعي كردم حالت خواب       !ياال ،ستادهيقطار وا. صبح شده ،پرسي - ديده مي درختان كاج  كه بر روي آنها، تك و توك بودند، برفي هاي بيرون كوهستان. شده بودند تاني براي نام يوناني باس. موسسآناكال. و به آن خيره شدم ،خودكارم را از جيبم بيرون كشيدم        . نگ از ميان دو قله مي درخشيدرخورشيد قرمز  شد، و از چيز . كه در خوابم ديدم ،ن بودم آن همان تيغه اي استئاما مطم .يك شكل متفاوت. ريپتايد                              . زو نايت شيد بودكه ديده بودم، آن دختر  .ديگري هم مطمئن بودم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  15  . يمه بودرسيد ،در ميان كوهستان آرميده بودكه ما به حول وحوش يك منطقه اسكي كوچك     .روممي  1اسنوبردبه  يك گراز با من   فصل دوازدهم سقف كابين ها با برف پوشيده شده بود و تپه هاي كثيفي از برف كنار . هوا سرد و سبك بود  . خوش آمديد3نيو مكزيكو 2به كلودكرافت  :عالمتي مي گفت سايه هايي به سياهي قير  ،بر روي دهكده پديدار بودندكه درختان كاج بلند . خيابان كپه شده بود حتي با كت  ،رسيديم ،كه حدود نيم مايل از خطوط راه آهن دور بود ،وقتي كه به خيابان اصلي  . اگر چه صبح آفتابي بود بر روي دهكده انداخته بودند، به گراور در مورد مكالمه ام با آپولو در  ،هنگامي كه قدم مي زديم. داشتم يخ مي زدمت شيرم سپو تقالي مرگبار ديگري در  ،براي شورا خدايانش ،آرتميسبه موقع قطع نظر از نجات اما مي دانستم  ،نمي خواستم گراور را بترسانم .خيلي افسرده نشوممان هاي  سعي مي كردم به خاطر شانس       . اما ما بايد اول به اونجا برسيم .خوبه ،حدس مي زنم -  . گراور ناراحت به نظر مي رسيد  . ن فرانسيسكو پيدا كنماروس را در سكه چطور او گفته بود بايد ن -صحبت كردمشب قبل  جمعه آينده . ژنرال گفته بود كه آنابث فقط تا زمان انقالب زمستاني زنده خواهد ماند. پيش داريم يك مدرسه، : مي توانستيد هر چيزي را كامالً از اينجا ببينيد. ما در وسط شهرك توقف كرديم       . مدآ يمو او چيزي در مورد قرباني گفته بود كه از معني آن اصالً خوشم ن. رفقط چهار روز ديگ .بود بار روتعدادي كابين اسكي و يك مغازه خوا ،دسته اي از مغازه هاي گردشگري و كافه ترياها                                                               . نه راهي براي خروج .نه كرايه ي ماشين .تاكسينه  .نه هيچ ايستگاه اتوبوسي ،هيعال -  :تاليا در حالي كه به اطراف نگاه مي كرد گفت  . فروشي 1  - Snowboardic  2  - Cloudcroft  3 ‐ New Mexico  



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  16  بيانكا و من مغازه  ،پرسي .يدا برذبراي گرفتن غ ردو نفشما وره طخيلي خوب، چه  -  . تاليا آه كشيد  .و شيريني و كاغذ روغني -  :گراور روياگونه گفت  . آره، قهوه خوبه -  :زو گفت  !يه كافي شاپ هست -  :گراور گفت به نظر . همديگر را در جلوي مغازه خواربار فروشي ببينيمدقيقه بعد  پانزدهموافقت كرديم كه        . شايد اونها بتونن به ما مسيري رو نشون بدن. ميبارفروشي رو چك مي كنوخوار مقدار كافي برف براي اسكي وجود : با ارزشي در مورد كلودكرافت فهميديم نكاتدر مغازه        . اما او آمد ،مي رسيد كه بيانكا براي همراهي با ما كمي ناراحت است و خروج  دو هيچ راه ورو. هاي پاكني يك دالري مي فروخت بارفروشي موشرومغازه خوا .نداشت انه، اما حداقل يه ساعت طول اون پايين كوهست. بگيريد 1ردوگُوشما بايد يه تاكسي از آالم -  :فروشنده با شك و ترديد گفت  . خودتان يك ماشين داشته باشيد به جز اينكهآساني وجود نداشت  بعد ما بيرون . من يك موش پاكني خريدم ،فروشنده به نظر خيلي تنها به نظر مي رسيد       . و چند صد دالر خرج بر مي داره. مي كشه كه به اينجا برسه يشنهاد پببينم كس ديگه اي در مغازه هاي ديگه  ،ن برموعاليه، من مي خوام به پايين خياب -  :تاليا غريد  . ايستاديم ايوان مغازهآمديم و در  به خاطر  ،همه ي دو رگه ها. مي كند يمي دانستم چقدر احساس بي قرار .اجازه دادم او برود       . ولي بهر حال مي خوام چك كنم ،مي دونم -  :او به من گفت  ...اما فروشنده گفت -  . ديگه اي داره نمي توانستيم فقط يك جا ما  . شتنددا 1توجه تياسمشكالت ك ،واكنش هاي ذاتي جنگاوري مان                                                              1  - Alamogordo 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  17  شته ذكردم كه تاليا هنوز از گفتگويمان در مورد لوك در شب گ ياحساس م ،همچنين. صبر كنيم هرگز براي صحبت رو در  ،بهر حال... منظورم اين است . بيانكا و من ناشيانه كنار هم ايستاديم       . ناراحت بود مطمئن نبودم چه بگويم . هرگز با بيانكا قبالً تنها نبودم و .نبودمراحت خيلي رو با دخترها  اما . وقتي كه بانو آرتميس رفته ،كلمه ي مناسبي باشه » خوشحال« ن نيستم ئمطم -  . خوشحال باشي... مي دوني ...تا وقتي كه. نه -  مگه نه؟ ،ي ها عصباني نيستيچهنوز از دست من براي پيوستن به شكار -  . او لبهايش را جمع كرد  ؟ر ميادشكارچي بودن چطوري به نظ...خب -  :پرسيدم  . شايد اين كار مشتري بيشتري براي مغازه جذب مي كرد. اشتمذگ ايوانبر روي نرده موش   .موش قشنگيه -  :او در نهايت گفت  . مخصوصاً حاال كه او يك شكارچي و ديگر چيزها بود به نظر مي . به نحوي حاال احساس آرامش بيشتري مي كنم. شكارچي بودن كامالً عاليه ن تر از قبل به نظر او مطمئ. سعي مي كردم تفاوت ها را ببينمكه در حالي  ،به او خيره شدم       . باشه جاويدانگير طحدس مي زنم به خا. رسه هر چيزي اطراف من آهسته تر حركت مي كنه موهايش را به عقب . ديگر صورتش را در كاله سبز پنهان نكرده بود. بيشتردر آرامش . مي رسيد او . فهميدم كه پانصد سال يا هزار سال ديگر بيانكا دي آنجلو دقيقاً مثل امروز به نظر خواهد رسيد لرزه ايبا . نگاه مي كرد مكامالً در چشمان ،وقتي كه صحبت مي كردو  .برده و گره زده بود                                                                                                                                                                                                   . است كه مي خواست به او دلگرمي بدهم كه همه چيز رو به راهمثل   ،به من نگاه كرد طورياو   . يم من رو درك نمي كنهنيكو تصم -  :بيانكا زير لب گفت  . اما بيانكا همچنان دوازده ساله به نظر برسد ،داشته باشد ،بعد از اين كه من مرده بودمخيلي  ،ديگري ممكن است يك گفتگو مثل اين با يك دو رگه  1  -  attention deficitناتواني در كنترل رفتار به  يا بي قراري هاي رفتاري به خاطر كمبود توجه و. مربوط به علم روانشناسي   .خاطر محرك هاي آني، كه اغلب باعث بيش فعالي نيز مي شود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  18  مثل آنابث  ،اونها. ن دارهوكمپ دو رگه ها تعداد خيلي زيادي بچه ي نوجو. او خوب ميشه -  :گفتم درم رو نجات اتو روي زندگيت ريسك كردي كه من و بر. خودت رو سرزنش نكن پرسي - .خيلي از اين خوبي ها رو او قبالً در حق من كرده -  . سه كه دوستي مثل تو دارهناو خيلي خوش شا. آنابثه منظورم. اميدوارم او رو پيدا كنيم -  . بيانكا براي موافقت سري تكان داد  . براي اون همه كار ميكنن هرگز در مورد ترك كردن نديده بودم، اگه تو رو . منظورم اينه كه تو واقعاً شجاعي. بدي و  از كافي شاپ بيرون آمدندبا پاكت هاي كلوچه و نوشيدني  ،چند صد يارد دورتر گراور و زو       . تو پسر خوبي هستي ،ونبه غير از ا. بسيار خوب -  . او خنديد  حتي با اينكه من تو رو توي مسابقه تسخير پرچم به زمين زدم؟ -  . تعريفش مرا شوكه كرد  . تو پسر خوبي هستي. نيكو جاش امنه ،فهميدم كه اگه آدم هايي مثل تو اونجا باشن. نيكو در كمپ احساس راحتي نمي كردم كه  فهميدماما  ،عجيب بود. نها هنوز برگردندآبه نوعي نمي خواستم  .به سمت ما به راه افتادند خيلي آسانتر از بيرون رفتن با زو  ،بهر حال. او خيلي بد نبود. صحبت كردن با بيانكا را دوست دارم فكر مي كنم مقدار زيادي . يه وديعه بانكي براي ما گذاشتند. والدين ما مردند ،ما گفتيم كه -  ه؟نورم مادر يا پدر فاني توظهرگز با والدينتون زندگي نكرديد؟ من -  . ل مي رسهبه نظر خيلي قب. فكر مي كنم يه مدرسه شبانه روزي در دي سي بود -   .او اخم كرد  ور كجا مدرسه مي رفتيد؟ست اُنيكو چيه؟ قبل از وِ داستان تو و -  :از او پرسيدم  . نايت شيد بود   . ابروهايش در هم گره خورد  چرا؟ -  . بعد نيكو و من رو به اون مدرسه برد. يه وكيل يه دفعه اومد تا مدتي مراقبمون باشه. پول



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  19  و در يه هتل . راه طوالني رو طي كرديم. يادم مياد مهم بود. مجبور بوديم يه جايي بريم - يه روز يه وكيل ديگه اومد و ما رو با خودش . نمي دونم... و بعد. چند هفته اي رو مونديم به دي  ، اولآورد شرقاو ما رو به . او گفت كه حاال وقتشه كه اون هتل رو ترك كنيم. برد هيچ چيز در مورد آنها عادي به نظر . نيكو و بيانكا دو رگه بودنداگر چه . داستان عجيبي بود       . ور رفتيمست اُو ما به وِ. ينبعدشم به م. سي هانه امي دونم خودخو. به خاطر همين بود كه اينقدر مي خواستم به شكارچي ها بپيوندم -  . تكان داداو به موافقت سري   فقط شما دو تا؟. ي دوران زندگيت دنبالت داشتي نيكو رو همه ،پس تو ،خب -  :پرسيدم  . نمي رسيد فقط نياز  -اشتباه نكن -  من عاشق نيكوام. اما زندگي و دوستان خودم رو مي خواستم ،ست به عنوان  ،م يه سيكالپسدوقتي فهمي ،احساسي كه داشتم .شته فكر كردمذدر مورد تابستان گ       .چه طوريه ،بيست و چهار ساعته باشي بزرگترِ بدون اينكه يه خواهرِ ،داشتم بدونم زندگي چيز ...  صحبت مي كرديدداشتيد در مورد چه چيزي . زو به نظر بهت اعتماد داره -  :گفتم  . درك كنم ،آن چه را كه بيانكا در مورد آن صحبت مي كردمي توانستم . دارم ،بردار كوچكترم اده نجات دتوضيح دادن تالش براي از  ،نوشيدني ها و كلوچه ها از راه رسيدندوقتي گراور و زو با   ...من فقط .نه واقعاً ،منظورم اينه! نه -  تو داشتي استراق سمع مي كردي؟. كاله نامرئي كننده... چطور تو مي  -  . اش در هم رفت چهره  . يه چيزايي در مورد ژنرال ،اخوريذديروز صبح در عمارت غ -  :گفتم ،قبل از اينكه بتوانم جلوي خودم را بگيرم  كي؟ -  رد جستجو؟ومخطرناكي در  يك كلوچه زغال اخته برداشتم و آن . و قهوه براي خودشان، شكالت داغ براي بيانكا و من. شدم   آيا بلوط ديگه اي داري؟ ،گراور. م هاي رديابي رو انجام بديمبايد طلس -  :زو گفت  . نگاه غضبناك بيانكا را كه به من مي كرد ناديده بگيرمتوانستم قدر خوب بود كه تقريباً 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  20  مثل يك  .دداشتم مي پرسيدم مشكل چيست كه يك نسيم شمال خش خش كنان عبور كر       . او خشكش زد  ...من فقط بايد . فكر مي كنم -  . مي جويدبا همه بسته بندي اش او داشت يك كلوچه سبوس دار را    ....ام م م -  .گراور زمزمه كرد هوا تازه با رايحه ي گل هاي وحشي و پرتو . كه در ميان زمستان گمشده شده باشدبهاري تند باد  . مثل اينكه سعي مي كرد چيزي بگويد ،تقريباً مثل يك صدا  - و چيزي ديگر. خورشيد معطر شد ناگهان پرنده ها از . انداخت ،صاوير پرنده ها تزيين شده بودكه با تگراور فنجان قهوه اش را        .فنجونت ،گراور -  . زو نفس نفس زد  . يك هشدار . جير جير كرد امپاكني  موشِ. كوچك يدسته اي از قمري ها - فنجان كنده شدند و پرواز كردند ما دور او جمع شديم و سعي . از روي برف بخار مي كردكه  ،گراور كنار فنجانش فرو افتاد       . يل هاي واقعيبخز واقعي س. ها رفت و به ميان درختشد او از روي نرده دوان دوان خارج  آنها . جنگجويان اسكلتي ظاهر بشوند ناينكه دو تا از اولي زشهرك رسيده بوديم قبل ا هما به لب       . بايد از اينجا بيرون بريم -  . به پشت سرش نگاه كرد مثل اينكه داشت دنبال مي شد. داشتاو نيزه اش را در دست    ! خيلي خب، بلندش كنيد -  :گفتتاليا   ه ه ه ه ه آآآآآآه -  :گراور ناليد  . او افتاد ،نمي دونم -  :گفتم  شده؟ شگراور چ... من فقط! هي -  :گفت ،ي كه دوان دوان از خيابان باال مي آمدلتاليا در حا  . چشمانش مي پريدو  ،او مي ناليد. بلند كنيمكرديم او را  آنها حاال  ،به جاي پوشش خاكستري شان. ا بيرون آمدنداز ميان درخت ه ،از طرف ديگر جاده



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  21  وست شفاف خاكستري و چشمان پاما همان  ؛يونيفورم هاي آبي پليس نيو مكزيكو را پوشيده بودند اقرار مي كنم داشتم به اين فكر مي كردم كه چقدر با مزه است كه . تفنگ هايشان را كشيدند       . زرد را داشتند وقتي كه جنگجويان  ،هنياتم را خيلي زودذاما  .د چگونه يك تفنگ را شليك كنندنها ياد گرفته انآ اما . آيجس مارپيچ مانند بر روي بازويش جان گرفت. تاليا ضربه اي به دستبندش زد       . عوض كردم ،اسكلتي اسلحه هايشان را به سمت من نشانه رفتند چون گراور غش كرد و بر روي او  ،اما بيانكا مشكلي داشت .هايشان را كشيدند زو و بيانكا كمان  . ريپتايد را كشيدم اگر چه مطمئن نبودم در برابر تفنگ چقدر مفيد خواهد بود      . بر روي من زوم شده بود بي ميليبا چشمان زرد درخشانشان . جنگجويان توجهي نكردند دو . اما بعد من صداي خش خش برگ ها و ساقه ها را شنيدم – شروع كرديم به عقب نشيني       .عقب نشيني -  :تاليا گفت  . تكيه كرد ن انيامن دوازده تا از آنها را در اسميت س. اسكلت ها كجا هستند بقيه يكنجكاو بودم كه        . ما محاصره شده بوديم. ت سر ما ظاهر شدندشپ ،تا اسكلت ديگر در جاده مثل  ،صداي كليك مانند ، يكاو صداي تلق تلقي در آورد. به جز اينكه او در حال صحبت نبود       . تلفن همراهش را به سمت دهانش برد و در آن صحبت كرد ،ناگهان يكي از اسكلت ها. مه بودديد . اسكلت ها فرستاده شده بودند كه ما را پيدا كنند. م دارد چه اتفاقي مي افتددناگهان فهمي        .وانخخوردن دندان خشك بر روي است شركت مي مهماني كاملي در به زودي ما . اين اسكلت ها حاال داشتند برادرانشان را خبر مي كردند                                                               . 1وايلد اي از هديه. نه، هديه -  :او اعتراض كرد  .اينجاست -  :گفتم  .نزديكه -  :گراور ناله كنان گفت  .كرديم 1  - Wild به معني وحشي كه چون در متن در بعضي از جاها به عنوان اسم خاص آمده تلفظ آن را وارد متن كردم . 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  22  او در . اما در مورد شرايطش نگران بودم ،نمي دانستم او در مورد چه چيزي صحبت مي كند      شايد اون طوري گراور رو در . چهار تا از ما  .تا از اونهارچها. ما مجبوريم تك به تك بجنگيم -  :تاليا گفت  . مبارزه كندكه تر از آن مك ،شرايطي نبود كه بتواند راه رود اما من چشمانم را بر روي اسكلت  ،درختان به خش خش افتادند ،باد گرمي در ميان تنگه وزيد       !ايلدو -  :يدلگراور نا  .موافقم -  :زو گفت  .  نظر نگيرن به ياد آوردم كه لوك . نگاه پر از كينه ژنرال را بر روي سرنوشت آنابث به ياد آوردم. ها نگه داشتم اما مي  ببينم،گلوله را مي توانستم نمي گويم . شد زمان كندگذر . اولين اسكلت آتش كرد       . حمله كردمو        . خيانت كرداو  به چطور هاي آبي را در اقيانوس احساس مي  مثل همان روشي كه جريان ،توانستم مسيرش را احساس كنم ميان كمر او  درپتايد را يبعد ر. من بازو هايش را از ناحيه آرنج بريدماسكلت باتومش را در آورد و   . آن را با لبه تيغه منحرف كردم و حمله را ادامه دادم. كردم . تلق تلق كردندهايش از هم باز شد و به صورت توده اي بر روي آسفالت خيابان  استخوان       . چرخاندم و او را از وسط به دو نيم كردم دندان هايش  ،دومين اسكلت. تقريباً به سرعت استخوانها حركت كردند تا دوباره بر هم سوار شوند تا وقتي كه دو اسكلت ديگر از پشت به من  ،فكر كردم دارم كارم را خوب انجام مي دهم        . رت كردمپاما تفنگش را در ميان برف . بهم زد و سعي كرد كه شليك كندمن به سمت  را گلوله ها كند  فشار. من نمرده بودم... هان چيزي را فهميدمگنا. صورت بر روي خيابان افتادم با        !پرسي -  :تاليا جيغ كشيد  . شليك كردند   . كتم ضد گلوله بود! نيمخز شير ن       . اما آنها به من آسيبي نرسانده بود .مثل يك هل دادن از پشت ،شده بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  23  سومين و سمت ان ها به زو و بيانكا شروع به شليك پيك. تاليا به دومين اسكلت حمله كرد       شايد نيروي پشتيبان اسكلتي ها . از سمت چپ ما بلند شدلدزر ومثل يك بصداي خرد شدني        . نها را بغل كندآكه مي خواهد  دبه نظر مي رسي ،با آغوشي باز به سمت درختان ،گراور آنجا ايستاده بود. چهارمين اسكلت كردند اسكلتي كه من از وسط . شدم و يك باتوم پليس برداشتملند ببر روي پاهايم . داشت مي رسيد سرهايشان فضاهاي خالي زو و بيانكا مستقيماً در . آنها وجود نداشت كردن راهي براي متوقف      . و به دنبال من مي آمد. نصفه كردم حاال كامالً دوباره درست شده بود يكي از . تهي آنها عبور مي كرد جمجمهها فقط سوت كشان از ميان  شليك مي كردند اما پيكان تازيانه وار چاقوي شكارش را بيانكا اما . بيانكا پريد و من فكر كردم او مردني است يآنها بر رو آنها ما را به عقب . اسكلت هاي باقي مانده نسبت به او محتاط بودندحاال اما  ،بيانكا سعي كرد       !وباره اون كار رو بكندخب،  -  خنجر زدن شانسي؟ .نمي دونم -  :بيانكا به طور عصبي گفت  چطوري اين كار رو كردي؟ -  :زو پرسيد   .ماندبرجا  سشفقط توده كوچكي از خاكستر و نشان پليو اسكلت در ميان شعله هاي آتش منفجر شد        . بيرون كشيد و آن را در سينه ي اسكلت فرو كرد ها داشتند  هساق. دنددرخت هاي پشت سر اسكلت ها داشتند مي لرزي. هيچ كسي جواب نداد       نقشه؟ -  :گفتم ،وقتي عقب نشيني مي كرديم  .داشتندهل دادند در حالي كه ما را در طول باتومشان نگه مي  خيابان وارد ين گرازي كه ما تا حاال ديده بودم به داخل ربزرگت ،و ناگهان با يك غرش نيرومند       يه هديه -  :گراور زير لب گفت  . ترق تروق مي كردند ه ي زپوزه صورتي رنگ كثيف و عاج هايي به اندا ،سي فوت بلنديبا  ،يك گراز نر وحشي بود. شد   . اي پوشيده شده و چشمانش وحشي و عصباني بود پشتش با موهاي قهوه. پارويي يك قايق



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  24  قدرتش بسيار زياد بود آنها بر فراز درخت ها پرواز  .و سه اسكلت را با عاج هايش به كناري راند       !رييييييييت -  .مثل يك گراز فرياد كشيد هاي  استخوان ،جايي كه به تكه هاي كوچك خرد شدند .كردند و به سمت ديگر كوهستان افتادند بايد گراور را مي . زو و بيانكا شيرجه كنان از سر راه آن كنار رفتند. را تاب داد عاج هايشو        !ريييييت -  :گراز غريد  !نعمتي از طرف وايلد ،اون يه هديه ست -  :گراور گفت  . اون رو بكشيم نيموبتوفكر نمي كنم ما  ،1اون يه گراز اريمانتنينه -  :فتگ ،كند ظرامشش را حفآزو درحالي كه سعي مي كرد   . آماده مي شد كه حمله كند ،گراز غريد و بر روي زمين پنجه كشيد  !اون رو نكش -   :اما گراور فرياد زد ،تاليا نيزه اش را باال آورد  . بعد گراز به سمت ما برگشت  . ران و بازو هايشان همه جا مي چرخيد                                                               پس چه جوري يه نعمته؟ ،خب -  :بيانكا گفت  !البته، اون وحشيه -  :گراور گفت  !ن مي خواد ما رو بكشهاو -  :تاليا گفت  . ما در جهت هاي متفاوت دويديم و براي يك لحظه گراز به نظر گيج مي رسيد  !متفرق شيد! مباركي دارمآره، احساس  -  :گفتم  . راهي كوهستان نشود ،از اكسپرسرگي تا او با پوزه  دمكشي 1  - Erymanthian 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  25  او سريع تر . بيانكا حمله كردو به  رنجيداما گراز  ،به نظر يك سوال كامالً بي طرفانه از من بود      دور شد و پشت سر جانور  گرازاو با غلت زدن از جلوي سم هاي . از آنچه من فكر كرده بودم دويد را پودر  » خوش آمديدبه كلودكرافت « ش را تازيانه وار تكان مي داد و عالمت عاج هاي گراز       . بلند شد ن بودم هركول يك مرتبه ئمطم .به ياد آورمافسانه مربوط به گراز را مغزم را به كار گرفتم تا .  كرد اميدوار . داشتم ،گراز كه چندين شهر يونان را شخم زده بود قبل از اينكه هركول او را رام كندخاطره مبهمي از يك . اما نمي توانستم به ياد آورم او چگونه پيروز شد ،با چنين چيزي جنگيد در حالي كه با  ،گراور در اطراف گراز مي رقصيد .او و بيانكا در جهات مخالف هم مي دويدند        ! ديدبه حركت كردن ادامه ب  -  :زو فرياد زد  . بودم كه كلودكرافت در مقابل حمالت گراز وحشي غول پيكر بيمه شده باشد اما من و تاليا جايزه . تكه تكه كندو سعي كرد او را  غريدني اش مي نواخت تا وقتي كه گراز  دفاع از خودش  وقتي گراز به سمت ما آمد تاليا اشتباهي كرد و آيجس را براي. بدشانسي را برديم ما . گراز به ما حمله ور شد. شايد آن نماد شباهت بسيار زيادي به يكي از بستگانش داشت       . نماد مدوسا باعث شد گراز از خشم بغرد. باال كشيد و ما مي . مديسر بااليي مي دوي بر رويچون داشتيم  ،فقط تقال مي كرديم تا از او جلو بيفتيم پيدا كردم كه نيمي از آن در زير برف  همن يك خط راه آهن كشيده شد ،در طرف ديگر تپه      . كه گراز مجبور بود آنها را شخم زند در حاليخت جاخالي دهيم ردتوانستيم از اين و آن  كه گراز غرش كنان پشت سر ما در حالي بازوي تاليا را گرفتم و ما در طول خط آهن دويديم         .از اين طرف -  .مدفون بود يك  بر روي يك پل سه پايه قديمي ،آنبعد از . يك تونل سر پوشيده ديدم ن،در مقابل ما       . خدايان را شكر ،سم هايش براي اين يكي كار ساخته نشده بودند .تپه پايين آيد ي دامنه دوقتي كه سعي مي كرد از شيب تنمي لغزيد  و سر مي خورد گراز. بود   !دنبالم بيا -  . ايده ي احمقانه اي داشتم. گسترده شده بودتنگه 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  26  اما او را كشيدم و او بي ميل  -نداشتم ،وقتي براي اينكه بپرسم چرا – از سرعتش را كاستتاليا      درخت هاي  ،در حالي كه ما را تعقيب مي كرد ،نيگراز ده تُتانك پشت سر ما يك . به دنبالم آمد كوهستان به يك تنگه  پاي ما، در زير. پل بوديمي لبه  برما . سفيد شده بود 1گچصورتش مثل   !نه -  :تاليا جيغ زد  . تاليا و من به ميان تونل دويديم و از طرف ديگر خارج شديم  . خرد مي كردزير سم هايش سنگ ها را  هتخت كاج را در هم مي كوبيد و سبز داشت قسم مي خورم كه صورتش . او به سمت پايين نگاه كرد و آب دهانش را فرو برد       !حاال -  :بر سر تاليا فرياد زدم  . با بيشترين سرعت آن را مي شكافتگراز به داخل تونل سر پوشيده يورش برد در حالي كه   . وحشي شده بود سچشمانش از تر  ! نمي تونم -  :تاليا داد زد  .احتماالً وزن ما رو تحمل مي كنهپل  اين! ياال -  :گفتم  . گراز درست پشت سر ما بود  . ختم مي شد رو به پايين، در حدود هفتصد فوتي ،پوشيده از برف مستقيم به . گراز داشت از سمت تونل حمله ور مي شد. نداشتيم ،وقتي براي اينكه بفهمم چرا       . رنگ مي شد به طرف  كشيدم ومان را از لبه ي پل كنار دبا تاليا گالويز شدم و خو. ) B( بيي نقشه . سمت ما سر ل و برف گ ،بر روي صخره هابرد  اسنوما بر روي آيجس مثل يك . بردم كوهستان كناره او نمي توانست به . گراز اقبال كمتري داشت. ت پايين مي رفتيمعرسبه از سراشيبي  .خورديم شد كه  حمله ور كوچك بنابراين همه ي ده تن هيوال بر روي پل سه پايه .سرعت تغيير مسير دهد يك تنگه سقوط آزاد كرد و بر روي  درون بهبا يك غرش نيرومند گراز . در برابر وزن او فرو ريخت                                                               . دفرود آمخيلي بزرگ  پوووووووفبا يك  بزرگ توده ي برف     .در اين حالت در زبان فارسي از كلمه گچ استفاده مي شودبه معني يخ استفاده كرده بود، اما  Iceنويسنده از كلمه  -  1



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  27  من . هر دويمان به سختي نفس مي كشيديم. پايمان را كشيديم ،تاليا و من براي ايستادن      كنار ما گراز . فرو رفته بودتاليا سوزن هاي كاج در موهاي . زخمي شده بودم و خونريزي داشتم همه ي آنچه كه من مي توانستم ببينم موهاي زبر پشتش . وحشي داشت مي غريد و تقال مي كرد به نظر نمي رسيد صدمه . كامالً در برف گير كرده بود،  1همثل بسته هاي عايق بندي شداو . بود چرا نمي  .چرا توي اتوبوس آپولو اونقدر عجيب غريب شده بودياين توضيح مي ده  -  .احمق نباش -  . چشمانش همان عصبانيت معمولي را داشت ،در پايين كوهستان بوديمبه سالمت حاال كه        . تو از بلندي مي ترسي -  .به تاليا نگاه كردم  . نمي توانست برودهم جاي ديگري اما . اي ديده باشد ه تماشاي گراز تقال كنان در برف بما . چند دقيقه بعد زو و بيانكا و گراور به ما پيوستند       !اينجا اين پايين -  :فرياد زدم  يييييييييييي؟ه -  :گراور فرياد زد ،ما باالي سردر كه  ،يباً داشت مرا در برف ها مي كوبيدرتق  ها از بلندي مي ترسه؟ دختر زئوس لرد آسمان... اون فقط. روم باشآ. نه، نه -  ...اگه به كس ديگه اي بگي، قسم مي خورم -  . هاي كاج را از موهايش بيرون كشيد بعد سوزن .او نفس عميقي كشيد   ؟خواستي در اين مورد صحبت كني                                                               .برام توضيح بده چرا اينقدر مطمئني كه اين گراز يه نعمته -  . درخت كريسمس باخته است بهاو هنوز به نظر مي رسيد كه مبارزه اي را   . صبر كن -  :تاليا غضب ناك گفت  . ما بايد از اون استفاده كنيم. موافقم -  :زو گفت   .نعمتي از وايلد -  :گفت ،به نظر آشفته مي رسيدحاال اگر چه  ،گراور. ايستاديم 1  - Styrofoam packing )ماده سفيد جامدي كه براي بسته بندي و عايق بندي به كار مي رود) استيرفوم . 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  28  اي كاش وقت بيشتري براي جستجوي اين ... اي كاش . بر پشتش سوار بشيمما بايد  -  . گراور به موافقت سري تكان داد   .سوار هاي گراز1چرانگاو... تفريح جالبيه، مثل  -  :گفتم  مي دوني اين گراز چقدر سريع مي تونه سفر كنه؟. اون ما را به سمت غرب مي بره -  :گراز را معاينه كردگراور پريشان خاطر  اي وقتي كه او آزاد مي شد راهي بر. يباً گراز شروع كرده بود تا در ميان توده برف پيشروي كندرتق  . اما به سمت گراز رفت و بر روي پشت او پريد. گراور به نظر نمي رسيد به من گوش دهد  چي رفته؟ -  . اما حاال او رفته. اطراف داشتم جلوي  ينواخت و سيب تند آهنگ كاو ي. گراور ني اش را برداشت. وجود نداشت شمتوقف كردن ي قهنوز فضاي بسيار زيادي براي ما با. رفت و بر روي گراز پشت گراور پريداو با خستگي راه      .عاليه ،تيكاموفرمان ات -  :تاليا زير لب گفت  . زد تا آن را بگيردمي زور  ،ديوانه شد زو گرا.  سيب شناور شد و چرخان درست باالي بيني گراز قرار گرفت. گراز پرت كرد اين نعمت  -شما دو تا مي دونيد گراور از چي داري صحبت مي كنه. يه لحظه صبر كنيد -  :گفتم .زو و بيانكا به سمت گراز حركت كردند  . مانده بود هرگز فكر نمي كردم بتونم ... تو اون رو در باد احساس نكردي؟ اون خيلي قوي بود ،البته -  :زو گفت   ؟وحشي                                                                . كردم احساس رو نمن حضور پ، گرازورود  ي هظلحدقيقاً در  .البته ،لرد دنياي وحشي -   .او به من خيره شد مثل اينكه من يك احمق هستم  چه حضوري؟ -  . دوباره حضورش رو احساس كنم 1  - Cowboy 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  29  . تحمل كند ستمي توان مبود كه باسن آنما گراز را تا غروب آفتاب رانديم، كه خيلي بيشتر از       .مي كنيم ديدنخدايان  1قراضه دانياز   :فصل سيزدهم بر روي يك مسواك بزرگ فوالدي بر روي يك جاده شني  يفرض كنيد تمام روز در حال سوار ناپديد شدند و اي دور فاصله  درها ه ري ندارم اما كوظرد اين كه چقدر راه پيموديم نودر م       . از چقدر راحت استراين طوري متوجه مي شويد كه سواري با گ. باشيد تا علف و بوته هاي خار كم پشت شده بود . به مايل ها سرزمين خشك و مسطح داده شد ،جايشان نوشيدن آب گل آلود  او شروع به  . وقتي كه شب شد، گراز كنار بستر يك نهر ايستاد و غريد       )آيا گرازها چهار نعل مي روند؟(  .وقتي كه ما در بيابان چهار نعل مي رفتيم وقتي كه گراز با بيرون كشيدن كاكتوس ها مشغول بود ما . هيچ كس نياز نداشت متقاعد بشود       . ما بايد وقتي او داره مي خوره پياده بشيم.  ين دور تر از چيزيه كه او خواهد رفتا -  :گراور گفت  . ي آن را هم، سوزنها و هجويدرا از زمين بيرون كشيد و آن را  2د، بعد يك كاكتوس ساگوآروكر بعد ما اردك وار به بهترين وجهي كه با زخم هاي سواري مان مي . ديمياز پشت آن به پايين سر در يك طرف جاده . د قرار داشتوطرفه كه تا نيمه با شن پوشيده ب در مقابل ما يك جاده دو       . نگاه كن ،نمي تونم اون رو سرزنش كنم -  :تاليا گفت  .او كوهستان را بيشتر دوست داره -  :حدس زدم  . به سمت شرق برگشت ،و چرخيد و به عقب ،آروغ زد ،گراز جيغ كشيد ،بعد از سومين كاكتوس ساگوآرو و يك نوشيدن ديگر از آب گل آلود      . دور شديم ،تيمتوانس چوبي كه در و يك خانه . خيلي كوچك مثل يك شهرك وجود داشت يها دسته اي از ساختمان                                                              1 -Junkyard چون با  را مناسب ديدم قراضه دانيبراي اين كلمه معني . مكاني كه وسايل كهنه و قراضه جمع و فروخته مي شود  .مفهوم متن فصل سازگارتر بود 2  - saguaro  مكزيك و جنوب امريكاست رويش آنگونه اي كاكتوس غول پيكر گل دار كه منطقه ي. 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  30  يك مغازه ساندويچي كه به نظر نمي رسيد از وقتي كه  پنجره هاي آن با تخته پوشيده شده بود، روي آن با يك عالمت كه  ،نما گچ سفيد شده باشد و اداره پستباز  ،زو نايت شيد به دنيا آمده بود آن سو تر دسته اي تپه . به صورت كج بر باالي در آويزان بودو  » 1گيال كلو آريزونا« : نوشته بود اطراف شهر در مقابل آن خيلي . اما ناگهان متوجه شدم كه آنها تپه هاي معمولي نيستند... بود  او بلوط هايش را بيرون آورد و آنها را در شن . ر مي رسيدظگراور باد را بو كرد و عصبي به ن       ؟داشته باشيتو يه گراز ديگه تو آستين  فكر نمي كنم -  :او به گراور نگاه كرد  . كنيمنمي اين جا ماشين اجاره اي پيدا ما  ،كه همن مي گ بهچيزي يه  -  :تاليا گفت  .صبر كنيد -  :گفتم. بود كه به نظر مي رسيد تا ابد ادامه دارد داني قراضهآنجا يك  .پشته هاي خيلي بزرگي از ماشين هاي قديمي، اسباب و آهن هاي قراضه بود ،تپه ها. مسطح بود هيچ براي من ب كردند كه تآنها خودشان را در الگويي مر. و سپس ني هايش را نواخت انداخت                                                               . گراور معذب به نظر مي رسيد  يه هيوال؟ -  :تاليا پرسيد  .اون خوشه اونجا، اون باعث نگرانيه -  :گفت ،گراور در حالي كه به سمت چپ اشاره مي كرد  . اُه، خفه شو -  .اون كوچولوي بدشكل -  :زو پيشنهاد كرد  كدومش منم؟ -  :پرسيدم  . نه اونجاواون پنج تا د ،اونها ماييم -  :او گفت  . اما گراور دلواپس به نظر مي رسيد ،معني نداشت 1 - Gila Claw, Arizona  



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  31  مبارزه بعدي .  اما بلوط ها دروغ نمي گويند. حس نمي كنم كه معنايي نداره من هيچ بويي - تپه هاي فلزي  ،با فرو رفتن تقريبي نور خورشيد. اشاره كرد داني قراضهاو مستقيم به سمت         ...ما هيچ كدام از ما . رد شويم قراضه دانياز  تصميم گرفتيم كه شب را آنجا اتراق كنيم و در صبح       . شبيه يك سياره بيگانه به نظر مي رسيدند نمي . زو و بيانكا پنج كيسه خواب و تشك هاي فومي از كوله پشتي هايشان بيرون كشيدند       . بزند دانينمي خواست يك شيرجه بازيافت گونه در تاريكي به قراضه  جادو شده باشند  يداما با ،چون كوله هايشان خيلي كوچك بود ،انجام دادند دانم آنها چطور آن را متوجه شدم كه كمان ها و تير دان هايشان هم جادويي . كه اين قدر وسيله در آنها جاي مي گيرد در  فوراًآنها  ،اما شكارچي ها وقتي آنها را الزم داشتند ،در اين مورد فكر نكردمواقعاً هرگز . ندبود خيلي . كرديم و تاليا يك شوك الكتريكي به آنها انداخت تا يك آتش براي كمپ مان ايجاد كندبنابراين من و گراور تخته هاي قديمي را از خانه ويران شده جمع  ،شب به سرعت سرد شد       . وجود نداشتند ،بودندو وقتي كه آنها الزم ن. نددپشت شكارچي ها ظاهر مي ش بدون هيچ نور شهري كه آسمان را نارنجي رنگ  ،آنجا ميليون ها از آنها وجود داشت. حق با او بود  . ستاره ها بيرون اومدند -  :زو گفت  . نا كجا آباد باشيدي كوچك در ميانه  ي به يك شهر روح زدهراحت و آسوده بوديم كه شما مي توانيد در هنگام ورود همان قدر زود ما  تمام صورت هاي فلكي به خاطر . در روز هاي قديم بيشتر از اينها بود. اين كه چيزي نيست -  :زو گفت   .حاال هرگز واقعاً كهكشان راه شيري رو نديدم من تا. شگفت انگيزه -  :بيانكا گفت  . كند   . زو ابرويش را باال آورد  . طوري صحبت مي كني مثل اينكه تو انسان نيستي -  :گفتم  . آلودگي نوري انسانها ناپديد شدند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  32  حشي جهان اتفاق مي چيزي هايي كه براي مناطق بكر و و من براي. من يه شكارچي ام - شايد اگه من قهوه ي . من داشتم قهوه مي خوردم و باد وزيد. به خاطر قهوه بودشايد  -  :گراور گفت  . سري تكان داد توافقراي مزو با ناراحتي ب  . سر جاشون مي گذاشتچيزا رو  ،ن اينجا بوداگه فقط پ -  . مشكالت  آلودگي نوري فكر مي كرداو هنوز داشت به ستاره ها نگاه مي كرد مثل اينكه او هنوز داشت در مورد . گراور آهي كشيد       ! ر مي كنهيره تغياهميشه د. متنفرماز اين زبان  -  . زو دستانش را با غضب باال آورد   .توفقط  ،توه نه ،توونه  . و براي انتهاي جمله -  :تاليا گفت  . يبراي شروع جمله استفاده مي كن ور تواما تو،  -  .توونه  ،تو -  :تاليا حرف او را تصحيح كرد  اين رو ميشه در مورد توو هم گفت؟. مهمه ،افته اما دل آن را  ،اد نداردتكامالً مطمئن بودم كه قهوه هيچ ربطي به اتفاقاتي كه در كلودكرافت اف       ...بيشتري بخورم  در مورد موش پاكني و پرندگان كوچكي كه ناگهان زنده شدند وقتي . نداشتم كه به گراور بگويم كه اون  مي خواين بود؟ منظورم اينه كه مي دونم تو گراور تو واقعاً فكر مي كني اون پ -  . فكر مي كردم ،كه باد وزيد بعد از اين كه اين . اما او حضور داشت. نمي دونم چطور يا چرا. او براي ما كمك فرستاد -  :گراور اصرار كرد  . باشه اين . قصد دارم دوباره به نيومكزيكو بيام و مقدار زيادي قهوه بخورم ،جستجو به پايان رسيد   :گفت ،تاليا در حالي كه به بيانكا نگاه مي كرد  . برمببين  نمي خواستم اميدهاي گراور را از. جواب ندادم  . بودم نزديكمن خيلي  .دو هزار سال داشتيماين كه ما در  هبهترين راهنمايي



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  33  تعداد . بين بردي زچيزي كه مي خوام بدونم اينه كه تو چطوري يكي از اون زامبي ها رو ا - ما بايد بفهميم كه چطوري با اونها . وجود دارهيه جايي، اون بيرون، بيشتري از اونها  اما مال من روي اون جنگجو ها اون طوري عمل . بله ،برنز آسماني. اون دقيقاً مثل مال منه -  :زو گفت  .شايد چاقوت خاصيت خاصي داره -  :گفتم  . چاقو رو فرو بردم و او در شعله ها ناپديد شدط من فق. دونمنمي  -  . را تكان داد شبيانكا سر  . بجنگيم مون برنامه  در ضمن ما بايد براي حركت بعدي. ما جواب رو پيدا مي كنيم. اشكالي نداره -  :زو به او گفت  . ر مي رسيدظر اينكه همه داشتند به او نگاه مي كردند ناراحت و معذب به نبيانكا به خاط  . شايد بايد در نقطه ي مشخصي از اسكلت وارد بشه -  :گفتم  .  نكرد شتيم بايد به سمت غرب حركت مون ذگ دوونيوقتي كه ما از وسط اين قراضه . ريزي كنيم ترن هوايي پرت شده  مثل اينكه او از شيب انتهاييِ ،او واقعاً عجيب غريب به نظر مي رسيد       !نهاونجا ! نه -  :او گفت  . اما بيانكا در اين مورد از ما جلو زدتقريباً داشتم اعتراض مي كردم كه من و گراور تجربه هاي خيلي بدي در اين شهر داشته ايم        . فكر مي كنم اون الس وگاس باشه. ترين شهر بريماگه يه جاده پيدا كنيم مي تونيم سر جاده يه ماشين بگيريم و به نزديك . رو ادامه بديم   . بيانكا يك نفس ضعيف كشيد  چرا؟ -  :زو اخم كرد  . باشد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  34  وقتي كه داشتيم مسافرت . نيكو و من. كنم ما براي مدتي اونجا مونديم من فكر مي...من - كه او و نيكو  در مورد اين ،گفته بودچيزي را كه بيانكا . به ذهنم رسيد يبد ناگهان فكر واقعاً       ....و بعد من يادم نمي آد. مي كرديم اونجا طوري طراحي شده كه تو  .آنابث و من اونجا به تله افتاديم ،گراور ،چند سال قبل -  :گفتم  صبر كن، كازينو التوس چيه؟ -  :تاليا گفت  . اُه، عاليه -  :گفتم  مي دوني؟اين رو چطوري  -  . چشمانش گشاد شد  نبود؟ 1احتماالً هتل التوس و كازينو ،ا اون هتلي كه شما در اون مونديدبيانك -  :گفتم  . فكر مي كرد ،بود كه او هم داشت به همان چيزي كه من فكر مي كردمبه چشمان گراور نگاه كردم و احساسم اين . را به ياد آوردم ،براي مدتي در يك هتل مانده بودند وقتي بيرون . ما در حدود يه ساعت اونجا مونديم. هرگز نمي خواي كه اونجا رو ترك كني ر يتغياونجا  ،تن دي سي برگشتيدنگشته شما به واشذكه وقتي كه تابستان گتو گفتي  -  .زو اخم كرد و ابروانش با دلواپسي گره خورد  . من نمي خوام در مورد اين صحبت كنم ،لطفاً. من يادم نمياد... من -  . تو گفتي يه نفر اومد و شما رو بيرون آورد -  :به ياد آوردم  . نه، نه، اين ممكن نيست -  :بيانكا گفت  . رهذاون باعث ميشه زمان خيلي سريع بگ. شته بودذاومديم پنج روز گ                                                               :زو گفت  ...اما .بله -  . ومد كه مترو اونجا باشهتو يادت نمي ا. كرده بود 1 - Lotus Hotel and Casino 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  35  چه  آمدن زمان بيرون براي مدتي از ،حدس زدم او مي دانست. چشمان تاليا غمگين شد        . روكيده و پير نيستندچاو به دستانش خيره شد مثل اينكه مي خواست مطمئن شود كه   .من اين قدر پير نيستم ... من. غيرممكنه -  :گفتبيانكا   . بود رئيس جمهور او حدود هفتاد سال قبل. يس جمهور قبلي نبودئآر ر .دي .اف ،بيانكا -  :زو گفت  . آر مي دانستم .دي .كه من در مورد افبود تمامي چيزي آن  ،چون جداً   ؟2آر درايو .دي .مثل اف -  :من پرسيدم  .آر .دي .اف ،فرانكلين -  :بيانكا گفت  ودور يا فرانكلين؟ئت -  . ردزو آب دهانش را فرو ب  .1رزولت -  .بيانكا مدتي فكر كرد  يس جمهور بود؟ئو قبل از او چه كسي ر -  :زو پرسيد  . يس جمهور را گفتئاسم درست ربه ما او   . احمق نباش -  :بيانكا گفت  يس جمهور كنوني امريكا چيه؟ئبيانكا مي توني بگي كه اسم ر - چطوري  .اما چطوري؟ ما فقط براي يه ساعت اونجا بوديم و به سختي از اونجا فرار كرديم -  :من گفتم  . شما از اونجا بيرون اومديد. يكو سالميدن مهمترين چيز اينه كه تو و. چيزي نيست بيانكا -  . حسي داشت                                                               اين همه اونجا موندن از اونجا فرار كنيد؟ زشما تونستيد بعد ا 1  - Roosevelt  2  - FDR Drive 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  36  . قبل از اين كه او بتواند جواب دهد ما توسط نوري درخشان از پايين جاده كور شده بوديم       اما كي؟ چرا او اين كار رو كرد؟  -  ...  و. يه مرد اومد و گفت وقتشه كه اونجا رو ترك كنيم .من كه به تو گفتم -  . بيانكا به نظر مي رسيد كه مي خواهد گريه كند آمده باشد كه  ،كمي اميد داشتم كه آپولو باشد. چراغ هاي جلوي يك ماشين از ناكجا ظاهر شد و  ،خورشيد بودي اما موتور بسيار بي صداتر از ارابه  ،دوباره به ما يك وسيله براي سواري بدهد يك گام عقب بروم نوك يك  مقبل از اينكه بتوان. ين دقيقاً كنار من باز شددر عقبي ماش       . ليموزين مرگبار سفيدي سر خورد تا در مقابل ما بايستدما كيسه هاي خوابمان را قاپيديم و از سر راه كنار رفتيم هنگامي كه  .بعالوه نيمه شب بود وقتي كه صاحب شمشير از ماشين خارج شد  .هايشان را كشيدند انمشنيدم كه زو و بيانكا ك       . شمشير گلويم را لمس كرد ام چون او داشت نوك شمشير در زير چانه  ،مجبور بودم. خيلي كند به سمت عقب حركت كردم يك ژاكت موتور سواري مشكي موهاي خيلي كوتاه، مدل ارتشي، او مرد درشت هيكلي بود با        هستي ولگرد؟ ،حاال اين قدر سريع نيستي -  . بيرحمانه خنديد. فرو مي كرد سايه عينك دودي اش . يك پيراهن اندامي سفيد و چكمه هاي كماندويي ،جين مشكي ،چرمي حفره هايي پوچ  –تم كه چه چيزي پشت آن عينك است سچشمانش را مي پوشاند اما من مي دان   كدوم بانو؟ -  :پرسيدتاليا   . نانم رو جلوي يه بانو بي سر نمي كنمو من هرگز دشم. د كه تو رو ببينهاما كسي مي خوا ،سرت رو به عنوان يه غنيمت بردارم دوست دارمالبته من .  اين يه مالقات دوستانه ست -  . او نوك تيغه اش را كمي بيشتر در چانه ام فرو برد  . رد و اسلحه هايمان بر روي زمين افتادتان را به صدا در آوشاو انگ  !افراد ،آزاد -   .خداي جنگ به دوستانم نگاه كرد  .ريزا -  :غريدم  . بودكه با شعله ي آتش پر شده 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  37  او شمشيرش را پايين آورد و مرا به كناري هل داد  . شنيدم كه تو برگشتي ،خب ،خب -  . ريز به او نگاه كردا .  او گفت   .تو با جماعت خيلي خوبي وقت گذروني نمي كني ،وسئدختر ز ،تاليا -  . ريز در انديشه فرو رفتا:  - ريز؟ كي داخل ماشينه؟كارت چيه ا  نمي ريد يه ساندويچ بگيريد؟ فقط چند لحظه اي وقت  ،تا وقتي منتظريدچرا همه ي شما  -  . او چانه اش را به سمت بيانكا و زو گرفت   .رو اونها  مخصوصاً. ي شما رو ببينه بقيهشك دارم او بخواد  ،هاُ -  . لبخند زد ،لي كه از توجه او لذت مي بردريز در حاا ناگهان دوباره به  مغازه ساندويچيداخل  رنو. ريز بند انگشتانش را دوباره به صدا در آوردا       . بعالوه مغازه ساندويچي بسته ست -  :گراور ادامه داد  . ريزلرد ا ،اريمذنمي  وتنها پيش تو وما او ر -  :زو گفت  . پرسي رو مي گيريم . به راه افتادند اريز از روي نفرت به من نگاه كرد يان ساندويچرستورستانم با اكراه به سمت دو       . او همه چي رو تحت كنترل داره .او بزرگ و قويه .شنيديد پسره چي گفت -  :ريز گفتا  . ريز فريب خورده باشدفكر نمي كنم ا. ر برسدظبه ن من تر از احساسئسعي كردم صدايم مطم       . من اين رو درستش مي كنم. بريد -  :به دوستانم گفتم  سر بزي؟پ ،چي داشتي مي گفتي -  . چرخيد »  باز است« سمت به  » بسته است« تخته ها از روي در كنده شد و عالمت . حيات برگشت   :او گفت  . و بعد در ليموزين را مثل يك شوفر باز كرد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  38  فراموش كردم چطور با جمالت كامل صحبت . كجا بودمفراموش كردم . نامم را فراموش كردم        . فكم افتاد. وقتي او را ديدم       . مثل من فراموش كار نيست ،بيداو نسبت به بي ا. رفتارت باش راقببرو تو ولگرد و م - چهره . فر خورده بود بشاري از طره ها آوشيده بود و موهايش مثل پاو يك لباس ساتن قرمز . كنم و  ،با روشني خيره كننده يچشمان ،آرايش كامل. اش زيباترين چهره اي بود كه تا كنون ديده بودم نمي توانم بگويم او چه شكلي بود يا حتي رنگ موهايش يا  لحظه، با فكر كردن به آن       . دكه مي توانست قسمت تاريك ماه را روشني بخش ،لبخند يك الهه ده مرتبه از او . انتخاب كنيد مي شناسيد،زيباترين زن بازيگري را كه . چشمانش چي بود الهه آن را كه باشد،  هرچي ،گ چشم مورد عالقه تانرن ،مورد عالقه تان رنگ موي. زيباتر بود بعد مثل آن زن بازيگر . شبيه آنابث شد يبراي لحظه اي او كم ،من لبخند مي زد هوقتي او ب       . داشت آن موقعيت را درك  خب... بعد. مدتلويزيوني كه من از كالس پنجم نسبت به او جذب مي ش او يك آينه جال داده به اندازه يك بشقاب غذاخوري به دستم داد و مجبورم كرد كه آن را         .لطفاً ،اين رو نگه دار. آيا خيلي مهربون نيستي -  . او لبخند زد  .گفتم» آه  ،ها ،ما« كنار او فرو رفتم و چيزي شبيه به  صندليدر   . من آفروديت هستم .تويي پرسي ،آه -  :الهه گفت  . كرديد لبش را دوباره زد اگر چه نمي توانستم ايرادي در آن  او به جلو تكيه داد و رژ. باال نگه دارم شبراي يك . چرا نمي توانستم يك جمله كامل بسازم؟ او فقط يك زن بود. مي خواستم جواب دهم       براي چي اينجام؟ ،تو مي دوني -  :او پرسيد  . ببينم   . من نمي دونم... من -  :گفتم  . خيلي محكم بازويم را نيشگون گرفتم  .صبر كن... چشمه هاي جوشان  آبگيربا چشماني شبيه . بانوي خيلي زيبا



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  39  كه او  م به من مي گفت،احساس. بشنوم ،با دهان بسته ،راريز بيرون ماشين مي توانستم خنده ا       هنوزم تكذيب مي كني؟. عزيزم ،اُه -  :آفروديت گفت نها اوه گا ،منظورم اينه كه .رفته يك موضوع از دستمورد صحبت در  .لطفاً .اُه، آرتميس -  . آفروديت چشمانش را چرخ داد  !آرتميس دستگير شده است -  پس چرا تو توي اين جستجو هستي؟ ،بخ -   ؟نمي دونم درباره چي صحبت مي كني -  :گفتم  . هنم شفاف شودذكه  شد مرا عصباني كرد و باعث ،آن بيرون ،بودن اوي ايده . بشنود ،گوييمكه مي را  اي مي تواند هر كلمه كه مجبور شدند آرتميس را زنداني  با اون عزيز هاي بيچاره اين طوري فكر نمي كني؟  ،به طور نفس گيري زيبا باشه ، اون الهه مي بايستدستگير كنند ومي خواستند يك الهه ر به نظر مي رسيد كه يك ايراد ميكروسكوپي در . آفرويت مجبورم كرد كه آينه را باالتر نگه دارم        !را پيدا كنيم اون هيوالبايد . واقعاً بد ،يه هيوالي واقعاً ،را تعقيب مي كرداما او يه هيوال  -  .اعتراض كردم  !چقدر كسل كننده. همدردي مي كنم ،كنن ه بمن . در اين جستجو هستن بقيهاين دليل اينه كه  م،اما پرسي عزيز. يه هيوال ،هميشه -  . كنار چشمش يافته است و ريميلش را تجديد كرد اما چشمانش يك جواب درست و حسابي از  ،نمي خواستم جواب دهم. به شدت مي تپيدقلبم        . عالقه مند ترم تودليل    . ا ديده اممن اين روياها ر .كمك كنمبهش مجبورم  -  :گفتم  !دقيقاً -  . زد دآفروديت لبخن  .آنابث در خطره -  . دهانم بيرون كشيد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  40  يه جستجو براي پيدا كردن ! چقدر اين شكارچي ها كسل كننده هستن ،چون واقعاً! البته -  ؟اين كارا رو كرديد شما -  شي؟ بدزدكي خارج فرستادن بلك جك براي اين كه تو رو پيدا كنه؟ كمك كردن براي اينكه بتوني از كمپ فكر مي كني اون اتفاقي بود؟  تو ،استول به فوبه دادناون تي شرت سمي كه برادران  -  :او گفت   چي؟ -  : به او خيره شدم  . ، منماينجادر تو بودن دليل   به كنار، همه ي اينها .توام طرف من ،پرسي -  . در آورد 1كسك تستاو صداي   . اون منظور من نبود... منظورم اينه ! نه -  !ابهذجواقعاً  !تو حتي در مورد او رويا مي بيني ،آه - اما . ار او همون جا بمونهذاگه از من بپرسي ميگم ب. نجات دادن آرتميس .هآ هآ هيه هيوال، آ ه گم ،تو مي دوني كه آنابث نزديك بود به شكارچي ها بپيونده. نيازي نيست بگي. اُه، عزيزم -  ...هرگز نگفتم ،يه لحظه صبر كن، من -   ...يه جستجو براي عشق واقعي  مي توني او رو از اين كار نجات  ،و تو عزيزم! اين بود كه او بخواد زندگي شو دور بندازهمثل  -  ...مطمئن نبودم -  . سرخ شدم  نه؟ متوجه شدم  ،آن را پايين آوردم همين كهاما  ،نفهميده بودم كه همچنان آينه را نگه داشته ام       . من خوب به نظر مي رسم. اُه، آينه رو پايين بيار -  :آفروديت دستور داد  ...اه -  !اين خيلي رمانتيكه. بدي                                                               . كه ماهيچه بازو هايم گرفته اند 1  - tsk-tsk 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  41  آرتميس و هيوال رو فراموش  ،اونها. شكارچي ها دشمنان تو هستن. پرسي، حاال گوش كن -  :آفروديت گفت اما سالها از وقتي كه ما يه داستان . ارمذات رو به عهده ي خودت مي ئيمن جز .نه، نه -  :دستش را تكان داد آفروديت با تندي  مي دوني او كجاست؟ -  . تو فقط بايد روي پيدا كردن و نجات آنابث تمركز كني. اونا مهم نيستن. كن و دوم اينكه معني حزن . صبر كن، قبل از همه چي، من هرگز در مورد عشق صحبت نكردم -  .مي گذره ،عاشقانه ي حزن انگيز خوب داشتيم آيا اونها اجازه دادند كه چيزي . نگاه كن 1به هلن و پاريس. ز غلبه مي كنهعشق بر همه چي -  :آفروديت قول داد  !انگيز چيه يا اين  ،و نه فقط به خاطر اينكه او صورت زيبايي داشت. او واقعاً زيبا بود. لبخند زداو مهربانانه        .ورمهظمن ،قلبم. نمي دونم اون كجا داره ميره... اما -  . فقط قلبت رو دنبال كن. اون اهميتي نداره. پوف -  اونها باعث شروع جنگ تروا و كشته شدن هزاران آدم نبودند؟ -  بينشون بياد؟ غير ممكن بود كه او وقتي كه در مورد عشق صحبت . او خيلي زياد به عشق ايمان داشت. چيزها ئن نبودن از اين كه تو مگه نه؟ مطم ،ندونستن نصف ماجراست، به طور زيبايي دردناكه -  :آفروديت گفت  . مي كند دو به شك بماند كه داره گريه ام مي  ،ابهذاون قدر ج! عاشق كي هستي و كي عاشق توه؟ اُه، شما بچه ها                                                               :او گفت  . نه، نه، اون كار رو نكن -  :گفتم  .گيره    .را دزديد و اين كار باعث آغاز جنگ تروا شد )Leda(  هلن دختر زيباي زئوس و لداپاريس شاهزاده ي تروا كه  -  1



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  42  نه، من . خيلي آسون و كسل كننده باشه و،تي برااجازه نمي دم كه اين  ،و نگران نباش - بتونن قلب پسري به خوبي تو رو  ،آرزو مي كنم كه همه ي دختراي من. جذابي خيليتو  -  . مشكل ديگه اي نساز. واقعاً همه چي مهياست -  :به او گفتم  .اُه، فقط صبر داشته باش . دودلي. نگيدلت. اشتمذكنارگ برات كمي سوپرايز او به طور . هيچ چيزي برندار. در قلمروي شوهرم مراقب باش ،پرسيو . حاال، بهتر بري -  . اشكي شد آفروديتچشمان   . بشكنن به بيرون كشيد و به داخل شب از ماشين مرا  ،ريز شانه ام را چنگ زداما در ماشين باز شد و ا       سه؟وستافيورت هظچي؟ من -  :پرسيدم  . حساسه ،شا آشغاالش و جواهراي بدليو ترسناكي نسبت به آت  بودن در كنار او مرا عصباني و بي  ،شهاما همي ،چيز احمقانه اي بود كه به خداي جنگ بگويم       را من رو نمي كشي؟ چ ،خب -  :جواب پس دادم  ...اگه به من بود. كه ما اينقدر مهربونيم -  براي چي؟ -  . سپاسگزار باش. انسي ولگردتو خوش ش -  .ريز مرا از كنار ليموزين به عقب هل دادا  . گفتگويم با الهه ي عشق پايان يافته بود  . بيابان مي برد لمپي ها اينه كه تو حرف اُ. اما ببين، من يه موقعيت دارم. من عاشق كشتن توام ،جداً -  :او گفت  . مثل اين كه باالخره چيز هوشمندانه اي گفته بودم ،سري تكان داد تموافق رايريز با  . پروا مي كرد نمي تونم ريسك كنم و اون رو از . ممكنه باعث شروع بزرگترين جنگ در كل تاريخ باشي                                                              1از طرفي، آفروديت فكر مي كنه تو مثل يكي از اين ستاره هاي اپراهاي صابوني. دست بدم 1  - soap-opera نمايش هاي راديويي و تلويزيوني پر احساس و كم ارزش . 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  43  . اما نگران نباش. بشم دكشتن تو باعث ميشه كه تو نظر اون ب. يا چيزي شبيه اون هستي تو شمشيرم  ،خيلي زود.. . يكي از اين روزا بچه، ،به زودي. مرده ارو فراموش نك ممن قول رستوران ساندويچي و تمام شهر گيال كلو رفته  ،جاده. ليموزين رفته بودوقتي كه بلند شدم        . مين افتادمزبه . چرخيد درجه در ميان ابري از بخار قرمز رنگ 360 ،او بند انگشتانش را به صدا در آورد و دنيا       . گم شو... اما حاال. مبارزه رو شروع مي كنم ،وقتي كه خوب و آماده بودم. ارباب طعنه ها ،اما تو هيچي پيش نمي بري. ولگرد ،نيستبد  -  . او لبخند كجي زد  وريه؟طبهبودي اون قوزك پات چه  .چرا صبر كنيم؟ من يه بار تو رو شكست دادم -  . مشت هايم را بستم   .ياد مي گيريريز رو خشم ارو براي جنگ باال مياري و اون وقت تو  هاي آهن قراضه در همه  كوه. قراضه ها ايستاده بوديمي دوستانم و من در ميان محوطه . بود هيچي  ،گفت. شوهرش مراقب باشيمدوني توي قراضه  ،او گفت. ن نيستمئاه، مطم اُه، -  :دروغ گفتم  ؟مي خواداو از تو چي  -  :بيانكا پرسيد ،وقتي كه در مورد آفروديت به آنها گفتم  .سمت كشيده شده بود آفروديت . مراقب باش پرسي. الهه ي عشق يه سفر اختصاصي نمياد كه به توو اون رو بگه -   .زو چشمانش را باريك كرد  . برنداريم در مورد چه  تتوانست احساسات مرا بخواند و حس مي كردم او دقيقاً مي داند كه من و آفروديهني بين مان، او معموالً مي ذبا ارتباط . به من نگاه مي كرد به شكل مسخره اي گراور داشت       . تو نمي توني به آفروديت اعتماد كني. مبراي اولين بار با زو موافق -  :تاليا گفت  . گمراه كرده وا ره خيلي از قهرمان    ؟چطوري بايد از اين جا خارج بشيم ،خب -  :گفتم ،كه موضوع را عوض كنم مي كردمدر حالي كه آرزو   . چيزي صحبت كرده ايم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  44  بر روي  كه چقدر خوب مي توانستم چرخ دادن چشمانش شدمكامالً شوكه  ،در نور ماه كامل       چطوري اين رو مي گي؟ -  . اون طرف غربه. اون طرفي -  :زو گفت كه خيلي سخت مي شد آن را  ،بعد به سمت صورت فلكي شمالي ،او به سمت غرب اشاره كرد        . كه اون طرف غربه اينهكه معنيش . دب اكبر در شماله -  :او گفت. خودم را ببينم در نور ماه مي كه  توده هايي از اشيا فلزي. هاي قراضه رسيده بوديم به قله ي يكي از كوه        !بچه ها، نگاه كنيد -  . قطع كردگراور صحبت مان را   .طوري رفتار مي كني مثل اينكه اون واقعيه -  .لف بي ارزشييه مخا. اون خرس خوبيه. ارذيك كمي احترام ب -  . زو به نظر دلخور مي رسيد  . آره اون خرسه ،اُه -  :مگفت  . ستاره ي ديگر نيز آنجا وجود داشتتعداد  زيادي تشخيص داد چون  اي ه، ارابه سرهاي شكسته ي اسب هاي برنزي، پاهاي فلزي از مجسمه هاي انساني: درخشيد امروزي، و وسايل اسباب تعداد بيشتري در ميان  ،ن ها سپر و شمشير و ديگر اسلحه هاشكسته، تُ ماشين هاي  ،يخچال ها ،كه با نور طاليي نقره اي به طور ضعيف مي درخشيد اييمثل ماشين ه   . يك تبر به دو نيم شده بودبا مثل اينكه . از يك طرف شكسته شده بودتاج   قراضه؟ -  .داشترب ،جواهر آراسته شده بود اكه ب ،راگراور يك تاج طاليي نقره اي   . خدايانه قراضه ي قبرستون وسايل جا، اين .همون طور كه پرسي گفت، به هيچ دست نزنيد. هستن ،آره -  :تاليا با غضب گفت  . نبعضي از اونها مثل طالي واقعي اَ...  وسايل نصبركنيد، او -  :بيانكا گفت  . تور كامپيوتر هايلباسشويي و مان



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  45  طاليي و سكه هاي نقره اي مي  در حالي كه كنار بشقاب هاي. تپه دويد نپايي او به سمت       ! نگاه كن -  :بيانكا گفت  !اين جديه -  . تاليا تاج را به سختي از دستش خارج كرد  !خوشمزه ش -  . گاز زد و شروع به جويدن كرداز تاج را  او نقطه اي  قراضه؟گفتي اين به تو  - ها اون. پرت ميشه بايد همين جا بمونه دونيهرچي كه به اين قراضه . جاستناون به علتي اي -  ...اما -  .بندازش بيانكا -  . زو عصباني شد  !اين مثل شمشير پرسيه -  . از تحير برآورد يفرياد ،ل شديدبوقتي كه كمان لرزيد و به يك گيره مو شبيه هالل ماه ت  !شكارچين يه كما -  . او يك كمان برداشت كه با نور نقره اي در نور ماه مي درخشيد. چرخيد بيايد از  ،حاال ياال. اين جا انداخته ميشن ،بنا به علتي اين وسايل، .پرسي ،حق با زوه -  . او نگاه سختي به من كرد  با يه يخچال قاتل بجنگيم؟مجبور بشيم كني  فكر مي -  :پرسيدم .محكم گرفترا  او ميله نيزه اش  . از اين جا خوشم نمي آد  -  :تاليا گفت. انداختبيانكا با اكراه گيره مو را دور   . يا طلسم شده ن،معيوب   . اما تاليا من را ناديده گرفت  .اين دومين مرتبه ست كه تو با زو موافقي -  :زير لب گفتم  . محوطه بريم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  46  اشيا و اسباب به نظر مي رسيد تا . وع كرديم به گذر از ميان تپه ها و دره هاي اجناس اوراقشر      كامالً شبيه به هم به ها همه ي تپه . ما گم مي شديم ،ر دب اكبر نبودطو اگر به خا ،ابد ادامه دارند چنان قراضه داد زيادي وسايل اما تع گذشتيم،آن اشيا از كنار دوست دارم بگويم كه ما فقط        . نظر مي رسيدند درخت . پيدا كرد يراور يك درخت شكسته فلزگ. زيبا بود كه مجبور شدم آن را بردارمآن چنان  ،يك گيتار الكتريك شبيه به چنگ آپولو پيدا كردم .ها را برنداريمآننمي توانستيم كه بودند جالب  هنوز پرنده هاي طاليي  ي آن،شاخه هاتعدادي از بر روي به تكه هاي كوچكي بريده شده بود اما  هايشان را  لسعي مي كردند با ،داشت آنها سريع حركت كردندروجود داشت و وقتي گراور آن را ب بزرگراه به  هايرنو .را در حدود نيم مايل در مقابلمان ديديم دانيقراضه  انتهايسرانجام ما        . بر هم زنند به درازي زمين  ،مثل يك تپه فلزي بود. مقابل ما يك تپه بزرگتر و بلندتر از بقيه وجود داشت      اون چيه؟ -  :بيانكا نفس نفس زنان گفت  ....ما و جاده اما ميان. داخل بيابان كشيده مي شد رديفي از ده ستون فلزي ضخيم بود كه خيلي  ،انتهاي تپه.  هزفوتبال و به بلندي تير عمودي دروا   !پينگ -   . ال بريمراه سريع تر اينه كه از اون با. اما جاده درست اونجاست -  :اعتراض كردم   .دورخيلي . دورش بچرخيد -  :تاليا گفت   .زو و تاليا نگاهي عصبي رد وبدل كردند  . خيلي بزرگ خيليانگشتان پاي  -  . بيانكا به موافقت سري تكان داد  .انگشت پا -  :گراور گفت  ....اونها شبيه به  -  . بيانكا اخم كرد  . محكم به هم بسته شده بودند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  47  او يك تكه . اما بعد فهميدم كه فقط گراور بود .تاليا سپرش را بلند كرد و زو كمانش را كشيد      در حالي كه يك انعكاس  ،بود و به آن ضربه زده بودپرت كرده آهن قراضه بر روي انگشت هاي پا  كسي ده  ، چهمنظورم اين است. باعث تعجب من بودند هم، انگشت هاي پا. بحث نكردم        .دور بزنيد ،ياال -  .تاليا به من نگاه كرد  . من، اه، پاهاي مصنوعي رو دوست ندارم. نمي دونم -  . گراور منقبض شدماهيچه هاي   چرا اين كار رو كردي؟ -  :پرسيدزو   . مثل اين كه ستون ها توخالي بودند ،در ميان ستون ها ايجاد كرده بودعميق  بزرگراه متروك اما با نور خوب  ، يكسرانجام وارد بزرگراه شديم پياده روي،بعد از چند دقيقه        ؟انداخته بود اين قراضه دانيبود و آنها را در  حكاكي و درست كرده انگشت پاي فلزي بلند را  شبيه يك هزار  ييصدا ،در همان لحظه. اما ظاهراً خدايان نمي خواستند كه از آنها تشكر كنيم       .و شكرخدايان ر. باالخره رسيديم -  :زو گفت  . كه بر روي قير آسفالت كشيده شده بود ده انگشت پا . پشت سر ما كوه آهن قراضه داشت مي جوشيد و باال مي آمد. به اطراف گشتم       . شنيدم ،كوبيدن فلزبراي باله زغلتك  چيزي . بودندآنها انگشت پا  .و من فهميدم چرا آنها شبيه انگشت پا به نظر مي رسيدند دكج شدن او به اندازه غير ممكني . يوناني بود كه از فلز باال مي آمد يك غول برنزي در يك زره جنگي كاملِ . وب شده بودذي ئبه طور جز صورتشسمت چپ . شده بود كج و كولهما نگاه كرد و چهره اش به  ،پايينبه سمت . او در نور ماه به طور ضعيفي درخشيد. يك آسمان خراش با پا و دست –بلند بود  با يك انگشت غول  ،لوق مي كرد و بر روي سينه ي زره پوششواتصاالتش با زنگ آهن تلق ت   .زو نفس نفس زد  . مرا بشوييد    :بودنوشته شده اين كلمات ضخيم  خاكاليه ي بر روي  ،مانند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  48  يه . اين خيلي كوچكه ،اصلي باشهنسخه ي اما اون نمي تونه . ستوسافييكي از اختراعات ه -  :تاليا گفت  تالوس كيه؟ ...كي -  :با لكنت گفتم  !1تالوس - صداي بيرون . كشيداو يكي از دستانش را به سمت كمربند شمشيرش برد و اسلحه اش را        . را دوست نداشت ناقصغول فلزي كلمه   . شايد يه مدل ناقص ،نمونه اوليه آساني، به ، تيغه. فلز با صداي گوشخراشي بر روي فلز كشيده شد. آمدن آن از غالف وحشتناك بود مينان نداشتم كه اهميتي داشته طاما ا. كهنه و كند به نظر مي رسيد. يكصد فوت بلندي داشت اما وقت زيادي  ،م قسم بخورم كه او دست پاچه به نظر مي رسيدستمي توان. بيانكا چيزي نگفت  . ولي دزد نيستم ،من خيلي چيزا هستم -  . سرم را تكان دادم  . او اتهام انگيز به من خيره شد  كي چيزي برداشته؟. كسي چيزي برداشته -  :زو گفت  . مثل برخورد با يك كشتي جنگي خواهد بود اين شمشير،ضربه خوردن با . باشد نصف  ،غول يك قدم به سمت ما آمد ناقصِ چون تالوسِ ،براي فكر كردن در مورد آن نداشتم مي توانست به راحتي از  غولاين  ،با يك قدم زدن تفريح گونه. اما اميدي نبود پيشنهاد داد، گراور  !بدويد -  :گراور فرياد زد  . و زمين را لرزاند كردرا طي  نما بين فاصله وقتي كه به سمت پايين تاليا . ن پيروز شديميروشي كه با آن بر شير نم ،از هم جدا شديم       . ما جلو بزند                                                               .ندو در مسير تاليا فرو افتاد ندكه با جرقه منفجر شد پاره كرد،را  برقاز خطوط  يو رديف چرخاندغول شمشيرش را . سپرش را بيرون آورد و آن را باال نگه داشت ،بزرگراه مي دويد 1  - Talos 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  49  در  ،اما بي آنكه آسيبي برساند زو سوت كشان به سمت صورت جانور مي رفت هاي پيكان      بع بع مي كرد و داشت از يك كوه فلزي باال مي  غالهور مثل يك بزراگ. مي شكستفلز  ه بامقابل آسمان را  اي خيلي بلندي را شنيدم و سايه غژغژصداي  ،قبل از اين كه او بتواند جواب بدهد       چي برداشتي؟ -  .از طرفي خيلي دير شده! رو برنداشتم ناممن اون ك...من -  !اون رو دور بنداز! اون رو برگردون -  :گفتم  . اما صدايش مي لرزيد  !نه -  :او گفت   .ور اون كمان. تو چيزي برداشتي -  :گفتم  . پشت يك ارابه شكسته پنهان شديمدويديم  و  بيانكا و من كنار هم. رفت حفره پاي غول يك در همين موقع  ،ر من بودبيانكا درست پشت س ،تپه رفتم نبه سمت پايي       !حركت كن -  . پوشاند برق فرو افتاده شروع به رقص بر روي بزرگراه سيم هاي . گراور يك آهنگ سريع با ني اش زد       . اما هيوال شمشيرش را باال برد و داشت به سمت من و بيانكا نگاه مي كرد  ! تالوس ،يه -  :گراور فرياد زد  . ايجاد كرد ،جايي كه ما پنهان شده بوديم ،زميني بزرگ روي  يكي از . قبل از اينكه آن اتفاق بيفتد ،مي دانستم كه گراور قصد دارد وقفه اي ايجاد كند. كردند برق وصل بود به سمت پشت تالوس پرواز كرد و بر ساق پاي او  تير هاي برق كه هنوز به سيم هاي تالوس  .پشت غول فرستاده شدبه  تريكيكسيم ها جرقه مي زدند و يك ضربه ال. پيچيده شد   . بيرون آورد را ،يك مجسمه از يك خدا ، از جيبش يك مجسمه ي فلزي كوچك. زده بود اما او همچنان خشكش  !ياال -  :بيانكا گفتمبه . گراور به ما چند ثانيه فرصت داد. به دور خودش چرخيدنان زكنان و جرقه غژغژ



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  50  كه  ،شمشيرش را به داخل يك تپه قراضه فرو كرد غول .امه داددرا ا گراور كردن غول دنبال     . اما هيچ چيزي رخ نداد. او با اكراه آن را انداخت  .شايد غول دست از سرمون برداره. اون رو دور بنداز -  :گفتم  . اشك به چشمانش آمد  اي جادويي فكر كني؟ چطوري مي توني توي زماني مثل حاال به بازي افسانه -  :گفتم  . اين تنها مجسمه اي بود كه او نداشت. اون مال نيكوه... اون - و بعد . ريخت فرو سر گراورفلز قراضه بر روي از  آوارياما  فاصله داشت،فقط چند فوت از گراور  زانوي زنگ زده هيوال  بهو يك كمان آبي از رعد و برق شليك شد كه  داو نيزه اش را كشي       ! نه -  :تاليا فرياد زد  . نمي توانستم او را ببينمديگر  سخت بود كه . اما فورًا شروع به باال آمدن كرد ،غول فرو افتاد. دكرخم  ، و زانوش رابرخورد كرد كردم حس اما . هيچ احساسي در صورت نيمه فلزي اش نبود. بگويم آيا او چيزي احساس مي كرد رنگي كنار آن  زمرو كلمات ق. در پاشنه اش سوراخي مثل دهانه ي معدن وجود داشت. مي رسيداو پايش را بلند كرد تا پايكوبي كند و كف پايش را ديدم كه شبيه كف كفش ورزشي به نظر        . بوديك جنجگوي فلزي بلند قد داستانهاي قرن بيستم عصبانيت مثل حالت آن  فقط براي . ت پايين آمد آن را كشف رمز كردمكه بعد از اينكه پا به سم ،نقاشي شده بود   :گفتم  .اون تو رو خرد مي كنه! يستيواچطوري؟ تو مجبوري روي پاش  -  . مي خوام برم تو. چ يا چيز ديگه ايييسو .ن وجود داشته باشهاوشايد راهي براي كنترل  -   .در مورد روزنه ي نگهداري به او گفتم  .هرچي -  . بيانكا عصبي به من نگاه كرد  .وقت ديوونه بازيه -  :گفتم  . محافظت و نگه داري



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  51  اگر  .بزرگ اما كند است ،او ياد گرفته بود كه غول. را جلب كرد غول تاليا براي يك لحظه توجه       . او به سمت پاي چپ هيوال حمله كرد. اما او براي من صبر نكرد  !نه ،بيانكا -  . بهش بگو متاسفم... بهش بگو .اون رو به نيكو بده ،اگه اتفاقي افتاد -  . خدا را برداشت و آن را در دستم گذاشتكوچك او مجسمه ي   . بيا. وليتش به عهده ي منهئمس. تقصير من بود كه هيوال دنبالمون اومد -  :او گفت  .تو مي ميري! تو جديدي. تو نمي توني -  . من مي رم. نه -  . فك بيانكا محكم شد  . مجبورم اون رو بار اول درست انجام بدم .گيجش كن - . بدويد و زنده بمانيد آنيد دور ستيد نزديك آن بمانيد و تكه تكه نشويد مي توانتشما مي توانس كه تكان تكان مي خوردند و با  ،در حالي كه سعي مي كرد تعادلش را بر روي آهن قراضه هابيانكا   . حداقل براي مدتي كار مي كرداين نقشه،  وراخ يك پيكان به سمت صورت هيوال پرتاب كرد و آن پرواز كرد و مستقيم داخل يكي از س وز       !كاري كن كه پايش را بلند كنه -  :او گفت  چي كار داري مي كني؟ -  :زو فرياد زد  . پاي غول رفتسمت به مستقيم  ،حفظ كند، وزن غول به اين سو آن سو مي افتادند تيغه ي جادويي . پايش ديدم و ريپتايد را در آن فرو كردم بزرگ به سمت انگشت شصت       . اين پايين! ي پسر قراضهه -  :فرياد زدم. تكان دادغول راست شد و سرش را . شد غولهاي بيني  تالوس به سمت من نگاه كرد و پايش را باال برد تا مرا مثل يك  .ختانه نقشه ام موفق بودبخوش       . شكافي بر روي برنز ايجاد كرد خورد كردم و ريز محكمي بچبه . در حدود دو اينچ پشت سرم پايين آمد و من به هوا پرت شدم يشپا. مجبور بودم كه بچرخم و بدوم. نمي ديدم كه بيانكا داشت چكار مي كرد. سوسك له كند   . ك يخچال هوايي المپي پرت شده بودمبه داخل ي. رفتگيج مي سرم  ،نشستم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  52  او . اما گراور خودش را از تپه ي قراضه بيرون كشيد ،هيوال تقريباً داشت كارم را تمام مي كرد      هيوال . ديوانه وار ني مي زد و موسيقي اش يكي ديگر از خطوط برق را محكم به ران تالوس كوبيد او دو گام . بودته شده سخخيلي  ،ز تقالي جادوييا حتماًاما او . گراور بايد مي دويد. چرخيد هيوال شمشيرش را . وريمدتاليا و من هر دو به سمت او دويديم اما مي دانستم كه ما خيلي       !گراور -  . افتاد و ديگر بلند نشد ،برداشت . مثل اينكه او در حال شنيدن موسيقي نو و عجيبي بود ،تالوس سرش را به يك سمت كج كرد     .ناگهان خشكش زد. بلند كرد تا گراور را تكه تكه كند انجام  1فانكي چيكنداشت  ،او شروع به حركت دادن پاها و بازو هايش با روش هاي عجيبي كرد گراور را گرفتيم و با او  ،تاليا و من. تلو تلو مي خورد و فهميدم هنوز در خطريمهيوال به اطراف        اونه؟ داخل بيانكا، -  .ترسيده بودزو   !برو بيانكا -  :فرياد زدم  . بعد مشتش را بست و آن را بر صورتش زد. مي داد و او به سمت  افتادلرزه اي در تمام بدنش . غول دوباره به سرش ضربه زد و شمشيرش افتاد        ؟چطور مي خواد بياد بيرونبيانكا  -  :او فرياد زد. زو جلوي ما بود. به سمت بزرگراه دويديم اميدوار . به بدنش فرو رفت ،برقرنگ در سيم ها گير كرد و جرقه هاي آبي  ،قوزك پاي غول       !مراقب باشيد -  :ير بودداما خيلي  ،فرياد زدم  . تلو تلو خوردخطوط برق  در حالي كه  ،تش قطع شد و افتادسبرگشت و دست را داني قراضهوري به سمت  غول يك. نداشتم ،هيچ نظري در مورد اين كه آنجا چه اتفاقي داشت مي افتاد. بودم كه داخل آن عايق بندي باشد                                                               !گلنك -   :بر روي آهن قراضه صداي ترسناكي ايجاد كرد 1  - Funky Chicken 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  53  وقتي ما به الشه اش . سينه اش و سرانجام پاهايش ،سرش: فرو ريخت نغول از باال به پايي       . و بر روي مسير ما فرود مي آمدند ندمي افتادفرو تكه هاي ربات  .اما راهي براي نگه داشتن آن وجود نداشت ،پشت سر او دويديم       ! صبر كن -  :زو فرياد زد  . تالوس شروع به دويدن كرد  . اتصاالت او داشت از هم جدا مي شد. بازوي چپش هم رها شد به دور تكه . جستجو كرديمشروع به  ،در حالي كه اسم بيانكا را فرياد مي زديم ،با وحشت ،رسيديم تاليا از خشم فرياد زد و . از گريه ي او گيج بودم. ت و اشك ريختسزو بر روي زمين نش      . اما موفقيتي در كار نبود ،گشتيم ،تا وقتي كه خورشيد شروع به تابيدن كرد. يمدخزيپاها و سر  ،رپهناوي هاي فرو افتاده          .و بيانكا دي آنجلو رفته بود. اينجا در بيابان بوديم ،ما  ود؟راشتم او به جاي من بذبودم؟ چرا گنشده ن آمتوجه چرا   . يكي در سرزمين بدون باران گم خواهد شد  . وگپيش -   .نگاه كردبه من او با چشمان بزرگ نمناك   ري در مورد چي صحبت مي كني؟اد -  :ن كنان گفتمن مم  . اتفاق افتاد ،اون همون طوري كه پيش بيني شده بود .نمي كنيم ،نه -  :گراور با بدبختي گفت  . او رو پيدا مي كنيم. حاال نور داريم .ما مي تونيم به جستجو ادامه بديم -  :گفتم  . برد شمشيرش را در صورت خرد شده ي غول فرو



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  54  ما تصميم  ،روشن شد و يك باك پر از بنزين داشت، خب شاما موتور. را دور انداخته بود شخود ،يك كاميون چرثقيل دار خيلي قديمي پيدا كرديم كه احتماالً خودش ،داني انتهاي قراضهدر          .دارمي  1سد يك مشكلِ  :فصل چهاردهم شن چنان درخشان بود كه نمي  .حركت داد ،در زير آسمان آبي پاك ،را از ميان بيابانا م ،او       . بايد به حركتمون ادامه بديم. اسكلت ها هنوز اون بيرون هستن -  :كرداو به ما يادآوري   . نبود ماو به اندازه ي زو يا من يا گراور مغمو. تاليا رانندگي كرد. گرفتيم آن را قرض بگيريم بعد از دست هواي خوب  اما ،هوا عالي و خشك بود. داشت تكيهه ي جرثقيل به قرقر  نشستيم كه چيده ينشست، گراور و من در تخت خوابجلوي كاميون تاليا با زو . توانستيم به آن نگاه كنيم حتي هنوز نمي . بسته شد ،مت زندگي او مي ارزيديدستم به دور مجسمه كوچك كه به ق       . به نظر مي رسيد هينبه نوعي يك تورفتن بيانكا  اما احساس بدي داشتم كه او به خوبي . مي خواستم باور كنم كه بيانكا هنوز در جايي زنده بود       بايد به نيكو چي مي گفتم؟... ه، خدايان اُ  . مي دانست حتماًو نيك. كدام يك از خدايان بود ، متعلق بهمجسمه آنتوانستم بگويم  فكر مي كني مي .  آنابث رفته بود، و حاال بيانكا. اندازه كافي بد هستبه  !ن رو نگويا -  . گراور ترسيده بود   .غول مي رفتماون من بايد داخل . من بايد مي بودم -  :گفتم  . ها پيوسته است                                                               ...گراور ،آه -   ؟فكر مي كني كس ديگه اي مي تونه بهترين دوستم باشه -  . او عطسه كرد  ...تونستم اون رو تحمل كنم اگه 1  - Dam  سد، سازه اي كه بر روي آب مي سازند .  



  مي . شتر از حد معمول احساساتييبه نظر مي رسيد، حتي ب شكنندهاو واقعاً  -اتفاق افتاده بود ،باد وحشي موقع وزيدنهر چيزي كه  -در نيو مكزيكو روياروييحتي بعد از . اما او خوب نبود        . من خوبم... من -  . كرده باشدرنگ آميزي جنگي صورتش  رويمثل اينكه او  ،او پشت چشمانش را با يك پارچه ي روغني پاك كرد كه صورتش را سياه كرد      طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  55  مجبور بودم فكر كردن در مورد بيانكا را كنار . فهميدم كه نمي توانم افسرده بمانم .وجود داشت ،داشتن يك دوست كه بيشتر از شما هيجان زده مي شوددر مورد  يك چيز خوبحداقل        . چون ممكن بود گريه و زاري راه بياندازد ،كنممورد با او صحبت آن ترسيدم در  كنجكاو بودم او و زو در . ه تاليا داشت مي كردكاري ك ،مان به جلو را حفظ كنم بگذارم و پيشروي هم خوب  به همان اندازه. بنزينش تمام شد ،رثقيل دار در كناره تنگه ي يك رودجكاميون        . جلوي كاميون در مورد چه چيزي صحبت مي كردند گاه و بي گاه دسته  ،بياباندر همه ي جهات . چيز زيادي براي ديدن نبود. افق را بررسي كردم       حاال چي؟ ،عاليه -  .ي از تايرها پنچر شدفوراً يك. ت و در را بهم كوبيدفتاليا بيرون ر   .رسيده بوديم همجاده پايان به چون  ،بود رودخانه خودش . تنگه تنها چيز جالب توجه بود. جا و آنجا سر بر آورده بود ناي كوه لم يزرع اي اما رود نشانه اي  ،آب سبز رنگ با شتابي كند در حركت بود ،يارد 50، با عرض خيلي عريض نبود برآمدگي و سرانجام يك  ،سعي كردم آنچه را كه او داشت در مورد آن صحبت مي كرد ببينم       . مي تونيم به سمت رودخانه بريم. يه مسيري وجود داره -  :گراور گفت   .صخره ها در زير پاي ما  سقوط مي كردند. بيابان ايجاد كرده بوددر بزرگ    :گراور گفت  . بقيه ي ما بز نيستند -  خب؟ -  :او گفت  .اون يه مسير بزيه -  :گفتم  . توجهم را جلب كرد ،مارپيچ كوچك كه به سمت پايين صخره مي رفت



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  56  بعد به تاليا . قبالً با صخره ها كار كرده بودم اما آنها را دوست نداشتم. در مورد آن فكر كردم       . تونيم اون رو انجام بديمبفكر كنم  - به كنار آب كه بي آسان تري ياين كه سراش قبل از ،رودخانه را حدود نيم مايل دنبال كرديم       . كوتاه را ادا كرد تشكرچشمانش يك . به تاليا نگاه كوتاهي كردم  . پياده روي به ما آسيب نمي رسونه ،ياال -  :گفتم  ...اما -  :گراور گفت  . دور بشيمنه، من ، اه، فكر كنم بايد از باالي رودخانه  -  :گفتم  . ادر نبود آن كار انجام دهدقاو هرگز ... مشكلش با بلندي. پريده است شرنگ كهنگاه كردم و ديدم  در اين فصل  قرار داشت كهدر ساحل مكاني براي قايق هاي پارويي اجاره اي . يافتيمختم مي شد  دو  :يك يادداشت با اين مضمون با ،اشتمذتوده اي دراكما گ اش باجهروي اما من در  .بسته بود و نگران شدم كه چقدر صدايش . شنيدم صداي او را دانيقراضه اين اولين بار بود كه بعد        . ما بايد به باالي رودخانه بريم -  :زو گفت  . هكارمدقايق به شما ب  . مآموالً با آب خوب كنار مي عم. فكر كنم -  . مي دوني -  . او به سمت جريان تند آب سري تكان داد  ...اً تو مي تونيواقع -  . فكرش رو نكن -  . متشكرم ،براي قبل -  . تاليا من را به كناري كشيد ،رداشت پارو ها بوديمبوقتي كه در حال . قايق ها را به آب انداختيم  .اون رو به من بسپريد -  :گفتم  ريان آب خيلي سريعهج -  . مثل كسي كه تب دارد گرفته بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  57  طر آوردم كه واقعاً وقتي كه او در حال فرياد زدن بر سر من ابه خ ،زد و براي ثانيه اياو لبخند        . يكي و نصفي -  :تاليا گفت  . دو تا -  . يكي بهت بدهكارم -  . تاليا از آسودگي شانه هايش رها شد  . سري به موافقت تكان دادم اام ،اين آخرين چيزي بود كه مي خواستم انجام دهم  . او من رو نگران مي كنه... او. لطفاً؟ نمي دونم آيا مي تونم در يك قايق با اون باشم  -  . او از اين خوشش نمي آد - . مي توني با زو سوار شي؟ فكر كنم، اه، شايد تو بتوني با او صحبت كني -  :او پرسيد ما  همان موقع كه. حتي نياز نبود كه جريان هاي آب را كنترل كنم ،كرديم وقتي كه حركت       . او برگشت و به گراور كمك كرد تا قايق شان را به داخل آب ببرند. او را دوست دارم ،نيست مركز از همان هايي كه شما در هر  ،آنها شبيه دختر هاي نوجوان معمولي به نظر مي رسيدند      . ديدم ،نگاه كردم و دسته اي نياد كه به من خيره شده بودندبه لبه ي قايق  ،دخانه وارد شديمبه رو براي  بخت خوبي. ن نبودمئمطم. بود اي صداداري ساختند كه احتماالً خنده ريزه آنها حباب       .يه -  :گفتم  . به جز اين حقيقت كه آنها زير آب بودند ،ي مي بينيدخريد را انتخاب كرد و ما را به  ها قايق ي ازنياد يكهر قبل از اينكه بتوانم جمله ام را تمام كنم        ...آيا شما مي تونيد. م به باالي رودخانه بريميمي خوا -  :نها گفتمآبه   . فهميدن نياد ها نداشتم در حالي كه  ،چنان سريع شروع كرديم كه گراور در قايق اش افتاد. سمت باالي رودخانه هل دادند   . از نياد ها متنفرم -  :زو غريد  . هوا رفت بهسم هايش 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  58  حداقل اين ممكن . زو بدهدبه فرياد كشيدن بر سرم راي كه اين مي تواند بهانه اي ب مي دانستم     . من اجازه دادم او بره. قصير من بودتاون . تقصير تو نبود ،اونچه كه براي بيانكا اتفاق افتاد -  :به او گفتم  . رف ما پديدار مي شدندطدو صخره ها در هر  .مي رفتيم ي رودخانهبه سرعت به سمت باال  . بهش فكر نكن. برمي گردهقبل اين به خيلي وقت  -   .او كمانش را به روي شانه اش برگرداند  براي چي؟ ،تورو ببخشن -  .نها هرگز من رو نمي بخشنداو. روح هاي طلسم شده ي آب -  . دارن بازي مي كنن اونها فقط. صبركن -  :گفتم   .روح پليد -  . زو به سمت كمانش رفت  . از پشت قايق ما باال آمد و به صورت زو خورد يفوراه آب او يه دور . خيلي دلواپس بودم. بياد من او رو مجبور كردم كه به اين جستجو. پرسي ،نه -  . ايش فرو افتادهشانه  آن، جاي به  . بود كه او را از حالت افسردگي خارج كند من فكر كردم او ... من . قلب مهربوني داشتاو  خوبي، نوبه هم. رگه خيلي قوي بود بعد از دو هزار سال كه من شكارچي ها را هدايت كردم . تا ابد پايدار نيست پرسي هيچ چيز -  . مي رسيد ، به نظر خسته تر از آنچه قبالً ديده بودم خيلي. فتررا گ او تسمه ي تيردانش  . اما تو جانشين هستي -  . ميشهجانشين بعدي  دستگير كرده؟ هيچ  ور چيز قدرتمندي بجنگي كه آرتميس امي تونستي ب ،فكر مي كني -  ...فشاري كرده بودمپا آرتميسرفتن با  اياگه من بر -  . نده ن آزاراونگاه كن، خودت را به خاطر  -  . هو حاال آرتميس خودش در خطر. دانشم بيشتر نشدهو    . زو جواب نداد  . چيزي براي اين كه تو بتوني انجام بدي وجود نداشت



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  59  زو به خودكار نگاه كرد و حالتش . ريپتايد را از جيبم در آوردم ،بدون فكر كردن در مورد آن       . بود حتي با اين كه روز روشني ،كه هوا را سردتر مي كرد  ،سايه هاي بلندي بر روي عرض رودخانه مي افتاد. شدند يصخره هاي كنار رودخانه بلندتر م      اما او فقط آهي  ،دارد كه من را ديوانه صدا زد بودم كه او قصدمطمئن . سي كردربر ااو من ر      . يه رويا در مورد اون داشتم -  كي به توو گفت؟ -  . تو اين رو ساختي -  :گفتم  . دردناك بود به ريپتايد نگاه . تصميم گرفتم كه از او در مورد منظورش نپرسم. صدايش خيلي نيش دار بود       همه ي پسرا نمي خوان مثل اون باشن؟. قهرمان ،مطمئنم كه مي شناسي -  . شناسمباو را  بايد من  ،طوري رفتار مي كني مثل اينكه -  . ن هرگز صحبت نكنماوقسم خوردم كه در مورد . اسم رو بگم نمجبورم نكن او -  . او سرش را تكان داد  اون قهرمان كي بود؟ -  :پرسيدم  . و يه اشتباه ،اون يه هديه بود -  . كشيد سيب طاليي و يه اژدها درخت با  ،اون دخترا كه در باغي در كناره غرب زندگي مي كردند -  . 1هيسپريادس. من و خواهرام. او پنج دختر داشت. پليون. لهب -  مادرت الهه ي آب بود؟ -  :پرسيدم  . طلسم شده است ريپتايدكردم و براي اولين بار كنجكاو بودم آيا                                                                چهارتا خواهر نبودند؟ اما اونها فقط -  .بله، الدن -  :زو مشتاقانه گفت  . ن محافظت مي كرداوكه از  1  - The Hesperides  



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  60  مثل اينكه هرگز وجود  ،بيرون انداخته شدم. فراموش شدم. من تبعيد شدم. حاال هم هستن - ا هم هتو اون رو در افسانه . و به يه قهرمان كمك كردمكردم چون به خانواده ام خيانت  -  . زو به خودكارم اشاره كرد  را؟چ -  .نداشتم بعد از شكست حمله . هرگز در مورد من صحبت نكرد ن قهرماناو. پيدا نمي كني اين كه چطور پدرم . دادم وطور دزديدن سيب ها رچي من به او ايده  ،به الدن شمستقيم به اندازه  ،دسيك . خانه مسدود شده بوددرو. رندببود كه آنها مي توانستند مرا ب اين دورتر از آن      . به جلو نگاه كردم و علت آن را ديدم. حركت قايق داشت آهسته مي شد       . نياد در ذهنم صحبت مي كرد . ررشُشُ ،ررشُشُ -  ...اما -  . نها را به حساب خودش گذاشتاواما او همه ي  ،فريب دهد ور . به انحناي بتوني كه بين صخره ها پديدار شده بود نگاه مي كرديمو  ،ما بر كناره رود ايستاديم       . خيلي بزرگه. 1سد هاور -  :تاليا گفت  . استاديوم فوتبال در مسير ما ايستاده بود چنان كوچك بودند كه شبيه كك به نظر . مردم در حال قدم زدن در طول سد بودند ،در آن باال ن كلماتي كه بدو -دترك كرده بودن صداي شُرشُرزيادي  مقدار راهنياد ها مارا به هم. مي رسيدند . متنفر بودند ،يبايشان را مسدود كرده بودزاما واضح بود كه آنها از سدي كه رودخانه ي  بفهمم، ريچه دآب در حالي كه در خط حركت  ،يمان از عقب به سمت پايين رودخانه شناور شدقايق ها                                                               . آب 2پنج ميليون مكعب آكر -  :تاليا گفت  .ساخته شده 30ي ه در ده. هفتصد پا بلندي -  : گفتم  . هاي تخليه ي سد مي چرخيدند 1  - Hoover Dam  2  - acres  متر مربع 4047جريب فرنگ، حدود. 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  61  اما اهميتي  ،زو همچنان به طور عجيبي به ما نگاه مي كرد. سري تكان دادندبقيه براي تاييد        . اي كاش او اينجا بود -  :گفتم  . چقدر رنجش آور .هميشه سخنراني مي كردحقايق اين  در مورد -  . گراور عطسه كرد  .   او در مورد آثار تاريخي ديوونه بود -  :تاليا گفت  .او معماري رو دوست داشت. آنابث -  :گفتم   ؟نها رو مي دونيديطوري شماها همه ي اچ -  .خيره شدزو به ما   . الت متحدهابزرگترين پروژه ي ساختماني در اي -  .گراور آهي كشيد يكي از عاليق  يم،ير شوم و بيرحمانه اي بود كه بايد به سد هاور مي رسيددبه نظر تق. ندادم يباً براي يك ساعت پياده رويي كنيم قبل از اينكه مسيري براي رسيدن به رمجبور بوديم تق       .و خب اون خيلي تماشاييه -  . كنار سد اشاره كرد ،او به پاركينگ بزرگي آن باال  . اما اونجا جاده هم هست. تو ديوونه اي -  :زو تصميم گرفت  . يمدوفقط بگيم ما اونجا ب. به خاطر او. بايد بريم اون باال -  :گفتم  . ود تا آن را ببيندبو او اينجا ن ،شخصي آنابث بعد ما سرگردان به سمت سد . دخانه باال مي آمدرو شرقيقسمت  از آن مسير. جاده بيابيم به مثل خطرناك ترين شيب اسكيت بورد ، در طرف ديگر سد. هاي لم يزرع بيابان مواج مي شد كوه طدرياچه ي بزرگي گسترده شده بود كه توس در يك طرف،. و بادي بود دآن باال سر. برگشتيم و آب مثل چرخ از دريچه هاي . ماپاي زير  ييرودخانه هفتصد پاسمت به . سمت پايين مي رفت   . سد فرو مي ريخت



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  62  گراور به خاطر باد عطسه مي كرد  .خيلي دور از لبه هاي سد وسط جاده راه مي رفت، درتاليا       بوي هيوالها را حس كرده  ،او هيچ چيزي نمي گفت اما مي دانستم. و عصبي به نظر مي رسيد ها  رايحه مي تونه احتماالً مايل... ون بيابان اطراف م ،باد باالي سد. شايد نزديك نباشن -  . او سرش را تكان داد  نزديكند؟ر دچق -  :از او پرسيدم  . است و ما هنوز راه  ،انقالب زمستاني تافقط دو روز  ،كنون چهارشنبه بوداهم . من هم خوشم نمي آمد  . از اين خوشم نمياد. از چندين جهت مياد رايحهاما . بياد بادهمراه  در آن، قرار سمه ي برنز خيلي بزرگ بر روي صخره ها با دو مجشده ي كحكايك ميدان آنجا       .براي ديدن نگهبانا .يكبار -  .او به انتهاي ديگر سد اشاره كرد  قبالً اينجا بودي؟ -  :پرسيدم  . هستبازديدكنندگان  بخشيك اسنك فروشي در  -  :ا گفتيتال  . ديگر به هيوالها نيازي نبود. طوالني در پيش رو داشتيم به نظر مي رسيد كه آنها در حال نگاه كردن به پاهاي . گردشگران دور آنها جمع شده بودند       . آتناطرف يك هديه از . وقف شده اندبراي زئوس  ،نها وقتي كه سد ساخته شداو -  :تاليا گفت  . نوعي مجسمه ي اسكار با بال به نظر مي رسيدندشبيه آنها  .داشت   . او سرش را تكان داد  چرا؟ -  . فكر مي كنن باعث خوش شانسي مي شه. مي مالند ور ي اونهاانگشت هاي پا -  :تاليا گفت  رن چي كار مي كنن؟اد -  :پرسيدم  . مجسمه ها هستند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  63  زئوس وقف  راياونها نمي دونن كه مجسمه ها ب. احمقانه اي دارنانسانهاي فاني ايده هاي  - ي رخ نداده خوب اتفاق. در مورد آخرين مجسمه ي فلزي كه ما از آن فرار كرده بوديم فكر كردم       . فلزي هستنبزرگ اونها فقط مجسمه هاي . ي كننماونها كاري ن. نه -  . از طرف او يطارتبا. نوعي عالمت و نشانه از پدرش -  ،به اينجا آمده بود ،آناميدي براي با واقعاً  ،قبالًمي توانستم بگويم كه او  .تاليا افسرده شد       ؟...وقتي قبالً اينجا بودي، اونها با تو صحبت كردن يا چيز ديگه اي  -  . اما مي دونن كه چيز خاصي در مورد اونها وجود داره ،شده اند شروع هم  اما من  ،شايد به خاطر اين بود كه ما خيلي خسته بوديم و كامالً خالي از احساسات      . و بايد از دستشويي سد استفاده كنم -  . حتي تاليا به آن لبخند زد  .سد استفاده كنم 1فرايزمي تونم از فرنچ  -  :گفت ،گراور در حالي كه سعي مي كرد قيافه ي متفاوتي بگيرد  چي خنده داره؟. بله -  .زد پلكزو   اسنك فروشي سد؟ -  . گراور لبخندي زد  . بخوريم ،تا وقتي كه مي تونيمبايد . بياد اسنك فروشي سد رو پيدا كنيم -  :زو گفت  .رشد ندهم را حس اما تصميم گرفتم كه آن. بود                                                               .مووووو -  .شنيدم يياما ناگهان صدا يدن ادامه مي دادم،خندبه از خنده تركيدم و احتماالً تمام روز   . و من مي خوام يه تي شرت سد بخرم -  . تاليا سعي كرد كه نفسش را بگيرد  .مي خوام از فواره ي آبي سد استفاده كنم  -  :گراور گفت  .نمي فهمم -  . زو فقط به ما زل زده بوددر حالي كه  .و تاليا و گراور به من پيوستند ،كردمبه خنديدن  1  - french fries چيپس سيب زميني خالل شده 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  64  اما گراور هم  ،در ذهن خودم بودكنجكاو بودم آيا فقط صدا . لبخند روي صورتم از بين رفت       بدون چون آنها عاقبت  ،به نظر مي رسيدم آشفتهخيلي بايد  م،دس زدحاما  ،آنها ترديد كردند       . ردنفكر كوقت مي خوام، براي هيچي، من فقط يه دقيقه  -  :گفتم  چيزي شده؟ -  :گراور پرسيد  . من مي آم ،آره، شماها بريد -  : گفتم  تو حالت خوبه؟ ،پرسي -  . تاليا داشت به من نگاه مي كرد  . من هيچي نشنيدم -  . زو گوش كرد  . جدي مي گمنه،  -  :گراور گفت  يه گاو سد؟ -  :تاليا خنديد  آيا من صداي يه گاو شنيدم؟ -  . بود گيج شده. او داشت به اطراف نگاه مي كرد. خنديدن را تمام كرد به سمت لبه ي شمالي سد  ،همان وقت كه آنها رفتند. رفتند بازديدكنندگانمركز سمت به من  دوستم از سوند النگ : ببينم اما مي تونستم او را واضح ،بودي سد او سي فوت پايين در درياچه       .موو -  . دويدم و به اطراف نگاه كردم و تعداد زيادي جوان  ،سد مي دويدند ها داشتند در لبه ي از بچه گروهي. به اطراف نگاه كردم       . گاومار يلند، بسيِآ   !موو -  اينجا چي كار مي كني؟ -  :از او رسيدم  . هيچ كسي متوجه ي بسي نشده است ،اما به نظر مي رسيد هنوز. تعدادي خانواده



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  65  ته سراهي وجود نداشت كه او توان. خشكيصدها مايل در  ،النگ آيلند دور بوديم هزاران مايل از      وري اينجا اومدي؟طچ -  :پرسيدم  . مثل اينكه او سعي داشت در مورد چيزي به من هشدار دهد ،در صدايش بود ياضطرار فكر . هشدار دهداو داشت سعي مي كرد در مورد آن به من . درست نبودچيزي . ترديد كردم      . و در آب ناپديد شد دشيرجه اي ز  !مووو -   :هشدار ديگري داد ،بعد. اي غمگينش به من نگاه كرد با چشمان قهوه  . دوستام اون تواند ،نمي تونم -  :به او گفتم  . داشت به من مي گفت كه عجله كنم. مي خواست كه با او بروم  !موو -  . سد كوبيدي بسي در يك دايره شنا كرد و سرش را به كناره   . و حاال او اينجا بود. شنا كندرا باشد همه راه تا اينجا  نگاه كردم و دو مرد را ديدم كه داشتند آهسته به سمت من مي  شرقبه پايين جاده سد به سمت  .موهاي بر روي بازوهايم سيخ شد. اما بعد عصبي شدم ،بپرم و او را دنبال كنمي سد  كردم از لبه در سمت غربي سد . يباً به پله ها رسيده بودم كه صداي جيغ الستيك ماشيني را شنيدمرتق       . دويدم بازديدكنندگانبه سمت مركز   . و تمام گروهش عقب نشيني كردند  ! آه  -  :آن بچه فرياد زد  . لحظه اي به جمجمه تبديل شد ، برايصورتش ،يكي از جنگجو ها برگشت  ! يه -  :يك بچه فرياد زد. هل دادند ياز بچه ها گذشتند و آنها را به كناراي  دستهكنار آنها از   . هاي اسكلتي شان در اهتزاز بود د كه بر روي بدنآنها پوشش خاكستري داشتن. آمدند در حالي كه نزديك بود تعدادي افراد پير را  ،ون سياه رنگي منحرف شد تا در ميان جاده ايستاد   . من محاصره شده بودم. ن ريختنددرهاي ون باز شد و تعداد بيشتري اسكلت بيرو. شخم زند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  66  ردياب فلزي فرياد كنار تي ينگهبان امن. از پله ها پايين جهيدم و از ورودي موزه به داخل جستم به دنبال دوستانم مي .  شت يك گروه گردشگر قوز كردمپداخل نمايشگاه ها مي دويدم و        . اما من نايستادم ! بچه ،يه -  : زد من وقتي . براي فرار نبود ،به دنبال گروه توريست به داخل آسانسورديگري به جز رفتن محلي        !بايست -  :فرياد زد يردياب فلز نگهبان  اسنك فروشي كجا بود؟. آنها را هيچ جايي ببينم گشتم اما نمي توانستم سايه موي بلند مشكي كه دم اسبي پشتش بسته شده بود و عينك ، با بود راهنماي ارشداو يك   . پا پايين مي ريمداريم هفتصد  -  :راهنماي تور ما با رويي گشاده گفت  . كه در داشت بسته مي شد به داخل آن پريدم چيزي در . راهنماي تور به من نگاه كرد. با دهان بسته خنديدند ،ت سر منشاز افراد پ يتعداد       ره؟اين به اسنك فروشي هم مي  -  :مداز او پرسي  . خيلي كم توقف مي كنهآسانسور  ،نگران نباشيد خانمها و آقايان -  . او متوجه نشده بود كه داشتم تعقيب مي شدم ،زدم حدس. دار انتخاب زيادي . منتظر شماستراهرو ديگه اي در انتهاي  راهنماي ارشد. مستقيم بريد -  :راهنماي تور به ما گفت  . ز شدادرها ب  . ر ديگه ستوآسانس ،تنها راه بيرون رفتن. به خاطر خدايان. اينجا پايان راهه -  : از پشت سر من گفت يتوريست  خروج از سد وجود داره؟  راه ديگه اي براي. اُه، اه، مطمئناً -  طبقات باال به سخنراني جذاب من گوش نمي كردي؟ . مرد جوان ،به سمت توربين ها -  :زن گفت  . به خراش افتاد ممورد نگاهش باعث شد پوست صورت   . توريست با گروه نرفتبيرون به جز نداشتم 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  67  اون رو پيدا كه افرادي كه به اندازه ي كافي باهوش باشن  ، برايهميشه راهي براي خروج -  . خاكستري بود ،مثل ابرهاي طوفان زا ،اي او عينكش را برداشت چشمانش به طور شوكه كننده. برگشتم        .و مرد جوان -  :راهنماي تور فرياد زد با راهنمايي كه هنوز داخل آسانسور بود در حالي كه من را تنها  ،بسته شدند ي آسانسوردرها       .وجود داره ،مي كنن از گوشه ديگري دينگ صداي  ،قبل از اينكه بتوانم بيشتر در مورد زن داخل آسانسور فكر كنم       . رها مي كرد تلق  ،اه گيري شنيدمو من يك صداي غير قابل اشتب. دومين آسانسور داشت باز مي شد. ديگر آمد به نظر . دويدم ،در دل يك صخره جامد حفاري شده بود در ميان يك تونل كهدنبال گروه تور       . ق كردن دندان هاي اسكلتيولوت داخل  .مي غريد و آب وزوز مي كرد و هوا با الكتريسته. ديوارها نم دار بود. مي رسيد تا ابد بدوم توربين هاي  ،نجاه پا زير پايمپ. بر يك انبار خيلي بزرگ بود مشرفكه شدم شكل  Uيك بالكن  مگر اينكه مي . اما راه خروج ديگري نمي ديدم. اتاق بزرگي بود. خيلي بزرگ داشتند مي چرخيدند براي توريست ها  1در مورد اندوخته ي آب نواداداشت در ميكروفون  ،راهنماي ديگر تور       . نمي خواستماين را . رخم تا الكتريسته ايجاد كنمچخواستم به داخل توربين ها بپرم و اينقدر ب آنها ممكن بود تا حاال دستگير شده . زو و گراور سالم باشند ،دعا كردم كه تاليا .صحبت مي كرد مالً نا آگاه از اينكه ما داشتيم محاصره مي ، كااسنك فروشي بودند غذا در باشند يا در حال خوردن راهروي  يك. چشم نباشمدر حالي كه سعي مي كردم خيلي در  مي چرخيدمجمعيت در ميان        . به تله انداخته بودم دخودم را در يك سوراخ صدها فوت زير س :و من احمق. شديم دستم . پنهان شومدر آن كاني كه مي توانستم مشايد  -در طرف ديگر بالكن وجود داشت ،ورودي دي وبه راهروي ورعقب عقب . اوج گرفت دلهره ام ،وقتي كه به سمت مخالف بالكن رفتم        .بودم آن را بكشماشتم و آماده ذرا بر روي ريپتايد گ چيك م يك سرناگهان درست پشت . مده بودم نگاه كردمآو به تونلي كه از آن وارد شدم كوچك                                                                . شمشير را چرخاندم ،تايد را برداشتم و چرخيدمپري سربدون فكر   . شنيدم مثل صداي يك اسكلت ،تيز 1  - Nevada 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  68  بدون هيچ  شمشير. هنم رسيد اين بود كه شمشير به او آسيبي نزده بودذاولين چيز كه به        مي كشي؟ ،تو هميشه مردم رو وقتي بيني شون رو مي گيرند ،خداي من -  :او فرياد زد  . فرياد زد و دستمال كاغذي اش افتاد ،دختري كه مي خواستم او را از وسط به دو نيم كنم فري قرمز قهوه اي راو موهاي ف. چرخ داد ،من سبز بودند چشمانمثل كه  ،دختر چشمانش را       صبر كن تو مي توني شمشير رو ببيني؟ -من نكردم -  رد كردي؟ يتو چطوري اين شمشير روي از قسمت امنيت! اون چي معني مي ده؟ البته كه من فاني ام -  . او در كمال دير باوري به من خيره شد  !هستي تو فاني -  . شته بودذاز ميان بدن او گكامالً آسيبي  شرت شاه بلوطي هاروارد  او يك سوئيت. كه سرما خورده بودمثل اين ،بيني اش نيز قرمز بود. داشت مثل اينكه  ،پوشيده بود ،شده بودانده بزرگ و شلوار لي كه با لكه هاي رنگ و سوراخ هاي ريز پوش و چرا آسيبي به من نزد؟ . بزرگترين خالل دندون دنياست خب اين يا يه شمشيره يا -  :او گفت  . وقات فراغتش را با فرو كردن چنگال در شلوار جينش سپري مي كردااو  كي هستي؟ و صبر كن اين چيه كه پوشيدي؟ مثل يه . منظورم اينه كه من شكايتي ندارم نمي . در حال سنگ پراني به من بود بودمثل اين  ،پرسيدمي خيلي سوال او خيلي سريع        پوست شير مي مونه؟  به آستين هايم نگاه كردم تا ببينم كه آيا پوست شير نمين به . توانستم فكر كنم كه چه بگويم اما . وقتي براي تلف كردن نداشتم. مي دانستم كه جنگجويان اسكلتي هنوز در تعقيبم هستند       . اما آن هنوز مثل يك كت قهوه اي زمستاني به نظر مي رسيد ،نحوي به خز تغيير يافته است آنچه را كه تاليا در وست اور براي فريفتن معلم ها انجام بعد . فقط به دختر مو قرمز خيره شدم   .غريب عجيب ،هاون يه شمشير. نه... ام -  . نگاه كوتاهي كرداو    .اون فقط يه خودكار سر توپيه. تو شمشير رو نمي بيني -  :به دختر گفتم. انم را به صدا در آوردمخيلي سخت تمركز كردم و بند انگشت  . شايد مي توانستم مه ايجاد كنم. به خاطر آوردمداده بود 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  69  نگهبانا اومدن جواب سواالي من رو بدي يا بايد براي مي خواي حاال . 1ل اليزابت ديرچري -  . او با تنفر اوقات تلخي كرد  تو كي هستي؟ -  :زيرلب گفتم به داخل دستشويي مردانه سر خوردم و ريچل . اما حرف او را گوش كردم ،تم چرانمي دانس       !حاال! پشت سر من! دستشويي -  چي؟ -  !دستشويي -  . نگاه كرد و چشمانش گشاد شد ماو از روي شانه هاي  . هر دوتاش ،ام -  عجله داري يا در خطري؟ -  . من در خطرم. منظورم اينه كه من يك كمي عجله دارم! نه -  :گفتم  جيغ بزنم؟ . آن كار بزدالنه به نظر مي رسيد ،بعداً. بت دير را درحالي كه بيرون ايستاده بود ترك كردمااليز دستم دور . شنيدم ،هنگامي كه نزديك مي شدند صداي تلق تلق و هيس هيس اسكلت ها را       . را نجات داد مزندگي ا ،ن هستم كه آنئمطهمچنين كامالً م اشته بودم تا ذگ ،آن بيرونرا، يك دختر فاني داشتم چه فكري مي كردم؟ . ريپتايد محكم شد بت دير شروع به صحبت با اداشتم آماده مي شدم كه بيرون بپرم و بجنگم كه ريچل اليز. بميرد اون داشت من رو . اون بچه رو ديديد؟ وقتي كه شما داشتيد ميومديد اينجا! خداي من ،اوه -  . روش آتشباري خودش كرد شما افراد امنيتي اجازه مي ديد يه ديوونه  .به خاطر خدا .او يه شمشير داره! مي كشت او به سمت اون توربينا نمي ! هي ،،ملي بشه؟ منظورم اينهي ه طشمشير چرخان وارد محو                                                               . اما بهتره عجله كني. همه جا پاكه -  . ريچل در را باز كرد  . شنيدم كه آنها دور مي شدند .ق كردندواسكلت ها با هيجان تلق تل  . دهرك طشايد سقو. نم اون طرفي رفتفكر ك .دونم چي چي دويد 1  - Rachel Elizabeth Dare 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  70  سه جنگجوي اسكلتي داشتند به سمت ديگر . نگاه كردمي راهرو  گوشه زير چشمي به اطراف  . صورتش خاكستري و عرق ريزان بود. به نظر ترسيده مي رسيد                                                               .نگاه كنيد! حق با اونه -  .مي كردمه ززير لب يك ورد يونان باستان را زم .زو ايستاد  . هامون رو خورديم 1اما ما فقط پيراشكي -  :تاليا گفت  ! بايد بريم، حاال -  :نفس نفس زنان گفتم  . و گراور با غذايشان آنجا نشسته بودند زو ،تاليا. ناهار سد –پر از بچه هايي بود كه داشتند از بهترين قسمت گردش لذت مي بردند  كافه       . مستقيماً به سمت خروجي رفتم  اسمت پرسي بايد برمه؟ -  !بايد برم -  . ناگهان اسكلتها به سمت ما چرخيدند  ...پرسي -  :شروع كردم كه بگويم   ؟اما تو كي هستي -  . آره، اونم فراموش كن -  فراموش كنم كه سعي كردي من رو بكشي؟ -  . فراموش كن كه من رو ديدي. فراموشش كن. يه لطفي به خودت بكن -  :گفتم  . سري تكان داد توافقم راياو با ناراحتي ب  اسكلت؟ -  ...اونها چي بودند؟ اونها شبيه -  :او پرسيد  . يكي بهت بدهكارم، ريچل اليزابت دير -  . راه ورودي آسانسور براي چند ثانيه پاك بود. بالكن مي دويدند 1  - burritos 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  71  ي  گسترده چشم اندازپنجره هاي كافه تمام اطراف طبقه ي ديده باني را پوشش مي داد كه       سه تا يا بيشتر  .ي كه راه آريزونا را سد كرده بودندياج ،سدي دو تا بر روي طرف شرق جاده        . به ما مي داد ، زيبايي از ارتش اسكلتي كه آمده بودند تا ما بكشند باتوم و هفت تير مجهز  ههمه ي آنها ب. بر روي سمت غربي جاده در حال نگهباني راه نوادا بودند كه مرا در اتاق توربين ، سه جنگجوي اسكلتي. اما مشكل فوري ما خيلي نزديك تر بود. شده بودند باز شد و سه تا جنگجوي اسكلتي  دينگ اما درها با صداي خوشايند ،ما به آن سمت دويديم      ! آسانسور -  :گراور گفت  . ق به هم كوبيدندوهايشان را تلق تل و دندان دان كافه تريا ديدنآنها مرا از مي. حاال بر روي پله ها ظاهر شدند، قيب كرده بودندعها ت جنگجوياني بودند كه قبالً ديده بوديم، منهاي آن يكي كه بيانكا در  هاهمگي آن. ديگر بيرون آمدند حاال اگر شما هرگز بوسيله ي يك . جنگجو پرت كردش را به نزديكترين 1گراندگواكامول و        ! جنگ پيراشكي -  : او فرياد زد  . گراور يك ايده كامالً گراوري و عالي داشت  . ما كامالً محاصره شده بوديم. از بين برده بود ي آتشآن را در شعله ها ،نيو مكزيكو بر حسب پرتابه هاي . ن را خوش شانس بدانيداخودت ،پيراشكي پرنده مورد حمله واقع نشده ايد و  خورداسكلت به ناهار گراور . نارنجك و گلوله هاي توپ بود در رديف دقيقاً، آنحاال  ،مرگبار چي ن نيستم كه ديگر بچه ها در كافه ئمطم .كردجدا  شانه اشرا از  اسكلتجمجمه آن،  هضرب سبدهاي  ،پيراشكي هاو  ،در حالي كه جيغ و داد مي كردنداما آنها ديوانه شدند و  چيزي ديدند، غذا ها و  ،هاالشه . بودن اميدياما  ،اسكلت ها سعي كردند كه اسلحله ها يشان را در آورند       . كردندهم پرتاب سمت به  را، چيپس و نوشابه هايشان گالويز شديم و آن ها را پرواز بر روي پله ها تاليا و من با دو اسكلت ديگر  ،در اين هرج و مرج       . ني ها همه جا در حال پرواز بودنددنوشي باالي از گراند  لكاموواگ .بعد همگي از پله ها پايين رفتيم. كنان به روي ميز چاشني ها فرستاديم                                                               :پرسيد ،وقتي كه به سرعت بيرون مي آمديم رگراو  . مي كرد سرمان سوت كشان عبور 1  - Guacamole Grande كلوچه ي مكزيكي خيلي بزرگ. 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  72  ما از طول . جنگجويان اسكلتي در همه ي جهات داشتند نزديك مي شدند. جوابي نداشتم       حاال چي؟ - اما آن راه فقط  ،با دو مجسمه ي برنزي بالدار رفتيم ميدان كوچكخيابان گذشتيم و به سمت  درانشان از كافه اديگر بر. اسكلت ها جلو آمدند در حالي كه هاللي به دور ما ايجاد مي كردند       . گرداند دوباره ما را به كوهستان برمي افتاده يكي از آنها هنوز جمجمه اش بر روي شانه هايش . داشتند مي دويدند تا به ما ملحق شوند دو تاي ديگر با پيراشكي در ميان دنده . ديگري با سس كچاپ و خردل پوشيده شده بود. بود آنها باتوم هايشان را . به خاطر آن خوشحال به نظر نمي رسيدند. هايشان پذيرايي شده بودند به جز انگشت هاي پايشان كه مثل سكه هاي  ،آنها به مرور زمان قهوه اي شده بودند. خيره نشوم ،نامه باز كن شبيه ،بالهاي چاقو ماننداما نمي توانستم به دو مجسمه ي برنزي غول پيكر با        . حاال وقتش نيست! پرسي -  :تاليا گفت  . انگشتان پا واقعاً مي درخشند. صبركنيد -  :گفتم  . به پاهاي مجسمه نگاه كوتاهي كردم ،به پشتم .چيزي از كنار چشمم برق زد  . اين بهترين ماجراجويي با شماها بود -  :گفت ،ايش مي لرزيدگراور در حالي كه صد  . نمي ميرناونها و  ،چهارتا عليه يازده تا -  :زو زير لب گفت  . كشيدند و پيش آمدند ه بود؟ فتاو چه گ .چشمان خاكستري و لبخندش .آسانسور فكر كردم در مورد راهنماي تور در  . وسئدعاي خير ز. خوش شانسي  . كه مردم آنها را براي خوش شانسي ماليده بودندتمام دفعاتي به خاطر  ،مي درخشيد پني نو دازه كافي باهوش هستن اون رو پيدا مي نهميشه راهي وجود داره كه افرادي كه به ا   . او به من خيره نگاه كرد  . از پدرت بخواه. تاليا -  :گفتم  .كنن



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  73  فكر كنم اين مجسمه ها بتونن به ما كمي ... فكر كنم. كمك بخواهازش . فقط همين يه بار -  :البه كنان گفتم  . هرگز جواب نمي ده ،او - پنجاه فوت . پنج تاي ديگر با باتوم هايشان جلو آمدند. شش اسكلت اسلحه هايشان را كشيدند      . شانس بدن بث امن هم از مادر آن. لب هايش با دعايي خاموش حركت مي كرد. تاليا چشمانش را بست       .سعيت رو بكن -  :درگراور ناله كنان در خواست ك  . ن بود من ديوانه شده امئمثل اينكه مطم ،تاليا اخم كرد  . آتنا ،فكر كنم -  .مردد شدم  ؟مي گهكي  -  !االن فرق مي كنه -  . او جوابم رو نمي ده! نه -  :تاليا گفت  !اون كار رو بكن -  :فرياد زدم  . هل فوتچ. دورتر در   - در حالي كه اميدوار بودم كه در مورد بودن او در آسانسور حق با من باشد. كردم رخواستد و ز. تاليا سپرش را باال آورد. ريپتايد را كشيدم تا از خودم دفاع كنم. اسكلت ها نزديكتر شدند       . نيفتاد يو هيچ اتفاق  . مورد اينكه او سعي داشت به ما كمك كند تا دخترش را نجات دهيم بعد فهميدم كه سايه ي . فكر كردم كه شايد سايه ي مرگ باشد. بر روي من افتاد اي سايه       . گراور را به پشت تاليا هل داد و يك پيكان را در سر يكي از اسكلت ها فرو برد و همه ي پنج اسكلت  ،يك برق برنز. با باال نگاه كردندخيلي دير اسكلت ها . يك بال عظيم بود ي به آن اما نياز. را باال آوردم مكت شيرحفاظت مبراي . ديگر اسكلت ها شروع به شليك كردند       . ددست به طرفي جاروب شدن باتوم به گلوله ها صداي . شبيه سپر تا كردنديشان را ابالهو  ندعقاب هاي برنزي در مقابل ما قرار گرفت. نبود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  74  دو . ريختن از يك سقف موج دار ايجاد مي كند در حال فرو كه بارانِبود صدايي مثل بر روي بالها  توريست ها چه فكري  ناو ،؟ زئوس مقدسدمن نگاه مي كني هاي پاي به انگشت شماها -  :گر گفتدي فرشته ي  . چيزي ننوشيده بود ،صدايش حلبي و زنگ دار بود مثل اينكه از وقتي ساخته شده بود       !هايستادنبهتر از  مرد،  -  :گفت فرشتهاولين   . در آمدند زهايشان را به سمت خارج گشودند و اسكلت ها بر روي جاده به پروا عقاب بال در تعدادي از آنها . به خاطر اسكلت ها نگران بودم ،گيج بودم فرشتههمان قدر كه از بودن        مي كنن؟ دست هاي استخواني كورمال كورمال . باال مي آمدند ،مي شدند زيحالي كه داشتند دوباره بازسا به مستقيم و ما ، يكي از آنها من و تاليا را قاپيد و ديگري زو و گراور را ،و چيز بعدي كه فهميدم     .مي توني از كشيدگي استفاده كني -  : يكي تصميم گرفت  . به هم نگاه كردند و شانه باال انداختند فرشتهدو   !فاًطل -  وس؟ ئز يكوچولوخانم  لطفاً هم بگي،يه  يمي تون -  :ها پرسيد فرشتهيكي از  !رهآئوس؟ زبچه ي  -  . نگاه كردند، به او به پايين ،فرشتهدو هر   !ما را از اين جا بيرون ببريد -  :تاليا فرياد زد  !خطر -  :گفتم  . براي اسلحه هايشان جستجو مي كردند      .ردجيغ مي كشيدند و صداي شليك تفنگ در تمامي اطراف كوهستان انعكاس ك ام پاي جنگجويان اسكلتي به صورت نقاط ريزي در زير .بر فراز سد و رودخانه ،پرواز كرديممت باال س



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  75  اما  ،ود كه نمي توانستم بيفتيمبما چنان در بر گرفته  ها مجسمه. چشمانش را محكم بسته بود       . وقتي تمام شد بهم بگو -  :تاليا گفت .با دو قلوي بابا نوئل  كشتي مي گيرم  فصل پانزدهم پايم را . يده شده بودچزير پاي ما دسته اي از كوههاي برفي كنار هم . به پايين نگاه كردم       لي بااليم؟يما خ... ما -  . ي خوبهچهمه  -  :قول دادم  . كه گويي مهمترين چيز در دنيا بود چنان محكم بغل كرده بودهنوز تاليا بازوش را  رو دوباره  4منيومنت زتوي مكانيك ،مي تونيم اون دوستانمون! 3چاك ،يو! 2فراسكو ،يه ،يه -  :ما گفت فرشته ي  . چند ساعت ديگه به سان فرانسيسكو مي رسيم ،با اين سرعت. قبالً اين جا شكار كردم  - . او و گراور در بازوان مجسمه ي ديگر آويزان بودند  .هستيم 1ما توي سرياس -  :زو فرياد زد  . باالاونقدر  .نه، نه -  :گفتم  . برف يك از قله ها لگد زدمبه كشيدم و                                                                :پرسيدم   !من خيلي اونجا بودم ،اُه، مرد -  :ديگر گفت فرشته ي  !اونها مي دونن چطور جشن بگيرن. ببينيم 1  - Sierras  2  - Frisco مخفف غير رسمي براي سان فرانسيسكو  3  - Chuck  4  - Mechanics Monument 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  76  درسته؟ اون  ،تفريح مي كنيم قدري يوقت يك بارچند هم بايد ما آدم ماشيني ها  -  :مجسمه ي ما گفت  سانفرانسيسكو رو ديده ايد؟ ،شماها - شنا آمرمري  يبانومجسمه هاي ن وو ما را به ا بردند 1ما را به موزه يونگ ها، مكانيك كوهها جايشان را . ها هيجان زده بودند فرشتهبگويم كه  مبنابراين مي توانست ،سرعت گرفتيم       . خورم هنك شد يقسم م ،توانست سرخ شوداگر مجسمه ي برنزي مي   .برگرديم به پرواز. درسته ،هاُ -  . مرد ،اونها بچه اند ،2هنك -  . حرفش را قطع كرد ،چاك ،مجسمه رديگ  ...مي فهمي و  ،كردند وقتي كه داشتيم پرواز مي زو خسته شده بود و . ش مي نواختابا ني  ،گراور براي گذشت زمان      . شهرك  ها و بزرگراه ها بوديم ،به تپه ها دادند و بعد ما در حال پرواز بر فراز كشتزارها هدف را مي  هر وقت او يك فروشگاه بزرگ. شروع  به پرتاب پيكان به بيل بورد ها كرد ،كرديم با سرعت  ،او تابلوي فروشگاه را با تعدادي شليك موفق ،نها رو ديديمآكه ما تعداد زيادي از  ،ديد او زير لبي با خودش حرف مي زد مثل اين كه . را بسته نگه داشت تاليا تمام راه چشمانش      . ي كردميخ كوب م ،صد مايل در ساعت كه مي توانست همه چيز را از ميان مه  ،ل اليزابت ديرچري ،به او در مورد دختر فاني عجيب      . رو گير انداخته بودندچطوري توي اتاق ژنراتورها از اسكلت ها عبور كردي؟ تو گفتي اونها تو تو بگذريم، . شايد -  :او گفت  . مي كردچه فكر به  ،خيلي سخت بود كه بگويم او با چشمان بسته  . زئوس گوش كرد. تو خيلي اونجا خوب بودي -  :به او گفتم  . داشت دعا مي كرد                                                               :او گفت  . اييد كرداما او فقط با تكان سرش ت. فكر كردم كه تاليا قصد دارد بگويد ديوانه ام. گفتم ،ببيند 1  - the de Young Museum  2  - Hank 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  77  او مينياتور را در تپه ي دو رگه ها ديده بود و فهميده بود آن دقيقاً . مادرم نيز اين طوري بود      . هنم خطور كرد كه قبالً به آن توجه نكرده بودمذناگهان چيزي به   . هيچ كس نمي دونه چرا .بعضي از فاني ها اونجوري اند - واقعاً يك  ،دوستم ،وقتي كه گفته بودم تايسون ،ده بودكرناو سال گذشته اصالً تعجب . چيست تعجبي نداشت كه او از بزرگ شدن من . را مي دانست شايد او همه ي آنها. سيكالپس است آن شهر  .هرگز آن را از نزديك نديده بودم اما ،قبالً عكس هاي سان فرانسيسكو را ديده بودم       . صبر كن -  :ه پايين نگاه كردم و گفتمب  بشينيم؟  ،كجا شماها مي خوايد -  :پرسيد ،هنك در حالي كه مرا را از يك چرت مي پراند  . مثل اينكه در اين مورد خيلي فكر كرده بود ،او اين را گفت   .يه دختر معمولي بودن ،بايد عالي باشه -  . تاليا به موافقت سري تكان داد  . خيلي بد مي شد. اما خوشحالم كه او را تبخير نكردم ،اون دختر دلخور شده بود ،خب -  :گفتم  . او از ميان مه حتي بهتر از من مي ديد. وحشت داشت اگر  ،يك نمونه كوچك تر و تميز تر از مانهاتان. احتماالً زيباترين شهري بود كه تا حاال ديده بودم جزاير . ساحل بزرگ و كشتي ها وجود داشتآنجا . ه بودمانهاتان با تپه هاي سبز و مه محاصره شد احساسي شبيه گرفتن يك . از مه سر بيرون آورده بود 1و قايق هاي بادباني و گلدن گيت بريج                                                               . همه ي ما به او نگاه كرديم   . ن ها بشيمئمي تونيم قاطي پنگوهم من و هنك . فكر خوبيه -  :چاك گفت  . 2ساختمان امبركادروكنار . اونجا -  :زو پيشنهاد كرد  . و آرزو مي كنه اينجا بوديد ،هنوز نمرده است. سالمي از فراسكو  . يا چيزي شبيه آن ،عكس داشتم 1  - Golden Gate Bridge پلي بر روي گلدن گيت، كه يكي از بزرگترين پل هاي جهان است .  2  - Embarcadero 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  78  صبح خيلي زود بود و افراد  .به مخفي شدن نبود ينياز ،وقتي كه داشتيم فرود مي آمديم       مجسمه ها نمي تونن شوخي كنن؟  ش،يه. شوخي كردم -  : او گفت رگاه بندري را ذيك بي خانمان در يك گ ،مديمآوقتي كه فرود مي . زيادي آن اطراف نبودند كه براي رفتن به مهماني دوستان مجسمه شان پرواز مي  ،ها خداحافظي كرديم از فرشته      . فرياد مي زد هاي فلزي از مريخ  فرشتهجيغ زد و فرار كرد در حالي كه چيزي در مورد  ،او وقتي هنك و چاك را ديد. ترسانديم اميدوار  ،آنابث هم همين طور. آرتميس جايي همين اطراف بود. يمه بودبه ساحل غربي رسيد      .ندارم ،م كه هيچ نظري در مورد كار بعديدبعد فهمي  . كردند حتي . ردا انقالب زمستاني بودو ف. نداشتم ،اما هيچ نظري در مورد اينكه آنها را چطور بيابيم. بودم به نظر مي رسيد كه ما . نداشتم ،ايده اي در مورد آن هيواليي كه آرتميس مي خواست شكار كند اما هرگز  ،راه را نشان خواهد داد آن هيوال،به نظر مي رسيد . در جستجويمان او را پيدا مي كنيم هيچ بدون  ،با مقدار كمي پول ،تاده بوديمحاال ما در يك گذرگاه بندري ايس. اين اتفاق نيفتاده بود اما . كنم كه هرچي رو كه مي دونه به ما بگه شرابايد او را پيدا كنم و واد. پيرمرد دريا -  :به خاطر آوردم  . خورشيد فراموش كردمي كامالً آخرين گفتگويم را با خدا. موافقت سري تكان دادم به  اين همون چيزي نيست كه آپولو بهت گفت؟ نروس رو پيدا كن؟ -  چي؟ -  .به او نگاه كردم  .روسن -  :گراور گفت  اما چطوري؟ -  :پرسيدم  . بايد بفهميم اين هيوالي اسرار آميز چه بودفقط بعد از يك بحث مختصر موافقت كرديم كه   . دوستي و هيچ شانسي   . زو ادايي در آورد  چطوري بايد او را پيدا كنم؟



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  79  . خيلي سخت نيست شمتاسفانه پيدا كردن ،او رو مي شناسم ،بله .مادر من الهه ي دريا بود -  شناسي؟ او رو مي -  :تاليا پرسيد  اه؟ ،نروس پير - زو ، دقيقه بعدد چن .توقف كرديم 1كنار يك شعبه ي بازيافت زبالهوقتي در  ،مي دانستم در خطرم  . نشون مي دم تونبه ،بيايد -  : او بدون هيچ اشتياقي گفت  منظورت چيه؟ -  :پرسيدم  . فقط بايد بو رو دنبال كني كفش هاي ورزشي قرمز روشن و يك  ،و شلوار لي سه سايز بزرگ تر پشمييك تي شرت  همرا ب بعد از مدت زمان طوالني كه ما براي جستجوي گذرگاه ها صرف . او ما را به سمت اسكله برد       . براي قاطي شدن ،گفتمكه بهت  -  دم؟مي دوباره اين كار رو انجام دارم چرا  ،خيلي ممنون -  :غريدم  . يك مرد ولگرد معمولي -  . زو با خرسندي سرش را تكان داد  . تو كامالً نامريي به نظر مي رسي ،آره ،اه -  :گفت ،گراور در حالي كه سعي مي كرد از خنده نتركد  . نگين كماني مجهز كردركاله گشاد  آنجا  ،كه دسته اي بي خانمان پوشيده در پتو ،او به يك اسكله اشاره كرد. زو عاقبت ايستاد ،كرديم او دوست داره تو طول . نمي شهدور او خيلي از آب . اون پايين ،او يه جايي همون جاهاست -  :زو گفت  . اي ناهار باز شودرب 2كنار هم جمع شده بودند در حالي كه منتظر بودند كه آشپزخانه سوپ                                                               يكيه؟م كه او كدوم مچطوري بفه -  . روز آفتاب بگيره 1  - the Goodwill drop box  2  - soup kitchen 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  80  بعد به سمت لنگرگاه به راه  و» هچقدر عاليه كه آدم دوستان پرقدرتي داشته باش« غريدم كه        . رد و به دستم زدرا باال آو دستشگراور   . اما دنبال تو خواهيم بود. من پشت تو رو نمي خوام... فكر دوم ،ي يا -  . دسته اي بزرگ از پشم كه از ناكجا آمده بود ،چيزي را از پشت پيراهنم برداشت  .ما از پشت حمايتت مي كنيم -  :تاليا گفت  . در مورد هيوال بگهبهت وادارش كن . نذار از دستت در بره ،هر كاري كرد. او سعي مي كنه تا از دست توو خالص بشه. نگهش دار محكمو . او رو بگير -  :او گفت   ؟و وقتي او رو پيدا كردم. عاليه -  . نمي خواستم براي ويژگي هاي خاص سوال كنم  . متفاوته... بوي او . او رو مي شناسي. مثل يه بي خانمان رفتار كن. خودت رو پنهان كن  -  :او گفت كه اصالً سخت . مثل اينكه داشتم از ضعف مي مردم ،كالهم را پايين كشيدم و تلو تلو خوردم      . افتادم دوست بي خانمان مان از امبركادرو كه هنوز سعي كنار از . به نظر نمي رسيد كه چقدر خسته بودم من به  ،وقتي كه نزديكتر رفتم ،هدسته اي از رفقاي كثيف با پاكت هاي پالستيكي به جاي كال       . به قدم زدن ادامه دادم. متفاوتي هم نداشت... اما او بوي  ،او بوي خوبي نداشت  . گذشتم ،هاي فلزي از مريخ هشدار دهد فرشتهمي كرد به ديگر بي خانمان ها در مورد  غير  هيچ چيزِ. اما فقط همان بوي هاي بد معمولي بود ،آنها واقعاً بوي بدي داشتند. برگشتم       !بچه ،گم شو -  :نها زير لبي گفتآيكي از   . نگاه كردند . آنجا بود ،ده بودبا دسته اي فالمينگوي پالستيكي كه از سبد چرخ دار خريدش بيرون زي خانم      . ودبمعمولي ن در ميان  ،يك مرد كه به نظر مي رسيد يك ميليون سال عمر كرده است اسكله،در انتهاي        . به من نگاه كرد مثل اينكه قصد داشتم پرندگانش را بدزدم طوري وشامبر پشمي كه احتماالً قبالً داو پيژامه و روب. ناحيه كوچكي از نور خورشيد بيهوش شده بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  81  جنبه آن  ،اين مرد ،اگر اقيانوس داراي جنبه ي زشتي بود. ده و ماهي هاي مرده و نمكيندگهاي  مثل جلبك. اما بوي بد اقيانوس. واقعاً بد ،او بوي بدي داشت .خشكم زد ،وقتي نزديك تر شدم      و بويش؟  . بپرد ها ميان سرزمين آشغال يك ضرب بهاز تختخوابش بيرون آيد و  ي كهلئبابانومثل  ،لئيك جوري مثل بابانو ،شده بود دبا يك سبيل سفيد كه زر ،چاق بود. پوشيده بود ،بودهسفيد  مثل اين كه خيلي  ،خيلي نزديك او نشستم ،دمنكردم دهانم را با دست نب در حالي كه سعي       . بودزشت  به من خيره مي توانستم احساس كنم او . باز كردبدگماني با چشمش را يك  ل ئبابانو. خسته ام در حالي ، اي احمق گفتمهزير لب چيزي در مورد مدرسه و پدر مادر. نكردم شاما نگاه ،شده است نمي دانستم ديگر بي خانمان . ر خواهد رسيدظمي دانستم اين خيلي عجيب به ن. عصبي بودم       . دن ادامه داديل به خوابئبابانو  . كه سعي مي كردم معقول به نظر آيد او كه اين مثل . او مرا گرفته است ،مي خواستم او را بگيرم اما به نظر مي رسيد كه به جايش       آ ي ي ي ي ي ي  -   .او جيغ زد  . اما بر روي بابانوئل پريدم. واكنش نشان مي دهندها چگونه  در بر گرفته  ،مثل فوالد، مرا. مطمئناً مثل يك پيرمرد ضعيف عمل نمي كرد. اصالً نخوابيده بود انيه ثبراي يك . برخورد كرد اسكله تا وقتي كه سرم به تير اسكله، پايين تا ،درست چرخيدم       .روي يه پيرمرد بپرهمثل اون يه بچه ! اون يه جنايته -  :يكي از مرد هاي بي خانمان فرياد زد  !كمكم كنيد -   :جيغ زد ،در حالي كه چنان مرا مي فشرد كه داشتم مي مردم او. بود قبل از اينكه او بتواند . داشت كمي استراحت مي كرد. آغوش نروس سست شدگيج بودم و  . اما بازوانم را به دور قفسه ي سينه ي او چفت كردم ،او سعي مي كرد بلند شود و فرار كند      !من هيچ پولي ندارم -  . تمام حواسم را جمع كردم و از پشت با او گالويز شدم ،استراحت كند   :گفتم ،در حالي كه داشت مي جنگيد  .اما او را نگه داشتم ،قعاً بد بودبوي ماهي فاسد او وا



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  82  ه داشتن او شبيه نگه داشتن يك ترن هوايي نگ. او غريد و سعي كرد مرا از پشتش پرت كند       !چون تو همه چي رو مي دوني -  شه سراغ من مي آيد؟ يچرا شما هم! قهرمانا -  . او فقط تقالي بيشتري كرد  . اطالعات مي خوام! من يه دو رگه ام. من پول نمي خوام - اما  .در حالي كه برايم غير ممكن بود بر روي پاهايم بايستم ،او خودش را به اطراف مي كوبيد .بود با هم به خليج . پايين پريد ي اسكله از لبه فوراً نروس با پيروزي فرياد زد و. نقشه ام كار كرد       ! آب نه! نه ،ها -  :گفتم  . رفتيم و ايده اي به ذهنم رسيد اسكلهما تلو تلو خوران به سمت لبه ي . دندانهايم را بر هم ساييدم و او را محكمتر فشار دادم اقيانوس داشت مرا را با قدرت بااليي . بايد شوكه شده باشد وقتي كه من او را محكم تر گرفتم       . جه رفتيمرسان فرانسيسكو شي يك تقال مي كردم  ،او تغيير كرد تا جايي كه. چند تا حقه ي كنار گذاشته داشتروس هم ناما   . شارژ مي كرد نروس به . تر است خيلي سخت ،اما دارم به شما مي گويم كه نگه داشتن يك خوك دريايي در آب .براي نگه داشتن خوك هاي چرب مي ساختند تقالشنيده بودم كه مردم جوك هايي در مورد        . دارمخوك دريايي مشكي نرم را نگه  در ميان آب تيره مبارزه مي كرد و مارپيچ وار  ،در حالي كه مي لوليد ،سمت پايين شيرجه رفت ي او اما من باله ي پشت ،به يك نهنگ قاتل تبديل مي شدداشت  بزرگ شد، ، ونروس چرخيد       . هيچ راهي براي ماندن با او وجود نداشت ،اگر پسر پوسايدن نبودم. حركت مي كرد را در نقطه  سعي كردم او. نروس به داخل آب شيرجه زد و به يك مار ماهي لجني تبديل شد       . ما اين كار رو هر روز توي سان فرانسيسكو انجام مي ديم ،آره  . سعي كردم براي جمعيت دست تكان دهم  ! صبر كن -  :گردشگرها فرياد زدند گروهتمام   . نگه داشتم ،او از آب بيرون پريدكه را وقتي    . به شكل انساني اش برگشت و ،دارد چه اتفاقي مي افتد دتا وقتي كه او فهمي ،اي ثابت كنم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  83  . نروس به سختي نفس نفس مي زد. بر روي آبمركز خريد مثل يك  ند،صف كشيده بودها مغازه  ي،توريستهاي  اسكلهيكي از آن در  ،بر باالي سر ما. غش كرداسكله سرانجام او بر لبه ي        !من اول اينجا بودم! لعنت به او نو كيسه -  .پسر پوسايدنم ،من -  :گفتم  . مي جنگيدبا من مشت هايش  با حالهمان در  ، و او ناله كرد   چرا غرق نمي شي؟تو  - را به  اين موضوعاما  ،را تمام روز داشته باشماحساس مي توانستم آن . احساس خيلي خوبي داشتم مي ذاري من  ؟ تومعمولي، فكر كنممعامله يه  ! يك سخنراني براي تحقير من. اه، عاليه -  . س ناله كردورن  . مجبور نيستي اين قدر خودت رو متحير نشون بدي -  :گفتم  !تو او رو گرفتي -  :زو گفت  . دويدند اسكلهپايين به  مدوستان  . اشته بودذگ پشت سرمي خواستم او احساس كند يك مبارزه خوب را . تماو نگف همچنين . ن جانور دوزخي چه بودآو الزم بود بدانم  ،الزم بود آرتميس را پيدا كنم. خوب نبود       . به دوستانم نگاه كردم  .اين يه قانونه! فقط يك سوال براي هر دفعه اسير كردن -  .بيشتر از يك سوال دارم ،من -  :گفتم  اگه من سوالت رو جواب بدم؟ ،برم چطور مي توانستم همه ي آنها را . آيا آنابث هنوز زنده است و چطور او را نجات دهمنياز بود بدانم  آن چيزي بود كه برايم بيشتر اهميت  ،!در مورد آنابث بپرس ،يك صدا در درون فرياد مي زد       در يك سوال از او بپرسم؟ او را نجات مي دادم و  اگر ،او هرگز مرا نمي بخشيد. چه مي گفتآنابث  ،اما بعد تصور كردم. داشت اما كايرون به ما گفته بود  .زو مي خواست كه در مورد آرتميس بپرسم. المپي ها را نجات نمي دادم   . مهمتر است زيكه هيوال از هرچي



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  84  هيوالي وحشتناك رو كه پايان خدايان رو  نبهم بگو كجا مي تونم او. نروس ،خيلي خوب -  . آهي كشيدم او . در حالي كه به سمت بارانداز شنا مي كرد ،به پايين نگاه كردم و دوست گاومارم رو ديدم       !مووووووووو -  چيه؟ اون -  . چشمان تاليا گشاد شد  !صبر كن !تو گولم زدي -  :فرياد زدم  . شيرجه اي به پشت زد و داخل دريا رفت ،او به يك ماهي طاليي تبديل شد يپوپ صدايبا       !معامله انجام شد -  . نروس نگاهي از روي كينه و بغض به من كرد  كجا؟ -  :گفتم  . نروس به آب بر روي پاهاي من اشاره كرد  . اون دقيقاً اونجاست. اون خيلي آسونه ،اه -  :او خبيثانه گفت  . خزه گرفته اش را نشان داد هاي سبزِ تمامي دندان ،پيرمرد دريا لبخند زد  . هموني كه آرتميس داشت شكار مي كرد. مپيدا كن ،به همراهش مياره                                                               .1تاروسهوفياما او مي گه اسمش اُ. اون يه شكل صحبت كردن خيلي قديميه -  . گراور به توافق سري تكان داد  اون گاو نر چي مي گه؟... مي توني بفهمي او ،تو -  .مي گه اسمش بسي نيست ن گاو نر،او -  . گراور نفس نفس زد  !مووو -  .اه، بسي، حاال نه -  :گفتم  . سقلمه اي به كفشم زد و با چشمان قهوه اي غمگينش به من نگاه كرد 1  - Ophiotaurus 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  85  اون مي گه اونها . و او داره از دست افراد بدي فرار مي كنه. او مي گه كه پرسي محافظشه -  :گراور اعالن كرد  !موووووووووو -  اما اون اينجا چي كار مي كنه؟ ،مار -ميشه گاو نر ييونان زبان درمعنيش  -  : تاليا گفت  في چي؟ اُ - . اما اتفاق ها خيلي سريع رخ داده بودند .به نظر احمقانه مي رسيد ،حاال كه او آن را مي گفت       . آره... خب -  و تو فقط فراموش كردي اين رو قبالً بگي؟  -  . تاليا از روي ناباوري سرش را تكان داد  . داشتم اما همه ي داستان را به آنها گفتماحساس دلشوره   صبر كن، تو اين گاو رو مي شناسي؟ -  :گفت ،زو در حالي كه به من نگاه مي كرد  . داشتم شاخ در مي آوردم كه او چطوري همه ي اينها را فقط با يك مووووو خشك وخالي گفت  . نزديكن اين همون . هزاران سال قبل. پدرم بهم اين داستان رو گفت... پدر ،نگ تيتان هاجاز  -  :اوگفت  كدوم داستان؟ -  !اين داستان رو مي دونم .احمقميه من  -  :زو ناگهان گفت  . خيلي كوچك به نظر مي رسيد نكته ييك  ،بسي، افيوتاروس   . بسي ماما كرد  . او بايد قرباني بشه. افيوتاروس به اون روش نمي تونه خدايان رو سرنگون كنهاون يه هيوالي خيلي بزرگ و خطرناك باشه اما  ،انتظار داشتيم. چقدر در اشتباه بوديم -  :زو گفت  . اون نمي تونه دنيا رو ويرون كنه. جذابه اون خيلي... بسي؟ اما -  .مار نگاه كردم -به گاو نر  . كه داريم دنبالش مي گرديم هجانوري



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  86  اجازه داد گوشش را . زش كردم در حالي كه سعي مي كردم او را آرام كنماسر بسي رو نو        . رو دوست داشته باشه قي ه فكر نكنم اون كلم -  :گراور گفت  ما ما ما  - آنها مي . هاي خيلي دوري براي او مقدر كرد زماندر يك پيشگويي را  ،سرنوشت شوم ،وقتي اين موجود متولد شد.  قدرتي وحشتناك. ود دارهاما قدرتي در كشتن بي گناهان وج -  . زو با توافق سري تكان داد  .چطوري كسي مي تونه به او صدمه اي بزنه؟ او بي آزاره -  :گفتم .او داشت مي لرزيد، اما نوازش كنم قدرتي براي  ،كسي كه يه افيوتاروس را بكشد و امعا و احشا او در آتش قرباني كند د،گفتن سط يكي فيوتاروس تواولين بار در طي جنگ تيتان ها، اُدر حقيقت . هيچ كسي نمي دونه -  :زو گفت  ورم اينه كه چطوري اين امكان داره؟ظوري؟ منطچ... قدرت نابود كردن خدايان -  . تاليا با تعجب به گاو مار خيره شد  . هم اجتناب كنيم احشا امعا وبايد از صحبت در مورد  ،ام، شايد -  :گراور گفت  !مامامامامامام -  . نابود كردن خدايان بدست خواهد آورد فاجعه . از آن جا دور كند ،احشا آن را قبل از اينكه آنها بتوانند آن را در آتش بيندازند يه عقاب فرستاد تا امعا و ،زئوس ،اما پدر توو. از متحدين غول پيكر تيتان ها كشته شد تاليا دستش را بر سر  ،بسي به سمت او رفت. او دستش را دراز كرد. نشست اسكلهتاليا بر روي        . فيوتاروس دوباره متولد شدهحاال، بعد از سه هزار سال اُ. نزديك بود   . عزيزم ،او هست ،بله -  . اون خيلي بزرگه... ن وا. قدرت براندازي خدايان. ك ترديدي نداشتلو -  :تاليا زير لبي گفت  ...يره گاگه لوك بتونه اون رو ب. بايد از اون محافظت كنيم -  :به او گفتم  . گرسنه ها به نظر مي رسيد... او تقريباً شبيه . حالت تاليا مرا اذيت مي كرد. بسي لرزيد. اشتذاو گ



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  87  بت شده چنان سرگرم صح. به باال نگاه كردم. افيوتاروس زوزه اي كشيد و در آب فرو رفت       . كه تو از بند رهاش مي كني هو اون قدرتي -   :با لهجه ي غليظ فرانسوي گفت اي مردانه ييك مرد با صدا  رن كسي كه پشت سر ما ايستاده بود، چشمان دو رنگش با نور ضعيفي مي درخشيد دكتر تُ       . در دام بيفتيم ،اجازه داده بوديمبوديم كه  لك دار  يك كت باراني بلند موشي رنگ پوشيده بود كه پاره و ،ورشست اُبر روي يونيفورم وِ      .يهييعال -  . مانتيكور نگاهي از روي كينه به ما كرد  . يكورتمان خود. بود بنابراين . اخيراً اصالح نكرده بود. چرب سيخ مانند و ،آرايش موي نظامي اش بلند شده. بود اساساً او خيلي بهتر از آن افراد ايستاده در كنار . صورتش با ته ريش نقره اي پوشانده شده بود مجبور شده بودم براي جمع آوري غذا . تبعيد كردند 1ايرانخدايان مرا به  ،خيلي قبل -  :مانتيكور گفت  . نظر نمي رسيدبه  ،آن پايين ،آسپزخانه سوپ در حالي كه براي  تقال كنم، لبه هاي جهاندر  ،درحالي كه در جنگل ها پنهان مي شدم بزرگي مبارزه ز با هيچ قهرمان گهر. وعده ي غذايي كشاورز هاي انسان ناچيز رو مي بلعيدم اما حاال همه چي تغيير ! باعث وحشت و تحسين در داستان هاي قديمي نشده ام. نكرده ام تيتان ها به من افتخار مي كنن و من با گوشت دو رگه ها جشن خواهم . خواهد كرد توريست . ميفقط براي اينكه ما از آن راه فرار نكن اسكله،دو تاي ديگر هم در قايق كنار . قرار داشت ،ديده بودم يزهاي مزدور كه در دي سايكي از آن سرب ،امنيتي مجهز گارددو  ،در هر سمت او       !گرفت اما مي  ،ي باالي سر ما خريد مي كردند اسكلهدر  ،كنار آب قدم مي زدند در ،ها همه جا بودند                                                               . او پوزخند زد  كجا هستن؟اسكلت ها  ...كجا -  :رسيدماز مانتيكور پ  . دانستم كه آن نمي تواند باعث توقف كار مانتيكور شود 1  -  Persia 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  88  من بي ارزشم؟ او نظرش رو عوض  ،ژنرال فكر مي كنه! به اون ناميراهاي احمق نيازي ندارم - اون ... افسوس. مي تونيد با من بجنگيد يسختبه  ، كنارتونهوقتي يه الهه در ، حتي شما! ها -  . ما يه بار تو رو قبالً شكست داديم -  :گفتم  انصد پوندي فرار سريعي داشته باشم؟ و دوستانم چي؟ پاما چطوري مي توانستم با يك گاو مار  .شيرجه بزنممي توانستم به دريا . بايد بسي را نجات مي دادم. راي فكر كردن زمان الزم داشتمب      . شما را مغلوب كنم، خودم ،مي كنه وقتي كه من راف ما طنگهبانان در ا. به داخل سر مانتيكور فرو برد و آن را مستقيماًبرداشت را  يزو پيكان       . وجود نداره هيچ كمكي براتون حاال. لحظه خيلي گرفتارهدر اين هم الهه  باعث تاسف ميشه اگه تو رو قبل از . كمانت رو كنار بزار. زو نايت شيد ،حق با پسره ست -  :مانتيكور گفت  ! زو نه! صبركن -  :گفتم  . اسلحه هايشان را باال آوردند تو . تو رو به زندگي بگردوند به خاطر همين لرد كرونوس. حاال زمان توه. واضحه ،مطمئناً -  :مانتيكور گفت  . او سپر و نيزه اش را آماده كرده بود  در مورد چي داري صحبت مي كني؟  -  :تاليا غريد  . بكشم ،اين كه شاهد پيروزي بزرگ تاليا باشي . يزنداااحشا اون رو در آتش مقدس كوهستان مي  امعا و. افيوتاروس رو قرباني مي كني المپي ها رو  ات، و در جشن تولد شانزده سالگي. قدرت بي حد وحصر رو بدست مي آري شانزده ساله شدن  تاوز تاليا فقط دو ر. حس وحشتناكي ايجاد شد. هيچ كسي صحبت نكرد       . نابود مي كني . مثل هماني بود كه پيشگويي مي گفت. وحشتناك كه مي توانست معني اش پايان خدايان باشدو اينجا يك انتخاب وجود داشت، انتخابي . او يكي از بچه هاي سه خداي بزرگ بود. فاصله داشت بچه  ،من ،ي اينهابعد از همه . ا نااميدي مي كردميترس  ،ن نيستم آيا احساس تسلي خاطرئمطم   . اتفاق مي افتادند ،حاالهمين  روزهاي دوزخي داشتند . ي پيشگويي نبودم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  89  . تاليا ،كرد تترك ،پدرت. بر اين دنيا حكمراني خواهيد كرد ،تحت حمايت تيتان ها ،با هم ،شما. به او مي پيونديدوباره . دوستت لوك ترتيبش رو داد. تو انتخاب درست رو مي دوني -  :مانتيكور به او گفت  . كامالً گيج به نظر مي رسيد. اما او ترديد كرد .»خفه شو«بگويد صبر كردم تا تاليا به مانتيكور  المپي ها رو زير پاهات . و حاال تو مي توني بر او قدرت بگيري. او هيچ توجهي بهت نداره از . مياداون به سمتت ! جانور رو صدا بزن. همون طور كه اونها سزاورش هستن ي،خرد كن گيج و  ،كه او هر روز صبح در كمپ دو رگه ها بيدار مي شد وريهمان ط ،به من نگاه كرد       !تاليا از گيجي بيرون بيا -  :گفتم  . نيزه ات استفاده كن تو رو به يه درخت تبديل كرد تا از . فرشته هاي فلزي رو فرستاد. پدرت بهت كمك كرد -  :گفتم  ...من نمي... من -  . تقريباً به نظر مي رسيد كه مرا نمي شناسد. نامطمئن او ني اش را بر . فهميد ،خدايان راشكر او آنچه را من نياز داشتم. با نااميدي به گراور نگاه كردم      . دستش بر روي ميله ي نيزه اش محكم شد  . مرگ نجاتت بده زو را نشانه رفته بودند و قبل از اين كه آنها بفهمنند كه آن بچه با ني اش مشكل  ،نگهبانها       !جلوي او رو بگيريد -  :مانتيكور فرياد زد  . زد يريعدهانش باال برد و آهنگ متناوب س تخته هاي چوبي در زير پاهايشان ساقه هاي جديدي روياندند و پاهايشان را گير  است،رگتري زب با ابري از دود  ،كه بر روي پاهاي آنها منفجر شد ،را رها كرد دو پيكانخيلي سريع  ،زو. انداختند اما آنها بر روي  ،ما پرتاب كرد طرفبه دارت هايش را مانتيكور . نگهبانان شروع به سرفه كردند       !پيكان هاي گاز دار. زردرنگ سولفور   !همون پايين بمونه بسي بگو عميق شيرجه بزنه و هبگراور،  -  :گفتم  . كت شير من كمانه مي كردند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  90  شنيدم كه مانتيكور بر سر نوكرهايش فرياد مي . رفتيم گوشه ي نزديك ترين مغازه با عجله به      .او را كشيدم ،باال مي دويديم ،مركز خريد بر روي اسكله يوقتي كه داشتيم از پله ها  !ياال - ...اون گاو -  :زير لب گفت ،تاليا كه هنوز گيج بود  . فقط اميدوار بودم كه بسي پيام را دريافت كرده باشد  !موووووو -  :گراور ترجمه كرد . كه در ميان نور خورشيد مي درخشيدند يمبود -ناقوس هاي بادي و روياگيرها و وسايلي شبيه آن  -كوچك پر از يادگاري هاي كريستالي ي پشت يك دكه . با تقال به انتهاي اسكله رسيديم      . جيغ كشيدند ،توريست ها وقتي كه نگهبانان كوركورانه تير هوايي شليك مي كردند  !اونها رو بگيريد -   :زند دسته اي شير دريايي داشتند آفتاب  ،بر روي صخره هاپايين پاي ما، . كنار ما يك فواره ي آبي بود به جز اين حقيقت كه ما  .در آن لحظه يك تصوير كامل. تپه هاي سبز و مه ،آنسوي در شمالو  1آلكاترازجزيره  ،يجگلدن گيت بر. : ترده شده بودستمام خليج سان فرانسيسكو پشت سر ما گ       . مي گرفتند شايد تو  .از پدرت كمك بخواه. پرسي ،تو مي توني از راه دريا فرار كني! به اون سمت بريد  -  :زو به من گفت  . داشتيم مي مرديم و جهان داشت به پايانش نزديك مي شد                                                               !نها بدونن داره چه اتفاقي مي افتهوحداقل بذاريم ا. ما بايد با كمپ بگيم -  :گراور گفت  . ما با هم مي جنگيم ،نمي خوام شماها رو ترك كنم -  :گفتم  . او حق داشت اما نمي توانستم آن كار را انجام دهم  . بتوني افيوتاروس رو نجات بدي 1  - Alcatraz يك جزيره صخره اي در خليج سان فرانسيسكو 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  91  خورشيد رنگين كمان مي سازند يك فواره آب آشاميدني  متوجه شدم كه كريستال ها در نور     آب از لوله ي ترك خورده به بيرون زد و . و باالي فواره ي را چاك دادم. ريپتايد را برداشتمسر        . فكر خوبيه ،صحبت با كمپ -  :زير لب گفتم  ...كنار من بود  از جلوي مه ه نظر مي رسيد كه ب. نفس نفس زد ،تاليا وقتي كه آب به او خورد. بر روي ما پاشيد . او همان لحظه داشت در جيب هايش به دنبال يك سكه مي گشت. اما گراور درك مي كرد      تو ديوونه اي؟ -  :او پرسيد. پاك شده است شچشمان انداخت و فرياد  ،كه توسط مه ايجاد شده بود ،كمان ساخته شده ينكماي  طاليي در رنگايك در آقاي . آخرين نفري بود كه مي خواستم ببينم ،تصوير لرزان تشكيل شده در كنار ما ، درنجاآو        !كمپ دو رگه ها -  :گفتم. مه موج دار شد  ! تقاضاي مرا بپذير ،اي الهه  -  :زد دي، در حالي كت اما مي دانستم  ،نم كه عجله كندزسر او فرياد ب مي خواستم بر. تامل كرد آنآقاي دي در مورد        كايرون كجاست؟. سالم، ما داريم مي ميريم -  .را تصحيح كردم محرف  بهتر نيست اول سالم كني؟ -   .او جرعه اي از كوزه ي نوشيدني انگورش خورد  چقدر بي ادب  -  !كايرون كجاست -  :فرياد زدم  چي كار داري؟ -  : او با تنبلي نگاهش را باال آورد  . و در حال كاويدن يخچال بودپوشيده  اش را پلنگي گرمكن دوندگي پوست يكور داشتند نزديك تسپاهيان مان –بلند شد صداي پاها و فريادها ،پشت سر ما. اين كار نمي كند   . مي شدند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  92  اگه بخواي مي توني . كايرون اينجا نيست ،متاسفم. چقدر هيجان انگيز، در حال مردن -  . و رفته بودرآقاي دي در فكر ف مغازه بر باالي سقف  ،ردو تاي ديگ. دو نگهبان پشت سر او ايستاده بودند. و ما محاصره شديم       ! اونجا -  :دمانتيكور جيغ ز. اما وقتي نداشتم ،مي خواستم رنگين كمان را بهم زنم و ارتباط را قطع كنم  . فكر كنم امشب دوست دارم پيتزا بخورم. ار ببينمذب -  !به زودي مرگ ما رو تماشا مي كني! تو حتي توجه نمي كني -  :فرياد زدم  . فهميدم. ورطپس اين  ،خب -  . او محتوي يخچال را بررسي كرد  ...م م م ما -  . اما به او در مورد افيوتاروس گفتم ،فكر نمي كنم كه تفاوتي ايجاد مي كرد  ؟دقيقاً مشكل چيه خب، ،چقدر نجيبانه -  :گفت ،آقاي دي در حالي كه خميازه اش را فرو مي نشاند  . پس در مبارزه مي ميريم -  . قديمي اش شده بود عصبانيِ او دوباره شبيه خود. تاليا نيزه اش را گرفت  . ما داريم مي ميريم -  . به دوستانم نگاه كردم  اري؟ذبراش پيام ب   . مثل اينكه اين يك فكر اعجاب انگيز بود  . مي تواني براي كمك درخواست كني -  : به من گفتزيرلب آقاي دي   . شگفت انگيزه ،واقعيبدون هيچ كمك  ،تنها -  . خرناس كشيدنگاه كوتاهي به منظره ي داخل مه كرد و   ! عاليه -  : او گفت  . پنجه هاي شيري اش باز شد و دم دارت اندازش داشت با دارت هاي سمي مجهز مي شد .ر يافتييكور كتش را در آورد و به خود واقعي اش تغيتمان. دبر باالي سر ما ظاهر شدن ،اسكلههاي 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  93  كه در حال مرگ،  هرگز اين اتفاق نمي افتاد. 1فكر كردم وقتي كه گراز هاي وحشي پرواز كنن        .مي توني بگي لطفاً - وقتي كه ما در حال مرگ براي اينكه ، فقط در حال التماس به يك لجن مثل آقاي دي باشم تاليا سپرش را باال آورد و من . گراور ني اش را به دهان برد. هايش را آماده كرد زو پيكان       . خنددباو ، بوديم اين قبالً  .ور كردطگهان به ذهنم خنا. شدم ،اشك هايي كه از گونه ي او پايين مي ريختمتوجه  او با ميل زندگي اش را براي دوستانش داده . او بر روي تپه ي دو رگه ها به تنگنا افتاده بود      .براي او اتفاق افتاده بود در همه طرف من بود و صدايي شبيه يك  ،خيلي سريع بر روي پا بايستيد؟ هجومي مثل آنبعد و  ،نه آويزان باشيداشما از جايي وار وقتي كهمثل  ،وقتي كه همه ي خون شما به سرتان يورش برده حسي است،د چه يشما مي دان. و چيز عجيبي اتفاق افتاد. مردها تفنگ هايشان را باال آوردند       . خيلي زود بقيه را بكشيد .او به ما خواهد پيوست. وس چشم بپوشيدئاز دختر ز  -  .يكور نيش خند زدتمان  . البته هيچ اتفاقي نيافتاد  . كمك. آقاي دي ،لطفاً -  :زير لب گفتم  . افتدبيبراي او اتفاق چطور مي توانستم اجازه دهم اين   .هدحاال نمي توانست ما را نجات دما ، ابود را  -شراب –بوي انگور و چيز ترش تري . گرفت ينور خورشيد رنگ ارغواني كمرنگ. آه خيلي بزرگ يكي از نگهبانان هفت . صداي جنون. صدايي بود كه همه ي اوهام را در يك لحظه مي پراند       !ترق -  . حس كردم دو . بين دندان هايش گذاشت و دور چهار نفر باقي مانده مي چرخيدمثل يك استخوان تيرش را  چهارمي داشت كاري . تفنگ هايشان را انداختند و شروع به رقص والس با هم كردند رتاي ديگ جالب به نظر مي رسيد اگر . انجام مي داد ، كه با كفش چوبي انجام مي شود،شبيه رقص ايرلندي                                                               :مانتيكور جيغ زد  . انگيز نبودوحشت آنقدر   يه چيزي مثل وقت گل ني در زبان فارسي -  1



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  94  كه به  ،جوانه زد اما تخته هاي زير پنجه هايش با ساقه هاي انگور و تاك .او دمش را مجهز كرد      . مي كنم بارزهبا شما م ،خودم ،من! نه - در حالي كه ساقه هاي جديد جوانه مي زد و  ،سرعت شروع به پيچيدن به دور بدن هيوال كرد تا وقتي كه  ،زدمي مانتيكور جيغ ، سبز كه در همان لحظه رسيدند تازه يدسته اي از انگور هاي  . و دسته اي انگور ارغواني رنگ رسيده غرق شده بود ،درخت هاي موبرگ بوه از ناو در دسته اي ا يم اگه من اون دخيلي بايد توضيح ب. فاني ها براي بررسي اون ميان. ارذپاس گسچقدر  -  :او زير لب گفت  ....وري توطچ... چطوري تونستي -  . ترسان به او خيره شدم  . تفريح خوبي بود ،خب -  :گفت ،در حالي كه در يخچالش را مي بست ديونسيوس  . مانتيكور ديگر نبود ،اهو احساسي داشتم كه جايي داخل آن ديگر نلرزيدند،هاي مو  سرانجام درخت براي شما  يحداكثر چند ساعت. حاال بريد پرسي جكسون. پشيمونم نكن ،ستير ،ام م م -  . تو ما رو نجات دادي... تو   ،آقاي دي -  :گراور با شگفتي گفت    .سرخ شد گيشرمندبا تاليا   مگه نه؟ ،سون نيست كه در مقابل قدرت مقاومت كنيآ. دختر ،ت رو گرفته باشياميدوارم تو درس -   .او بي ميل به تاليا خيره شد  . متنفرم ماز نوشتن گزارش براي پدر. شرايط رو دائمي كنم   :تفديونسيوس به زو گ  ما بايد كجا بريم؟ ،اما -  . مشكل خودتونه. احشام رو انتقال نمي دم ،من -  . آقاي دي آب بيني اش را باال كشيد  كمپ ببري؟به مي توني اون رو . افيوتاروس -  :گفتم . خريدم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  95  يا اينكه  ،مي فهمي ،شما بايد در غروب امروز وارد بشين. فكر كنم شكارچي مي دونه ،اُه  - يكي از آنها دوست بي . هنوز كامالً مثل ديوانه ها رفتار مي كردند ،اي مانتيكورهاطراف ما نوكر      . او دستش را تكان داد و تصويرش در ميان مه ناپديد شد   !حاال همگي بريد. زياد مطمئن نيستم پيتر جانسون -  . شما من رو پرسي جكسون صدا كرديد. شما من رو با اسم واقعي ام صدا زديد -  :گفتم. اال آورداو ابروانش را ب   ...آقاي دي -  :گفتم  . پيتزاي من منتظره. حاال خداحافظ. همه چي از دست مي ره نها در حال يك گفتگوي خيلي جدي در مورد فرشته هاي فلزي از آخانمان ما را پيدا كرده بود و  به توريست ها حمله مي  ،وردندآدر حالي كه صداي حيوان در مي  ،چند نگهبان ديگر. مريخ بودند             .رم خونهمن بايد ب ،باغ خواهرانم -  :او گفت  . ابر سر بر آورده بود اي يك كوهستان تك در ميان اليه اي دور، در فاصله. اشاره كردگلدن گيت به سمت ول خليج طاو در . صورتش به رنگ مه بود      ؟ » تو مي دوني كجا بايد بريم« ... منظورش چي بو  -  .به زو نگاه كردم  . شان را بدزدنديكفش ها و سعي مي كردند ،كردند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  96  اما نمي تونيم افيوتاروس . داريم خيلي آهسته حركت مي كنيم. هرگز به اونجا نمي رسيم -  : زو گفت .با اژدهاي بد نفس ابدي مالقات مي كنيم  فصل شانزدهم خيلي  را، اسكلهمركز خريد . آب مي دويديمي او كنار من شنا مي كرد وقتي كه ما در كناره       .مووو -  :بسي گفت  . ترك كنيم ور غروب آفتاب رو از دست بديم، مجبوريم براي فردا  ،اگه ما امشب. هفردا روز انقالب زمستاني -  چه اتفاقي مي افته؟ ،اگه نتونيم -  . باغ اونها بشيموارد  ، مي تونيمفقط وقتي كه روز به شب تغيير مي كنه. پري هاي غروب هستند ،هسپريادها -  :زو گفت  چرا ما مجبوريم توي غروب آفتاب اونجا باشيم؟ ،نمي فهمم -  :گفتم  . مي رفت فروخورشيد داشت در غرب . بود تردور ،از آن چه كه مي پنداشتماما  ،داشتيم به سمت گلدن گيت بريج مي رفتيم. قبل ترك كرده بوديم امشب  وما بايد بانو آرتميس ر. و اون وقت شوراي المپي ها از دست مي ره. عصر صبر كنيم   درست؟ ،افيوتاروس مي تونه با ظاهرهاي متفاوت در آب ظاهر بشه! ري دارمظيه ن -   .هايش ايستادگراور بر روي سم   بسي چي؟ ،اما -  :پرسيدم  . يه ماشين الزم داريم -  :تاليا گفت  .اما آن را نگفتم ،يا آنابث خواهد مرد ،فكر كردم  . آزاد كنيم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  97  و . سد هاور پريد تويدفعه  كبعد ي ،النگ آيلند بودسوند كه او در  همنظورم اين .آره ،خب -  :گفتم بعد كايرون مي . نيمويلند برگردآالنگ سوند وني اون رو به بخب شايد ما بتونيم با چرب ز -  :گراور گفت  .حاال اينجاست شته در درياي هيوالها ذتابستان گ ،تقريباً ،او. گراور اصالً طرفدار آب نبود. او خيره شدمبه        . مي رم هاشبا ،من. بدم شنشونراه رو من مي تونم ...من -  :گراور گفت  .موو -  :بسي با درماندگي گفت  اما اون داره من رو دنبال مي كنه؟ اگه من اونجا نباشم، اون مي دونه كجا بايد بره؟ -  :گفتم  .  او را به المپ ببريم ،تونه به ما كمك كنه بعد با خوشي يك صداي  بسي لرزيد و. سي چيزي گفتاو به سمت پايين خم شد و در گوش ب       . اين كمك مي كنه. تنها كسيم كه مي تونه با اون صحبت كنه ،من -  :گراور گفت  . غرق شده بود و او نمي توانست با سم هاي بزي اش خيلي خوب شنا كند او  ،ببين. تو هم از پدرت بخواه ،رسيپ. اون براي يه سفر امن كمك خوبيه ،وايلد رخيدعاي  -  :گراور گفت  . ماما در آورد و بعد دوباره . داز كاليفرنيا به الينگ آيلند شنا كنن دننابتو است نمي فهميدم چطور آنها ممكن      . ضمانت مي كنه ودر ميان درياها سفر امني ر . كامالً شواهد آن را ديده بودم. هنم خطور كرد هيوالها به روش انسان ها مسافرت نمي كنندذبه  اونها را در دريا  ،الم به كمپ برسونافيوتاروس و گراور را صحيح و س .در به ما كمك كنپ -  :گفتم  . بوي اقيانوس و صداي جزر و مد ،سعي كردم بر روي امواج تمركز كنم   :تاليا گفت  .محافظت كن



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  98  نم افهميدم كه مي د. كسي كه داشت با دقت مرا نگاه مي كرد. به زو نگاه كوتاهي كردم       . چيزي را فهميدم ،گفتهمان وقت كه او آن را   !هركول از اون استفاده كرد. اون واقعاً مفيده... ؟ پوست شير مطمئني -  :گراور گفت  . بعد كتم را در آوردم. انيه فكر كردمثبراي يك   . چيز خيلي بزرگي .يه درخواست مثل اون يه پيشكش نياز داره - او باعث شده بود كه خانواده اش  ،كسي كه زندگي او را خراب كرده بود ،ي بودهسكچه قهرمان زو  كه تمام  يهركول قهرمان ،و به او كمك كردهزو هرگز حتي يادآور نشده بود كه  ،دنرا رها كن من هركول . اون به خاطر داشتن يك عباي پوست شير نخواهد بود ،اگه من زنده بمونم -  :گفتم  . زندگي ام او را تحسين كرده بودم بعد . در نور مي درخشيد. كردبه پوست شير طاليي تغيير  كت،. كت را به داخل خليج انداختم       . ستمين ر مي رسيد كه در نور خورشيد بر روي آب حل ظبه ن .كشيده مي شد به پايينامواج تحت فشار  بسي كنار او سر خورد و به گراور . ب كردآبه داخل آب پريد و فوراً شروع به فرو رفتن در        . وقتي براي تلف كردن نيست ،خب -  . گراور يك نفس عميق كشيد  . نسيم دريا آن را برداشت ،شد   !مووو -  . بيا شروع كنيم ،اُه. راه طوالنيه... و . همون جزيره ست .يلندآالنگ . بله -  :گراور جواب داد  موووو؟ -  :بسي گفت  .اون طرف. اون شرقه. بسي؟ مي خوام به النگ آيلند بريم... بسيار خب ام . هستيم -  :گراور گفت . مراقب باشيد -  :به آنها گفتم  . اجازه داد كه گردنش را بگيرد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  99  اميدوار بودم كه حفاظت پدرم به چيز هاي كوچكي مثل نفس  ،نها رفتندآبعد از اين كه       !قلوپ .  ...فقط اونطوري كه من گفتم! من نمي تونم زير آب نفس بكشم -  :او شروع به فرو رفتن در آب كرد و گراور گفت. بسي به سمت جلو كج شد مگه . اما اينجا كسي نيست كه به ما كمك كنه. ما يه ماشين الزم داريم. حق با تالياست -  :گفتم  اما حاال ما چطوري بايد به باغ خواهرام بريم؟. خب اين مشكل كه حل شد -  :زو گفت  . هم بسط پيدا كنددر زير آب كشيدن  له ي مرگ و زندگي ئمنظورم اين است كه مطمئن بودم كه مس .را دوست نداشتم گزينهآن       . يكي قرض كنيم ،اه ،اينكه ما من آدرسش رو يه جاهايي . توي سان فرانسيسكو كسي هست كه مي تونه به ما كمك كنه -  . كرد به گشتن در كوله اشروع شديوانه وار او   . صبر كنيد -  :تاليا گفت  . ن بود و اين محدوديتي بود كه بايد به آن توجه مي كرديمرداما هنوز اين دزدي ك ،ست انتظار داشتم كه او شاخ هاي ديو و  ،براي دو سال ،از پدرشبعد از شنيدن شكايت هاي آنابث        . پدر آنابث. پرفسور چيس -  . فش بيرون كشيد و آن را باال نگه داشتيتاليا يك تكه كاغذ مچاله شده از ك  ؟كي -  :پرسيدم  . همين جاها گذاشتم به نظر . ببينميك كاله خلباني مدافتاده و عينك ايمني را با ار نداشتم او ظانت. شته باشدنيش دا ما نگاه مي كرد، به طوري با چشماني كه از ميان عينكش سوسك وار به  ،عجيب مي رسيدخيلي    :گفتم  . زو و من با احتياط به هم نگاه كرديم ،تاليا   ؟ديداومهواپيماهايم براي تحويل . سالم -  :صدايي دوستانه گفتاو با    .رفتيميك گام به عقب بر روي ايوان ما  كه،



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  100  اما چهره هايمان بايد به او گفته باشد كه چيزي خيلي خيلي  ،هيچ كدام از ما جواب نداد       آنابث؟ حاش خوبه؟ اتفاقي افتاده؟ -  . مثل اين كه به او يك شوك الكتريكي وارد كرده باشند ،او راست شد  . ما دوستان آنابثيم -   .نداشتم ،براي اينكه او در مورد چه چيزي صحبت مي كرد ايده ايياگر چه هيچ   . درسته -  :گفتم  . الزم دارمديگه  1سه تا ساپويت كمل ،من. آه -  :او گفت  . نه قربان ،ام - ني رنگ مثل آنابث و چشمان قهوه شموهاي . او كاله و عينك ايمني اش را برداشت. اشتباه است اما به نظر مي  ،خوش تيپ بود ،يك مرد ميان سال نسبت بهحدس مي زنم . اقي داشتتاي مش براي  ،شده بودبسته پيراهنش اشتباه هاي دكمه و  ،اصالح نكردهكه است چندين روز ، رسيد هاي ربات  2بر روي پله ها لوگو. وقتي كه داخل شديم آنجا شبيه يك خانه به نظر نمي رسيد       .د تويبهتره بيا -  :گفتاو   . بلندتر ايستاده بود ،همين يك طرف يقه اش از طرف ديگر با  مبل ها،  ميز پيشدستي. يرايي خوابيده بودندذو دو گربه بر روي كاناپه ي پ ريخته شده بود و تمام . مجله ها پوشيده شده بود و يه كت زمستاني بچه گانه بر روي كف اتاق پهن شده بود موسيقي جاز از آشپزخانه به گوش مي . فضاي خانه بويي شبيه كلوچه هاي شكالتي تازه مي داد                                                               :گفت يدكتر چيس با پريشان خاطر  ! تكه تكه مي كنهداره او روباتم رو ! پدر -  :پسر كوچك جيغ زد  . دگي كنيزن ،جاهايي كه تا ابد دوست داريآن يكي از . به نظر خانه شاد و شلوغي به نظر مي رسيد. رسيد 1  -  Sopwith Camel نوعي هواپيماي دو باله .  2  - LEGO  يك بازي پرطرفدار براي بچه ها كه شامل بلوك هاي پالستيكي است كه بر روي هم سوار مي شوند تا شكلي را ايجاد  . كنند



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  101  يرايي ظاهر ذدر اتاق پ ،در حالي كه دستانش را با حوله ي ظرفها پاك مي كردنامادري آنابث        عزيزم؟ -  : صدا زد يزن  . از اين طرف. اتاق مطالعه ي من ،بريم باال  -  . دكتر چيس به سمت ما برگشت  ! پدر ،بسيار خب -  ! روبات برادرت رو تكه تكه نكن ،متيو -  :دكتر چيس صدا زد  !متيوه ناو ،من بابي ام -  :پسر كوچك اعتراض كرد  . روبات برادرت رو تكه تكه نكن ،بابي - او . اما خانم چيس واقعاً مهربان به نظر مي رسيد ،خودمان را معرفي كرديمدلواپسي، با كمي       تو فراموش كردي اسم اونها رو بپرسي؟  ،فردريك -  :غرغر كرد زن   .زدند پلكما سمت او شروع كرد به    ....اونها ،اُه -  :دكتر چيس گفت  كين؟ ونمهمونام -  :ديسرپاو   . شده بود گوجهكه پشتش  ،با موهاي قرمز هاي اليت ،آسيايي بودكامالً يك زن  ،او. شد يم و او به ما گفت برايمان كمي كلوچه ساندويچ اگرسنه  هما پذيرفتيم ك. پرسيد آيا گرسنه هستيم به يك ديوانه نادختري اش را مي شنود م وقتي اس ،پنجاه درصد انتظار داشتم كه خانم چيس      . اونها در رابطه با آنابث اومدند ،عزيزم -  :دكتر چيس گفت  . و سودا مي آورد   :او به من لبخند زد  . ا مي آرمذغ و من براتونالعهطتوي اتاق م ،شما بريد باال .خيلي خوب - . به نظر مي رسيد ساما او فقط لب هايش را جمع كرد و دلواپ ،ياوه گو تبديل شود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  102  اسباب بازي  ،اما چيزي كه واقعاً توجهم را جلب كرد. نباشته از كتاب بوداهمه طرف  ازاتاق        !واي -  :العه ي دكتر چيس وارد شديم و من گفتمطما به اتاق م ،باالي پله ها  . زياد شنيدم تدر مورد. از مالقاتت خوشوقتم، پرسي - كه در حال مبارزه در كنار  يينياتوري و سربازهايميز خيلي بزرگي با تانك هاي م. هاي جنگي بود هواپيماهاي دو باله . با تپه ها و درخت هاي قالبي و ديگر وسايل ،يك رودخانه آبي نقاشي شده بود مثل اينكه آنها در  ،احمقانه اي كج شده بودندي ي مد افتاده با نخ از سقف آويزان بودند و با زاويه  در مورد استفاده ي  ،مي فهميد كه .دارم يه مقاله مي نويسم. 1سومين جنگ وايپرز ،بله -  . دكتر چيس لبخند زد  . اند تنگناهاي جنگي گير كرده متري همعتقدم اونها نقش خيلي م. دشمن را زير رگبار گرفتند طكه خطو ها ساپويت كمل در  ،كشيد و آن را بر باالي ميدان جنگ حركت داداو يكي از هواپيماهاي دوباله را از نخش        . ايفا كردند ،نداداز اون چيزي كه به اونها نسبت مي د نابث هرگز نگفته بود كه او با سربازهاي آ.  مي دانستم پدر آنابث يك پرفسور تاريخ نظامي بود       .درسته ،اه -  :گفتم  . كرد صداهايي ،وقتي كه چندين سرباز آلماني را با ضربه اي به زمين زد ،حالي كه موتور هواپيما كه  روشين او ،ده كه چقدر جنگ وحشتناكهبآرتميس مي خواست بهم نشان . اونجا بودم -  .او حقيقت را گفت  چطوري اين رو مي دوني؟  -  . دكتر چيس به او خيره شد  . از رودخانه بوددورتر خطوط آلماني ها  -  . زو جلو آمد و بر ميدان جنگ مسلط شد و آن را بررسي كرد  . بازي مي كنداسباب بازي                                                                ...تو -  . دكتر چيس دهانش را از تعجب باز كرد  . هجنگ يه باخت واقعي. و همين طور چقدر احمقانه. انسان هاي فاني با هم مي جنگند 1  - Ypres يكي از شهر هاي جنوبي بلژيك كه يكي از مناطق جنگي سومين جنگ بزرگ در جنگ جهاني اول بود. 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  103  در حال ناپديد شدن  ،بيرون ،نور عصرگاهي ،در همين اثنا. را كرديمآسان نبود اما سعي مان        . همه چي رو بهم بگيد. البته  -  :او گفت   .او هواپيماي دو باله را كنار گذاشت. اين حرف باعث شد كه توجهش جلب شود  . آنابث در خطره ،قربان -  . تاليا صحبتش را دوباره قطع كرد  آرايششون موقع پرواز چي بود؟  ؟ساپويت كمل ها رو ديدي؟ چندتا بودند ،تو -  :دكتر چيس پرسيد   ...ما الزمه. بودن ما نيستاينجا اما اين دليل  .قربان ،يه شكارچيه ،او  :تاليا گفت او دستهايش را . وقتي كه داستانمان تمام شد دكتر چيس بر روي صندلي چرمي اش فرو افتاد      . داشتيم وقت را از دست مي داديم. بود اما اون فقط دو . اگه با كمل من پرواز كنيم ،خيلي سريع تره ...م م ما ،من رانندگي مي كنم -  . و الزمه سريعاً بريم. بريم 1ما بايد به كوهستان تاملپايسقربان،  -  :زو گفت  . بايد عجله كنيم. آنابث بيچاره ي شجاع من -  . در هم فرو برد او . مجموعه دار خصوصي با چند تا از بهترين يادگاري هاي جنگ جهاني اول در دنياستيك  ،اسپانسور من. بيام اينجا ،اون دليل اينه كه مجبور شدم. ه2پايين كريسي فيلد -  :دكتر چيس با افتخار گفت  شما يه هواپيماي دو باله ي واقعي داريد؟ ،صبر كنيد -  :گفتم  . تا صندلي داره                                                               . خيلي خطرناكه. ا بريمو ممكنه بهتر باشه كه ما بدون شم. عاليه ،يه ماشينفقط  ،قربان -  :تاليا گفت  ...اجازه داد كه ساپويت كمل رو به حال اول برگردانم 1  - Tamalpais  2  - Crissy Field 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  104  من نمي ... من ،خطرناك يا غير خطرناك. آنابث دختر منه. صبر كن بانوي جوان ،حظهليه  -  . دكتر چيس با ناراحتي اخم كرد كوكا و كلوچه هاي تازه از فر  ،ژله ،ر از ساندويچ هاي كره بادام زمينيپبا يك سيني او در را       . عصرونه -  . خانم چيس اعالن كرد  ...تونم فقط  تاليا و من بوي چند تا كلوچه رو . س هاي شكالتي هنوز چسبناك بودپيچ ،هل داد ،خارج شده قول مي دم . اون قدر كه به نظر مي رسه جوون نيستم. قربان ،من مي تونم رانندگي كنم -  :فرو برديم كه زو گفت ظاهراً اونجا جايي براي ... مي خواستم اونها رو برسونم اما. در كوهستان تام. آنابث در خطره -  :دكتر چيس گفت  موضوع چيه؟ -  . ش را باال بردنخانم چيس ابروا  .ماشينتون رو خراب نكنم كه چه والدين فاني اجازه مي دهند  منظورم اين است. منتظر بودم كه خانم چيس بگويد نه       . براي او سخت بودآخرين قسمتش به نظر مي رسيد كه واقعاً   . فاني نيست يانسانها خانم چيس  ،تعجب در كمال؟ اما دن زير سن قانوني ماشين شان را قرض بگيرناكه سه تا نوجو توي كاله خلبانيت جا نگرفته  نتو سرت رو هم گم مي كردي اگه او ،واقعاً كه ،فردريك -  . همسرش آهي كشيد  ....كليدهايم! درسته -  . دكتر چيس از جايش پريد و شورع به گشتن جيب هايش كرد  . س بهتره اونها برنپ ،خب -  . براي موافقت سري تكان داد    .زو يك ساندويچ قاپيد  !درسته -  :دكتر چيس گفت  . جا كليدي جلوي در آويزووننروي  ،كليدها. بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  105  رت مي كردند و جر لوگو ها را پ ،برداران ناتني آنابث ،آخرين نگاه را به اتاق پذيرايي شلوغ كردم      . ميگي؟ بهش اين رو يادآوري كن ،هنوز يه خونه اينجا داره ،به او بگو... پرسي به آنابث بگو -  :گفت ،دكتر چيس وقتي كه داشتم خانه را ترك مي كردم  . خانم و آقاي چيس دقيقاً پشت سر ما بودند ،به سرعت از در بيرون و از پله ها پايين رفتيم      . حاال ،ما بايد بريم. از هردوتون ممنون - يد داشت شخور. دويديم ،كه در كنار خيابان پارك بود ،قابل تغيير زرد رنگ VWما به سمت        .بهش مي گم -  :قول دادم  . فكر كردم جاي بدي نيست. بوي كلوچه ها فضا رو پر كرده بود ،بحث مي كردند و وقتي كه سرانجام داخل . عقب جلو مي شد ،گلدن گيت بريجزو در ميان ترافيك بر روي        !خفه شو -  :آنها به اتفاق گفتند  . مثل مادر من حرف مي زنيد ،شما هر دو تون -  : گفتم  . نمي تونم ترافيك رو كنترل كنم ،من -  . زو به او خيره نگاه كرد   ؟نمي تونه تندتر برهاين وسيله  -  :تاليا زير لب گفت  . براي نجات آنابث از دست داده بوديم ،فهميدم كه كمتر از يك ساعت را. غروب مي كرد در جنگل ها پيچيده و به باالي تپه كشيده  ،ندبه طور ديوانه كننده اي تنگ بود ،ها جاده      . خورشيد داشت به داخل افق كشيده مي شد ،شديم و از بزرگراه خارج شديم 1كانتي مارين زو اصالً حركت ماشين را . ندقرار مي گرفت ،سراشيبي تندي با ياي تنگه هااطراف لبه هدر و بودند،                                                               . 1كاليپتوساُ -  :اشاره كرد ،زو به درختان بلند كه همه اطراف ما را گرفته بودند  چرا همه چي بوي شربت سرفه مي ده؟ -  :پرسيدم  . آهسته نكرد 1  - Marin County 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  106  در مقابل ما  .، حواسم را بيشتر جمع كردممي رانديمدر جاده وقتي كه  ،از او سوال نكردم       . بايد برگ اكالپتوس بجوي ،نفس اژدها مي خوايهم اگه تو  ،باور كن -  :زو گفت  كاليپتوس مي خورن؟برگ اُ ،اژدهاها -  .به خصوص اژدهاها. دارن اونها جويدن برگها رو دوست. و هيوالها -  :او گفت   همون چيزي كه كوآال ها مي خورن؟ - اما  باشد،خيلي كوچك  ي ديگر،كوههانسبت به  ،حدس مي زنم. يس نمايان شداپلكوهستان تام كرونوس به . خيلي از تيتان ها تنبيه و زنداني شدند ،خدايان و تيتان هابعد از جنگ بين  -  . او قبل از جواب دادن يك مايلي ساكت بود  صدا مي كنن؟ اسمچرا اون رو به اين  -  .آره -  :زو با تحكم گفت  ميديه؟اپس اون كوهستان نا -  :پرسيدم  . خيلي خيلي بزرگ به نظر مي رسيد كوهستان آن ،وقتي كه به سمت آن رانديم ژنرال  ،مرد دست راست كرونوس. تاروس انداخته شدرتكه هاي كوچكي تبديل و به تا زنداني  ،هااز باغ هيسپرياد طرفترفقط كمي آن  ،بر روي قله ،آن باال ،نيروهاي كرونوس مثل اينكه كوهستان داشت آنها را . مي چرخندبه دور قله ي آن  ندرار مي رسيد دابرها به نظ       . ژنرال -  :گفتم   .شده                                                                                                                                                                                                   . مه اين جا خيلي قويه. ما بايد تمركز كنيم  -  :تاليا گفت  . از آن خوشش نمي آمدمعني آن ابرها چيست و  ،شرط مي بندم كه او مي دانست. زو جواب نداد  اون باال چه خبره؟ يه توفانه؟ -  . مثل يك فرفره مي چرخاندرا آنها  ،به داخل مي كشيد 1  - Eucalyptus 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  107  و ما به رانندگي  ،ضخيم تر بر روي كوهستان مي چرخيدند حتيخاكستري  يابرهاحاال      . هر دوتاش -  نوع جادوييش يا نوع طبيعيش؟ -  :پرسيدم نگاه كوتاهي به اقيانوس  ،اتفاقي ،وقتي كه داشتيم از يك پيچ خوش منظره عبور مي كرديم       .سنگ ها و مه ،چمن ،در يك فضاي وسيع و باز از صخره ها ،حاال بيرون جنگل بوديم. مستقيم به سمت آنها ادامه داديم اون مثل يه كشتي توريستي به . نزديك ساحل پهلو گرفته ،بزرگيه كشتي سفيد خيلي  -  :گفتم  چي؟ -  :تاليا پرسيد. ما پيچيديم و اقيانوس پشت تپه ها ناپديد شد ،اما  !نگاه كنيد -  . كردم و چيزي ديدم كه باعث شد از روي صندلي ام بپرم بود  يدليل هماناين . ودبلو گرفته هكشتي توريستي شيطاني لوك در ساحل پ ،روميدادپرنسس آن كه مي دانستم خوباما . ممكن بود كه فقط اتفاقي باشد. مي خواستم بگويم كه مطمئن نيستم      كشتي لوك؟ -  . چشمانش گشاد شد  . نظر مي رسيد اين تنها راه براي كشتي راني . را لوك كشتي اش را اين همه پايين به كانال پاناما آورده بودچكه  بر روي ترمز  ، پايش رازيرا بدون هيچ پرسشي بود،چيز خطرناكي احساس كرده حتماً زو       !حاال ،وايستا -  :جيغ زدتاليا . گهان موهاي پشت گردنم سيخ شداداشتم جواب مي دادم كه ن  . ارتش كرونوس ، باباهم رو برو مي شيم ،خب -  :زو عبوسانه گفت  . از ساحل شرقي به سمت كاليفرنيا بود تاليا . چرخيد دور خودش دوبار ،دنقبل از اينكه بر روي لبه صخره توقف كزردرنگ  VW. كوبيد   !بيرون -  .در را باز كرد و مرا به بيرون هل داد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  108  صدايي . اما سپر تاليا كه بر روي من ظاهر شد ،احتماالً مرا با تركش هايش مي كشت. منفجر شد ،قناري شكل زردرنگ مثل يك نارنجك ،ولكس واگن دكتر چيسفرعد و برق درخشيد و        م م م م م م بوم  :انيه اي بعدث  . زديمهر دو به روي سنگفرش غلت  . با الشه ي ماشين محاصره شده بوديم ،شبيه كوبيدن فلز شنيدم و وقتي چشمانم را باز كردم تكه هايي از فلز زرد . اگزوز داشت مي چرخيد. در خيابان فرو كرده بودخودش را قسمتي از گلگير  حتي هيچي در . هيچي داخل نبود. رخيديمچ ،نفرين شده VWهر دو بلند شديم و دور       ! زو ؟زو كجاست ،صبر كن -  : گفتم  .نه اون نبود -  . سرش را تكان داد ،در حالي كه عصباني و گيج به نظر مي رسيدتاليا   ....شايد او . زو اسم كرونوس رو گفت .نمي دونم -  پس كي؟ ،خب -  :تاليا طلبكارانه پرسيد  .امكان نداره. رخش زئوس باشهذاون نمي تونه رعدي از آ ،يه ،اُه -  . او دارد در مورد پدرش صحبت مي كند كه تا فهميدم ،لحظه اي طول كشيد  او مي خواد من رو بكشه؟ من رو؟  . لعنت به او -  . يكي از اونها بدست يكي از والدينش هالك خواهد شد  :او زير لب گفت  . تو جونم رو نجات دادي -  . فرو دادم و به تاليا نگاه كردم ،بيرون از دهانم را مزه ي دود  . رنگ بر روي جاده پخش شده بود   منظورت اينه كه ما اينجاييم؟ -  تو مي خواي الدن رو بيدار كني؟! ساكت، احمق -  . كنارم ايستاده بود ،در حالي كه بازويم رو مي كشيدبعد ناگهان او   !زو -  :فرياد زدم  . هيچ نشاني از او نبود. به پايين صخره نگاه كردم. اطراف جاده نبود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  109  زو به يكي از آنها قدم گذاشت . ورقه هاي مه بر روي عرض جاده كامالً جمع شده و شناور بود       . دنبالم بيايد. خيلي نزديك -  :گفتاو  يم توي مه برو و اين رو توي مستق. ما داريم او رو دنبال مي كنيم. روي زو تمركز كن -  :تاليا پيشنهاد داد  . تاليا و من به هم نگاه كرديم. و وقتي مه از بين رفت او آنجا نبود او داره سعي مي كنه تو رو بدست . او كرونوس بود. ماشين نزد نبه اوو برق رو رعد  ،زئوس -  . همه ش همينه. من فقط گيج شده بودم -  . او ترديد كرد  مي دوني كه؟... تو واقعاً نمي خواستي -  .نمي خوام در مورد اون صحبت كنم -  ....منظورم اينه با مانتيكور و قرباني... صبركن تاليا توي اسكله چه اتفاقي افتاد -  . هنت نگه دارذ . چمن ضخيم تر بود. اما جاده خاكي بود ،هنوز در كنار كوهستان بودم ،وقتي مه از بين رفت      . كردم او رو دنبال ،به داخل مه و من ،قدم گذاشت ابراو به داخل   . بايد بريم .اما راه بيفت .ممنون ،پرسي، مي دونم داري سعي مي كني كه احساس بهتري داشته باشم -  . او نفس عميقي كشيد  .كنه تو رو از دست پدرت عصباني كنه سعي مي ،بياره قله ي كوه حاال نزديكتر به نظر مي . بر روي دريا انداخته بود ،غروب آفتاب ردي به قرمزي خون كه مستقيماً  ،ا يك راه براي باال رفتن بودتنه. ابرهاي طوفاني چرخان و قدرتي سردبا  ،رسيد پنج بار  ،پله هاي سنگي از مرمر سياه براق از هر طرف به يك درخت سيب. تاريكي مي درخشيدندنور نقره اي غروب مي درخشيد و گلها داراي چنان رنگ هاي بي نظيري بودند كه تقريباً در چمن با . باغ زيباترين مكاني بود كه تا حاال ديده بودم ،اگر به خاطر اژدهاي خيلي بزرگ نبود       . ديده بودم يممثل آن كه در روياها ،1باغ شفق. از سايه ها  و گل ها مي درخشيد ،و آن راه در ميان يك علفزار با شكوه. ما بود روبروي خه با سيب هاي طاليي مي درخشيد و منظورم سيب هر شا .ختم مي شد ،بلندتر از حد معمول                                                              1  - the garden of twilight 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  110  منظورم سيب هاي . نيست مي بينيد، فروشيميوه مغازه آنهايي كه در هاي زرد طاليي شبيه  كه اما همان موقع  ،بودند اشتها آورقدر  نمي توانم توصيف كنم كه چرا آنها اين. طاليي واقعي است يده شره به خوشمزه ترين چيزي كه تا حاال چذ يك ،كه فهميدم ،رايحه ي معطر آنها را بوييدم فقط براي اژدهاي چنبره زده  ، مينچو يكي از آن سيب ها را ب از پله ها باال روم مي خواستم       .سرا از طرف زئوهديه ي عروسي ه. سيب هاي جاودانگي -  :تاليا گفت. شبيه بود ،بودم هر فكري . چه فكري مي كنيد ،گويم اژدها وقتي ميحاال نمي دانم . نكردمرا دور درخت اين كار  بود  1بدن مار مانندش به ضخامت يك موشك بوستر. به اندازه كافي ترسناك نيست ،كه مي كنيد . تعداد سرهاي او بيشتر از آن بود كه بتوانم بشمارم. عياري مي درخشيد مكه با رنگ مسي تما سرها به طور . ه نظر مي رسيد خواب باشدب. كه با هم آميخته شده باشند ،مثل يكصد افعي مرگبار چشمها بسته  ه يهم ،بر روي چمن آراميده بودند ،شبيه يك تپه ي اسپاگتي خيلي بزرگ ي،مواج مثل صداهايي از  ،يك ترانه وهم آور و زيبا. شروع به حركت كردند ،ي مقابل ماابعد سايه ه       . بودند چهار پيكر . اما زو دستم را متوقف كرد ،ريپتايد را در دست گرفتم. يك چشمه به گوش رسيد كف همگي آنها رداهاي . اشتندخيلي زياد به زو د تهاشبچهار زن جوان كه  ،تا كامل شد درخشيد بي  شان موهاي ابريشمي مشكي. پوست شان مثل كارامل بود ،يوناني كوتاه سفيد پوشيده بودند تا وقتي كه خواهرانش را اما هرگز  ،خيلي عجيب بود. روي شانه هايشان فرو ريخته بود قاعده بر خيلي زيبا و  - آنها دقيقاً شبيه زو بودند. هااديهيسپر ،نفهميده بودم كه زو چقدر زيباست ،ديدم تمامي اونچه كه به . دو تا دورگه و يه شكارچي مي بينيم ،ما. هيچ خواهري نمي بينيم ،ما -  :يكي از دخترها به سردي گفت  . خواهرا -  :زو گفت  . لي خطرناكياحتماالً خ                                                               . سياه آنها چشماني مثل سنگ هاي آتشفشاني داشتند شيشه اي و كامالً. دختر من را بررسي كرد  . بميره رار نيستهيچ كسي ق .شما اشتباه مي كنيد -  :به سمت جلو رفتم  . زودي مي ميرن 1  - booster rocket 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  111    !بيدار شو! الدن -  . انجام داد ،زو آخرين چيزي را كه من انتظار داشتم  ؟، چطوركه دوست صداشون مي كنينه؟ و در مورد اونهايي  -  . به من صدمه اي نخواهد زد ناو -  :زو گفت  . ما فقط صدامون رو بلند مي كنيم و الدن بيدار مي شه. اينجا ندارياي تو هيچ حق ديگه  -  . دختر دستش را تكان داد  . بذاريد ما رد بشيم. آرتميس بايد آزاد بشه -  :زو اصرار كرد  . قياس با او نيستي لقاب ،تو .كشه او تو رو ميكه مي دوني  -  :دختر گفت  . ما بايد از كوهستان رد بشيم .و آرتميس -  :زو گفت  . نه بدون آنابث -  :تاليا گفت  . دربرگ ،فقط دشمنن. وسئدختر ز ،اينجا دوستي وجود نداره -  :دختر گفت  .همتشكرم او دوستم ،اما نه ،گاهي وسوسه انگيزه -  :تاليا تاييد كرد  . او به تاليا اشاره كرد  . اونها خوشحال نيستن كه اين يكي تا حاال توو رو نكشته. اونها از توو مي ترسن -   .به سمت باالي كوهستان ،نگاهي انداختسرش ت شه پب هاادييكي از هسپر  ته من يه تهديدم؟فكي گ -  .دينمي فهمم كه چرا تو يه تهدي. بله -  :يگري متفكرانه گفتد  . پرسيوس جكسون -  :فتيكي از آنها گ



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  112  . جيغ زدند و پراكنده شدند هاهسپرياد. پني مي درخشيدسكه ي مثل كوهي . اژدها جنبيد      از كوهستان  ،هاي باغ بريدكناره به سمت . تا از درخت محافظت كنه هالدن آموزش ديد -  :زو گفت  . اون تو رو مي كشه .اد نيستييتو ديگه يه هسپر. زو نكن -  :تاليا گفت  . اشت و بازوانش را گشودذزو يك قدم به جلو گ. ها مي لرزيدند و هوا را مزه مي كردند زبان ،اژدها حاال داشت به خودش مي پيچيد يك صد سر تازيانه وار در اطراف حركت مي كردند       . اين مشكل توه .خواهر ،تو هرگز شجاع نبودي -  : زو گفت  ديوونه شده اي؟  -  :دختر جلويي به زو گفت يك باره لرزه اي بر اندام من  ،صداي هيس هيس كردن صد سر .الدن دهانش را باز كرد       . نمي تونيم با او بجنگيم ، همما با همحتي هر سه . اين تنها راهه -  :او گفت   .ي نداريمدقيقاً اطمينان كاملاين كار بكنه، اما در اين مورد،  بايد -  :گفتم  . از شماها صرف نظر مي كنه ناو ،تا وقتي كه من تهديد بزرگتر هستم .باال بريد باعث شد چشمان . بويش شبيه اسيد بود. به من بخورد شكه نفس و آن قبل از اين بود. انداخت به  ،بوي تعفنش مثل آن بود. در داخل ديوار آپارتمانمان در نيويورك در اواسط تابستان مرده بودماني را به خاطر آوردم كه يك موش ز. بايستد راستو مويم بر  به سوزش افتادپوستم . من بسوزد ل دادم وبه خودم ق. كالپتوس جويده شده مخلوط شده بودو با بوي اُ ،اين كه يكصد برابر بيشتر زج اما بعد . مي خواستم شمشيرم را بكشم. واهمكه بعد از آن هرگز از پرستار مدرسه شربت سرفه نخ مستقيم  حمله يو اين كه چطور هركول در يك  ،رويايم در مورد زو و هركول را به ياد آوردم   . زو برگشته. اژدها كوچولوي من ،منماين  -  :زو گفت  . زو مستقيم به سمت هيوال رفت. من به راست رفتم. تاليا به سمت چپ رفت  . تصميم گرفتم به قضاوت زو اعتماد كنم. شكست خورده بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  113  بعضي هيس هيس مي  ،ها بسته بود بعضي از دهان. الدن به سمت جلو و عقب مي آمد و مي رفت سنگي تنها  مسيرر مقابلم مي توانستم يك د. يمدرفته بورا نصف راه به دور باغ  ،تاليا و من       . چشمان اژدها درخشيد  تو هنوزم گوشت گوسفند دوست داري؟. غذا مي دادمبهت  ،قديما با دست ،من -  : ادامه داد بخشي شبا صداي آرام ،درخت سيب طاليي مي رفتوقتي كه او به سمت زو        احمق -  : پچ پچ كرد شان بزرگترين .ادها درخشيدند و به سمت سايه ها برگشتنديدر همين حال هسپر ،اژدها گيج شده بود. كردند احساس  تغييري در حالت اژدها. تقريباً از علفزار خارج شده بوديم وقتي كه اشتباهي رخ داد      . مثل اين كه ميله و محوري براي كل جهان بود ،مي چرخيدبر روي قله  ،باالطوفان در آن . ببينم كه به سمت قله ي سياه كوهستان باال مي رفت به سمت زو  ،هر دليليبه انب. شايد اژدها فهميد كه گرسنه است. زو خيلي نزديك شده بود. كردم تاليا آيجس را بيرون كشيد و اژدها هيس هيس . اژدها به سمت او يورش برد و زو فرياد كشيد      !بدو! نه -  .زو نفس نفس زد  . براي كمك ريپتايد را كشيدم  . دهانش را از تنفس وحشتناك اژدها بسته بود ،يدووقتي كه او به سمت ما د ،در ميان سرهاي چرخان اژدها .و از ديگري با رقصيدن در رفت ،هاي حمله كننده جاخالي داد انداو از يكي از دن ماا. و را زنده نگاه داشتز تمرين،دو هزار سال      . پريد و ما او را دنبال از پشت ما به سمت باالي كوهستان دويد باالخره  زو  لحظه اي بالتكليفي،كرد در  حدس زدم . او هيس هيس كرد و بر روي زمين لگد كوبي كرد. اژدها سعي نكرد كه ما تعقيب كند  . كرديم خوشمزه ي خوردن ي او حتي با منظره . او خيلي خوب براي محافظت از درخت آموزش ديده بود ادها آهنگ شان را در سايه هاي پشت سر يوقتي كه هسپر ما به سمت باالي كوهستان دويديم     . قصد نداشت وسوسه شود ،چند قهرمان بيشتر شبيه يك مارش تشييع  -صداي موسيقي مثل قبل در گوشم زيبا نبود. ما از سر گرفتند   . جنازه بود



  وب ذمجسمه هاي برنزي كه به نظر مي رسيد آنها به صورت نيمه . هاي شكسته ستون. مرمر سياهدر باالي كوهستان ويرانه هايي بود، بلوك هاي سياه و بزرگي، به اندازه ي يك خانه، از گرانيت و       طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  114  . المپ و اثريس دو پايتخت اساسي جهان بودند ،در جنگ اول. نظامي تيتان ها كوهستان -  :زو گفت  كوه اثريس چيه؟ -  :پرسيدم ،در حالي كه احساسي مثل يك احمق هميشگي داشتم  . اين بده. اون قبالً اينجا نبود. بله -  :زو گفت  . 1كوهستان اثريسويرانه هاي  -  :تاليا با ترس پچ پچ كرد  . شده اند تاليا  ،شتيمذرگاه هاي طاقي شكسته گذبلوك هاي مرمر و گ ،ميان سنگ پاره هااز وقتي كه        اينجاست؟چطوري ... اما -   . در انفجار تكه تكه شد در جنگ اول اثريس... همون طور كه مي گفتم. چيزي نيست! نه -  .  بذار ببينم. تو زخمي شدي -  :گفتم   .پهلويش را گرفت خودش را عقب كشيد و ،او لرزيد  ...اثريس  اون هميشه در لبه هاي تمدن . در حركته ،كه المپ حركت مي كنه روشيمثل همون  ،اون -  . با احتياط به اطراف نگاه كرد                                                               . ن را باالي سرش نگه مي داشتوجايي كه او قديما آسم -  . صدايش خشن و نااميد شد. زو خشكش زد  ...جايي كه او نگه مي داره. اينجا كوهستان اطلسه -  :زو گفت  چرا؟ -  . خيلي خوب نيست ،تاندر اين كوهس ،اما حقيقت بودن اون اينجا. انساني وجود داره 1  - Othrys 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  115  چند يارد جلوتر ابرهاي خاكستري مثل گرداب سنگيني در حال . ما به قله رسيده بوديم      اما به . ساخته بودند ،قيف ابري كه تقريباً قله كوه را لمس مي كرديك در حالي كه  ،بودندچرخش  بر روي شانه هاي دختر دوازده ساله اي با موهاي شاه بلوطي و لباس نقره اي پاره  اطلس، جاي اين . ودببه صخره بسته شده  ،با زنجيرهاي برنزي آسمانياهايش پ ، قرار گرفته بود،رتميس، آپاره آن يك سقف غارمانند نبود كه آرتميس مجبور شده . چيزي بود كه در روياهايم ديده بودمهمان  يك الهه را در رنج و  ،قبالًهرگز . خيسانده شده بود شاو با عرق ،صدايش خش دار شده بود      . شماها بايد اينجا رو ترك كنيد. اين يه تله ست! اايستو -  :اما آرتميس گفت  !بانوي من -   .زو به جلو دويد  . دنيا بود آن سقف. بود نگه دارد در يك طرفش لوك و . ايستاده بودآنجا  ،ايش قهوهابريشمي در كت و شلوار  ،ژنرال. برگشتيم        .اكچقدر سوزن ،آه -  :صداي بمي پشت سر ما صحبت كرد  . علي رغم مخالفت آرتميس به جلو رفت و زنجيرها را محكم كشيد. زو داشت گريه مي كرد  . اما وزن آسمان به طور واضحي بيشتر از حد توان آرتميس بود، عذاب نديده بودم لوك ايستاده  آنابث در كنار .بودند ،نيم جين دراكانا كه تابوت طاليي كرونوس را حمل مي كردند و لوك نوك شمشيرش را بود و يك دهان بند بر دهانش  ،دستانش به پشتش بسته شده بود. بود فقط يك پيام . چشمانش نگاه كردم ، بهدر حالي كه سعي مي كردم هزارتا سوال از او بپرسم      . بر گلوي او گذاشته  بود   . ژنرال با دهان بسته خنديد  . تاليا به سمت او تف كرد  . اما خيلي خوبه كه تو رو دوباره مي بينم .تاليا ،اين تصميمش با ژنراله -  . ر مي رسيدظاز سه روز قبل در دي سي بدتر به ن ،الاو حتي حا. لبخند لوك ضعيف و كمرنگ بود  . ار او برهذب ،لوك -  :تاليا غرولند كرد  . فرار كن :مي فرستاد نم بهاز ميان چشمانش بود كه او 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  116  ن كوچولوي من چطوره؟ ئخا. ش بوديخيلي وقت پ .زو ،و تو. دوستان قديمي ،خيلي خوبه - بله من اطلسم، ژنرال تيتان . خب حتي احمق ترين قهرمان هم عاقبت يه چيزي رو فهميد -  . ژنرال به من نگاه كرد  يه لحظه صبر كنيد، تو اطلسي؟ -  :گفتم  . اون رو به مبارزه نطلب. جواب نده -  :آرتميس غريد  . شتنت لذت مي برمكاز  با اين  ، بعد از اين كه ،مي كشمبه زودي تو رو . تبريك ميگم. ها و مايه ي ترس خدايان           .مهآره، اطلس پدر -  :گفت ناراحتيزو با   يك موضوع خانوادگي؟ -  :اخم كردم  . اين يه موضوع خانوادگيه .قهرمان كوچولو ،نداريدخالت تو حق  -  :ژنرال نيشخند زد  . من اجازه نمي دم. نمي توني به زو صدمه اي بزني -  :گفتم  . حسابم رو صاف كردم ،دختر پست



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  117  اطلس همان حالت شاهوار زو را . مي توانستم تشابه خانوادگي را ببينم: ناك اين بودتچيز وحش .كمي بيشتر از يك ميليون پوند را حمل مي كنم  فصل هفدهم اگر چه  .يوانه مي شدبود، وقتي كه دزو در چشمان همان نگاه متكبر سرد در چشمانش كه . داشت دوست  ،او همه ي چيزهايي بود كه اساساً در مورد زو. بود صدها مرتبه شيطاني تر نگاه اطلسدر  اما الهه او را گاز  ،او كنار آرتميس زانو زد و سعي كرد صورت او را لمس كند. اطلس پوزخند زد       . من برات اين رو ممنوع مي كنم! زو با او معامله نكن! نه -  :اما آرتميس گفت ،دهانش را باز كرد كه حرفي بزندزو   . ن را به جاي او نگهداري؟ مهمان من باشوآسم ،شايد تو دوست داشته باشي ،خب -   .اطلس به الهه ي به زنجير كشيده نزديكتر شد  . بذار آرتميس بره -  :زو درخواست كرد  . كنم حسينبدون هيچ چيز خوبي كه بتوانم ت نداشتم و بايد  ،فكر مي كنم. مي بيني دختر؟ بانو آرتميس شغل جديدش رو دوست داره !ها ها ها -  . اطلس با دهان بسته خنديد  . يباً انگشت هاي او را كندرگرفت، تق بار روي  ،وقتي كه لرد كرونوس دوباره فرمانروايي كنهتا همه ي المپي ها را جمع كنم  اين كار به اون سست عنصرها كمي . ماست  دوشهاي من رو حمل كنن و اين جا مركز كاخ او با سرش به لوك اشاره . كه به من چيزي بگويدداشت دي سعي ياو با ناام. به آنابث نگاه كردم      . هتواضع و فروتني ياد مي د قبالً توجه نكرده . اما همه ي چيزي كه من مي توانستم انجام دهم خيره شدن به او بود. مي كرد خاكستري پوشانده شده هاي رگه موي بلوندش حاال با . بودم اما چيزي در مورد او تغيير كرده بود   :گفتم  . اون وزن بايد او رو مي كشت. نهواز نگه داشتن آسم -  :گفتزير لبي هن من را خواند ذتاليا مثل اينكه   . بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  118  مي كنن جايي كه   اينجا جايي كه آسمان و زمين با هم برخورد. نوجو ،چقدر كم مي دوني -   .اطلس خنديد  چرا آرتميس نمي تونه از زير آسمان بيرون بياد؟. نمي فهمم - مي  وآسمان هنوز آرز ،تيتان ها را ،بچه هاي قدرتمندشان را باردار شدند 2و گايا 1اورانوس اين  بر آسمانكسي بايد اون رو متوقف كنه يا اين كه . هدر آغوش بگير وكنه كه زمين ر . ستاينجا 3يزي كه در صد لگيوسچفوراً كوهها را صاف مي كنه و هر  ،همكان فرو مي افت مثل اينكه ادا كردن  ،او به طور وحشتناكي ضعيف به نظر مي رسيد و هركلمه را طوري ادا مي كرد  . من اشتباه نكردم -  :لوك گفت  . به نظر مي رسه كه لوك در مورد تو اشتباه مي كرده ،دختر زئوس ،در مورد تو -  . به سختي توجهش را معطوف تاليا كرداو . چشمان اطلس با نفرت درخشيد  توي يه ترسوي ديگه اي؟ ،خب -  :گفتم  . لوك شماها رو تكه تكه مي كنه ،به جاشاما . اين خالف جاه و جالل ماست ،به شما هيچي ياد نداده اند؟ يه ناميرا با يك فاني بي ارزش مستقيماً نمي جنگه نخدايا -  . ار بفهميمذبا ما بجنگ و ب -  :گفتم  . خيلي مبارزه طلبانه نيست ،اه ،هاي قرن هستند خب اينجا بهترين قهرمان -  . به سمت ما حركت كرد ،در حالي كه من و تاليا را بررسي مي كرداو   . بگيره تمگه اينكه كس ديگه اي اون رو از -  .اطلس لبخند زد  . وقتي بار رو مي گيري هيچ رهايي وجود نداره                                                               ! نگاه كن ،اون به سمتت مياد .افيوتاروس را صدا كن. تو هنوز مي توني به ما بپيوندي ،تاليا -  . تقريباً براي او احساس تاسف مي كردم ،اگر از باطن او اين قدر متنفر نبودم. آن كلمه درد آور بود 1  - Ouranos پدر تيتان ها، خداي آسمان ها  2  - Gaia الهه ي زمين همسر اورانوس و مادر تيتان ها .  3  -  leagues واحدي براي اندازه گيري مسافت . 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  119  ه ايك درياچه كه بر روي مرمر سي: او دستش را تكان داد و كنار ما يك استخر آب ظاهر شد     اسكيت . سعي كردم در مورد بازيكن هاي بسكتبال فكر كنم. سعي كردم ذهنم را خالي كنم      !افكارت رو ببندد. من بسي رو گم كرده -  . او در لبه ي ترس بود. مي توانستم احساسات او را احساس كنم. ذهني مانپيوند   !در موردش فكر نكن -  . ناگهان صداي گراور در ذهنم بود. ماما كردن بسي را بشنومدر حقيقت هرچه بيشتر در مورد آن فكر مي كردم بيشتر مطمئن مي شدم كه مي توانم صداي . مي توانستم بسي را در استخر تصور كنم. اروسبه اندازه كافي بزرگ براي افيوت. مي داشت موج بر اونها هيچ حقي براي . ي ما هيچ كاري نكرده اندبرا ونرو لعنت مي كرديم؟ پدرهاماون همه وقتي كه صحبت مي كرديم رو يادت نمي ياد؟ همه ي اون وقت هايي كه خدايان  -  افتاده؟ تچه اتفاقي برا ...لوك -  :صدايش پر از درد بود  . ي بودهو تو خيلي قدرتمند تر از خدايان خوا. افيوتاروس رو صدا كن ،تاليا -  :لوك پافشاري كرد  . ر از بسيهرچيزي به غي. در مغازه ي مادرم ها شكالتي از بورد و انواع متفاوت براي دنيايي بهتر مي . ما سه تا با هم. مثل قديما بشهمي تونه همه چي . اگه به ما بپيوندي -  :لوك قول داد  . ار او برهذب. آنابث رو آزاد كن -  . تاليا سرش را تكان داد  . حكمراني بر دنيا ندارن باور . اما ترس موجود در صدايش به اندازه ي كافي واقعي بود ،نمي دانستم منظور او چيست      .لطفاً. او از راه ديگه اي استفاده مي كنه ،اگه تو موافقت نكني. اين آخرين شانسه منه -  . صدايش لكنت پيدا كرد  ....اگه تو موافقت نكني ،لطفاً تاليا. جنگيم تاليا هم ممكن است آن  ،و مي ترسيدم. يوستن تاليا به نهضتش بستگي داشتزندگي اش به پ      . كردم كه لوك در خطر است   : زو هشدار داد  . را باور كرده باشد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  120  تصاويري در مه  ،وقتي كه مي درخشيد. لوك تابوت طاليي شروع به درخشيدن كرد پشت سر      . تاليا نه -  :گفتم  . يك آتش قربانگاه. آنهايي كه در كمپ بود مثل يكي از ، دقيقاًآتش برنزيمنقل يك  ،اهر شدظلوك دوباره دستش را تكان داد و يك آتش   . ما بايد با آنها بجنگيم. نكن ، باورتاليا - و كاخ زيبا و ، ويراني ها دوباره آباد شدند ،ديوارهاي مرمر سياه باال رفتند: اطرافمان ديدم يه بار ديگه، اون قوي تر و بزرگتر از المپي ها . ما كوهستان اثريس رو اينجا برپا مي كنيم -  :قول داد ،لوك با صداي آهسته اي كه به سختي متعلق به او به نظر مي رسيد  . ترس و سايه آراسته شده بودبا شد كه وحشتناكي در اطراف ما برافراشته  ، ساحلطرف يك ارتش خيلي بزرگ از . اشاره كرد و قلبم فرو ريخت او به سمت اقيانوس       . ما ضعيف نيستيم ،تاليا نگاه كن .خواهد بود دراكانا و . آمدمي باال از كناره كوهستان داشت  ،گرفته بود پهلوكه پرنسس آندروميدا  جايي ي ها و چيزهاي ديگري كه پهار ،سگ هاي جهنمي ،ها ، هيوالها و دو رگه ها 1اليسترايگونيان خيلي  ندنها بودآچون صدها از  ،تمام كشتي بايد خالي شده باشد. حتي نام آنها را نمي دانستم و آنها داشتند به سمت ما . بر روي عرشه ي كشتي ديده بودمشته ذتابستان گبيشتر از آنچه كه  آماده ايم كه به سمت كمپ دو رگه ها به زودي . ره ميادان چه كه داواز  هاين تنها نمونه اي -   :لوك گفت  . آنها اينجا بودند ،چند دقيقه ديگر. رژه مي رفتند بعد نيزه اش را باال . مثل اينكه تنها چيزي كه در اين دنيا مي خواست اين بود كه او را باور كند ،چشمانش پر از درد بود .او به لوك نگاه كرد. تاليا ترديد كرد ،لحظه ي وحشتناك كبراي ي      . كمك توه ،همه ي اونچه كه ما الزم داريم. و بعد از آن به خود المپي ها. حمله بريم                                                               . باعث نشو او تو رو نابود كنه... لطفاً باعث نشو من .ايتال يتو درست مي گ ،بله -  :البه كنان گفت كلو  . ديگه تو رو نمي شناسم. تو لوك نيستي -  . آورد 1  - Laestrygonian 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  121  چشمان . ر آن ارتش به باالي  تپه مي رسيد ما درهم مي شكستيماگ ،وقتي وجود نداشت      محافظ هاي زن اژدهاي كه  ،زياد بود چنانقدرت سپرش . تاليا مستقيم به سمت لوك رفت      . باهم حمله كرديم  . حاال -  :گفتم  . دوستاني مثل آنها بجنگم تا بميرمو تصميم گرفتم كه آن بدترين چيز در جهان نيست كه در كنار  به تاليا و زو نگاه كردم      . موافقت كردبا حركت سرش آنابث را نگاه كردم و او  اما علي رغم ظاهر بيمار . تابوت طاليي را انداختند و او را تنها گذاشتند ،ندبا ترس فرار كرد ،لوك . او مثل يك حيوان وحشي غرولند كرد و حمله كرد. با شمشيرش سريع بودهنوز لوك  اش،گونه  توپي از رعد و برق بين آنها منفجر شد در حالي  ،به سپر تاليا خورد ،بك بيتر ،وقتي كه شمشيرش وار لكت و ش .يك نيزه ي خيلي بزرگ در دستانش ظاهر شد .خنديد ،وقتي كه به من رسيد  . حمله كردم ،اطلس ،به لرد تيتان. انجام دادم ،ردكي مكه داشت پر حرفي  ،رااحمقانه ترين چيز در زندگي ام و من،   . كه با پيچك هاي زرد قدرت مي سوخت كايرون خيلي قبل به من گفته . داشت به من هشدار مي داد ه چيزيمي دانستم او در مورد چ       . مواظب باش! پرسي -  :زو گفت  .بزن بريم -   .ابريشمي اش به يك زره جنگي يوناني كامل تبديل شد با هركسي  ،يه قهرمان مي تونه هر جايي بره ماا. باستاني محدودندناميراها با قانون هاي  -  : بود پرواز كردم و به  در هوا. به كناري كوبيدبا ميله ي نيزه اش مرا  ،شمشيرم را تاب داد و اطلس     . وش پس زندراطلس آزاد بود كه مستقيماً حمله ام را با تمام ني ،وقتي كه حمله كردم  . مبارزه كنه تا وقتي كه توانايي داشته باشه داشت . مدآكاخ داشت آجر به آجر باال مي . ديگر مه ي در كار نبود. ار سياه برخورد كردمودي   :فرياد زدبا خوشحالي  ،به كناري پرت مي كرد زو را اطلس با ضربه ي سختي يكي از پيكان هاي  . واقعي مي شد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  122  بجنگي مي  ،گ ناچيزفكر مي كني به همون سادگي كه تونستي با اون خداي جن! احمق - سرگيجه ام را با تكان سر از بين بردم و دوباره حمله . ريز ضربه اي به من وارد كرديادآوري ا      تواني در مقابل من هم وايستي؟ ريپتايد را باال بردم در حالي كه نقشه مي  .نوك نيزه مثل يك داس بر من برخورد مي كرد      .مي توانستم قدرتم را دو برابر كنم ،مواگه مي توانستم در استخر آب بر. كردم وزن ناگهان . كردم 1اما بازويم احساسي شبيه ليد ،يدم كه ميله ي اسلحه اش را قطع كنمشك كه خيلي قبل در ساحل لس  ،ريز را به ياد آوردمو من هشدار ا. يك تن به نظر رسيد ،شمشيرم سينه  ي اطلس اما نيزه ،سعي كردم آن را پرت كنم. اما خوب نبود! حاال نه ،نه ،درخواست كردم    . يرت نياز داري شمشيرت تو رو شكست مي دهوقتي خيلي به شمش -  . آنجلس در مورد آن صحبت كرده بود در حالي كه  ،به زمين خوردم. آورد ام را برش داد و مرا مثل يك عروسك كهنه در هوا به پرواز در كه هنوز در  ،به باال نگاه كردم و خودم را در جلوي پاهاي آرتميس يافتم. سرم داشت مي چرخيد سر خورده  ،آن بر لبه صخره. شمشيرم از دست رفته بود. اطلس داشت به سمت من مي آمد      ! تو بايد فرار كني ،بدو پسر -  :او به من گفت  . زير وزن آسمان داشت زور مي زد بهر حال . اما موضوع اين نبود ،شايد چند ثانيه ديگر ،ممكن بود كه دوباره در جيبم ظاهر شود .بود رعد و برق در اطراف آنها ترق و تروق  ،لوك و تاليا مثل ارواح پليد داشتند مي جنگيدند. مي مردم                                                               !آ ي ي ي  -  :فرياد زد اطلس  . اطلس روييد لباس رزمشكاف زير بغل در  شو دسته اي از پيكان هاي نقره اي  !نه -  :زو فرياد زد  . او نيزه اش را باال آورد تا مرا به سيخ كشد  . قهرمان كوچولو ،بمير -  :اطلس گفت  . آنابث بر روي زمين بود و با نااميدي تقال مي كرد كه دستانش را آزاد سازد. مي كرد 1  - lead سنگين ترين عنصر فلزي در جدول عناصر . 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  123  كلمات پيشگويي را به خاطر . دي داشت در من رسوخ مي كرديو حاال ناام. حتي با يك شمشير ،نمي توانستم با اطلس بجنگم. جيبم بازگشته استبلند شدم و احساس كردم كه ريپتايد به        . و به سمت دخترش برگشت اما كس ديگري بود كه شايد در برابر او . نمي توانستم اميدوار باشم كه اطلس را شكست دهم  . يكي بايد مقاومت كنه ،طلسم تيتان  : آوردم تو نمي توني اون قدر . او روح يه شكارچي حقيقي رو داشت. او به سختي نجات پيدا كرد -  !آنابث اون را نگه داشت -  !اون تو رو خرد مي كنه. نمي دوني داري چي مي گي -  . خيس بود ،جيوه شبيه ،پيشاني اش با دانه هاي عرق درخشان  .پسر ،نه -  :آرتميس گفت  .اون رو به من بده ،نوآسم -  :به الهه گفتم. داشت سينشا بعد كنار او رفتم . ريپتايد را بيرون آوردم و زنجير هاي الهه را بريدم. براي جواب او منتظر نشدم      !وزن آسمون رو به من بده ،بهر حال مي ميرم -  :گفتم  . مقاومت كني ابرهاي سنگين و  ،درحالي كه دستانم را باال نگه مي داشتم. مقاوم كردم وزان كو وزنم را بر روي ي سنگين ترين . وزن را بر دوش داشتيم ،با هم ،براي يك لحظه آرتميس و من. سرد را لمس كردم مثل اين بود كه داشتم در زير هزاران تريلر خرد مي  .چيزي بود كه تا حاال احساس كرده بودم اين  منامي تو. اما خيلي عميق نفس كشيدم. ماددمي هوشياري ام را از دست  ،از درد داشتم. شدم خيلي سعي كردم  ،بعد از آن. آن را به تنهايي نگه داشتم ،آرتميس از زير بار سر خورد و من      . مهرو انجام بد به نظر مي رسيد استخوان هايم دارند ذوب مي . مي سوختتش آبدنم در ي هر ماهيچه        . اما نتوانستم. توصيف كنم ،احساسي را كه داشتم پايين . شروع به فرو رفتن كردم. اما قدرت باز كردن دهانم را نداشتم. مي خواستم جيغ بزنم. شوند   . وزن آسمان داشت مرا خرد مي كرد ،تر و پايين تر به سمت زمين



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  124  به . اگر فقط مي توانستم آسمان براي چند لحظه باال نگه دارم. وي تنفسم تمركز كردمر بر      !تسليم نشو! باهاش بجنگ -  :صداي گراور در داخل سرم گفت نسته بود آن ااگر او تو. براي اين كه ما به اينجا برسيمداده بود بيانكا فكر كردم كسي كه جانش را   اما  .جنگ انداختمصحنه ي اه كوتاهي به گن. قرمزرنگ مي شدداشت  چيز مهه. ديدم كدر شد       . مي توانستم آسمان را نگه دارم هم من ،را انجام دهد او دو چاقوي . رتميس يك لكه ي محو نقره ايآو  .ديوانه وار مي خنديد ،وقتي كه مي جنگيد .كردمي با نيزه اش حمله  ،زره جنگي كاملشدر اطلس . مديدضح مي ايا داشتم وآمطمئن نيستم  در دست داشت و وحشيانه به تيتان حمله مي  ،ي بازويش بودكه هر كدام به بلند ،شكار خطرناك او  ،به نظر مي رسيد با هر مانور. پرت مي كرد و مي پريد ،رافتي باورنكردنيظبا در حالي كه  ،كرد هن تب دارم ذيا شايد اين به خاطر . خرس و شاهين بود ،غزال ،او يك ببر. تغيير شكل مي دهد اطلس  .شليك مي كردپيكان  اوبه  ،ش را نشانه مي رفتپدردر حالي كه سوراخ هاي زره زو . بود او . بود شنها مثل نيش زنبور برايآاما  ،از درد مي غريد ،زمان كه يكي از آنها به هدف مي خورد ره كوبيدند و هنوز جرقه هاي رعد و برق در اطراف آنها ترق تاليا و لوك نيزه و شمشير به هم مي       . نه تر مي كرد و به جنگش ادامه مي داداويرا فقط د او . هم از آن مصون نبود ك،ولحتي  ،تاليا با تششع سپرش لوك را به عقب راند. و تروق مي كرد با درد و  ،اگر مي توانستند ،شانه هايم. دستانم ليز شده بود ،عرق از روي صورتم چكه مي كرد       .مي بينيم دوست قديمي ،خب خيلي -  . او دندانهايش را نشان داد   .لوك ،تو هرگز نمي توني من رو شكست بدي! آ ي ي ي  -  :تاليا فرياد زد  . ميدي غريدالرزيد و با نا ،عقب نشيني كرد داشت با مهره هايم مثل اينكه  ،احساس لرزه اي در ستون فقراتم كردم. ندرنج جيغ مي كشيد او نيزه . اما قدرت اطلس غير قابل توقف بود ،او سريع بود. اطلس پيشرفت و آرتميس را هل داد       . چراغ جوش كاري به هم جوش مي خورند فرو كرد و شكافي در ميان صخره ها  ،جايي كه آرتميس كه نيم ثانيه قبل آنجا بود ،مينزاش را در  به  ،آرتميس داشت از پشت او. به تعقيب آرتميس ادامه داد او از روي آن پريد و. دهان باز كرد   . مي پريد ،سمت من



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  125  آ ي ي ي  «بيه به شجوابم چيزي . داشتم قدرت فكر كردن را به خاطر درد از دست مي دادم      . آماده باش -  .او در ذهنم صحبت كرد اطلس مي ديدم كه حقه . جاخالي دادرتميس آو  ضربه اي زد نوك نيزه اشمتظاهرانه با او        . ي من نيستياحد و اندازه هدر اما تو . مبارزه مي كنه ،دختر خوبيه  به عنوانتو  -   .اطلس خنديد  . بود »ي خ خ خ خ خ خ . برخورد كردبه پاهاي آرتميس  كه در هوا بود، نيزه ي اطلس تاب خورد و . دارد عمل مي كند و يك پيكان مستقيماً به سمت پيشاني تيتان  ،او خودش را بين آرتميس و پدرش پرت كرد       !نه -  :زو جيغ زد  . افتاد و اطلس نيزه اش را براي كشتن او باال برد آرتميس اطلس با عصبانيت . به نظر مي رسيدشبيه شاخ يك تك شاخ پيكان، جايي كه آن . ليك كردش پرواز كنان به سمت صخره هاي زو   ،به كناري پرت كرد را او با پشت دستش دخترش. فرياد زد اما نمي توانستم حرف بزنم يا حركتي  ،براي كمك به او بدوم ،مي خواستم اسم او را صدا بزنم      . سياه رفت به  ،پيروز در صورتش با نگاهي ،بعد اطلس. تحتي نمي توانستم ببينم كه زو كجا افتاده اس. كنم و ديدم كه او از باالي سرم به پايين  ،عبور كرد آرتميستيتان زد و او پروازكنان از لرد ضربه اي به  ،در حالي كه از ميله نيزه مثل يك اهرم استفاده مي كرد .برگشت به عقبآرتميس برخورد كرد و  ،كنار او زمينِبه  دقيقاًنيزه  .ه ي نيزه اش را قاپيدلآرتميس مي ،خيلي سريع تر از آنچه فكر كنيد     . و او نيزه اش را فرو برد   .اولين خون در جنگ جديد -  :اطلس با عالقه نگاهي به او كرد  . او حتي بلند نشد. به نظر زخمي شده بود آرتميس. برگشترتميس آسمت  آسمان شل كردم براي نگه داشتن  رادستانم . افتاد و فهميدم كه چه چيزي در حال رخ دادن است به خودم اجازه دادم كه از سر راهش . ديگر آن را نگه نداشتم ،كنارم فرو افتاد و وقتي كه اطلس به   . كنار روم و با تمام قدرتم غلت خوردم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  126  تا وقتي كه سعي كرد بر  ،تقريباً او به زمين كوبيده شد ،وزن آسمان بر روي پشت اطلس فرو افتاد اما خيلي دير . ديياب ده ي آسمان بيرونتقال مي كرد كه از زير وزن خرد كنن .روي زانوانش باال بياد . تابوت طاليي مي جنگيدند اما آنها هنوز داشتند دركنار ،تاليا لوك را به لبه ي صخره هل داد       . داشت در آتش دنم احساسي شبيه سوختنب .از درد گيج بودم ،اره افتادمبسعي كردم كه برخيزم و دو       . بر زير بار قديمي اش به تله افتاده بود ،اطلس  !دوباره نه! نه ه ه ه ه ه ه ه ه  -    :او چنان بلند فرياد زد كه كوهستان را لرزاند  . شده بود ت و صورت رنگ شبر روي سينه اش دا لوك يك زخم خوني. اشك جمع شده بودتاليا در چشمان  تاليا با . اما مي توانستم ترس را در صدايش تشخيص دهم ،او سعي مي كرد آن را پنهان كند       خب؟   -  :لوك پرسيد  . براي يك لحظه آنها ساكت بودند  . نيزه اش را بر گلوي او گذاشتنوك تاليا . افتادقي بر روي صخره ها وتلق تلبا صداي و  ،شمشير لوك از دستش رها شد. پرش به لوك كوبيدلوك به سمت تاليا خيز برداشت و او با س       . پريده اش با عرق برق مي زد او به سمت صخره . س ديگر پيش من نيستيمتفهميدم كه آر آن كه سرم گيج مي رفت،با        !يه خائن. او خائنه -  :تاليا گفت  !او رو نكش -  . و با خاك لكه شده بود ،صورتش كبود بود. پشت سر او آنابث همچنان تقال مي كرد و سرانجام از دهان بندش خالص شد  . خشم دست و پنجه نرم مي كرد   :لوك نيش خند زد  . او مفيده... او . به المپ. مي تونيم لوك رو بر گردونيم -  :آنابث البه كنان گفت  . رفته بود ،جايي كه زو افتاده بود ،هاي سياه



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  127  لوك تعادلش را از دست . تاليا لوك را به عقب هل داد ،بدون هيچ فكري. اما خيلي دير بود      ! نه -  :آنابث فرياد زد  . يزه اش را قاپيدنو لوك به سختي   . تاليا ترديد كرد  ال كني؟اين چيزيه كه تو مي خواي تاليا؟ با پيروزي به المپ برگردي؟ پدرت رو خوشح - ت متوقف هدر حالت ب ،زير پاي ما ارتش پرنسس آندروميدا. دويديمما به سمت لبه ي صخره        !لوك -  :آنابث جيغ زد  . و بعد او افتاد ،ترس بر روي صورتش ،داد نفرتي كه از او  معلي رغ. در هم شكسته بر روي صخره ها خيره شده بودند آنها به لوك. شده بود او را وقتي كه . اشك از روي گونه هايش فرو مي ريخت. ده بودش زتاليا بر اثر غم و اندوه خشك       . اونها رو بكشيد -   :يكي از غول ها به باال نگاه كرد و غريد  . و او حركت نمي كرد ،پنجاه فوتي تفاعار حداقلسقوط از  ،اما غير ممكن بود .مي خواستم باور كنم او هنوز زنده بود. نمي توانستم آن صحنه را ببينم ،داشتم وقتي از  ، مما به سمت صخره دويدي. عقب كشيدم ،موجي از نيزه ها به سمت سر ما پرواز كرد زو بر روي بازوان الهه دراز . چهره اش تقريباً مثل تاليا دچار غم بود ،الهه به باال نگاه كرد       !آرتميس -  :فرياد زدم  . به نفرين ها و تهديد هاي اطلس بي توجه بوديم ،شتيمذمي گ طلسكنار ا   .اطلس نه ،نه -  :الهه گفت  اطلس او رو مسموم كرد؟ -  :گفتم  . زخم ها سمي اند -  :آرتميس گفت  ....اما هنوز ،چشمانش باز بود. او داشت نفس مي كشيد. كشيده بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  128  با زخم وحشتناكي كه تقريباً تمام قدرتش را از   ،ميدان جنگ حمله كرده بودبه  ،مقابله با پدرش براياو . به سختي مي توانستم به زخم نگاه كنم. گاز او خيلي بدتر از آن بود كه زو ادعا كرده بود ،اژدها ،تقريباً خراشش از الدن را فراموش كرده بودم. مان داد زو نشان پهلويرا در  زخمياو       . ارتش كرونوس همچنان داشت باال مي آمد. غم در هوا موج مي زد. هيچ كس حركتي نكرد       . بايد يك كمي بهش بديم ،ياال ،نكتار و آمبروسيا -  :گفتم  . نمي تونم اونها رو ببينم ،ها هستار -  :ن كنان گفتن مزو م  . بين برده بود سرنوشت شوم  ،دقيقاً آنجا ،ما ،احتماالً. شوكه شده بود كه حركتي كند هم آن قدرحتي آرتميس  زمين را با سوراخ هاي گلوله تيرباران كرد و  ،به پايين شليك شد هواپيمايشو اسلحه هاي       . از دخترم دور شيد -  :دكتر چيس به سمت پايين فرياد زد  . از آسمان حمله كردكمل يك ساپويت  ،سيدوقتي كه ارتش هيوالها به باالي تپه ر  . اما ناگهان صداي وزوز عجيبي را شنيدم ،را مالقات مي كرديم كه حاال داشت مي چرخيد و  ،او به هواپيماي عتيقه. اين شوك آرتميس را از غم بيرون آورد       . ضعيف تر شد ،صدايش وقتي كه هواپيماي دوباله حمله كرد  !فرار كنيد -   .او جواب داد  پدر؟ -  :آنابث با ناباوري فرياد زد  . ي گروه هيوالها وحشت زده شده و متفرق مي شدندا همه . انعكاس كرد 1او شيپور شكارش را به سمت لبهايش برد و يك صداي واضح در دره هاي مارين      . ما بايد زو را از اينجا بيرون ببريم ،ديبيا. يه مرد شجاع -  :آرتميس با توافقي بي ميل گفت  . خيره شد ،گرفتمي ان ديگري را از سر رتيربا                                                               . چشمان زو مي پريد 1  - Marin 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  129  ها نيزه هايشان را انداختند و تعدادي از غول  ،كمل دوباره به سمت پايين حمله كردساپويت       . به راه ميشه همه چي رو! اونجا بمون -  : به او گفتم اولين رديف از . اشته باشدذي عهد عتيقش برنز آسماني گهادكتر چيس بايد در گلوله  ،به نحوي ،دم كهيفهمبا تعجب . واپيما شليك شدندهاما اسلحه هاي  ،يكي از آنها بين دو بال هواپيما پريد زن هاي ماري همين حاال داشتند از  غول ها و. وقتي نداشتيم كه پرواز او را تحسين كنيم       !پدرمه... اون -  :آنابث با حيرت گفت  .دناله كردن ،هواپيما بر آنها سولفور زرد رنگ دميد هايتيربار كه وقتيزن هاي ماري  بعد ناگهان نور ماه درخشيد و ارابه اي . به زودي دكتر چيس در خطر بود. شوك بيرون مي آمدند رانده مي  ،كه تا حاال ديده بودم يآهوي نرزيباترين به وسيله ي كه آسمان ظاهر شد و  درقره اي ن من به آرتميس كمك كردم كه زو را به  ،بعد. بريمبآنابث به من كمك كرد كه تاليا را به داخل        . بريد تو -  :آرتميس گفت  . دقيقاً كنار ما ايستاد آن. شد آرتميس افسارها را كشيد و ارابه به سرعت از كوهستان دور  ،زو را در پتويي پيچيديم. داخل برد رخاند چهواپيماي دوباله اش را  ،دور شديم در حالي كه دكتر چيس ديد كه ما با ايمني از آنجا       و فكر مي كني اين افسانه از كجا مي آد؟. دورگه ي جوان! واقعاً -  . نگاه كند ،به من ،مدتي طول كشيد تا آرتميس به عقب  . هنوز از درد گيج بودم  .مثل سورتمه ي بابانوئله -  :زير لب گفتم  . مستقيم به سمت باال ،شد ديده تا حاال كه  ديدني ها بود ب ترينييكي از عج ،آن. و ما را مثل يك گارد تشريفاتي دنبال كرد رابه ي نقره اي پرنده كه به وسيله آهوي نر كشيده ايك يك منطقه خليجي، حتي براي  بود، شده   . پويت كمل اسكورت مي شدامي شد و توسط يك س



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  130  با  ،لپايس جمع شدندمتا ستانكوه ي وقتي كه آنها بر باالي قله ،ارتش كرونوس ،پشت سر ما     در حالي كه زير وزن آسمان كه  ،صداي اطلس بود ،اما بلندترين صدا .غرش مي كردندعصبانيت                                                   . كردفرياد مي هايي بر خدايان نفرين  ،تقال مي كرد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  131  اين بهترين چيزي بود كه تا حاال ديده ! اُه خدايانم... تو شليك كردي ... تو پرواز كردي ! بابا -  . آنابث به سوي او دويد و او را بغل كرد ،كملش بيرون آمد ساپويتوقتي كه دكتر چيس از   . در كريسي فيلد فرود آمديم ،بعد از شبانگاه  .دخداحافظي مي كن ،يك دوست  :فصل هيجدهم متوجه شدم كه دكتر چيس خيلي مراقب بود كه . پس بودادلو ،آنابث نگاهش را پايين انداخت      . رفتي... آخرين باري كه تو  ،جا گذاشتي 1تو يك كمي اسلحه ي دو رگه ها رو توي اتاقت توي ويريجينا ،بخ ،آه -  چطوري اون ها رو بدست آوردي؟! اما گلوله هاي برنزي آسماني -  . بد نبود ،براي يه فاني ميان سالفكر كنم  ،خب -  . پدرش سرخ شد  !بودم اما نور ضعيفي در چشمانش  ،او آن را طوري مي گفت مثل اين كه بزرگترين آرزويش نبوده      . فقط يه آزمايش كوچولو. تصميم گرفتم كه بعضي هاشون رو براي ساختن گلوله ذوب كنم -  . او ادامه داد  . »فرار كردي « نگويد او  ،الهه ي خرد و مهارت ،مي توانستم همه ي آنچه را كه ناگهاني باعث شده بود آتنا. سوسو مي زد وجود  ،اما چيزي زيادي براي اين كه بتوانيم انجام دهيم ،آنابث و من براي كمك دويديم      . زانو زده بودنددر كنار زو  ،مي كردند ژدر حالي كه زخم هاي شكارچي را باندا ،او و آرتميس      . در صدايش اضطرار موج مي زد   .پرسي ،آنابث -  :تاليا حرف او را قطع كرد  ...بابا -  :آنابث با لكنت زبان گفت  . او عميقاً يك دانشمند ديوانه ي عالي بود. درك كنم ،ست داشته استرا دو                                                              ،تاريك بود. كه بتواند كمك كند ،هيچ داروي معمولي. ما هيچ نكتار يا آمبروسيا نداشتيم. نداشت 1  - Virginia يكي از ساحل هاي شرقي اياالت متحده امريكا 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  132  چيز من  ،نوشت ها بخوان كه رشته ها بريده بشنرس هاگ .پرسي ،زندگي چيز شكننده ايه -  . ر مي رسيدظآرتميس خطرناك به ن  . تو يه الهه اي... ورم اينه ظبدي؟ من ششفا ،جادو انمي توني ب -  :از آرتميس پرسيدم.  داشت ناپديد مي شد ،در اطراف او بود كه معموالً ياو داشت مي لرزيد و درخشش ضعيف .اما مي توانستم ببينم كه زو حالش خوب نيست او به چشمان الهه . اما زو مچ او را گرفت ،اردذاو سعي كرد كه دستش را بر روي پهلوي زو بگ       . اما سعي ام رو مي كنم ،خيلي كمي مي تونم انجام بدم او كسي بود كه به وسيله  .پيشگو در مورد اوست او تمام مدت مي دانست كه پيشگوييِ. پدرش بود ضربه يآخرين  ،آن. كه داشت او را مي كشت ،اما در آن لحظه مي دانستم كه فقط سم نبود       . دختر شجاعم ،دمبمي تونم سم رو شفا  -  . استراحت ،در آخر -   .صورت زو آرام شد  . بهترين جانشينم ،تخارهابا عالي ترين اف -  :آرتميس با صداي نرمي گفت  به شوما خوب خدمت كردم؟... من -  :زو پچ پچ كرد  . نگاه كرد و يكي از آن نگاه هاي مفهومي بين آنها رد وبدل شد او انتخاب شده بود تا مرا . و بهر حال جستجو را قبول كرده بود. يكي از والدينش كشته مي شد   . او با ضعف به من لبخند زد  . هاشايد نه همه ي مرد -  :زو زير لب گفت  . همه چيز ،در مورد مردها ،در مورد قهرمان ها. تو در مورد لوك حق داشتي. تقصير منه -  :گفت ،حالي كه به سختي پلك مي زد تاليا در  . م خواهر باشيميمي تونست .براي بحثمون متاسفم -  :زو گفت  . او به تاليا نگاه كرد و دستش را گرفت  . از درون او را شكسته بود ،نجات دهد و خشم اطلس



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  133  او با . وردم و خودكار را در دستش گذاشتمآاما ريپتايد را در  ،نمي توانستم صحبت كنم      پرسي؟ ،تو هنوز اون شمشير رو داري - باعث . شبيه هركول نيستي... تو اصالً شبيه. پرسي جكسون ،تو حقيقت رو مي گفتي -  . خوشنودي آن را گرفت . تاليا سرش را پايين آورد. و او دوباره حركت نكرد. چشمانش بر روي آسمان شب ثابت شد        .ستاره ها -  :زو تكرار كرد  . اونها امشب خيلي قشنگند. دختر شجاعم ،بله -  . اشكي از گونه ي آرتميس چكيد  . مي تونم ستاره ها را دوباره ببينم بانوي من ،ستاره ها -  :او پچ پچ كرد  ....زو -  :گفتم  . رعشه اي در ميان بدنش دويد  . افتخارمه كه اين شمشير رو داشته باشي به آرتميس نگاه كردم كه . ش دستش را بر شانه هاي او گذاشتو پدر. آنابث هق هقي را فرو برد جمع كرده بود و تعدادي كلمه ي يونان باستان را  ، شبيه يك فنجان،دستهايش را بر روي دهان زو . گرفتجاي الهه هاي  دستدر و بلند شد روي لب هاي زو از نقره اي رنگ   دسته از دود. گفت بر روي دستش كه جمع شده بود نفس كشيد و گرد  .آرتميس ايستاد و نوعي دعاي خير گفت      . بدن زو لرزيد و ناپديد شد نفس  ،در حالي كه به آسمان نگاه مي كردناگهان آنابث  .براي لحظه اي چيز متفاوتي نديدم       . درخشيد و ناپديد شد ،آن گرد پرواز كرد. نقره اي را در آسمان پخش كرد آنها طرحي ساختند كه تا حاال به آن دقت نكرده . شن تر مي درخشيدندستاره ها حاال رو. نفس زد در حالي  ،انميك دختر با ك ،صورت فلكي درخشاني كه خيلي شبيه به پيكر يك دختر بود ،بودم  . زنده باشها تا ابد در ميان ستاره . شكارچي ام ،بذار دنيا به تو افتخار كنه -  :آرتميس گفت  . كه در آسمان مي دويد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  134  همه ي ما با  ،ظاهر مي شدش اگر او ناگهان كنترلش را از دست مي داد و به ظاهر خداگونه اچون  .ردمن را عصبي ك ،اين. او با نور نقره اي لرزيد ،حت بوداآرتميس خيلي نار. مي جوشيد ،در شمال ،تندر و رعد و برق هنوز بر روي كوهستان تاملپايس. گفتن خداحافظي مان خيلي آسان نبود     مثل اينكه او مطمئن نبود كه چه چيزي براي اين دختر  ،نه او به تاليا نگاه كردبعد او كنجكاوا       . انجام مي دي ،تو اونچه رو كه درسته .دخترم ،تو خيلي خيلي شجاع بودي -   .الهه دستش را بر شانه ي آنابث گذاشت  . اما براتون كمك مي فرستم ،نمي تونم شماها رو ببرم. بايد فوراً به المپ برم -  :آرتميس گفت  . نگاه كردن به او از بين مي رفتيم اما چيزي او را مجبور كرد و او  ،تاليا به نظر بي ميل بود كه به او نگاه كند. جوان زئوس انجام دهد با رتميس آاما نگاه  ،مطمئن نيستم چه چيزي بين آنها رد وبدل شد .به چشمان الهه نگاه كرد اما ناگهان فهميدم كه اين اولين بار بود كه مرا يك پسر خطاب . مي خواستم اعتراض كنم       . به عنوان يه مرد. كارت رو خوب انجام دادي -  :او گفت  . بعد او به سمت من چرخيد. ماليم تر شد ،همدردي دو تا از  ،مدندآر از ميان مه فرود اسه اسب بالد. هاي بزرگي را شنيدم ناگهان صداي بال زدن بال  . ل دادينابث تحوآصدايش هنوز كمي مي لرزيد اما او لبخند شجاعانه اي به   . مي دونم برات آسون نيست. عزيزم ي انجام بده،اونچه رو كه بايد انجام بد .هيس -  .كرد لبث را بغانآاو   ...من براي اون متاسفم ...بابا من -  :آنابث به سمت او برگشت  . تنا رو ترجيح مي دمآاگر چه بايد بگم هنوز  ،او خيلي گيراست ،خب -  :دكتر چيس آهي كشيد  . و بعد الهه رفته بود ،درخشش نقره اي. ما چشمانمان را برگردانيديم. كه شروع به درخشيدن كرد ،به سوار شدااو بر ار  . نكرد   :فرياد زدم  . يد بودند و يكي كامالً سياه بودنها اسب هايي با بالهاي سفآ



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  135  بالدار خيره  يپرفسور با دهان باز به اسب ها. كه دكتر چيس نمي خواهد بيايد ماو را مطمئن كرد  . اميدوارم او نخواد بياد ،به جز اون فاني كه اونجاست. مشكلي نيست -  :بلك جك گفت  . ما بايد خيلي سريع به المپ بريم ،اينها دوستانم هستند! نه -  :بلند گفتم  مي خواي هيچ كدوم از اين آدمكش ها رو لگد كوب كنيم؟ -  . آنابث و تاليا را بررسي كرد ،بعد دكتر چيس ،بلك جك با دلواپسي به من نگاه كرد  . دو اسب ديگر در ذهنم صحبت كردند  چطوريد؟ -  . رو با خودم آوردم 2ركپايو پ 1گايدو -  . سخت بود -  :تاييد كردم  تو تونستي بدون من زنده بموني؟  !يو رئيس -  :او فرياد زد  !بلك جك -                                                               : او به دخترش نگاه كرد و لبخندي زد. دكتر چيس پلك زد  !بابا -  :آنابث حرف او را قطع كرد  ...حمله ي تيپ هاي سبك ،داشته بود 3ام در كريماظواره نچرا اگه انگليس اين اسب هاي بالدار رو در حمله هاي س -  :دكتر چيس گفت  چچچچچچي؟ -  :بلك جك سرش را كج كرد  كنجكاوم چطور اين بالها وزن بدن يك اسب را حمل مي كنن؟! چه مانوري! ابهذج -  :او گفت  . شده بود 1  - Guido  2  - Porkpie  3  - Crimea پنسلوانيا در جنوب اوكراين كه درياي سياه تقريباً دور تا دور آن را فرا گرفته است . 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  136  چرخيد و  آنابثوقتي كه . كردرا بسيار بامعني ولي  ،ناشيانههاي  او يكي از آخرين بغل كردن       . تو بايد بري ،مي دونم. متاسفم عزيزم - اما لطفاً به ياد  ،رناكي براي توهطمي دونم كه سان فرانسيسكو جاي خ... مي دونم ،بثاآن -  :دكتر چيس فرياد زد ،شد سوار دوگاي بر روي اسب بالدار به حرف زدن  تخواس يدكتر چيس م. چشمانش قرمز بود ،وقتي برگشتآنابث جوابي نداد اما        . ما تو رو ايمن نگه مي داريم. داشته باش كه تو هميشه پيش ما خونه اي داري با هم بر باالي خليج پرواز كرديم و  ،آنابث و من بر روي اسب هاي بالدارمان سوار شديم ،تاليا       . برگشت و داخل مزرعه تاريك قدم زد ،او دستش را براي وداع غمگيني باال آورد. اين كار را نكند است اهراً فكر كرد بهترظاما  ،ادامه دهد به زودي سان فرانسيسكو يك هالل درخشان پشت سر ما . به سمت تپه هاي شرقي پرواز كرديم مي دانستم بايد واقعاً خيلي . رپاي به خواب رفتكمده بود كه بر پشت پآتاليا چنان از پا در        . با لرزه ي گاه و بي گاه رعد و برق در شمال ،بود ديگر بيشتر مثل اين كه اما  ،علي رغم ترس از بلندي اش ،ته باشد كه درآسمان خوابيده استخس كرد خودش را با هرچيزي وفق مي  اسب بالدارش به آرامي پرواز مي. نبود آن ترسنگران  ،از اين حتي كاليفرنيا هم حاال اگر چه  ،او به عقب نگاه كرد .خيلي تاريك بود كه حالتش را ببينم      .پدرت خيلي محشره -  :به او گفتم  . آنابث و من در امتداد هم پرواز مي كرديم. داد تا تاليا بر پشت او ايمن بماند خودش آن جمله را از مثل اينكه او داشت  ،الكي كنلجارهاين آاما يكي از  ،مبارزه بود كمثل ي دروغ مي گم؟  آنتو فكر مي كني دارم در مورد  -  .ه بوديگفت تو ،آره -  . هاي زيادي جر و بحث مي كرديم سال .كنم منم همين طور فكر مي -  :او گفت  . ت سر ما بودشپ ،خيلي  دور   . او ترديد كرد  .خرين بار ديديآاز وقتي كه اونها رو براي  ،بهتر شدند ،اه ،شايد اونها .همين طور ت هميمادران. پدرت خيلي خوبه.. فقط . نگفتم تو دروغ ميگي -  .پرسيدمي 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  137  اما بهر حال سوال را  ،از دانستن جواب مي ترسيدم ،نمي خواستم از او سوال بعدي را بپرسم       . نمي تونم اينقدر دور از كمپ زندگي كنم. پرسي ،اونها هنوز در سان فرانسيسكو هستند - آن شهرك خيلي زود . پرواز مي كرديم ،در ميان تاريكينور ي يك جزيره  ،بر روي يك شهرك      خب حاال چي كار مي خواي بكني؟ -  . پرسيدم تا وقتي  ،جزيره هاي نور بزرگتر با هم ،حاال سريعتر ،شتندذشهرها يكي پس از ديگري مي گ       . مقايسه اش مرا خيلي خوشحال نكرد  . همون طوري كه اون رو در مورد من مي دونستي. رو حس مي كنم ناي. او نمرده -  :او اصرار كرد  ....راهي وجود نداره. اون سقوط كامالً بد بود ،آنابث -  . نمي دانستم آيا او داشت زير استرس و اضطراب ديوانه مي شد يا چيز ديگر. به او خيره شدم  . او نمرده... ورم اينه كه ظمن. مي كنيرد لوك اين طوري فكر نودر م ،تو -  . او مردد شد  . هرگز -  باور نكردي كه من مردم؟ ،تو -  . ما دوستيم ،مهم نيست ،يه -  . اما ازت متشكرم كه من رو نجات دادي .نمي دونم -  :او تاييد كرد  . مثل اينكه ما در يك هواپيما باشيم ،محو شد آسمان شرق داشت  .سپيده دم نزديك بود. يك فرش درخشان بود ،كه تمام منظره ي زير پاي ما نور . ترده شدسگ ،درخشش سفيد و زرد خيلي بزرگي ،مقابل ما ،و باال. خاكستري مي شد   :آنابث گفت  . منظورمه ،اسب ،را. خيلي مردي بلك جك -  :به او گفتم  يريم؟گما يونجه اضافه براي صبحونه يا چيز ديگه اي مي . چقدر سريع رئيس -  :بلك جك با تكبر گفت  . نيويورك



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  138  او . او در خطره پرسي ،اما او رو دوباره مي بينيم. نداري در مورد لوك رو باور محرف ،تو - او . وط بودآن سقر اسزاو ،نست برايش بهانه تراشي كند؟ اوا؟ چطوري مي تودخزنده داشته باش آنچطور او مي توانست احساسي نسبت به . نمي خواستم بحث كنم اگر چه من را ديوانه كرد       .م كرونوسهتحت طلس لوك  ،نه مثل زو ،نه مثل بيانكا. ر مردن بودااو سزاو. من اين را مي گويم ،درسته... سزاورش بود كه به سرعت  ،نهاتان اشاره مي كردااو داشت به سمت م. او بيدار شده بود .صداي تاليا اين را گفت  . اونجاست -  . اين عادالنه نبود ،نمي توانست زنده باشد المپ ،  1ير استيتابر باالي ساختمان امپ. نگاه كردم ،ناگهان به سمتي كه او داشت اشاره مي كرد  ي شروع شد؟چ -  :پرسيدم  . شروع شد -  . گرفت در ديد ما قرار مرمر  .تشآمنقل هاي با مشعل ها و  ،يك كوهستان شناور مشتعل ،اشتدجزيره ي نور خودش را                                                                         .انشوراي خداي. انقالب زمستاني  -  :گفتتاليا   . مي درخشيد ،سفيد كاخ در هواي صبحگاهي 1  - Empire State 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  139  برق  ور و رعدداما پرواز بر باالي كاخ زئوس با تن ،پرواز به حد كافي براي پسر پوسايدن بد است         .خدايان در مورد نحوه ي كشتن ما راي مي گيرند  :فصل نوزدهم فقط . مي كرديم كاملدور كوه المپ را  يچرخيديم در حالي كه مداربر روي مركز مانهاتان        .بدتر بود ،ن مي چرخيدآكه دور  مرموز  در حالي كه با آسانسور بر باالي طبقه ي ششصدمِ ،آنجا بودم از اين، پيش ،يك بار و ت هدر باز اين حاال آيا ممكن بود المپ حتي مرا بيشتر . رفته بودم ،ر استيتايساختمان امپ كاخ هاي دامنه كوه را با بيست رنگ  ،آتشمنقل هاي اوايل صبح مشعل ها و در تاريكي       .فرو بردحيرت  خيابان . ر المپ خواب نبوددظاهراً حتي يك نفر هم . از قرمز تيره تا نيلي. متفاوت روشن مي كرد پر از نيمه خدايان و ارواح طبيعت و خدايان كوچك بود كه آن اطراف هياهو مي  در پيچ،هاي پيچ  ر اينجا ظبه ن. سيكالپس ها رانده مي شد توسط صندلي هاي سواري ،ارابه ها را مي راندند ،كردند رز ها و حتي  ،ياسمين ها ،با شكوفه هاي كامالً شكفته را، بوي باغ ها. زمستان وجود نداشت موسيقي از پنجره هاي زيادي بيرون مي . حس كردم ،چيزهاي خوشبوتري كه نمي تونم نام ببرم هاي نقره اي خيلي بزرگ در  دروازهدر مقابل  ،اسب هاي بالدار ما در محوطه ي بيروني      .سفيد و درخشان خدايان تاالر المپ قرار داشت،بر باالي قله ي كوهستان بزرگترين قصر . و ني هاي بادي 1چنگي آرام صدا ،مدآ دروازه ها خودشان باز  ،قبل از اين كه حتي در مورد در زدن فكر كنم. گذاشتندزمين  هبمقابلمان                                                                اگه تو برنگشتي مي تونم كابينت رو به عنوان اصطبل بردارم؟ ،يه -  .دانستم هر كدام از آنها مي تواند مرا با خاك يكسان كند و تعداد كمي از آنها آرزوي آن را داشتندمي . تا حاال هرگز تمام خدايان را با هم نديده بودم. اما حس بدي داشتم ،نمي دانستم چرا     .آره -  .موفق باشي رئيس -  :بلك جك گفت  .شدند 1  - lyres 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  140  براي يك دقيقه ما . تنها گذاشتند تاليا و آنابث را ،و من ،بلك جك و دوستانش پرواز كردند       .متاسفم ،فقط يه فكر بود -  :او گفت  .به اسب هاي بالدار نگاه كردم در مقابل  ،با هم ،مثل همان وقتي كه ما ،كرديمحترام نگاه مي انجا ايستاده بوديم و كاخ را با آ دقيقاً مثل قرار . به دور يك اجاق مركزي قرار داشت Uدوازده سرير خيلي بزرگ به شكل       .وارد شديم جلوس خدايانو بعد شانه به شانه به داخل اتاق   .به نظر يك ميليون سال قبل مي رسيد ،ور ايستاده بوديمست اُوِ هر خدا و الهه در حدود پانزده فوت بلندي داشت و به شما . همه ي صندلي ها تصرف شده بود      .راهش را در آسمانها مي پيمودداشت  ،با كماني كشيدهشكارچي  يحتي جديد ترين آنها زو ،سقف با صورت هاي فلكي مي درخشيد. ر كمپگيري كابين ها د رويارويي با هيوال ها  ،خب ناگهان... يد، ه اقرار گرفت ،چشمانشان را به يك باره بر شما مي اندازند ، وه همگي قدرتمند و بسيار بزرگنددوازده نفر كنگاه  شما در معرضآيا تا حاال   ،مي گويم در مركز اتاق در كنار اجاق آتش شناور  يبآكره اي . در آن هنگام متوجه بسي و گراور شدم       !مووو -  .ها قهرمان ،مديدآخوش  -  :آرتميس گفت  .ر يك پيك نيك مي رسدظبه ن دم ماري اش مي چرخيد و سرش به سمت ما و كف  ،بسي با شادي به دور آن شنا مي كرد. بود گراور در . ش در حباب جادويي لذت مي برديشنابودن  نو به نظر مي رسيد از. كره سقلمه مي زد هر سم گراور بر روي كف مرمري . هيچكدام از خدايان صحبتي نكرد. مدآگراور يورتمه كنان        .لرد آسمان مشتاقانه به تاليا خيره شده بود .اما او واقعاً به گراور توجهي نداشت  .برو -  :زئوس گفت  .نگاه كردبه زئوس بعد به ياد آورد كه پشتش را به زئوس كرده و براي اجازه  ،او به سمت من دويد  !شماها اومديد -  :اما وقتي ما را ديد فرياد زد ،ادمثل اينكه داشت گزارشي مي د. كنار تخت زئوس زانو زده بود   .ق كردواجاق آتش ترق ترو  ،و بسي در حباب آبي اش چلپ چلوپ  ،انعكاس مي كرد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  141  او مثل آخرين باري كه او را ديده بودم . نگاه كردم ،پوسايدن ،به طور عصبي به سمت پدرم     با  ،فتاب سوختهآدريايي  او صورت. هن هاوايي و صندليه پيرا ،شورت ساحلي: لباس پوشيده بود مثل  ،او سري به توافق تكان داد. اما گوشه هاي چشمش با خطوط لبخند چين خورده بود ،داشت يمن چه احساسي مطمئن نيستم از ديدار دوباره . ل مشكي و چشمان سبز عميق داشتيسب اونها نمي تونن اون رو ! اما تو بايد اونها رو متقاعد كني. پرسي، من و بسي انجامش داديم -  .بعد بازوان مرا گرفت. تاليا و آنابث را بغل كرد ،گراور  .»همه چي رو به راهه «: اين كه داشت مي گفت مو شاه بلوطي  يك دخترِ. الهه از روي تختش بلند شد و به اندازه ي انساني اش تبديل شد       . ها قهرمان -  :آرتميس صدا زد  چي رو؟ -  :گفتم  !كارو بكنن رداي  ،مدآاو به سمت ما . كامالً در ميان المپي هاي غول پيكر احساس راحتي مي كرد ، كهجوان به نظر مي رسيد او در ستوني از نور ماه . هيچ احساسي بر صورتش نبود. نقره ايش مي درخشيد ريس در غرب دارد سر بر مي ثاونها مي دونن كه كوه ا .شورا از اعمال شما آگاه شده است -  :آرتميس به ما گفت  .دنقدم مي ز مي  اونها از تالش اطلس براي آزادي و ارتش هاي جمع آوري شده براي كرونوس. وردآ اين نقشه خوشحال  نها همگي ازآمثل اينكه . پچ پچ و بي قراري در ميان خدايان به وجود آمد      .ما براي حركت بعدي راي مي گيريم. دونن نها ، آبيشتر هيوالهاي قدرتمند را شكار مي كنيم ،آپولو ،برادرممن و  ،بنا به امر لرد زئوس -  :آرتميس گفت  .اما هيچ كسي اعتراض نكرد ،نبودند بين مي بريم قبل از اين كه آنها بتوانند به جنبش  نها را ازآرا پي گيري مي كنيم و  مي كند تا مطمئن شود كه آنها  شخصاً ديگر تيتان ها را چك ،بانو آتنا. كرونوس بپيوندد لرد پوسايدن اجازه داده شده است كه به . هايشان آزاد نكرده باشند نخودشان را از زندا



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  142  و . ندروميدا آزاد كند و آن را به كف دريا بفرستدآتمام خشمش را بر روي كشتي پرنسس  كسي اينجا هست كه اين انكار  ،ها خدمت خيلي بزرگي به المپي ها كردنداين دو رگه  -  :رو كرد هااو به ديگر ناميرا  ...براي شما قهرمان هاي من  زئوس در . شخصاً از نظر گذراند چهره شان را ،گذاراند ،را بر روي خدايان جمع شده او نگاهش      كنه؟ در  .ي پرتاب مي كردژو چشماني كه انر ،آراسته وسيبل مشكي پاكيزه  ،كت شلوار تيره راه راهش هاي  و لباسي كه به رنگ ،انه هايششزن زيبا با موي نقره اي بافته بر روي يكي از كنار او يك  يك  ،تل فوالديآ با پايي در هيكل شتكنار او يك مرد در ،پدرم پوسايدن ،وسئدر سمت راست ز  .رابانو ه. مشابه طاووس مي درخشيد پيام هايش را در موبايل دو  ،پوشيده بود ياو يك كت تجارتي امروز. هرمس به من چشمك زد      .ستوساهيف ،هنگرآلرد . تش در ميان ريششدرخشش آ ، واي درهم سر ناقص الخلقه و سيبل قهوه او هدفون آي . تكيه دادآن به پشت  ،تختشبا سايه دار كردن آپولو . ماري اش چك مي كرد اما انگشت . حتي گوش مي كردبنابراين مطمئن نيستم كه او  ،ش را در گوش كرده بود1پود او  ،خب ،ريزو ا. يك تاك انگور را بين انگشتانش مي چرخاند ،وس به نظر كسل مي رسيدينسودي  .شصتش را برايم باال آورد با ترشرويي  ،را تيز مي كرد ييدر حالي كه داشت چاقو ،بر تخت چرمي و كرومي اش نشسته بود بر روي تخت بافته شده  ،راي مو مشكي در رداي سبز كنار ها الهه ،اتاق جلوس طرف بانوانِدر      .به من نگاه مي كرد كنار او زن زيباي . ديميتر الهه ي محصوالت كشاورزي ،با ساقه هاي درخت سيب نشسته بود آتنا  ،او فقط مي توانست مادر آنابث ،س برازنده ي سفيد نشسته بوداچشم خاكستري با يك لب بسيار شگفت انگيز بود كه تمام كاخ  ،قدر قدرت در اين اتاق اين. همه ي المپي ها در يك مكان      .شومسرخ  ،خودم خواست  به من لبخند مي زد و باعث شد علي رغمبه زيركي يت بود كسي كه بعد از او آفرود. باشد                                                               :آپولو سكوت را شكست  .تكه تكه نمي شود 1  - iPod 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  143  تا وقتي كه ما اونها را اينجا  ،خيلي امن تر خواهد بوداز بين بردن اونها . اين دو تا خطرناكن -  .او به من و تاليا اشاره كرد  .ر كنيديه دقيقه صب -  :ريز غريدا  .ديميتر و آفروديت ،چند دست مقدمتاً باال رفت  ؟از بين نرننها آهمه موافقيد كه  -  .از شعر آپولو اجتناب كند ،مثل اينكه دلواپس بود  .عاليه .بله ،ام -  .هرمس حرفش را قطع كرد  ....قهرمانان با افتخار بردند  :كرد و شروع به خواندن كرد فاو گلويش را صا  .بايد بگم اين بچه ها كارشون رو خوب انجام دادند - من به سختي با پدرم . مي دانستم چه احساسي داشت .به كف خيره شدو   ،تاليا سرخ شد      .او كارش رو خوب انجام داده ،و نه دختر من -  :غرولند كردزئوس   .ه تبديل كنيميه ذرما نمي خوايم پسرم رو به  ،رزشي هستندا هاي با اينها قهرمان ،ريزا -  :پوسايدن حرف او را قطع كرد  ....نگه داريم اما اينجا يه ريسك جدي براي دو تاي ديگه  .افتخار مي كنمبه همان اندازه من به دخترم  -  .صدايش را صاف كرد و به جلو نشست ،تناآالهه   .تعريفي شنيده بودماز آن كمتر حتي صحبت كرده بودم و  همون طور كه . ميزآيه حقيقت طعنه  ،بر روي حرفش ماند زفقط هيدي. ي بيشتر بشكنندپدرم زئوس و عمويم پوسايدن انتخاب كردند كه قسم شان را براي نداشتن بچه  ،بدبختانه -  .آتنا حرف او را با نگاه آرام و محكمي قطع كرد  ....چطوري مي توني! مادر -  :آنابث گفت  .وجود داره



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  144  ... مثل تاليا و پرسي ... بچه هاي سه خداي بزرگ  ،از پيشگويي بزرگبعد ما مي دونيم  او رشد كرد و دور كمر  ،مثل يك كمربند ايمني ،اما تاك هاي انگور  ،شروع كرد كه بلند شوداو      ...هي يه لحظه صبر كن تو كي هستي كه من رو ! درسته -  :ريز گفتا  .ريز به نكته خوبي اشاره كردا ،با تمام حماقتش. خطرناك هستند تو واقعاً مي خواي از اين بچه هاي لوس . مست پير يتو ،تويي كه داري صحبت مي كني -  .ريز فحش داد و تاك هاي را پاره كردا  .جنگ رو براي بعد نگه دار. ريزلطفاً ا ،اُه -  :هي كشيدديونسيوس آ  .او را به عقب كشيد فكر مي كني كه امن ترين راه از بين بردن  آيا واقعاً ،آتنا. اونها ندارم بهنسبت هيچ محبتي  -  .ديونسيوس با خستگي به پايين به ما نگاه كرد  حمايت كني؟ ي كه ما انجام مي زچي. گفتم ،در مورد خطر موجودرو فقط نظرم . هيچ قضاوتي نمي كنم -  :تنا گفتآ  است؟هاون هايي رو كه  قهرمان ،اگه ما. مي خوام اونها تشويق بشن. من نمي خوام اونها تنبيه بشن -  :آرتميس گفت  .ي بشهشورا تصميم گيرتوسط  بايد ،ديم اگه . پس ما خيلي بهتر از تيتان ها نيستيم ،ين ببريمبكردن رو از  ونلطف بزرگي در حقم   .قلبم داشت مي ايستاد. فهميدم ،يه ثانيه طول كشيد تا در مورد چيزي كه صحبت مي كردند  .ان خوردسرهاي زيادي در موافقت با آن تك  روي اون توافق داريم؟. هيوال بايد از بين برهاون حداقل اما  .شايد ،خيلي خب -  :زئوس ناليد  .شنبمن مي خوام اونها تشويق ! من رو خواهر كوچولو صدا نكن -  .بمونيهي تو بايد روشن . خواهر كوچولو ،آروم باش -  :آپولو گفت  .من در اون سهيم نمي شم ست،اين عدالت المپي ها



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  145  واقعاً شما نمي تونيد اون رو از  .خيلي خوبيه جانور دريايي . پدر او فقط يه جانور درياييه -  :گفتم  ؟صدا كرديرو بسي  ،تو يه افيوتاروس -  .پدرم اخم كرد  !مووووووووو  -  :بسي اعتراض كرد  بسي؟ شما مي خواد بسي رو از بين ببريد؟ - افيوتاروس بي ... ؟ از طرفي بسهدرست ،كنترل كردن پيشگويي ها نقشه ي خوبي نيست -  .چشمانش خيره شدماما دقيقاً در . به زئوس نگاه كردم احتماالً بايد از او مي ترسيدم  .شما نمي تونيد -  :اصرار كردم  ...اگه تيتان ها اون رو دزديده بودند يا  .پرسي، قدرت اين هيوال قابل توجهه -  .پوسايدن با ناراحتي اين پا آن پا شد  .بين ببريد كرونوس بچه هايش ... به همون اندازه اشتباهه كه . اشتباهه ،كشتن چيزي مثل اون. گناهه فكر مي كني ما مي تونيم . ست مي آريددبه قدرت از بين بردن ما رو  ،رو قربوني كنيدو در مورد خطر چي؟ كرونوس خيلي خوب مي دونه اگه يكي از شماها امعا و احشا جانور  -  .شمانش به سمت دختر رفتچ. زئوس به نظر مي رسيد متوجه اين شده است  !اين اشتباهه. بكنن بود اونها ممكنكاري كه فقط به خاطر . را مي خورد دقيقاً مثل  ،فردا شونزده ساله ميشي ،دخترم ،واجازه بديم كه اين احتمال باقي بمونه؟ ت   :آرتميس گفت  اعتماد به يه قهرمان؟ -  .زئوس اخم كرد  .شما بايد به اونها اعتماد كنيد .قربان ،شما بايد به اونها اعتماد كنيد -  :آنابث صحبت كرد  .اون كه پيشگويي ميگه



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  146  زو نايت  ،با وفاي من ينجانش. كه به همين دليل من اولين جايزه رو مي دم. حق با آنابثه - من بايد يه جانشين ديگه انتخاب كنم و خيال دارم يكي رو انتخاب  .رفتهها شيد به ستاره  به . اما زبانم به من خيانت كرد ،مي خواستم به حرف زدن ادامه دهم. بود كه داشتم ياحساسو آن   .ري مريض مي شياپرسي؟ به نظر مي رسه د -  :او گفت  ....نمي خوام تو ... نمي تونم تحمل كنم -  .كلمات به كندي از دهانم خارج مي شد  ...نگاه كن، بايد چيزي بهت بگم -  :ادامه دادم  چي؟ -  :او به من اخم كرد  .نكن ،آنابث -  :زير لبي گفتم   .احساس ترسي سراسر بدنم را گرفت. گوش كرد ،در گوشش حرف مي زد آرتميساو خم شد و وقتي كه . جلو رود وس اشاره كرد كه آرتميسئز     . بايد خصوصي با شما صحبت كنم ،اما اول پدر زئوس. كنم   .مي خواهم -  :اطمينان گفتتاليا با   .بعد از اين همه مدت داشت ،را اتفاق نمثل اينكه او انتظار اي ،برود تاليا تاشذاو دست تاليا را فشرد و گ. نابث لبخند زدآ. باور كنم ،مي شنيدمكه قادر نبودم آنچه را . به تاليا خيره شدم. سكوت گيج كننده اي اتاق را پر كرد      وندي؟يمي خواي به شكارچي ها بپ دختر زئوس ،تاليا -  :آرتميس گفت  .نه -  :زير لب گفتم  .اگه او قبول كنه ،من جانشين جديدم رو دارم -  :او اعالن كرد  .و بعد آرتميس چرخيد. زبانم حركتي نكرد ،خاطر ترسي كه در دل و روده ام بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  147  اجازه نمي دم . ديگه هرگز شونزده ساله نمي شم. من ديگه فردا شونزده ساله نمي شم ،پدر -  :او گفت  ...خوب فكر كن ،دخترم -  .چشمانش پر از دلواپسي بود. وس برخاستئز كرونوس ديگه . رتميس مي ايستمآكنار خواهرم  ،من. اون پيشگويي در مورد من باشه . نها را از سوگند بيانكا به ياد مي آوردمآاو مقابل الهه زانو زد و شروع به گفتن كلماتي كرد كه       .ونه من رو بفريبههرگز نمي ت وقتي او مرا  .سرخ شدم .غوش گرفتآمرا محكم در  ،لبخند زد و در مقابل تمام جمعيت حاضر ،او به سمت من آمد. كه من را به اندازه ي تعهد شوكه كرد ،انجام داد كاري ران تاليا آبعد از       ...از گروه مردان دوري مي كنم . متعهد مي كنمرو به الهه آرتميس خودم  -  .مي رسيدبه نظر خيلي قبل  تپه  ي دو زمان از ... از . بايد به شكارچي ها مي پيوستم. من يه دوست رو مفتخر كردم -  :داو تصحيح كر  ؟هورمظمن ،تو نبايد اين كار رو بعد از اين انجام بدي؟ بغل كردن پسرها... ام -  :گفتم ،عقب برد و شانه هايم را گرفت اما تو يه قهرمان . سرانجام احساس مي كنم يه خونه دارم. آرامش رو نمي شناسم ،رگه ها رت و گوجه فرنگي كيك ذمثل اينكه كسي به او يك كوپن  ،ماده بود تا غش كندآكسي كه  ،حتي گراور را هم بغل كرد ،بعد. سعي مي كرد گريه نكندبه سختي كه  ،او آنابث را بغل كرد       .افتخار مي كنم كه دوستت هستم -  .عاليه -  :ير لب گفتمز  .تو اون كسي هستي كه پيشگويي در موردشه. هستي   :ديونسيوس هشدار داد  .سو حاال براي افيوتارو -  :آرتميس گفت  .بعد تاليا رفت تا در كنار آرتميس بايستد  .باشد دههميشگي دا



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  148  اگه ما پسر رو زنده نگه داريم . بزرگه جانور يه وسوسه براي قدرت. اون پسر هنوز خطرناكه - پدرم مي تونه او رو در زير دريا جايي پنهان . افيوتاروس رو كاري نداشته باشيد ،نه لطفاً -  . به تمام خدايان نگاه كردم      ... من مي و . بتونم به اون كمك كنمتا وقتي كه  ،بين ببرم نمي خوام يه جانور دريايي را از -  .پدرم ايستاد  .ست يوان يا پسرهحبدترين استراتژي زنده نگه داشتن . بچه ،فقط حقيقته -  !مادر -  :نابث عصباني گفتآ  .قهرمان جوان من ،سال تغيير كنه خيلي چيزا مي تونه در اين دو. كه تو رو بفريبد ،دو سال براي كرونوس -  :تنا گفتآ  .دو ساله ديگه وقت داريم ،اگه پيشگويي در مورد من باشه. من فقط چهارده ساله ام -  :گفتم  و چرا بايد به شما اعتماد كنيم؟ -  :ستوس غرولند كرداهف  .اما شما مجبوريد از او محافظت كنيد ،اينجا نگه داريد كواريومآيا اون رو توي يه  ،كنه بلند با يه ميله ي برنزي خيلي : او دستش را گشود و يك نيزه ي سه شاخه در آن ظاهر شد       .تونم به اون كمك كنم ام اتاق را با بوي اوزن ميك ميله از الكتريسته كه ت ،ش را در دستانش ظاهر كردشزئوس آذرخ     .لطفاً ،برادر -  :پوسايدن آهي كشيد  .نمي خوام اين تراشه ي سودمند در تصرف تو باشه! ه زير دريا ببريتو نبايد اون رو ب -  .زئوس ناگهان بلند شد  .من اين پسر را تضمين مي كنم و افيوتاروس رو ايمن نگه مي دارم -  .بآنور . بي مي درخشيدسه نوك نيزه كه با نوري آ   :پوسايدن گفت  .پر كرد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  149  ستوس مي تونه به من كمك اهف. ريوم مي سازماكوآاينجا يه  ،براي اين جانور. خيلي خب - پسر نمي . از اون محافظت كنيم نمي تونيم با تمام قدرتمو. ن خواهد بوداجانور در ام. كنه ما بقيه ا ،تناريز و آهمين طور ا. كردديونسيوس امتناع . هاي زيادي باال رفتبا كمال تعجب دست   افقن؟وهمه م -  .زئوس در مورد آن فكر كرد  .با تمام شرافتم او را تضمين مي كنم. تونه به ما خيانت كنه ها رو از بين  و بنابراين از اونجايي كه ما نمي خوايم اين قهرمان. را پذيرفته شدآبا اكثريت  -  :وس حكم كردئز  ... ن هم آمهماني هاي بزرگ و اصلي برگزار شد و بعد از آن و بعد از  برپا شدمهماني هايي        !اريد جشن پيروزي شروع بشهذب. تخر كنيمفتصور مي كنم بايد اونها رو م.... ببريم همه  ،نچه شما مي خواستيدآموسيقي از هر  مي دانستم،تن ها را كوك مي كردند و  ،1ناين مازس  .يدواگر روزي موقعيتي داشتيد به المپ بر. لمپي هاامهماني هاي  ايي مثل هيپ هبه موسيقي كالسيك گوش مي دادند و نيمه خدايان جوان تر چيز نخدايا. جا بود هيچ جدلي براي تغيير ايستگاه . بحثي نبود. همه در همان ترانه بود ، هر چيز ديگري،2هاپ راف قدم مي زد و يك زن طدر ا ،ديونسيوس در حالي كه گياهان تازه اي از زمين مي روياند      .فقط الزم بود آن را كوك كنيد. راديويي نبود براي اولين بار ديونسيوس به نظر خوشحال . همسرش آريادنه ،زيبا دست در دست او قدم مي زد هاي گوشتي فاني ذامبروسيا از منبع هاي طاليي سرشار بود و سيني هايي از غآنكتار و . مي رسيد پر مي  ،خواستيد بنوشيد نچه كه ميآجام هاي طاليي از . ها بر روي ميز ميهماني چيده شده بود وجه فرنگي و گوشت در اطراف گرت و ذگراور با بشقابي پر از قوطي هاي حلبي و كيك . شد بود در حالي كه او زير لبي مثل يك افسون  ،ي دابل اسپراسو از قهوه رو جامش پ. يورتمه مي رفت آنها خودشان را به اندازه ي انساني شان  .شكرخدا را . خدايان آمدند تا به من تبريك بگويند       !نپ ،نپ: مي گفت هرمس شروع به گفتگو با . بنابراين تصادفاً مهمانان را زير پاهايشان له نكردند ،كوچك كرده بودند پسر مورد  كه براي اتفاقيبراي همين متنفر بودم كه به او در مورد  ،دوب من كرد و خيلي خوش رو                                                              1  - The Nine Muses  2  - hip-hop 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  150  هرمس  ،اين كه من بتوانم شهامتتم را بيدار كنم اما قبل از.. ..بود بگويم افتاده  ،لوك ،عالقه اش بهترين  ؟ آره، اونبه وقتي بر روي امريكا پرواز مي كنياتمرين هدف گيري از ار .چرنده ،آه -  :او گفت  .مدازي خوب نيستنجداً توي تير ا ،اما .ممنون -  :به او گفتم  ....بودآپولو گفت هر وقتي كه خواستم مي توانم ارابه ي خورشيد را برانم و اگر به درس تير اندازي نياز   .ت و از من دور شدشيك تماس بر تلفن دو ماري اش دا . رد شدم ،چند تا بهانه آوردم و از ميان جمعيت كه داشتند در محوطه ي كاخ مي رقصيدند      !تفريحه او داشت با يكي از آن خداگونه هاي كوچك  ،در نهايت او را ديدم. داشتم به دنبال آنابث مي گشتم اما مي دانستم او چقدر  ،منظورم اين است كه احساس خوبي بود. تحسينش مرا معذب كرد      .كارت رو خوب انجام دادي. پرسي ،سالم -  .سالم... بابا -  .يافتم ،پوسايدن را در حالي كه به من لبخند مي زد. برگشتم   .اميداورم ،اري من سرافكنده بشمذتو نمي  -  :ت سرم گفتشبعد صداي مردانه اي در پ  .رقصيد مي احتماالً خيلي راحت تر بود تا اجازه . براي ضمانت من ،زحمت انداخت بهخودش را به خاطر من  اما كنجكاو بودم آيا او  ،ن مشكل داشتمت خداياابا خواندن احساس. او به موافقت سري تكان داد  .اجازه نمي دم سرافكنده بشين -  :قول دادم  .دهد بقيه مرا تكه تكه كنند   .او را قطع كردم بعد فهميدم كه احتماالً بي ادبي بود كه حرف  .او دوست من نيست -  :پرخاش كردم  ...دوستت لوك  -  .ترديدي دارد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  151  او باعث مباهات و فخر و شادي . چيزي مثل اين رو قول داد ريه با ،دوست سابقت ،لوك -  :پوسايدن تصحيح كرد  .متاسفم - حتي شجاع ترين ها هم مي تونن . پرسي. هنت داشته باشذاين رو توي  فقط. هرمس بود كشتي اش از سان  .او رو ديدم. لوك هنوز زنده ست. نابث اين رو بهت گفتهآباور دارم كه  -  چي؟ -  .به او خيره شدم  .او نمرده ،نه پرسي -  .پوسايدن سرش را تكان داد  .او مرده ،كرد طلوك خيلي سخت سقو -  :موافقت كردم  .سقوط كنن يني مي كنه و دوباره او عقب نش. فرانسيسكو با باقي مانده ي كرونوس تا حاال حركت كرده بهترين چيزي رو كه بتونم . قبل از اينكه شما دوباره حمله كنيد ،وري مي كنهجمع آنيرو  دشمن  ااما او اتحادي ب ،مي دم تا اين كشتي رو نابود كنمبدم، انجام انجام با تندباد ها  . نهو تابوت طاليي هنوز با او. او از قبل خطرناكتره. باش اما از او بر حذر .پرسي ،نمي دونم -  .پوسايدن آشفته شد  !نده مونده؟ اون سقوط بايد اون رو مي كشتزاو چطوري  -  :گفتم  .نها براي حفاظت از او مي جنگنوا. برقراركرده ،ارواح قديمي اقيانوس ،هاي قديمي من طلسم . نه پسرم. او خيلي وقت پيش خودش رو آزاد مي كرد ،اگه اين قدر آسون بود -  .پدرم با خرناسي نيشخند زد  به جاي او نگه داره؟ وغول يا چيز ديگه اي فرمان بده كه آسمان ردر مورد اطلس چي؟ چه مانع او مي شه كه دوباره خودش رو آزاد نكنه؟ نمي تونه به يه  -  :گفتم  .كنه يهنوز داره با قدرت رشد م يكي از بچه هاي گايا و . آسمان فقط مي تونه بر روي شانه هاي يه تيتان سوار باشه آزاد بار آسمان را بر  يراده و انتخاباهر كسي ديگه اي بايد انتخاب كنه تا با . اورانوس



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  152  مي   ،قلب مهربان و شجاعت بسيار زياد يه قدرت و اكسي ب ،قهرمانفقط يه . هدوشش بگير هيچ كدام از ارتش كرونوس جرات نداره كه سعي كنه . تونه كاري مثل اين رو انجام بده آن را  ،نجات اونابث رو فريب داد تا براي آبعد . اجازه داد اطلس بره. لوك اين كار رو كرد -  :گفتم  .درد مرگبر حتي عالوه  ،هاون وزن را بگير ي شبا كره ي آبي او بازي مي كردند با خوداشتند بعضي از نيمه خداها . شتذكه از محوطه مي گ كرد، بسي شروع  به ماما كردندر آن لحظه فكر كردم او مي خواهد به صحبتش ادامه دهد اما        .مورد جالب توجه ايه... لوك. بله -  :پوسايدن گفت  .متقاعد كنه كه آسمان رو بگيره واو استفاده كرد تا آرتميس ر زد اعو ب هبگير اين طرف اون  ،نمي تونيم افيوتاروس رو شبيه يه توپ ساحلي. ب اون باشمظبهتره موا -  .پوسايدن غريد  .الي سر جمعيت عبور مي دادنديدند و از باآن را عقب مي كش باره براي يه مدتي نتونيم با هم ممكنه دو. مواظب خودت باش پسرم. طرف پرت كنيم بيه بود كه تقريباً داشتم كه خيلي زياد به آنابث ش،خودم را رو در رو با زن چشم خاكستري ديدم  .هميفمي  ،پدرت ريسك بزرگي كرد -  :م وقتي كه صدايي ديگري گفترومي خواستم به جستجو در جمعيت ب  .او رفته بود ،و بعد از آن  .صحبت كنيم ن من بي اعتبار كردبراي او در شورا كه بعد از آنچه  ،سعي كردم صدايم با كينه همراه نباشد      .آتنا -  .دمركمي صدا  او را  آنابث اما . منطقي هميشه زياد طرفدار نداره ه يمشاور. دو رگه ،چنين با خشونت قضاوت نكن -  .او به خشكي لبخند زد  .اما حدس مي زنم كه نتوانستم آن را خيلي خوب پنهان كنم . انجام داد   .او به موافقت سري تكان داد  هرگز ريسك نمي كني؟ ،تو -  .تو خطرناكي. من حقيقت رو گفتم



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  153  مهلك تو ممكنه ما رو به  عيبِ... و هنوز . تو ممكنه مفيد باشي. اين نظر را تاييد مي كنم - هاي مهلك عيب صحبتي در مورد  ،يك سال قبل آنابث و من. مدآقلبم به داخل گلويم       .نابود كنه ،همان خوبي خودت او باور داشت كه . غرور بود ،آن طوري كه او گفته بود ،نابثمال آ. هر قهرماني يكي داشت. شتيمدا اما واقعاً نمي . يا نجات لوك.... نگه داشتن دنيا ،براي مثال... مي توانست هر كاري انجام دهد او مي دونه چطوري دشمنانش رو . حتي اگه خودت ندوني ،رونوس عيب تو رو مي دونهك -  .تقريباً با تاسف به من نگاه كردآتنا   .دانستم مال من چيست ازت  ،چطوري او تونست تو رو آلت دست كنه؟ اول مادرت رو ،فكر كن پرسي. بررسي كنه نها تو رو فريب دهد و اوتا با استفاده از  ،در هر مورد او كساني رو كه دوستشون داري گرفت -  .نها كردكردن آ او مكثي براي رد  .حاال دختر من آنابث رو رو، و بعدش بهترين دوستت گراور. گرفت تو نمي دوني چه وقت . پرسي ،عيب ويرانگر تو وفاداري شخصيه. اندازديبه دام كرونوس ب مبارزه با بدي خيلي . با اعتدال و ميانه روي خيلي خوب هستند ،خطرناكترين عيب ها -  :او گفت  ...فقط به خاطر اينكه مي خوام به دوستانم كمك كنم. اون يه عيب نيست -  .مشت هايم را بستم  .هاون خيلي خيلي خطرناك ،قهرمان پيشگويي وان به عن. براي نجات يه دوست تو ممكنه يه دنيا رو قربوني كني. خسارت به بار مي آري پرسي  ،بت خواهم بودظاما من موا. ابت بشنثاميدوارم كه تصميمات شورا با منطق  -  :آتنا گفت  .آتنا خيلي باهوش بود. اما فهميدم كه نمي توانم ،مي خواستم كه بحث كنم  .اون در واقع خيلي سخته... نشاكمبود د. راحته . فكر نمي كنم به نفع هيچ كدام از شماها باشه .تو با دخترم نيستم يموافق دوست. جكسون چه دشمن  ،تناآبر روي من ثابت كرد و فهميدم كه را او نگاه خيره ي خاكستري سردش      ...كردن وفاداريت كني بايد شروع به متعادلتو و  آتنا هرگز تسليم . يا دنوسيوس يا شايد حتي از پدرم ،ريزده برابر بدتر از ا ،خطرناكي خواهد بود و . انجام نمي دهد ،او هرگز چيز احمقانه و عجوالنه اي به خاطر اينكه از شما متنفر است. نمي شد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  154  نابث در حالي كه از ميان آ .شكست نخواهد خورد ،اگر او نقشه اي براي از بين بردن شما بكشد مثل اينكه او داشت آيجس را حمل  ،شدباز از هم جمعيت  . او برگشت و در ميان جمعيت قدم زد  .فعالً ،ارم پرسيذتنهات مي  -  :آتنا گفت  .مامان ،اُه -   .كمي مكث كرد ،كه ديد من و مادرش داريم صحبت مي كنيموقتي  ! پرسي -  :گفت ،جمعيت مي دويد در  منطبقبوداو حاال رگه هايي خاكستري كه با رنگ چشمانش . او با دلواپسي مرا بررسي كرد      .همه چي خوبه ،نه -  :گفتم  ؟زمان سختي بود -  :آنابث پرسيد  .مي كرد چيز هاي زيادي بود كه مي . براي نگه داشتن بار اطلس ،درد آور ما يسوغات... يش داشتاموه ا ناحساس مي كردم در يك تنگ. اما آتنا اطمينانم را از من ربوده بود ،نابث بگويمآخواستم به  و فكر كنم يه رقص بهت  ،ن ناقص موندوور رقص مست اُاه، داشتم فكر مي كردم ما توي وِ -  :گفتم .مردم در خيابان ها داشتند مي رقصيدند. موسيقي داشت پخش مي شد  صبح زود؟ ،خب، چي مي خواستي به من بگي -  :آنابث گفت  .نابث نيستممن موافق دوستي تو با آ  .نه شده اممنگ اما برايم شبيه يك رقص بسيار  حس كرد، يبعد دستش را گرفتم و نمي دانم آيا كس ديگر     .مغز جلبكي ،درسته -  .آرامي لبخند زداو به   .بدهكارم   .اركنندهواما شايد يك كمي اميد ،كمي ناراحت كننده: آهسته بود 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  155  يت فواره ي خلوتي در ااما در نه ،آسان نبود. گرفتم چند تا تماس بگيرم قبل از ترك المپ تصميم  .يك دشمن جديد هديه مي گيرم ،كريسمس براي  :فصل بيستم به او در . تايسون در زير آب يك تماس رنگين كماني گرفتم ميك گوشه ي باغ پيدا كردم و با برادر او مي خواست كه تمام جزئيات را در مورد گوساله  -مورد تمام ماجراجويي هايمان و بسي گفتم سرانجام من در مورد سپري . و من به او اطمينان دادم كه آنابث در امان است -مار جذاب بشنود حدس مي زنم كه فهميده بودم چقدر از نبودن تايسون در دور . جا پراندآن نظر يك باره مرا از        . و درستش مي كنم ديدنتتابستان ديگه ميام ! هدخراب نش ،نه -  :تايسون قول داد  .اما حاال خراب شده ،مطمئناً -  : گفتم  !اون زندگيت رو نجات داده! معني اش اينه كه اون خوب بوده! هي -  :تايسون گفت  . توضيح دادم ،د و در حمله ي مانتيكور آسيب ديده بودكه او تابستان سال گذشته ساخته بو ماده سازي جنگي و جنگ پدرمان با خدايان قديمي آ در مورد ،براي مدتي با هم صحبت كرديم     !ميام كمپ. او اجازه مي ده كه تمام تابستان رو به مرخصي برم! مي گه كارت خوبه رئيس -  :با افتخار گفت ،در حالي كه جديد ترين تيغه را به من نشان مي دادتايسون    .يك شمشير جادويي ساخته ام من دو هزار هفتصد و چهل و! بله -  جداً؟ اونها مي ذارن تو بياي مرخصي؟ -  :پرسيدم. و برم دلتنگ بودم اما رئيس تايسون  .يمهنستيم تابستان بعدي با هم انجام بدادريا و تمام چيز هاي جالبي كه مي تو     . مانهاتان ،آپر ايست سايد ،سالي جكسون -  :گفتم  . من آخرين دراكماي طاليي را در آوردم و يك پيام رنگين كماني ديگر برقرار كردم  . فرياد زدن بر سر او كرد و او مجبور بود به سر كارش برگردد به شروع



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  156  دوستش  نِدر حالي كه مي خنديد و دستا ،ن بودامه سو سو زد و مادرم در كنار ميز آشپزخانه م اما  ،خجالت كشيدم و تقريباً مي خواستم دستم را در ميان مه حركت دهم و تماس را قطع كنم      . بادكن رو گرفته بودماهي آقاي  . رو تو اتاق پذيرايي جا گذاشتم نوشته هايم كالسورمي دوني چي شده؟ فكر كنم ! پل ،اُه -  . او دست آقاي ماهي بادكن را به سرعت رها كرد. شمانش گشاد شدچ  . قبل از اين كه بتوانم مادرم من را ديد شايد  ،جستجويي كه به پايان رسيده بود نبا در نظر گرفت. عجيبي بود كه آن را مي گفتمچيز        . جداً در مورد من نگران نباش! پس عاليه ،خب -  . من رو شاد مي كنه ،دن در كنار اووب. پرسي ،واقعاً هستم ،بله -  . او براي لحظه اي فكر كرد. سوالم به نظر مي رسيد كه او را شوكه كرد  تو خوشحالي؟ ،مامان -  ... من و پل ... پرسي، من  -  . بهتره برم تا تكاليفت برنگشته ،آره، خب -  . خيلي بهت افتخار مي كنم! مي دونستم مي توني انجامش بدي -  :او گفت  . از سر آسودگي كشيدآهي  ،نابث سالم استوقتي كه شنيد آ. تا جايي كه مي توانستم با سرعت همه چيز را به او گفتم      ! بهم بگو چه اتفاقي افتاده. اما مهم نيست. خوبه -  . ايش را جمع كرداو لبه  سمينار نوشتن در چه حاليه؟  .اه خوبم.. من -  تو خوبي؟! پرسي -   .د و فوراً مادرم به سمت پيام رنگين كماني آمدراو اتاق را ترك ك  . مشكلي نيست ،ه ساليتالب -  مي توني اون رو برام بياري؟  مثل  ،دنديده بودم كه چطور افراد يكديگر را وسيله قرار مي ده. بايد براي مادرم نگران مي شدم آفروديت الهه ي عشق را مالقات كرده  ،شخصاً ،من. هركول با زو نايت شيد يا مثل لوك با تاليا  بعد  ،اما با ديدن لبخند زدن و خنديدن مادرم. ريزبيشتر از ا ،بودم و قدرت هايش مرا ترسانده بود



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  157  را تحمل كرده  ،ناپدري كثيف سابقم،  1يانولاو زندگي كردن با گيب يوگ كه الهاسن آاز همه ي  اما صبح خيلي  ،جمعه ي قبل از كريسمس. اتان خلوت بودانهمپ ملان اتدر مقايسه با كوهس      . مادرم واقعاً خيلي خوب بود ،ورست اُروزهاي خيلي قبل در عمارت وِ ،حق با تاليا بود ،تصويرش ناپديد شد و با خودم فكر كردم. او دستش را در ميان مه حركت داد      . پس مي بينمت ،خب -  . هرگز براي شكالت بزرگ نمي شم -  . اگه براي اون كار خيلي بزرگ نشده باشي -  :او لبخند زد  اري؟ذهام مي گشكالت آبي توي جوراب  -  براي كريسمس مي بينمت؟. بهتره برم -  :مادرم به من گفت  و مي خواي يا سبزه رو؟رسالي؟ كالسور قرمز  -  :آقاي بلوفيس از اتاق پذيرايي مان صدا زد  . نه جلوي روي خودش ،بهر حال .شايد ،يه -   .داختمنشانه باال ا  قول مي دي كه او رو آقاي ماهي بادكن صدا نكني؟  -  :او پرسيد. نمي توانستم شادي او را نخواهم ،بود به سمت كمپ  ،برفي سبك يك توفان ميان ر استيت برداشت و ازايپگراور و من را از ساختمان ام ،آنابث كمپ، آرگوس رئيس امنيتي هزار چشم. خيابان پنجم بود زود بود و به سختي كسي در مي بر رويش وقتي كه به سمت باالي تپه ي دو رگه ها به سمت درخت كاج كه پشم زرين       . شاهراه النگ آيلند تقريباً متروكه بود. برد نجا آاما او  .در حالي كه در انتظار ماست ،ر بودم كه تاليا را آنجا ببينمااميدو هنيم ،رفتيم ،درخشيد . مد گفتآپنير به ما خوش ي كايرون در خانه بزرگ با شكالت داغ  و ساندويچ هاي برشته      . رتميس و بقيه ي شكارچي ها براي ماجراجويي بعديشان عازم شده بودندآاو خيلي قبل با . نبود ا جادوي پن را گزارش بگراور به سمت دوستان ستيرش رفت تا كلمه به كلمه رويايي عجيب ما  در حالي كه در  ،آرزومند در اطراف مي دويدندي همه ي ستير هابعد در حدود يك ساعت . دهد                                                               . رد نزديك ترين كافه ي اسپراسو سوال مي كردندوم 1  - Gabe Ugliano 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  158  سيلنا ، بيكندورف -كمپ و كايرون نشسته بوديمارشد با تعدادي از اعضاي  ،آنابث و من     هنگي فوق آاز ماموريت پيش  .ريز هم آنجا بودين احتي كالريس از كاب. بيوريگارد و براداران استول چون  را پشت سر گذاشته باشد،مي دانستم كه او بايد جستجوي مشكلي . محرمانه اش برگشته بود تيره  و موي بلوند. او نشان زخم جديدي بر روي چانه اش داشت. او حتي سعي نكرد مرا نرم كند داشتم در  ،بنا به دليل عجيبي. به عقب برددر زمان كه مرا . آنابث با قدرشانسي به من لبخند زد   !تو آنابث رو نجات دادي ،مهمترين چيز اينه كه تو برنده شدي. بعداً بهم بگو -  :رون با خوشي عمدي به او گفتيكا  . خبرهاي بد. خبرهايي دارم -  :دن كرن ماو با ناراحتي م  . مورد حمله قرار گرفته بود ي،ي ايمنمثل اينكه با چند قيچ. اش كوتاه و خشن بود . ل اليزابت ديرچري. نجا مرا فرار داده بودو دختر فاني عجيبي كه آ ،ر مي كردمرد سد هاور فكوم حتي يك دختر  ،فقط به خاطر اينكه انسان هاي زيادي به من كمك كرده بودند ،زنده بودم      وقتي كه اونها بيني شون رو مي گيرن؟ ،تو هميشه دوستات رو مي كشي -  :ور او به ذهنم آمدآ شاما توضيحات رنج ،مي دانم چران نچه پدرم در مورد پرنسس آمورد  به او در. ومسعي كردم به خاطر عالقه اش رنجيده نش      چطوري اين رو مي دوني؟ -  . آنابث بلند شد  . حق با آنابثه. لوك زنده ست -  :گفتم  . توضيح بدهم ،نستم به او در مورد اين كه كي هستماحتي نتو. فاني تصادفي مثل او حداقل ما دو سال  ،شروع بشه ،وقتي كه پرسي شانزده ساله شداگه جنگ نهايي . خب -  . آنابث با ناراحتي در صندلي اش جابه جا شد  . گفتم ،آندروميدا گفته بود منظورش اين است كه »  چيزي رو بفهميم« به من مي گفت كه وقتي او مي گويد  ماحساس      . بيشتر وقت داريم كه چيزي رو بفهميم به نظر خيلي  .ه بوددافسر ،در حالي كه در صندلي چرخدارش در كنار آتش نشسته بودكايرون        . كه باعث شد بيشتر برنجم ،لوك را وادار كنيم كه راهش را عوض كند   . اما معموالً به نظر نمي رسيد ،اقعاً پير بوداو و... منظورم اين است . پير مي رسيد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  159  من هنوز اميدوارم . اما مثل يه چشم بر هم زدنه ،ر برسهظشايد زمان زيادي به ن ،دو سال -  :او گفت پس دومين جنگ تيتان ها  ،اما اگه تو باشي. پرسي ،كه تو بچه ي داخل پيشگويي نباشي ابزار رو از بين ببر و  ،به خاطر اين كه خدايان از قهرمان ها به عنوان ابزار استفاده مي كنن -  :كايرون به سادگي گفت  چرا اين رو مي گي؟ چرا او بايد اعتنايي به كمپ بكنه؟ -  :پرسيدم  . كرونوس اول از همه به اين جا يورش مياره. تقريباً بر عهده ي ماست نيمه خدايان و  ،فاني ها. ننيروهاي لوك به اينجا مي آ. ند شدخدايان زمين گير خواه اخبار كالريس ممكنه به ما يك كمي راهنمايي بده كه اونها . ما بايد آماده بشيم... هيوال ها گونه هايش از  .به اتاق نشيمن وارد شد حالت قهربا نجلو آضربه اي بر در زده شد و نيكو دي       ....چه طوري حمله مي كنن اما و حاال مي . نمي توانستم باور كنم كه تا حاال كسي به او نگفته بود. به كايرون خيره شدم      .سكوتي مرگبار خواهرم كجاست؟ ... كجا! هي -  . اما با دلواپسي به اطراف نگاه مي كرد ،او داشت لبخند مي زد  . سرما سرخ شده بود ي كه مي خواستم زآخرين چي .آنها منتظر بودند تا ما بياييم و شخصاً به نيكو بگوييم. يدم چرافهم به صحبت كردن ادامه دادم در . ن را بدتر كردآاو اخبار را با سكوت گوش كرد كه به نحوي      . ميشه؟ بايد صحبت كنيم ،مياي قدم بزنيم ،نيكو ،يه -  :دلي راحتي بلند شدمناز روي ص  . اما اين را به بيانكا بدهكار بودم. انجام دهم چطور بيانكا خودش را  .خ داده استرحالي كه سعي مي كردم توضيح دهم كه آن اتفاق چگونه  نيكو آن را . بيرون آوردم ،داني پيدا كرده بودقراضه كه بيانكا در آن  ،ي كوچك خدا را مجسمه      . او مي خواست تو اين رو داشته باشي -  . منفقط دارم چيزها را بدتر مي ك ،اما احساس مي كردم. قرباني كرده بود تا جستجو را نجات دهد   . در كف دستش نگه داشت و به آن خيره شد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  160  دقيقاً جايي كه براي آخرين بار وقتي كه من به جستجو  ،اخوري ايستاده بوديمذدر عمارت غ     آب وهوايي جادويي حتي با حمايت  ،دباد سردتر و نيش دار بو. صحبت كرده بوديم ،رفته بودم بايد آنجا  ،به بيرون مرز هاي كمپ نگاه كردم. بر روي پله هاي مرمري مي باريدسبك برف . كمپ خيلي كمتر از يادآوري آن كار . فرو برددر من خنجر زنگ زده يك ممكن بود خوبي همان به      . تو قول دادي از او محافظت مي كني -  :نيكو گفت  . بوران باشد من به او . اما بيانكا خودش رو تسليم كرد كه بقيه ي ما رو نجات بده. من سعي كردم ،نيكو -  :گفتم  . قولم به من صدمه مي زد كنار خيمه ي در حالي كه  ،بود 1دشت اسفودل او در. بايد زودتر اين رو مي فهميدم -  . تمام بدنش با عصبانيت لرزيد   .او مرده -   .چشمانش را بستاو   ... ن نيستم ئمن مطم. او ممكنه زنده باشه -  :ميدي گفتمابا نا  ! ازت متنفرم -  . تلق تلق كرد زده بر روي مرمر يخ. او مجسمه ي خدا را روي زمين پرت كرد  كدوم كابوس هاي شبانه؟ ،صبر كن -  !كابوس هاي شبانه ام حقيقت داشت ،غ گفتيوتو در -  . صدايش شكست  .ه تو اعتماد مي كردمنبايد ب -  . او مشت كوچكش را به دور مجسمه ي خدا بست. چشمانش قرمز شده بود ،به من خيره شد  !تو قول دادي -  ....اما او. گفتم كه نكنه                                                               احساس كنم؟اون رو  مي تونستممي گي منظورت چيه كه  -  مي توانستم اون رو احساس كنم؟. شدداشت ارزيابي مي قضاوت ايستاده بود،  1  - Fields of Asphodel مراجعه كنيد 19براي اطالعات بيشتر به كتاب اول فصل . قسمتي از دنياي مردگان . 



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  161  چرخيدم و خودم را با چهار جنگجوي اسكلتي روبرو  ،نيكو نفس نفس زد. شمشيرم را كشيدم        .كه خيلي خوب آن را تشخيص دادم ،تلق تلق ،هيس هيسصداي . صداي جديدي در پشت سرم شنيدم ،اينكه او بتواند جواب دهد قبل از     كنم در اين زمان ي كر نمف ،اما اهميتي نداشت ،ن نبودم آنها چطور به داخل كمپ آمده اندئمطم .جلو آمدند ،ر هاي كشيدخند زدند و با شمشي به من نيش ،نادنبا نيش هاي بدون د آنها .ديدم اما سه تاي ديگر به جلو آمدن  ،با لبه ي تيغه او را به كناري كوبيدم. اسكلت حمله كرد ناولي      . بهت اعتماد نمي كنم -  .اونها از بين نمي رن ،نيكو فرار كن! اما نه ،اونها دنبال من اومدند .آره ،ورم اينه كهظمن! نه - اين چيزها رو؟... تو اينها رو آوردي! تو مي خواي من رو بكشي -  :نيكو جيغ زد  . كمكي مي كرد را  نهاآيكي از سر  .اما فوراً شروع به هم چسبيدن كرد ،وسط به دو نيم كردماز يكي را . ادامه دادند فقط . آمدن ادامه مي دادندنها فقط به جلو اما آ م،سوراخ مي كرد م،سد مي كرد ،خيدممي چر ،برش مي دادم. ا نمي مردندآنهنه تا وقتي كه . بجنگم نفرنمي توانستم در عين واحد با چهار      !نه -  :او دستش را بر گوش هايش گذاشت  !كمك بيار! نيكو فرار كن -  :فرياد زدم  . ن همچنان به جنگيدن ادامه دادآاما  ،دمجدا كر وقتي يك درز در زير پاهاي چهار اسكلت  .اسكلت ها خشكشان زد. زمين زير پاي من غريد      !گم شيد! نه -  :نيكو بلند تر فرياد زد  . ق افتادااتف ،چند ثانيه قبل از اين كه زامبي ها بر من غلبه پيدا كنند مثل يك  ،ين به دو نيم شكافتمز .نار رفتمغلت زدم و خيلي سريع از سر راه ك ،دهان باز كرد رچ رچ خجرقه هايي در شكاف درخشيد و زمين اسكلت ها را با يك صداي بلند خ. دهان گاز گير   .سكوت  . فرو برد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  162  كف سنگي يك ترك به درازي بيست فوت تا مقابل  ،جو ها ايستاده بودندگدر جايي كه جن    شروع . سمت پايين پله ها دويد و به سمت جنگل رفت هاما نيكو ب ،زمين من رو قورت نداد     !آرزو مي كنم بميري! ازت متنفرم !گم شو -  :او فرياد زد  ...چطوري تو -  :به نيكو نگاه كردم ،با وحشت  . به غير از اين اثري از جنگجويان نبود. عمارت كاله فرنگي كشيده شد او . نا به نظر مي رسيدشچون حاال مي دانستم چرا صورتش اين قدر آ ،با ترس به آن خيره شدم      . آخرين هديه از طرف خواهرش. گفته بوداين را او   . تنها مجسمه اي كه او نداشت  . را برداشتم ،داني براي نيكو بازيافته بود قراضهكه بيانكا از آن  ييمجسمه ي خدا  . باعث شده بود سر بخورمشدم كه  متوجه چيزي مدوقتي بلند ش. دم و بر روي پله هاي يخي سقوط كردمراما سر خو ،ال كنمكردم كه او را دنب اما هيچ جايي از  ،آنابث به من كمك كردند تا ساعت ها جنگل را به دنبال نيكو بگردمگراور و      . لرد مردگان ،مجسمه اي از هيديز بود .را قبالً ديده بودم :گراور عصبي گفت   . خيره شدندمن گراور وآنابث هر دو به    .نه -  :گفتم  . بايد به كايرون بگيم -  :آنابث بدون نفس گفت  .نجلو اثري نبودآنيكو دي  اما كلمات بدون تفكر از دهانم  ،كه بفهمم آن را بايد چگونه بگويم مهنوز داشتم سعي مي كرد     نه؟... منظورت چيه كه ميگي  ،ام -    :آنابث گفت  ....فكر نمي كنم كسي متوجه شده باشه كه نيكو يكي . كس ديگه اي بدونه يمنبايد بذار -  . خارج شد



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  163  پرسي مي دوني چه قدر اين موضوع جديه؟ حتي هيديز هم عهدش . يكي از پسران هيديز - خيلي قبل تر از  ،بيرون از بعد زمان بودندمدت طوالني يه اما بيانكا و نيكو  ،او پدر اونهاست -  :گفتم  چي؟ -  . شكسته باشه وفكر نكنم هيديز عهدش ر . فكر نمي كنم -  :گفتم  !وحشتناكه. رو شكست نمي دونم او كي مي . ور بردهست اُنها را به وِوبيانكا گفت يه وكيل اومده و ا ،نمي دونم -  :تاييد كردم  اما چطوري اونها بيدار شدند؟ -  :آنابث اعتراض كرد  . با تكان سر موافقت كردم  . متولد شدند ،اونها قبل از اينكه عهد بسته بشه .براي چندين دهه اونجا بودنداو و نيكو  -  . فتگويي كه با بيانكا در جستجو داشتيم را بازگو كردمگ ،آنابث رايو ب  ! لوتوس كازينو -  :گراور گفت  . جنگ جهاني دوم فكر نمي . جنبش بزرگ باشهاز اين   ،شايد اين قسمتي از اين چيز .چرايا  ،تونسته باشه اگه المپي ها . حتي به كايرون. اما نمي تونيم به كسي بگيم. كنم نيكو فهميده باشه كيه   . آنابث رنگش پريد  . تا وقتي كه شونزده ساله بشم ،فقط دو سال ،تا ابد رو الزم ندارم -  :گفتم  . نه تا ابد ،اما نمي تونيم چيزها رو از خدايان مخفي كنيم -  . مي رسيدگراور نگران به نظر   . اين آخرين چيزيه كه الزم داريم .ممكن دوباره شروع به جنگيدن با هم بكنن -  :آنابث گفت  ....بفهمن



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  164  ممكنه در مورد نيكو  .اما پرسي اين معنيش اينه كه ممكنه پيشگويي در مورد تو نباشه - م و از ومي دانستم مجبورم كه جلو بر. اما آن را بيان نكردم ،آخرين چيزي بود كه مي خواستم     چرا داري اين رو مي گي؟ تو مي خواي در مقابل تمام جهان مسئول باشي؟ -  :او فرياد زد  . اون در مورد من خواهد بود. من پيشگويي رو انتخاب مي كنم. نه -  :گفتم  ...مجبوريم. باشه د به خواهرش اخيلي زي. جازه بدم نيكو بيشتر از اين در معرض خطر باشهنمي تونم ا -  :گفتم. موآن باال بر نمي خوام اجازه بدم كه بچه ي بي گناه ديگه . مي ذارم هر دوي اونها برن... بدهكارم من او رو . مي تونيم او رو متقاعد كنيم كه همه چي روبه راهه. بتونيم او رو پيدا كنيم شايد -  :گفتم  . و مي خواد تو رو مرده ببينه ،بچه ي بي گناهي كه از تو متنفره -  :گراور به من يادآوري كرد  . اي رنج بكشه مثالً  ،مطمئن مي شم كه او چيز هاي ديگه اي براي نگراني داشته باشه. لوك نمي خواد -  :گفتم  ...اگه لوك او رو بگيره -  . آنابث لرزيد  .در ايمني مخفي كنيم ،جايي فكر مي  ،داستاني كه من و آنابث در مورد نيكو گفتيم را باور كرد ،كايرونمطمئن نيستم كه       . من اما در نهايت او  ،كنم او مي توانست بگويد كه چيزي در پشت ناپديد شدن نيكو مخفي است خيلي بهتره كه تازه سرباز ارتش  ،اميدوارم ا خوراك هيوالها بشه .افسوس ،چقدر جوون -   .دستش بر روي نرده ي جلويي ايوان سر خورد .كايرون آهي كشيد  . نيكو اولين دو رگه نبود كه ناپديد مي شد ،بدبختانه. يرفتذداستانمان را پ   . كرونوس بشه



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  165  اما اين  ،اين نظر مرا معذب كرد تقريباً داشتم نظرم در مورد گفتن به كايرون را تغيير مي دادم     اژدهاي كنار درخت كاج را  گارد مي توانستم دود. كايرون به ريزش برف بر روي تپه ها خيره شد  اً فكر مي كني اولين حمله به اينجا باشه؟تو واقع -  :پرسيدم  . كار را نكردم چند قرن  از ،سخت ترين... ان سختي خواهد بود تزمس. تا تابستون رخ نمي دهحداقل  ،اون -  :كايرون گفت  . و درخشش دور پشم زرين را. ببينم و . سعي كن روي مدرسه تمركز كني .پرسي ،بهتره تو به خونت در شهر بري. قبل شايد بتونم يك كمي كوهستان تام را  ،بعد از همه ي اينها مي خوام به سان فرانسيسكو برم -  .گونه هايش سرخ شد  تو چي؟ -  . به آنابث نگاه كردم  . تو الزمه استراحت كني ،استراحت كن لوك زمان الزم داره تا قدرتش رو بازيابي . تا تابستون نيست. اما فكر مي كنم حق با كايرونه -  . او سري به توافق تكان داد  تو يه پيام رنگين كماني مي فرستي اگه خطري در راه بود؟ -  . ديگه سعي دوباره اي نكنن ها مطمئن بشم تيتان ،ر بگيرمظزير ن چقدر  ،وباره آگوست بعدي من پانزده ساله مي شدمد ،بعد. ايده ي منتظر شدن را دوست نداشتم  . كنه پويت كمل دوري ايرين كاري جنون آميز با سش و از. ب خودت باشظفقط موا ،خيلي خب -  :گفتم  . رد آن فكر كنمونمي خواستم در م ،شانزده سالگي نزديك بود    ....و پرسي. قبوله -  .او به طور موقت لبخند زد  . كن



        طلسم تيتان / جلد سوم / پرسي جكسون و خدايان يونان  166  روي ر كه از خانه بزرگ بيرون لغزيد در حالي كه ب ،بگويد توسط گراورهر چه كه او مي خواست     مثل اينكه او يك . ته و رنگ پريده بودسصورتش خ. قطع شد ،مي خورد قوطي حلبي ها سكندري و  زياد خيلي خيلي ،من در اطاق نشيمن داشتم موسيقي مي زدم و قهوه مي خوردم... من -  :ن كنان گفتن مگراور م  موضوع چيه؟ . ستير جوون من ،آروم باش -  :گفت ،كايرون در حالي كه اخم مي كرد  . او حرف زد -  :گراور فرياد زد  .    بح بودش 1389اسفند ماه  پايان      » .مهست وت رظمنت« او گفت  .فقط سه كلمه -   .گراور به من خيره شد  او چي گفت؟ .صبر كن ،صبر كن ،كن صبر -  :گفتم  . مجبورم يه چمدون پيدا كنم... مجبورم . صداش رو شنيدم. خودش ،لرد دنياي وحشي ،نپ -  :گراور فرياد زد  كي؟ -  :ن كنان گفتن مآنابث م  !هنم صحبت كردذاو در        
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