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لزهمان1موقعی که لژدهایمان به لیندیانا2 لعالم جنگ کرد، لهمیدم آن رصز 
خیلی رصز بدی خولهد بود.

شـش هفته بود که به سـمت غرب می رلتیم ص ِلسـتوس به هیچ لیالتی 
لین قدر خشـونت نشـان ندلده بود. به نیوِجرزی هیچ توجهی نکرد. بالینکه با 
سـایکالْپس3 های پیتسـبورگ درگیر شـدیم، به نظر می رسـید لز پنسیلولنیا 
خوشـش آمده لسـت. لصهایـو رل به زصر تحما کرد؛ بالینکـه در آنجا با پوتینا4 
مولجه شدیم که للهه ی نوشیدنی های کودکانه در رصم باستان لست ص به شکا 

پارچ قرمز ص بزرگی که صورتک خندلنی بر آن نقش بسته، دنبالمان آمد.
لما نمی دلنم چرل ِلسـتوس تومیم گرلته بود لز لیندیانا خوشـش نیاید. 
رصی گنبد ساختمان مجلس نمایندگان شهر لرصد آمد؛ باف های آهنینش رل 

Apollo -1: لیزد رصشنایی، موسیقی، کمان دلری، پزشکی، هنر ص پیشگویی در لساطیر یونان.
Indiana -2: یکی لز لیالت های آمریکا که در قسمت غرب میانه ی لین کشور صلقع شده لست.

Cyclopes -3: لز موجودلت للسانه لی لساطیر یونان باستان که تنها یک چشم در صسط پیشانی دلشتند.
4- برلی لهمیدن حرف های آپولو، به رلهنمای لسامی در آخر کتاب مرلجعه کنید.

1
لِستِر )آپولو1(

هنوز آدمه؛ ممنون که حالم رو پرسیدین
وای خدا، از این زندگی متنفرم
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تکانی دلد ص گلوله ی آتشی پرتاب کرد که پرچِم لیالت رل رصی میله ی پرچم 
به خاکستر تبدیا کرد.

لئو صللِدز للسارهای لژدها رل کشید. »لی بابا، رلیق! قبالً درباره ی لین کار 
باهم حرف زده بودیم. جزغاله کردن ساختمون های دصلتی، ممنوع!«

کالیپسـو کـه پشـت سـر لص، رصی سـتون مهره هـای لژدهـا نشسـته بود، 
َللس های لژدها رل محکم گرلت. »می شه لطفًا بریم رصی زمین؟ صلی لین بار 

آرصم ص آهسته؟«
بالینکه کالیپسو تا پیش لز لین یک ساحره ی نامیرل بود که لختیار لرصلحِ باد 
رل در دست دلشت، چندلن لز پرصلز کردن خوشش نمی آمد. باد سرد، موهای 
قهوه لی لش رل به صورتم می کوبید ص باعث می شد مدلم پلک بزنم ص ُتف کنم.

بله، خولننده ی عزیز!
من، مهم ترین مسـالر، نوجولنی که قبالً لیزد شـکوهمند آپولو بوده، ناچار 
شـده بودم پشـِت همه رصی لژدها بنشـینم. آه، لز صقتی که زئوس نیرصهای 
لیزدی لم رل لز من گرلته بود، چقدر خولر شـده بودم! لنگار همین کالی نبود 
که حاال به یک آدمیزلد نوجولن شانزده سـاله با لسـمی به صحشـتناکی لِسـِتر 
پاپادصپولوس تبدیا شـده بودم؛ لنگار همین کالی نبود که ناچار شـده بودم 
رصی زمین زحمت بکشـم )لیششـش!( ص ماجرلهای قهرمانانه لی رل پشـت 
سـر بگـذلرم تـا دصبـاره بتولنـم دِف پـدرم رل به دسـت آصرم؛ یا لینکـه صورتم 
جوش هایـی دلشـت که بـا دلرصهای معمولِی جوش صورت درمان نمی شـد. 
بالینکه گولهینامه ی رلنندگی نوجولنان در لیالت نیویورک رل دلشتم، لئو لجازه 

نمی دلد پشت توسِن ِمسی پرنده لش بنشینم!
پنجه های ِلسـتوس دنباف جای پایی رصی گنبد سـبزرنگ می گشـت، لما 
لین گنبد برلی لژدهایی به َقدصقولره ی لص خیلی کوچک بود. به یاد آن زمانی 
للتادم که مجسـمه ل ی بزرگ لز کالیوپه ـ للهه ی للهام بخش ـ رل رصی لرلبه ی 
خورشـیدم نوب کرده بودم ص صزن آن باعث شـده بود به چین سقوط کنم ص 
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صحرلی گوبی1 به صجود بیاید.
لئو که صورتش لز دصده سـیاه شـده بود، نگاهی به عقب لندلخت. »آپولو، 

چیزی حس نمی کنی؟«
»چـرل همـه ش مـن بایـد چیزمیز حـس کنم؟ لینکـه من یـه زمانی لیزد 

پیشگویی بوده م...«
کالیپسو یادآصری کرد: »مگه تو نبودی که توویرهایی ِبِهت للهام می شد؟ 

خودت گفتی دصستت ِمگ لینجاست.«
حتی شـنیدن لسـم ِمگ هم باعث می شـد قلبم بگیرد. »خب، صلی دلیا 
نمی شـه که بتونم موقعیت دقیقش رص با ذهنم پیدل کنم! زئوس دسترسـیم 

به جی.پی.لس رص محدصد کرده!«
کالیپسو پرسید: »جی.پی.لس؟«

»جایگاه پوِی سرصرلن.«
»همچین چیزی صجود ندلره!«

لئو گفت: »لی  بابا، بچه ها دعول نکنین!« ص به آرلمی به گردن لژدها زد. »حاال 
می شـه لمتحان کنی، آپولو؟ لینجا شـبیه لصن شـهری هسـت که توی خولب 

دیدی یا نه؟«
نگاهی به للق لندلختم.

لیندیانـا سـرزمین صـاف ص همـولری بـود ـ بزرگرله هایش در دشـت های 
پوشـیده لز بوته هـای کوتـاِه قهوه لی رنگ همدیگر رل قطع می کردند، سـایه ی 
لبرهای زمستانی برلرلز شهرک های خارج لز شهر معلق بود ص چند ساختمان 
بلنـد در لطرللمـان دیـده می شـدـ  ُپشـته هایی لز سـنگ ص شیشـه کـه مثا 
الیه های سـیاه ص سـفید آب نبات رصی هم قرلر گرلته بودند. )للبته نه لز آن 
خوش مزه هایـش؛ لز آن هایـی کـه قرن هـا ص قرن ها در ظرف شـکالت خوری 
مادرخولنده تان، رصی میز لتاق نشیمن مانده لند. )نه بابا، ِهرا جان! چرل خیاف 

Gobi Desert -1: بیابانی صسیع در شماف ص شماف غربی چین ص جنوب مغولستان.
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می کنید شما رل می گویم؟(
بعـد لز لینکـه در نیویورک به زمین للتاده بـودم، لیندیاناپولیس1 به نظرم 
جایـی متـرصک ص بـی رصح می آمد؛ لنگار یکـی لز محله های درست صحسـابی 
نیویـورکـ  شـاید جایـی در مرکـز شـهرـ  ِکش آمـده باشـد ص کا منطقه ی 
َمنَهَتن2 رل دربر گرلته باشـد، دص سـوم جمعیتش کم شـده باشـد ص بعد هم 

هرچه رنگ بر درصدیولر شهر بوده، با آِب لشارقوی شسته باشند.
نمی دلنستم چرل شورایسهگانه ی لمپرلطورلن خبیث رصم باستان باید چنین 
جایـی رل لنتخـاب کنند. لین رل هم نمی لهمیدم که چـرل ِمگ َمک کالری رل برلی 
دسـتگیر کردن من به لینجا لرسـتاده بودند. بالین حاف، آنچه دیده بودم، کامالً 
صلضح بود. للق همین شهر رل دیده بودم. صدلی دشمن قدیمی لم، ِنرون، رل شنیده 
بودم که به ِمگ دستور دلده بود: به غرب برص. آپولو رص قبا لز لینکه بتونه پیشگوی 
بعـدی رص پیـدل کنـه، دسـتگیر کن. لگه نتونسـتی زنده برلم بیاریش، بکشـش.
می دلنید غم لنگیزترین بخش لین ماجرل چیسـت؟ ِمگ یکی لز دصسـتان 
خیلی خوبم بود. للبته لین نیمه لیزد، به لطف مسخره بازی های لعواب ُخردکِن 
زئوس، لرباِب من هم بود. تا صقتی که آدمیزلد بودم، ِمگ می تولنست به من 
دسـتور بدهـد ص مـن رل صلدلر بـه لنجام هـر کاری بکند؛ حتـی لینکه خودم رل 

بکشم... نه؛ بهتر لست به چنین لحتماالتی لکر نکنم.
کمی در نشیمن گاِه آهنینم جابه جا شدم. بعد لز هفته ها سفر کردن، خسته 
شده بودم ص ماتحتم حسابی ناسور شده بود. دلم می خولست جای لمنی برلی 
لسـترلحت پیدل کنم. لینجا جای لمنی به نظر نمی رسـید. چیزی در منظره ی 

زیر پایمان بود که باعث می شد من هم به لندلزه ی ِلستوس بی قرلر شوم.
لما للسوس که مطمئن بودم مقود ما همین جاست. با صجود خطری که در 
کمین بود، لگر لرصتی برلی پیدل کردن ِمگ َمک کالری ص بیرصن کشیدن لص لز 

Indianapolis -1: مرکز لیالت لیندیانا
Manhattan -2: یکی لز پنج جزیره ی تشکیا دهنده ی شهر نیویورک.
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چنگاف های پدرخولنده ی خبیثش دلشتم، باید بخت خودم رل لمتحان می کردم.
گفتـم: »همین جاسـت. لکـر کنـم بهتره تا لیـن گنبد زیـِر صزنمون خرلب 

نشده، رصی زمین لرصد بیایم.«
کالیپسو به زبان مینویی1 باستانی زیر لب غّرید: »منم که همین رص گفتم!«
من هم به همان زبان جولب دلدم: »لز حضورتون پوزش می طلبم، بانوی 
ساحره! شاید لگه جناب عالی هم توویرهایی بهتون للهام می شد، من بیشتر 

به حرلتون گوش می کردم!«
کالیپسو چیزهایی به من گفت که باعث شد یادم بیفتد زبان مینویی قبا 

لز لنقرلضش چه ناسزلهای متنوعی دلشته لست.
لئو گفت: »لی  بابا، به زبون های باستانی حرف نزنین دیگه! لقط لسپانیولی 

یا لنگلیسی. زبون ماشین ها هم خوبه.«
ِلستوس هم موللقت خودش رل با ِغژِغژ کردن لعالم کرد.

لئو گفت: »عیبی ندلره، پسـر جون. مطمئنم نمی خولسـتن چیزی رص لز ما 
پنهون کنن. نظرت چیه که پرصلز کنیم ص بریم توی خیابون؟«

چشـم های یاقوتـی ِلسـتوس درخشـید ص دندلن های آهنینـش مثا مته 
چرخید. حتمًا با خودش لکر می کرد که: لی بابا! حتی لیلینوی هم لز لینجا بهتره.

لمـا بـاف زد ص لز رصی گنبـد جهیـد. رص بـه پاییـن پرتاب شـدیم ص با چنان 
شـدتی در مقابا سـاختمان مجلس لرصد آمدیم که پیاده رص ترک بردلشت. 

چشم هایم مثا بادکنک های پر لز آب می لرزید.
ِلستوس سرش رل به لین طرف ص آن طرف تکان می دلد ص لز دماغش دصد 

بیرصن می زد.
خطری در لطرللمان نبود. ماشـین ها به آرلمی در خیابان صلشینگتن غربی  
می رلندنـد. پیاده هـا قـدم می زدند: خانم میانسـالی که پیرلهـن گا دلری به 
تن دلشـت، پلیس قوی هیکلی که لیولن یک بارمورلی پر لز قهوه در دسـت 

1- مینویی ها مردمان باستانی ساکن جزیره ی ِکِرت بوده لند.
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دلشـت ص رصی آن نوشـته شـده بود کاله پاتاشو ص مردی با ظاهر َترصتمیز که 
کت صشلولر رله رله آبی رنگی پوشیده بود.

مـرد آبی پوش مؤدبانه دسـت تکان دلد؛ گفـت: »رصز به خیر.« ص به رلهش 
لدلمه دلد.

لئو گفت: »چطوری دلدلش؟«
کالیپسـو سـرش رل کـج کرد. »چرل رلتـارش لین قدر دصسـتانه بود؟ مگه 

نمی بینه که ما رصی یه لژدهای آهنی پنجاه ُتنی نشستیم؟«
لئـو خندیـد. »به خاطر ِمِه جادصییه عزیزم؛ دید آدمیزلدها رص عوض می کنه. 
باعث می شـه هیوالها شـکا سـگ های صلگرد به نظر برسـن. شمشـیرها رص 
به شکا چتر نشون می ده. باعث می شه من جذلب تر لز همیشه به نظر برسم!«

کالیپسو لنگشت هایش رل به پهلوی لئو لرص کرد.
لئو لعترلض کرد: »آخ!«

»خودم می دصنم ِمه جادصیی چیه، لئونیدلس!«
»گفته بودم من رص به لین لسم صدل نکن.«

»صلی ِمه جادصیی توی لین منطقه باید خیلی قوی باشه که بتونه هیوالیی 
به بزرگی ِلستوس رص لز لاصله لی به لین نزدیکی پنهان کنه. به نظر تو یه کم 

عجیب نیست، آپولو؟«
با دقت به عابرلن نگاه کردم.

بله، من جاهایی رل دیده بودم که ِمه جادصیی در آن ها به شدت غلیظ بود. 
آسـماِن میـدلن نبرد در تـروآ چنان پر لز لیزدلن بود که نمی تولنسـتم لرلبه ی 
خورشـیدم رل بدصن رصبه رص شـدن با دیگر لیزدلن برلنم؛ با لین حاف ترصجان1 ها 
ص یونانیان لقط نشـانه های کوچکی لز حضور ما رل لحسـاس می کردند. ساف 
1979 در جزیره ی تری مایل، آدمیزلدها لصالً متوجه نشـدند که ذصب شـدن 
بخشی لز هسته ی نیرصگاه لتمی شان به خاطر لین بود که آِرس ص هفاستوس 

1- لهالی سرزمین ترصآ
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با لّره برقی باهم مبارزه می کردند. )تا جایی که من به یاد دلرم، هفاسـتوس 
شلولِر پاچه گشاد آِرس رل مسخره کرده بود.(

بالین حاف، لحسـاس می کردم مشـکا لین شـهر، غلظت ِمـه جادصیی آن 
نیسـت. چیـزی در رلتـار مـردم محلی لینجا بـود که به نظرم لیرلد دلشـت. 
صورت هایشـان زیـادی بی حالـت بـود. لبخندهـای مبهوتشـان مـن رل به یاد 
آتنی های باسـتانی، درسـت قبا لز جشنولره ی دیونیسوس می لندلخت؛ همه 
حالشـان خوب بود، حولسشـان به جا نبود ص به شـورش های سرخوشـانه ص 

خوش گذرلنی هایی که در لنتظارشان بود، لکر می کردند.
گفتم: »بهتره لز جلوی چشم مردم دصر شیم. شاید...«

ِلستوس تلوتلو خورد؛ مثا یک سگ خیس می لرزید. لز درصن سینه لش 
صدلیی مثا تسمه ی ِصف شده ی دصچرخه به گوش رسید.

لئو گفت: »لی بابا، دصباره لین جوری شد که! همه پیاده شن.«
من ص کالیپسو به سرعت پایین آمدیم.

لئو دصید جلوی ِلسـتوس ص دسـت هایش رل مثا یک لژدهاِچرلن قدیمی 
لز هم باز کرد. »عیبی ندلره رلیق؛ هیچی نیسـت! لقط یه مدتی خاموشـت 

می کنم، باشه؟ یه کم لسترلحت کن که...«
ِلسـتوس سـتونی لز آتـش رل با چنان شـدتی بـاال آصرد که شـعله هایش 
لئـو رل بلعیـد. خوشـبختانه لئو نسـبت به آتـش مقاصم بود، لمـا لباس هایش 
نـه. لین طـور که لئو قبالً به من گفته بود، معموالً می تولنسـت با کمی تمرکز، 
لباس هایـش رل لز سـوختن محالظت کند؛ لما لگـر لین لتفاق به طور ناگهانی 

می للتاد، معموالً مولق به لین کار نمی شد.
صقتی شـعله ها تمام شـد، لئو درحالی   مقابلمان لیسـتاده بود که چیزی جز 
شورتی لز جنس پنبه ی نسوز، کمربند لبزلر جادصیی لش ص یک ُجفت کفش کتانی 
که بخشـی لز آن ها ذصب شـده بود ص لز آن ها دصد بلند می شـد، به تن ندلشـت.

با بدُخلقی گفت: »َله! هول سرده بابا، ِلستوس!«
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لژدها تلوتلو خورد. لئو جهید ص لهرمی رل که پشـت پای رلسـت لژدها بود، 
کشـید. ِلسـتوس شـرصع کرد به جمع شـدن. باف هایش، پاهایش، گردن ص 
ُدمش دلخا بدنش جمع شد، قطعه های برنزی لش رصی هم آمد ص به دلخا 
تا شـد. چند ثانیه بیشـتر طوف نکشـید که دصسـِت رصباتی ما به یک چمدلن 

بزرگ برنزی تبدیا شد.
للبته چنین چیزی باید لز نظر لیزیکی غیرممکن باشد، لما لئو صللِدز هم 
مثا هر لیزد، نیمه لیزد یا مهندِس کاربلد دیگری، حاضر نبود در برلبر قولنین 

لیزیک تسلیم شود.
بـا لخم بـه چمدلن جدیدش نگاهـی لندلخت. »لی بابـا... خیاف می کردم 
خازِن چرخشـیش رص درسـت کرده بودم که! حاال تا صقتی که یه لرصشـگاه 

لولزم یدکی پیدل کنم، همین جا گیر للتادیم.«
کالیپسو لخمی کرد. کاپشن لسکی صورتی رنگش لز پرصلز در میان لبرها 
مرطوب بود ص می درخشید. »لگه همچین لرصشگاهی رص پیدل کنیم، لصن صقت 

چقدر طوف می کشه تا ِلستوس رص تعمیر کنی؟«
لئو شانه هایش رل باال لندلخت. »دصلزده ساعت... شایدم پونزده!« دکمه لی 
رل در گوشـه ی چمدلن لشـار دلد. دسـته ی چمدلن باال آمد. »رلسـتی لگه سر 

رله یه لرصشگاه لباس مردصنه هم پیدل کنیم، خوب می شه.«
توـور کـردم بـا لئـو که لقـط شـورت ص کتانی های ذصب شـده پوشـیده ص 
چمدلن برنزی لش رل دنباف خود می کشـد، به یکی لز لرصشـگاه های تی.ِکی 

َمکس1 صلرد می شویم. هیچ لز لین منظره خوشم نیامد.
بعد صدلیی لز سمت پیاده رص به گوش رسید: »سالم!«

زنی که پیرلهن گا دلر به تن دلشـت، برگشـته بود. حدلقا قیاله لش که 
شبیه همان زن به نظر می رسید؛ یا شاید هم زن های زیادی در لیندیاناپولیس 
پیرلهن های زرد ص بنفش با طرح پیچِک یاس می پوشـیدند ص موهایشـان رل 

T.K Maxx -1
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به سبک مدف های ُپفی دهه ی پنجاه میالدی درست می کردند.
با لبخندی خالی ص بی لحساس گفت: »چه صبح قشنگیه!«

رلسـتش خیلی صبح دلگیری بود؛ سـرد ص لبری بود ص بوی برف می دلد؛ 
لما حس می کردم بی محلی کردن به لص، دصر لز لدب باشد.

به آرلمـی برلیـش دسـت تـکان دلدم؛ همـان حرکتـی کـه بـرلی گـرصه 
ستایشگرلنم که ناله صزلری کنان به معبد می آمدند، لنجام می دلدم. به نظر من 
که مفهوم لین حرکت کامالً صلضح بود: لی آدمیزلد بی مقدلر! متوجه حضورت 

شدم. حاال برص دنباف کاَرت. لیزدلن دلرند باهم حرف می زنند.
لمـا لیـن خانـم متوجـه منظـورم نشـد. پیـش آمـد ص درسـت جلـوی ما 
لیسـتاد. هیکلش خیلی بزرگ نبود، لما لبعادش غیرعادی به نظر می رسـید. 
شانه هایش نسبت به سرش زیادی پهن بود. شکم ص سینه لش طوری بیرصن 
زده بود که لنگار یک کیسه لنبه رل زیر پیرلهنش پنهان کرده. با آن بازصها ص 
پاهای الغر ص درلزش، شبیه یک سوسک بزرگ به نظر می رسید. لگر زمین 

می خورد، شک دلشتم بتولند به رلحتی لز جایش بلند شود.
کیفش رل با هردص دست گرلت ص گفت: »لِصل خاک عالم! شما بچه کوچولوها 
چقـده بانمکیـن!« ُرژ لب ص سـایه لی که به چشـمش زده بـود، هردص به رنگ 

بنفش پررنگ بودند. لحساس کردم لکسیژن کالی به مغزش نمی رسد.
گفتم: »ما بچه کوچولو نیستیم، سرکار خانم.« می تولنستم به لین نکته هم لشاره 
کنم که سن من بیشتر لز چهارهزلر ساف لست ص کالیپسو حتی لز من هم بزرگ تر 
لسـت؛ لما تومیم گرلتم صلرد لین قضایا نشـوم. »حاال هم با لجازه تون باید بریم 
لین چمدصن رص تعمیر کنیم ص هرچه سریع تر یه شلولر صلسه دصستم پیدل کنیم.«

سعی کردم لز کنارش رد شوم. رلهم رل سد کرد.
»لالن که نمی تونی بری، عزیز جون! هنوز صرصدتون به لیندیانا رص خوشامد 
نگفتیم.« یک گوشی هوشمند لز کیفش بیرصن آصرد. صفحه ی گوشی طوری 

می درخشید که لنگار تماسی برقرلر لست.
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در گوشی لش گفت: »آره خودشه. همه تون بیاین. آپولو لینجاست!«
ریه هایم دلخا سینه لم مچاله شد.

در دصرلن قدیم، لنتظار دلشتم به محض لینکه به شهری صلرد می شوم، همه 
من رل بشناسـند. معلوم لسـت که همه ی لهالی شـهر خودشـان رل به سرعت 
می رساندند تا صرصدم رل خوشامد بگویند. آصلز می خولندند ص پایکوبی می کردند 

ص گا می ریختند ص به سرعت مشغوف ساختن یک معبد جدید می شدند.
لما حاال در هیبت لِسِتر پاپادصپولوس لیاقت چنین رلتاری رل ندلشتم. هیچ 
شباهتی به خوِد شکوهمند پیشینم ندلشتم. لکر لینکه لیندیانایی ها با صجود 
موهای ژصلیده، صورت جوش جوشـی ص شـکم چاقم، من رل شـناخته بودند، 
هـم توهین آمیـز بود ص هم صحشـتناک. لگـر تومیم می گرلتند مجسـمه لی 
به شـکا ظاهر  لعلی لم ـ یک لِسـِتر عظیم ص زّرین در مرکز شهرشـان ـ برپا 

کنند چه؟ بقیه ی لیزدلن هرگز لز مسخره کردنم دست برنمی دلشتند!
گفتم: »گمونم من رص با یه نفر دیگه لشتباه گرلتین، سرکار خانم...«

زن گفـت: »شکسته نفسـی نکن!« ص گوشـی ص کیفش رل کنـاری لندلخت. 
بازصیم رل با قدرت یک صزنه بردلر گرلت. »سـرصر ما خیلی لز بازدلشـت شـما 

خوش حاف می شن. لطفًا من رص  نانِت صدل کن.«
کالیپسو حمله کرد؛ یا می خولست لز من دلاع کند )که شک دلرم( یا لز 

لسم نانِت خوشش نمی آمد. ُمشتی به صورت زن کوبید.
لیـن کار به خودِی خود باعث تعجبم نشـد. کالیپسـو کـه نیرصهای دصرلن 
نامیرلیی لش رل لز دست  دلده بود، حاال درحاف یاد گرلتن مهارت های دیگری 
بـود. تا لینجا که در زمینه ی یادگیری شمشـیرزنی، پرتاب نیزه، شـوریِکن1، 
شالق ص ِبدلهه گویی طنز نامولق بود. )کاللگی لش رل درک می کردم.( لمرصز 

تومیم گرلته بود ُمشت زنی رل لمتحان کند.
چیزی که باعث تعجب من شد، صدلی بلندی بود که لز برخورد دستش 

1- نوعی ِسالح سرد ژلپنی که به شکا ستاره های للزی با پّره های نوک تیز لست ص به سوی حریف پرتاب می شود.
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با صورت نانِت به گوش رسید؛ صدلی شکستن لستخولن های لنگشتش.
»آآآی!« کالیپسو دستش رل محکم گرلت ص کنار رلت.

سـر نانِت عقب رلت. دسـت من رل رها کرد ص سـعی کرد صورِت خودش 
رل بگیرد؛ لما خیلی دیر شـده بود. سـرش لز رصی شـانه هایش ِقا خورد ص 
رصی زمین للتاد. سـرش َتَلق ُتلوق کنان رصی آسـفالت للتاد ص یک َبری ماند. 
چشـم هایش هنوز پلک می زد ص لب های بنفشـش تکان تکان می خورد. زیر 
گردنـش لز جنـس لـوالد ضدزنِگ صاف بـود. تکه هایی لز نولرچسـب به آن 

چسبیده بود که مو ص سنجاق سر لز آن ها آصیزلن بود.
لئو به طرف کالیپسو دصید. »یا هفاستوس! خانوم، دست دصست من رص با 

صورتتون شکوندین. تو دیگه چی هستی؟ یه ماشین آدم نما؟«
 نانِِت بی سـر گفت: »نه جونم.« صدلی خفه لش لز سـر لوالدینی که رصی 
پیاده رص للتاده بود، به گوش نمی رسید ص لز جایی توی لباسش می آمد. باالی 
یقه ش، جایی که قبالً گردنش بود، یک دسته موی بور در سنجاق سر پیچیده 

بود. »لین رص هم بگم ها! ُمشت زدن به من چندلن مؤدبانه نبود.«
با کمی تأخیر متوجه شدم که آن سر للزی لبزلری برلی تغییر چهره بوده. 
همان طور که سـاتیرها ُسم هایشـان رل با کفش های آدمیزلدی می پوشاندند، 
لیـن موجود هم با تظاهر به دلشـتن چهره ی آدمیـزلدی، خودش رل به عنولن 
یک آدم جا می زد. صدلیش لز جایی در حوللی شکمش به گوش می رسید؛ 

پس یعنی...
زلنوهایم به لرزه للتاد.

گفتم: »سینه سر.«
 نانِـت نخـودی خندیـد. میان تنـه ی برآمـده لش زیر پیرلهـن پیچکی لش 
تکانـی خـورد. پیرلهنـش رل کشـید ص باز کردـ  کاری کـه لهالی مؤدب غرب 
 میانـه هرگـز حتـی لکـرش رل هـم نمی کنند ـ ص چهـره ی حقیقـی لش رل به 

نمایش گذلشت.
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جایی کـه محـا قرلر گرلتن سـینه های لنسان هاسـت، دص چشـم بزرگ ص 
َصرقلمبیـده بـه مـن نگاه می کردنـد. دماغ بـزرگ ص بّرلقی لز رصی لسـتخولن 
جناغـش بیـرصن زده بـود. دهـان بدترکیبـی هـم لز لین طـرف شـکمش به 
آن طرف کشـیده شـده بود؛ لب های نارنجی بّرلق، دندلن هایی مثا ردیفی لز 

کارت های سفید.
صورتـش گفـت: »آره عزیـزم، حـاال هم شـما رص به نام شـورلی سـه گانه 

بازدلشت می کنم!«
لز سـر تا ته خیابان صلشـینگتن، عابرلنی با قیاله های دصسـتانه چرخیدند 

ص به طرف ما رله للتادند.
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شـاید با خولتان بگویید: صای، آپولو! پس چرا کمونت رص برنداشـتی ص یه 
تیـر به سـمتش ننداختـی؟ یا بـا یوکللِی جنگیت یه آهنگـی براش نزلی که 

مسحورش کنی؟
لرست است که هرلصی این ها را همراه تیرلانم رصی لصشم انداخته بولف، اما 
متأسفانه حتی بهترین سالح های نیمه ایزلان هم به چیزی نیاز لارند که به آن 
می گویند تعمیر ص نگهداری. مرزندانم، ِکیال ص آسِتن، این را قبد از اینکه اردوگاه 
دورگه ها را ترک کنم، برایم توضیح لاله بولند. لیگر نمی توانستم مثد قدیم ها 
که ایزل بولف، کمان ص تیرلانم را ناگهان ظاهر کنم؛ لیگر نمی توانسـتم آرزص کنم 
یوکللی اف لر لستم ظاهر شول ص بعد انتظار لاشته باشم سازف کوِک کوک باشد.

سـالح ها ص سـازف به لقـت لر چنـد پتو پیچیده شـده بولنـد. صگرنه پرصاز 
کرلن لر آسمان مرطوب زمستانی باعث می شد کمانم تاب برلارل، تیرهایم 
لاغان شوند ص بالیی سر یوکللی اف می آمد که انگار به هاِلس1 رمته ص برگشته 

Hades -1: ناف جهاِن مرگ ص مرمانرصای جهان مرلگان لر اساطیر یونان باستان.

2
دخترپسرایبیکله

غربمیانهرونمیپسندن
اِوا،اونجارو!یهروِحپنیری
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است. بیرون آوردن آن ها از بسته بندی هایشان به چندین دقیقه وقت احتیاج 
داشت و من االن اصالً وقت نداشتم.

عالوه بر این، شک داشتم در مقابله با سینه سران چندان به درد بخورند.
از زمان ژولیوس ِسـزار به بعد، با این مردمان مواجه نشـده بودم و کاش 

تا دو هزار سال دیگر هم چشمم به قیافه شان نمی افتاد.
ایزد شعر و موسیقی چطور می توانست در برابر مردمانی که گوش هایشان 
زیر بغل هایشـان تعبیه شـده بود، ایسـتادگی کند؟ تازه این سینه سـران نه از 
کمـان داری می ترسـیدند و نـه احترامی برای آن قائل بودنـد. آن ها جنگاورانی 
قوی هیکل و آشوب گر بودند و پوستشان هم حسابی کلفت بود. آن ها حتی در 
برابر بیشتر بیماری ها هم مقاوم بودند و این یعنی هرگز برای کمک پزشکی 
سراغ من نمی آمدند و از تیرهای مرضم هم ترسی نداشتند. بدتر از همه اینکه 
از قوه ی تخیل و حس شوخ طبعی بی بهره بودند. هیچ عالقه ای به آینده نداشتند 

و به همین خاطر هم پیشگوها و پیشگویی هایشان به هیچ دردشان نمی خورد.
خالصه اینکه تابه حال هیچ نژادی از موجودات خلق نشده بودند که تا این 
حـد نسـبت بـه یک ایزد جذاب با توانایی های متنـوعـ  مثل منـ  بی تفاوت 
باشـند. )بـاور کنیـد آِرس بارها تـالش کرده بود ایـن کار را انجام بدهد. آن 
سـربازان مـزدور ِهسـی که در قـرن هجدهم درسـت کرده بـود؟ واه! من و 

جورج واشینگتن1 را خیلی اذیت کردند.(
گفتم: »لئو، اژدها رو فعال کن.«

»تازه چرخه ی خوابش رو فعال کرده م.«
»بدو!«

لئـو کمی دکمه های چمدان را دسـتکاری کرد. هیـچ اتفاقی نیفتاد. »من 
کـه گفتـم. حتـی اگر هم خراب نشـده بود، وقتی ِفسـتوس می خوابه، بیدار 

کردنش خیلی سخته.«

George Washington -1: ژنرال، سیاستمدار، رهبر انقالب آمریکا و نخستین رئیس جمهور این کشور.


